
A nova vaga da frente ribeirinha 

29.09.2019 às 20h08 

 

Há 33 grandes projetos a avançar junto ao Tejo, em Lisboa. São jardins, praças, 
transportes, marinas, centros de investigação, museus, habitação, escritórios e hotéis 

 JAIME FIGUEIREDO infografia 

Manuel Salgado arruma os últimos papéis no seu gabinete na Praça do Município, no 
segundo andar de um dos edifícios ocupados pela Câmara de Lisboa. Depois das eleições 
legislativas de 6 de outubro, o arquiteto que foi vereador do Planeamento e Urbanismo 
durante 12 anos, vai deixar o cargo e passar a pasta a Ricardo Veludo, mas diz ao Expresso 
que, aos 75 anos de idade, continua “pronto para trabalhar”. 

Junto ao estuário do Tejo há mais de 30 grandes projetos públicos e privados em curso e 
todos eles passaram pelas mãos do vereador, seguindo o Plano Geral de Intervenções da 
Frente Ribeirinha de Lisboa aprovado pela autarquia em junho de 2008. Manuel Salgado 
mostra com orgulho os mapas profusamente coloridos e muito detalhados contidos nos 
vários dossiês desse plano. “E tudo o que está a ser feito é regido pelo PDM. Há aqui um 
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princípio ordenador concebido em 2008, consolidado em 2012 e concretizado com uma 
série de planos de pormenor aprovados pelo município”, explica. 

A diversidade de projetos é muito grande, tal como o seu impacto na vida da cidade, 
identidade e capacidade de atração. Há novos parques urbanos, praças, redes de 
transportes públicos, marinas, centros de investigação, espaços de inovação social e 
tecnológica, museus, habitação, parques de escritórios e hotéis que vão mudar a face da 
frente ribeirinha nos próximos dez anos. Manuel Salgado destaca dois, porque ultrapassam 
pela primeira vez os limites do concelho e “introduzem uma dimensão metropolitana, a 
cidade em torno do estuário, a Grande Lisboa das duas margens do Tejo, que é o grande 
desafio do futuro”: o Ocean Campus Portugal e o espaço da Jornada Mundial da Juventude 
2022 (ver infografia), “que têm uma componente ecológica e de fruição pública muito 
forte”. 

 

Mas nas freguesias junto ao Tejo há outras preocupações. A vaga de reabilitação de 
edifícios abandonados “tem tido vantagens evidentes para o desenvolvimento da frente 
ribeirinha, assim como o Parque Ribeirinho Oriente e outros projetos de novos espaços 
verdes”, constata José António Videira, presidente da Junta de Freguesia de Marvila. “Mas 
no que diz respeito a casas novas estamos a criar uma cidade que não é para os seus 
habitantes”, alerta o autarca. Com efeito, “as rendas mensais de um T2 na zona histórica de 
Marvila atingem os €700 a €800 ou mais”. 

 

A freguesia, que inclui toda a vasta zona de Chelas, é a maior de Lisboa em termos de 
oferta pública de casas, com vários bairros geridos pelo Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana e outros da empresa municipal Gebalis. “Mas os filhos destes bairros, 
quando saem da casa dos pais, não conseguem pagar as rendas ou comprar casa aqui e vão 
viver para fora de Lisboa.” 

 

Neste momento há dois grandes projetos para a construção de 2700 habitações em Braço 
de Prata e na Matinha (ver infografia). “Vão modernizar e valorizar Marvila, só que são 
empreendimentos de gama alta, que não estão abertos à mobilidade social e à classe 
média, o que significa que temos uma freguesia a duas velocidades”, constata José António 
Videira. O autarca reconhece que a Câmara de Lisboa “tem alguns planos de habitação a 
custos controlados”, no âmbito do Programa Renda Acessível. “Mas queremos mais, é 
preciso mais espaço e construir rapidamente. Aliás, neste momento temos um grande 
número de pessoas a consultar a Junta de Freguesia sobre os programas de apoio à 
habitação.” 
 

