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RESUMO 

 

Inserida no âmbito das políticas públicas, do planeamento sustentável e da gestão do uso 

do solo, a regeneração urbana não se restringe às áreas urbanas centrais, representando o 

futuro da cidade contemporânea. Em pleno contexto de transformação e incerteza, as áreas 

ribeirinhas pós-industriais e portuárias são territórios alvo dessas operações integradas, 

cujo planeamento urbano ultrapassa o domínio físico. Cientes da sua complexidade, 

contrastes e contradições, seleccionamos o caso da zona ribeirinha oriental de Lisboa pela 

sua premência histórica e urbana na evolução da cidade, pela situação global de declínio 

atual e potencial emergência por via da re-funcionalização do património – histórico, 

urbano, industrial e portuário - e da regeneração urbana. Aborda-se a questão do 

património pelo ponto de vista histórico e urbano, como elo de ligação entre população, 

cidade e território(s), e destacando a História como ferramenta e fundamento de projeto 

arquitectónico e urbanístico na contemporaneidade. 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Inserida no âmbito das políticas públicas, do planeamento sustentável e da gestão do uso 

do solo, a regeneração urbana representa o futuro da cidade contemporânea. Partindo das 

pré-existências, considerando a escassez de recursos e a indisponibilidade financeira 

pública decorrentes da crise económico-financeira, sobretudo no panorama Português, a 

regeneração e a reabilitação urbana não se restringem mais aos centros históricos urbanos, 

sendo a periferia, também, cidade e alvo de intervenção e de desenvolvimento territorial 

(André, 2012). No contexto atual – marcado pela crescente incerteza, mudança e 

complexidade (Nevado, 2015a) – o planeamento urbano ultrapassa os métodos científicos, 

devendo considerar a experiência prática e os elementos imateriais (identitários, históricos 

e patrimoniais) (Smith, 2006; Veldpaus et al., 2013). Os desafios impostos pelos 

fenómenos de globalização e metropolização requerem olhares críticos e novas formas de 

actuação na cidade. Nesse contexto, as áreas ribeirinhas pós-industriais constituem 

elementos de referência, oscilando entre ciclos de declínio e regeneração urbana. O seu 

processo evolutivo revela diversos momentos e temporalidades que se sobrepõem e 

conferem identidades, temporalidades e territórios distintos no mesmo espaço urbano 

(Nevado, 2015b).  

 

A zona ribeirinha oriental de Lisboa (ZROL) – um território ribeirinho complexo e semi-

periférico, com um legado histórico fundamental à cidade e à nação – não é excepção, 

contendo exemplos contrastantes, ora de conservação e reabilitação, ora de abandono. Se, 



por um lado, recebeu um grande e parcial investimento na década de 1990 com o mega 

evento internacional Expo ’98, por outro lado, o território situado entre o Terreiro do Paço 

e o atual Parque das Nações mantém inúmeras características desde o século XV até aos 

dias de hoje, apresentando severos sinais de degradação.  

 

O contributo desta investigação reside numa abordagem do património não só pelo ponto 

de vista arquitectónico, como também urbano e territorial, considerando a 

refuncionalização como elemento-chave para a regeneração e revitalização urbana. Para 

além de planear urge gerir o território, as suas infraestruturas e comunidades, almejando 

melhorar a qualidade ambiental e de vida, assegurando-a para as gerações vindouras. Nesse 

processo, as tomadas de decisão pública são fundamentais, não devendo o passado, i.e., a 

História, ser descurado, pois poderá oferecer lições e respostas possíveis, eficazes e 

sustentáveis de atuação perante a realidade.  

 

Objectiva-se analisar o território ribeirinho oriental de Lisboa sob o prisma da regeneração 

urbana no âmbito do planeamento e da gestão urbanística, partindo dos elementos 

patrimoniais (históricos, industriais, portuários e urbanos). Destacam-se edifícios e espaços 

públicos existentes com potencial de reabilitação e revitalização a fim de apontar, 

teoricamente, caminhos estratégicos e prospectivos para a regeneração urbana global 

daquela área urbana crítica, e (re)criando centralidades urbanas.  