CIDADE OU PARQUE TEMÁTICO? 
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O problema não acaba aqui. “Já alertámos a Câmara de Lisboa que a falta de casas em 
Marvila irá agravar-se ainda mais devido ao enorme conjunto de pessoas que passará a 
trabalhar aqui com o Hub Criativo do Beato (3 mil empregos) e o polo de 
empreendedorismo social da Santa Casa da Misericórdia, bem como o futuro Hospital de 
Lisboa Oriental, e que obviamente vão pressionar a habitação na freguesia.” 

 

“O maior problema de Lisboa é a falta de casas. É necessário criar habitação a custos 
controlados de uma forma massiva”, reconhece Manuel Aires Mateus, Prémio Pessoa 2017, 
“porque se a cidade deixa de ser de todos, é um parque temático e o sistema de trabalho 
torna-se complicado sem residentes”. O arquiteto da sede da EDP em Santos diz que “é 
natural que haja uma grande pressão na frente ribeirinha, porque a identidade de Lisboa é 
o Tejo, é o rio que une a cidade, não é o seu limite mas o seu centro”. 

 

Aires Mateus defende que “devemos estar atentos aos megaprojetos, porque são um 
fenómeno novo em Lisboa e temos de exigir qualidade e justiça na sua acomodação”. A 
ideia “de não tapar a ligação da cidade com o rio deve ser mantida e há que ter atenção à 
escala”. No fundo, a identidade de Lisboa “tem de continuar a ser a frente ribeirinha, e 
deve ser um lugar privilegiado para construir excelência”. 
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O arquiteto insiste que “Lisboa tem de tomar conta do seu património e não aliená-lo”, 
acrescentando que “a política de recuperação da cidade histórica não pode passar por um 
fachadismo mas pela análise em profundidade da qualidade dos edifícios”. Toda a 
construção tem potencialidades para ser património, explica. 

 

Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária 
de Portugal (APEMIP), não tem dúvidas: “O problema mais grave da sociedade portuguesa 
é a habitação, mas os políticos não falam dele nas campanhas eleitorais, o que é 
surpreendente, porque é desesperante para os jovens e para a classe média e já está a 
atingir grandes multinacionais que se querem instalar em Lisboa e recrutar pessoal, face 
aos elevados preços praticados no mercado da habitação.” A solução passa “pela oferta a 
custos controlados e o programa que hoje existe tem de ser muito alargado”. 

 

O dirigente da APEMIP duvida que seja mais rentável para as imobiliárias investir nos 
projetos para a classe alta e média-alta. “O risco é elevado porque dentro de dois anos vai 
haver excesso de oferta neste mercado”, antecipa Luís Lima. “Mas se as autarquias e o 
Estado oferecerem terrenos — e há muitos terrenos públicos disponíveis — aos promotores 
imobiliários, na condição de construírem casas de renda acessível à classe média e média-
baixa — €300 a €400 por mês —, ou para venda a preços que não ultrapassem os €150 mil 
por um T1, a procura será enorme e o investimento não tem risco, porque há sempre 
jovens e famílias que precisam de habitação.” 

 

LOURES: RECONQUISTAR O TEJO 

 

Entretanto, as Câmaras de Lisboa e de Loures já têm um grupo de trabalho conjunto para a 
adaptação do vasto espaço de 74 hectares (74 campos de futebol) onde se realizará a 
Jornada Mundial da Juventude 2022, entre o Parque das Nações e Bobadela, hoje ocupado 
pelo Aterro Sanitário de Beirolas (Lisboa), instalações da Petrogal e contentores. A 
iniciativa, onde o Papa estará presente, vai atrair 1,5 a 2 milhões de pessoas mas, como 
sublinha ao Expresso o coordenador da Jornada, o bispo-auxiliar de Lisboa Américo 
Aguiar, “é muito positivo que as duas autarquias tenham decidido também devolver, 
depois do evento, todo este espaço para fruição do público em geral”. 

 

Muitas das obras que têm de ser feitas até 2022 vão já servir este propósito, que passa pela 
criação de um parque urbano intermunicipal de continuidade com o Parque do Tejo e do 
Trancão de Lisboa. “Há decisões que dependem do envolvimento do Governo para 
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começarmos as obras, como a duplicação da Linha da Azambuja e a deslocalização do 
parque de contentores junto ao Tejo para a Plataforma Logística de Lisboa Norte, em 
Castanheira do Ribatejo, que implica a construção de um ramal ferroviário”, explica Tiago 
Matias, vereador do Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara de Loures. Estamos no 
alto do Parque da Quinta dos Remédios, na Bobadela, e a vista sobre o Tejo é 
deslumbrante. “Este é um território que pela sua natureza acaba por ser uma continuidade 
do Parque das Nações, e há que trabalhá-lo para que sirva depois de 2022 a população de 
Loures e de toda a Área Metropolitana de Lisboa como grande área verde”, afirma o 
autarca. 

 

Os terminais de transportes são decisivos para a Jornada Mundial da Juventude, com 
novos serviços, comércio e estacionamento. “Há três estações ferroviárias no concelho — 
Santa Iria, Bobadela e Sacavém — que têm de ser remodeladas para receber mais de um 
milhão de pessoas e para servirem de interfaces com o transporte rodoviário.” O vereador 
revela que vai ser lançada até ao fim do ano a empreitada do passadiço ciclável e pedonal 
na frente ribeirinha de Loures, que será depois integrado no futuro parque urbano. Só falta 
completar este troço para se ir de Vila Franca de Xira a Cascais de bicicleta. “E com esta 
obra vamos reconquistar o Tejo.” Estão ainda previstas uma nova ligação rodoviária sobre 
o rio Trancão e, depois de 2022, vias perpendiculares à frente ribeirinha, “porque temos 
várias barreiras que impedem o acesso da população de Loures ao Tejo, como o parque de 
contentores, a autoestrada IC2 e a Estrada Nacional 10”. 

 

OS 33 GRANDES PROJETOS NA FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA 

 

1. Acelerador de partículas para tratar o cancro – No Campus Tecnológico e Nuclear do 
Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa), na zona ribeirinha da Bobadela vai 
ser instalada uma unidade de tratamento do cancro com terapias de feixes de partículas 
como os protões. Custará €100 milhões, será integrada no Serviço Nacional de Saúde e 
será financiada por fundos europeus, podendo tratar 750 doentes por ano. 

 

2. Jornada Mundial da Juventude 2022 – Há um espaço entre o Parque das Nações e a 
Bobadela (concelho de Loures) destinado a este mega–evento, que contará com a presença 
do Papa e irá receber 1,5 a dois milhões de pessoas. Depois da sua realização dará lugar a 
um enorme parque urbano intermunicipal, com uma ponte pedonal sobre o rio Trancão e 
uma passadiço ciclável para ligar Loures a Lisboa 
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3. Triplicação da FIL – Expansão das instalações da FIL, no Parque das Nações, para o 
triplo do espaço atual, para poder receber eventos empresariais de grande dimensão. A 
obra custa €150 milhões e a sua conclusão está prevista para 2022, permitindo trazer mais 
meio 500 mil turistas de negócios por ano a Lisboa 

 

4. Exeo Office Campus – Megaparque de escritórios para acolher 7000 empregos junto à 
Gare do Oriente, no Parque das Nações. A conclusão está prevista para 2021 e o 
investimento é de €150 milhões 

 

5. Expansão do Oceanário de Lisboa – As obras poderão começar em 2020 ou 2021 e o 
arquiteto será o mesmo: o americano Peter Chermayeff 

 

6. Martinhal Residences – O grupo Martinhal vai investir €130 milhões na construção da 
nova sede da seguradora Aegeas (pronta em 2020) e na Martinhal Residences, um 
complexo de 150 habitações de luxo e um hotel no Parque das Nações 