 

Metodologicamente, problematizam-se conceitos (território, resiliência, centralidade e 

património); recorre-se à análise empírica do território (visitas de campo e recolha 

fotográfica); confrontam-se planos urbanos que revelam a evolução do caso de estudo e da 

Área Metropolitana de Lisboa; analisam-se intervenções públicas e privadas levadas a cabo 

no território em estudo.  

 

Perante os inúmeros desafios, escalas e layers da cidade, conclui-se que urge uma actuação 

multi e interdisciplinar, visando a articulação de áreas urbanas e do investimento público e 

privado. O património e a história desempenham papéis decisivos (re)criando ligações 

entre território(s) e comunidade(s), fundamentando intervenções arquitectónicas e 

urbanísticas, com particular ênfase no planeamento e gestão do uso do solo e por via da 

refuncionalização e rentabilização das pré-existências, estabelecendo um diálogo com o 

território. 

 

2  DO TERRITÓRIO AO PATRIMÓNIO 

 

Não obstante o enquadramento legal vigente (vd. Lei n.º 37/2001) e o amplo debate e 

pesquisa sobre o património (Choay, 2011), consideramos o passado histórico como 

fundamental para compreender, interagir e transformar o território (Rufinoni, 2015; 

Nevado 2015b). As zonas ribeirinhas pós-industriais são casos excepcionais pela 

importância das actividades industriais e portuárias e a sua utilidade na cidade (Rufinoni, 

2015). Embora remeta para um património recente, é de extrema importância pelo ponto de 

vista urbano. 

 

A análise e intervenção de elementos patrimoniais não deverão ser realizadas de forma 

isolada, considerando também as dinâmicas e impactos urbanos na envolvente e no sistema 

urbano em que se encontram (Rufinoni, 2015). As intervenções integradas sugerem 

continuidade e relação, fomentando a coesão social e económica e estabelecendo um 

diálogo entre território e património.  



 

2.1  Território 

 

Neste contexto, a definição de território é complexa e indefinida, dada a sua abrangência. 

Embora remeta para a delimitação geográfica de uma dada área, o conceito é lato e refere-

se também às interacções ocorridas entre o meio natural e os seres vivos, determinando o 

tipo de expressão e contexto (e.g.: paisagem urbana), para além de representar o suporte 

das acções, dinâmicas e fluxos urbanos. O território é indissociável de inúmeros factores 

(e.g.: geopolíticos, económicos, sociais e urbanos), exercendo influência (i.e.: 

territorialidade) sobre as espécies que o habitam e representando o palco de dinâmicas, 

fluxos e intervenções urbanas.  

 

2.2  Resiliência 

 

O conceito de resiliência deriva do campo científico da Física e associa-se, neste contexto, 

à capacidade de algo resistir e adaptar-se na sequência de pressão e/ou transformações de 

grande impacto, sem gerar rotura. Representa a capacidade de regressar ao estado inicial 

após sofrer tensão. No campo da regeneração urbana e das políticas de coesão 

socioeconómica, resiliência remete para a economia de meios e sustentabilidade. A criação 

e prossecução de usos mistos como contrariedade à monofuncionalidade consiste numa 

forma de resiliência, eficácia e adaptação à passagem do tempo e da evolução urbana. A 

resiliência surge como reacção e procura do equilíbrio.           

 

2.3  Centralidade 

 

Inicialmente associado à Teoria dos Lugares Centrais - apresentada e defendida por Walter 

Christäller, em 1933 -, o conceito de centralidade não se cinge a uma definição única e 

foca-se, sobretudo, na questão funcional (Mourato e Trigal, 2015). Remete para a noção de 

centro, embora não circunscrito às áreas urbanas centrais/históricas. Não existe, porém, 

uma definição única de centralidade (Mourato e Trigal, 2015). Na sequência do fenómeno 

de globalização, o conceito de centralidade adquire relevância nos sistemas urbanos em 

rede/metropolitanos, diferenciando nós e áreas centrais cujos limites são difusos. 

Exercendo atracção, esses pólos localizam-se não só em cidades (i.e.: áreas centrais) como 

nas periferias (André, 2012). Associadamente, existem áreas de influência e de relação 

nessas centralidades, não se esgotando a noção de centralidade na localização de um pólo 

urbano nem numa escala específica (Mourato e Trigal, 2015). O grau de centralidade pode 

variar no tempo e ser mono ou multifuncional, relacionando território, áreas de mercado e 

população (Mourato e Trigal, 2015).  