 

7. Kronos Homes – 240 apartamentos da imobiliária espanhola Kronos Homes em frente 
ao Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações 

 

8. Parque Ribeirinho Oriente – A primeira fase, junto ao Prata Riverside Village, está 
quase pronta e custa €3,85 milhões. É uma mancha verde a bordejar o Tejo que parte da 
grande escultura de José Guimarães e vai terminar na marina do Parque das Nações. Falta 
ainda plantar a frente ribeirinha da Matinha e a alameda que irá atravessar o grande 
complexo habitacional da VIC Properties 

 

9. Matinha – A empresa que está a desenvolver o Prata Riverside Village (VIC Properties) 
já anunciou que quer construir mais 2000 apartamentos na Matinha, em Marvila, nos 
terrenos da antiga petroquímica, onde está também previsto um hotel, comércio e 
escritórios, bem como a extensão do Parque Ribeirinho Oriente. A construção começa em 
2020 
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10. Prata Riverside Village – É o nome do grande empreendimento de luxo que está a 
crescer em Braço de Prata, onde serão investidos €450 milhões em 700 apartamentos. Há 
44 já vendidos e 28 habitados. Todos os prédios têm espaços comerciais no rés–do–chão e 
haverá um edifício de escritórios 

 

11. Vila do Impacto – Polo de inovação social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a 
instalar na antiga Mitra, na zona do Beato, depois de obras de reconversão. Será um espaço 
dedicado ao empreendedorismo, fazendo a ponte entre trabalho social e inovação digital, 
com startups, formação, cowork e apoio ao investimento 

 

12. Convento do Beato – Projeto urbanístico de reabilitação do Convento do Beato e dos 
edifícios da zona envolvente (grupo suíço Larfa Properties) 

 

13. Alameda do Beato – Pertence ao programa "Uma praça em cada bairro" da Câmara de 
Lisboa e deverá estar pronta em 202. 

 

14. Hub Criativo do Beato 2 – Já foi publicado em "Diário da República" (13 de setembro) o 
despacho que desafeta a ala norte da antiga Manutenção Militar do uso militar. São mais 5. 

 

15. Hub Criativo do Beato 1 – Os 19 edifícios da ala sul da antiga Manutenção Militar, junto 
à Avenida Infante D. Henrique, estão a ser transformados num espaço de 5. 

 

16. Elétrico – Extensão da linha de elétrico de Santa Apolónia ao Parque das Nações 
através da Avenida Infante D. Henrique. Em Braço de Prata já existe um corredor 
reservado para a passagem da linha 

 

17. Estação de Santa Apolónia – Hotel de quatro estrelas e 120 quartos do Grupo Sonae vai 
abrir no primeiro semestre de 2021 nas partes sul e poente da estação 
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18. Elétrico – Prolongamento em curso da linha de elétrico entre o Campo das Cebolas e 
Santa Apolónia e remodelação da praça até ao Museu Militar 

 

19. Doca da Marinha – As obras já começaram para transformar a maior parte da doca em 
frente ao Campo das Cebolas num espaço de lazer, com um alameda pedonal cheia de 
árvores, restauração, embarcações emblemáticas e barcos tradicionais do Tejo 

 

20. Memorial da Escravatura – Pretende prestar homenagem às pessoas escravizadas, 
ficará no jardim do Campo das Cebolas e terá um Centro Interpretativo 

 

21. Estação Sul e Sueste – Está em curso a sua reconversão em Terminal de Atividade 
Marítimo–Turística de Lisboa e a construção de uma nova praça junto à Avenida Infante 
D. Henrique. O investimento é de €7 milhões e a sua conclusão está prevista para 2019 
 

 

22. Avenida 24 de Julho – Há novos edifícios para habitação e escritórios em construção 
na zona envolvente da emblemática sede da EDP, em Santos. A empresa vai também 
alargar a sua sede a um edifício que possui na rua D. Luís I, que terá de ser modernizado 