 

2.4  Património 

 

Embora não exista uma definição standard de património (Smith, 2006; Choay, 2011), o 

conceito encontra-se difundido e generalizado como consequência do fenómeno de 

globalização, sobretudo a partir da década de 1960, e também como pretexto para 

exploração lucrativa e/ou museológica (Choay, 2011). Apesar de ser uma construção 

política e ideológica (Smith, 2006), o património é fonte de memórias colectivas e 

individuais, o património estabelece no presente a ponte entre o passado e o futuro (Garcés, 

2006; Veldpaus et al., 2013). O processo de valorização do património ultrapassa o 

objecto, abrangendo o próprio território onde se insere e a história que encerra. Inserido em 

políticas públicas de gestão cultural, o património (Choay, 2011). 



 

Inicialmente considerado somente em áreas históricas centrais, o património é hoje 

considerado em todo o território consoante a sua relevância e significado colectivo nas 

sociedades. Não se reduz a algo, mas sim a processos socioculturais, envolvendo memórias 

do passado que se relacionam com o presente (Smith, 2006; Garcés, 2006). As múltiplas 

camadas que implica (e.g.: visita; gestão; interpretação; conservação; etc.) conferem-lhe 

um cariz performativo, de reflexão de valores, de debate e prossecução da história urbana 

(Smith, 2006). O património é uma ideia, marcado por discursos homogeneizados e 

ocidentalizados, difundidos sobretudo por entidades como a UNESCO e o ICOMOS 

(Smith, 2006). Os objectos patrimoniais são ferramentas culturais que funcionam como 

“âncoras” (Smith, 2006) no âmbito da reestruturação territorial, conservação e regeneração 

urbana.     

 

A História é cíclica e representa construções ideológicas (Lowenthal, 1985), podendo 

constituir uma vantagem competitiva, passível de evidenciar singularidade e diversidade 

(Terán, 2009). A relação entre cidade e território, população e identidade, é reforçada pela 

História (Terán, 2009). Representa a memória colectiva e fundamenta a intervenção na 

cidade (Garcés, 2006; Terán, 2009), não devendo restringir, porém, a criatividade 

(Lowenthal, 1985). A redescoberta do passado e o conhecimento do contexto histórico em 

que se opera são determinantes para as intervenções na cidade contemporânea (Lowenthal, 

1985). As futuras intervenções beneficiam de querer, conhecer e modificar o passado 

(Lowenthal, 1985). O passado não é estanque e desempenha um papel determinante na 

compreensão do presente e do futuro, na constante transformação (Lowenthal, 1985). 

 

Remetendo para a memória, significado, identidade, sítio e intangibilidade (Smith, 2006; 

Choay, 2011), o património não se cinge ao edificado, abrangendo também espaço público 

e layers urbanas imateriais. Seguidamente tecemos considerações sobre o diálogo entre 

território e património, e a complementaridade que se pode estabelecer a partir dos 

processos integrados de regeneração urbana. O seu contributo para o conhecimento e 

compreensão da História é fundamental. O património será, então, o ponto de partida para 

a intervenção e transformação territorial, devendo, contudo, considerar a possibilidade de 

ocorrência de fenómenos de gentrification.  

 

Salientamos o caso da frente ribeirinha de Lisboa pela sua premência na cidade e na esteira 

da regeneração urbana - na sequência da negociação entre a Câmara Municipal de Lisboa 

(CML) visando a libertação progressiva de troços sob jurisdição da Administração do 

Porto de Lisboa (APL) -, focando especialmente a zona oriental pelo seu perfil 

contemporâneo de emergência de transformação.  

 

3  ZONA RIBEIRINHA DE LISBOA: TERRITÓRIO(S), COMUNIDADE(S) 

 

A cidade atual é complexa, mutável e repleta de contradições. A zona ribeirinha de Lisboa 

terá sido o local de implantação inicial da cidade, no século XII, com a ocupação romana 

(Matos e Paulo, 1999). Pontuada por diversos centros ao longo de séculos, as actividades 

ribeirinhas, portuárias e industriais determinaram até hoje o carácter e a vocação de 

diversas zonas da cidade (Custódio e Folgado, 1999), não obstante os contrastes e as 

contradições que promovem num território diverso e complexo que testemunha a passagem 

de diversas temporalidades. 

 



Não obstante o facto da frente ribeirinha de Lisboa ter vindo a ser alvo de várias 

intervenções de regeneração urbana desde a década de 1990 até à atualidade (e.g.: Cais do 

Sodré; Terreiro do Paço; Santa Apolónia), a zona Nascente, localizada entre o Terreiro do 

Paço e o Parque das Nações ainda carece de investimento global ao nível da regeneração 

urbana.  

 

3.1  Zona ribeirinha oriental de Lisboa: Contextualização/caracterização 

 

Nesta investigação consideramos o território da ZROL situado entre dois pólos importantes 

- nomeadamente o Terreiro do Paço e o Parque das Nações, o rio Tejo e a linha ferroviária 

(Figuras 1-2) – e englobando as freguesias de Marvila, Beato e Santa Maria dos Olivais. A 

ZROL - um antigo e importante centro ribeirinho -, é um território chave e repleto de 

história urbana no contexto da cidade e área metropolitana de Lisboa (AML) que contém e 

revela importantes vestígios das sucessivas ocupações urbanas desde o século XV até à 

contemporaneidade (Custódio e Folgado, 1999; Matos e Paulo, 1999). A 

monofuncionalidade industrial marcou o território e a sua falência económica, levando à 

degradação e declínio na contemporaneidade. Tal se reflecte não só no espaço público, 

como também em edifícios (públicos e privados), assim como na população 

maioritariamente idosa nas freguesias mais antigas (e.g.: Beato e Marvila).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Mapa esquemático da localização da ZROL na cidade (Diagrama elaborado pela Autora sobre 

imagem – Fonte primária: Google Maps) 

 

 
 

Fig. 2 Vista parcial de Xabregas (Fotografia da Autora; Outubro 2014)  

 

Na década de 1940, aquando da preparação da Exposição do Mundo Português, foi 

necessário deslocalizar parcialmente indústria pesada e a fábrica de Gás existente em 

Belém para a zona urbana oposta, no Cais da Matinha (Figura 3). Associada ao projeto de 



melhoria do Porto de Lisboa, levado a cabo pela Administração-Geral do Porto de Lisboa 

(AGPL), foram criadas infraestruturas urbanas importantes (tais como: vias rodo e 

ferroviárias; canalizações de gás até ao Terreiro do Paço; regularização da margem Norte-

Nascente do rio Tejo, com recurso a aterro) e de grande escala, essa mudança geraria um 

novo centro industrial, portuário e ribeirinho na cidade.     

 

 
 

Fig. 3 Vista dos antigos gasómetros no Cais da Matinha (Fotografia da Autora; Abril 2015) 

 

Considerando o processo evolutivo da ZROL, constatamos a presença de diversos 

territórios, elementos patrimoniais (e.g.: Convento de Xabregas; Abel Pereira da Fonseca – 

Figura 4) e comunidades coexistentes na mesma área urbana, revelando diferentes fases e 

especificidades locais que poderão ser vantajosas. Outrora marcada por quintas e docas de 

recreio, conventos e posteriormente por complexos fabris servidos por vias rodo e 

ferroviárias, a ZROL apresenta hoje severos sinais de declínio urbano (Figuras 2, 4, 5). 

 

 
 
Fig. 4 Vista do antigo complexo fabril “Abel Pereira da Fonseca” (Fotografia da Autora; Julho 2014)  

 

 



 
Fig. 5 Vista parcial de Xabregas (Fotografia da Autora; Outubro 2014)  

 

A antiga habitação operária (Figura 6) e os casos de habitação precária (Figura 7), 

maioritariamente habitada por estratos de população com poucos recursos/carenciada e/ou 

envelhecida, carece de reabilitação e integração na cidade. Atualmente, urge melhorar as 

condições de vida dos moradores, providenciar equipamentos urbanos (Figura 8) - às 

escalas local, municipal e regional -, promover melhorias nas acessibilidades urbanas 

(Figura 9) e ligações com outros centros da cidade e da AML. Tal será possível através de 

entidades públicas (e.g.: CML) e privadas em regime de cooperação e comparticipação por 

via de financiamento público.  