 

23. Estação de Metro de Santos – Extensão da Linha Amarela do Metro da estação do Rato 
até Santos, passando pela Estrela. Custa €210 milhões e a conclusão está prevista para 
2023/2024 

 

24. Hospital CUF Tejo – Vai abrir em 2019 em frente à Doca de Alcântara e envolve um 
investimento superior a €100 milhões. Tem 214 camas e aposta nas áreas da oncologia, 
neurociências, cardiovascular, pulmão, otorrino e oftalmologia 

 

25. Nova estação ferroviária de Alcântara – Envolve um investimento de €200 milhões, 
prevê–se a sua conclusão em 2027 e inclui um viaduto ferroviário 
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26. Projeto Alrio – Complexo de 270 apartamentos e edifícios de escritórios na Avenida da 
Índia, em Alcântara, onde o BNP Paribas vai concentrar os seus serviços em Lisboa e criar 
3000 novos empregos. Custa mais de €100 milhões e as obras já começaram 

 

27. Conclusão do Centro de Congressos de Lisboa – Chama–se Hotel Hyatt Regency 
Lisboa, o investimento é de €70 milhões, a construção já arrancou e estará concluído em 
202. 

 

28. Ponte pedonal do Museu dos Coches – Já abriu ao público mas ainda não está 
completa. Faltam rampas, plataforma elevatória para cadeiras de rodas no acesso à estação 
de comboio de Belém e abertura do elevador 

 

29. Conclusão do Centro Cultural de Belém – A empresa que vai construir os módulos 4 e 5 
do CCB já foi selecionada em concurso público internacional e a sua proposta está a ser 
analisada por uma comissão criada para o efeito. O projeto custa 60 a €70 milhões e estará 
concluído em 202. 

 

30. Bom Sucesso – São quatro edifícios fabris do século XIX outrora ocupados pela 
(extinta) Universidade Moderna, na Avenida da Índia, em frente da Doca do Bom Sucesso 
(Belém), que estão a ser reabilitados para habitação (47 apartamentos) 

 

31. Centro Pancreático Botton–Champalimaud – É único no mundo. A construção já 
arrancou, ao lado da Fundação Champalimaud, e estará concluído em outubro de 202. 

 

32. Elétrico 1 – Extensão da linha de elétrico de Algés ao Jamor, no concelho de Oeiras. Faz 
parte de um projeto mais vasto para criar um Metro de superfície que passe por Alcântara, 
Ajuda, Restelo, Miraflores, Linda–a–Velha e Jamor 

 

33. Ocean Campus Portugal – Centro internacional de investigação, desenvolvimento e 
inovação de atividades ligadas à economia azul, onde serão investidos €300 milhões até 
2030, sendo 73% investimento privado. Já foi lançado o primeiro concurso público para a 
Marina de Pedrouços. O Ocean Campus vai de Pedrouços à Cruz Quebrada (concelho de 
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Oeiras) e terá instituições de investigação, laboratórios, residências temporárias para 
cientistas, posto de atracação de navios oceanográficos, escola de negócios, espaços para 
empresas e starups, zonas verdes, duas marinas, hotel e restauração 

 

OS NÚMEROS DA MUDANÇA 

 

3000 

milhões de euros é o valor global dos novos investimentos na frente ribeirinha de Lisboa 

 

300 

milhões de euros é o investimento no grande centro de investigação das ciências marinhas 
Ocean Campus Portugal, entre Pedrouços e a Cruz Quebrada (Oeiras) 

 

100 

milhões de euros custa a unidade de tratamento do cancro a instalar no campus do 
Instituto Superior Técnico na Bobadela (Loures) 

 

2 

grandes parques urbanos vão nascer na zona oriental: o Parque Ribeirinho Oriente 
(Marvila) e o espaço onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude 2022 

 

3 

novas linhas de elétrico irão estender-se até Santa Apolónia, desta para o Parque das 
Nações e de Algés ao Jamor (Oeiras) 
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