 

 
 

Fig. 6 Vista parcial da “Vila Flamiano” (Vila Operária) (Fotografia da Autora; Outubro 2014) 

 

 
 

Fig. 7 Vista de uma habitação precária em Xabregas (Fotografia da Autora; Outubro 2014) 

 

A ZROL consiste numa zona charneira na cidade e na AML por diversos motivos, 

nomeadamente:  

 

i. Pela localização geográfica; 

ii. Pela evolução urbana e variabilidade do grau de centralidade, sobretudo com a 

fase de desafectação socioeconómica a partir das décadas de 1960-70. 

 

Apesar do evento Expo ’98 e da subsequente mega operação de regeneração urbana terem 

recentralizado a zona oriental na cidade de Lisboa, a área ribeirinha aqui considerada não 

recebeu um investimento global nesse sentido, encontrando-se numa situação urbana semi-

periférica e em declínio (Nevado 2015 a/b). No entanto, constitui uma área potencialmente 

emergente no futuro através da implementação de modelos estratégicos de reestruturação 



urbana a diversas escalas, da (re)criação de centralidades e identidade, no contexto atual de 

racionalização de recursos e financiamento público/estatal.  

 

A ZROL é composta por um conjunto de territórios aglutinados e sobrepostos, 

sucessivamente alterados ao sabor de decisões políticas ou de negligência, afastando-se de 

outros territórios planeados na cidade. Atualmente é uma área urbana diversa, ora 

fragmentada, ora consolidada, pontuada por inúmeros espaços edifícios com valor 

patrimonial. A sua localização estratégica e proximidade a vias principais da cidade e da 

AML permitem aproximá-la de outros centros urbanos, antevendo um cenário favorável à 

transformação urbana. Embora atualmente não exista um plano global de regeneração 

urbana da ZROL, apenas projetos pontuais de reestruturação (e.g.: Plano de Pormenor da 

Matinha/Braço de Prata, CML; Plano de Urbanização do Vale de Chelas, CML; vd. 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes), o Plano 

Diretor Municipal de Lisboa (2012) privilegia o desenvolvimento equilibrado do município 

e a execução de políticas com vista a promover um crescimento económico sustentado do 

território, assim como a coesão social e a eliminação/diminuição de assimetrias territoriais 

(http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano). 

 

Seguidamente, evidenciamos alguns exemplos pontuais de regeneração urbana nesse 

território.       

 

3.2  Regeneração urbana na ZROL 

 

Os processos de regeneração urbana são eminentemente políticos e culturais, buscando 

melhorar a qualidade de vida da população e do ambiente, promover a coesão 

socioeconómica e atingir pontos de equilíbrio face às céleres transformações urbanas. O 

planeamento e gestão urbana consideram a regeneração urbana como acção prioritária 

(Guerra et al., 2005; Nevado 2015a/b). Apesar da legislação referir a promoção da 

regeneração urbana como um direito dos proprietários (vd. Artigo 13.º da Secção II – 

Direitos e deveres relativos ao solo, da Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio - Lei de Bases 

Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo), 

permite também a construção nova em detrimento da reabilitação e regeneração urbana. 

Neste sentido, o papel dos municípios é fundamental, a par com a actuação do planeamento 

e gestão urbana por via “empírica” (e.g.: Sociedades de Reabilitação Urbana), focando a 

reabilitação e a regeneração como soluções prioritárias e viáveis económica e 

espacialmente.  

 

Perante a escala metropolitana da cidade e do território (André, 2012), a obsolescência 

urbana, o domínio rigoroso da APL sobre o território ribeirinho e as tendências 

demográficas face às dinâmicas urbanas, a ZROL coloca questões desafiantes sob o ponto 

de vista da regeneração urbana (Nevado, 2015a/b). No âmbito do planeamento e da gestão 

estratégica, a regeneração de áreas ribeirinhas pós-industriais como a ZROL deverá partir 

das pré-existências (Nevado, 2015a/b). Porém, a forte presença e escala das infraestruturas 

urbanas existentes no território complexificam e determinam indelevelmente a morfologia 

do território, a qual não pode ser ignorada no contexto do planeamento, gestão e 

regeneração urbana.  

 

O território da ZROL insere-se no PDML e mais concretamente na Área de Reabilitação 

Urbana (ARU, 2015; vd. http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/reabilitacao/ARU_Lisboa_2015.pdf), definida pela 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/reabilitacao/ARU_Lisboa_2015.pdf
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/reabilitacao/ARU_Lisboa_2015.pdf


Câmara Municipal de Lisboa, exceptuando alguns territórios abrangidos pela prossecução 

de Planos Eficazes no âmbito do planeamento urbano municipal (vd. http://www.cm-

lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes). Tal é o caso da operação 

de regeneração urbana “Jardins Braço de Prata”, em curso, na zona de Braço de 

Prata/Matinha, da autoria do Arquitecto Renzo Piano em colaboração com o Atelier do 

Risco (Figura 8). A intervenção incide na criação de habitação, novas vias de circulação, 

ligação com a área contígua do Parque das Nações e relação com a antiga fábrica 

“Tabaqueira” (futuro equipamento urbano, a designar pelo Município em articulação com a 

população). Porém, a filosofia de intervenção que subjaz o projeto remete, aliás, para o 

planeamento urbano do Parque das Nações (i.e.: ruas, quarteirões, praças). Apesar de 

prever também diversos espaços públicos e parques verdes reforçando a ligação com o rio 

Tejo, não contempla uma abordagem geral de conservação e preservação do património, de 

testemunhos históricos no território, nem das comunidades locais, das suas tradições e 

memórias coletivas. 

 

 
 

Fig. 8 Exemplo de confronto entre regeneração urbana (Projeto “Jardins Braço de Prata”; 1ª Fase - 

Construção) e pré-existências (Fábrica “Tabaqueira”, a reabilitar futuramente) (Fotografia da 

Autora; Abril 2015) 

 

Denotam-se também intervenções pontuais sobretudo no campo da reabilitação urbana, 

quer do edificado, quer do espaço público (e.g: ciclovias/melhoria de acessibilidades) 

(Figura 9), levadas a cabo pelo Município de Lisboa. 

 

 
 

Fig. 9 Vista de acessibilidades melhoradas (ciclovia) (Fotografia da Autora; Julho 2014) 

 

Paralelamente, existem intervenções de reabilitação pontuais e espontâneas levadas a cabo 

por privados (e.g.: habitação e equipamentos de pequena escala, tais como academias de 

dança, galerias de arte, clusters, microempresas e startup’s) na zona de Marvila, e pelo 

Município (Figura 10).    

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes


 

 

 
 

Fig. 10 Vista de um espaço performativo/Academia de Dança, na sequência da reabilitação de um 

antigo armazém fabril em Marvila/Poço do Bispo (Fotografia da Autora; Julho 2014) 

 

Seguidamente, exploramos e sugerimos algumas linhas de investigação e de atuação 

prospetiva para o caso de estudo, no âmbito da relação entre o território, o património e a 

contemporaneidade.  

 

4  LINHAS DE INVESTIGAÇÃO PROSPETIVA 

 

Perante a complexidade e vastidão dos temas abordados, seguindo uma filosofia de construir 

no construído (De Gracia, 1992) e especificamente na utilização do património como 

fundamento, objecto e continuidade das intervenções de regeneração urbana, apontam-se 

algumas linhas de investigação futura e prospectiva, nomeadamente: 

 

i. Atribuição de usos e funções colectivas aos elementos patrimoniais (e.g: 

equipamentos urbanos: Biblioteca, Mercado, etc.), estabelecendo redes de 

equipamentos e edifícios notáveis a diversas escalas; 

ii. Considerar o Património como activo, i.e., dinâmico e adaptável face às 

transformações urbanas; 

iii. Considerar as especificidades e diversidade local como vantagem e recursos 

operativos e estratégicos nas intervenções de reestruturação urbana; 

iv. Reabilitar e regenerar para e com as comunidades locais, por via de 

intervenções integradas, considerando a re-funcionalização de elementos 

patrimoniais, estabelecendo ligação com o território.  

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A regeneração urbana é prioritária e estratégica no contexto das políticas públicas urbanas, 

e depende de uma actuação multiescalar, inter e transdisciplinar (Guerra et al., 2005; 

Nevado 2015a/b). Nesse processo, o passado é uma plataforma para a construção do futuro 

e do presente (Lowenthal, 1985; Smith, 2006; Veldpaus et al., 2013), sendo activo (Terán, 

2009), produtivo e matéria-prima de intervenção (Nevado 2015a/b). A questão do 

património é vasta, complexa e subjectiva. Perante os fenómenos de globalização, 

metropolização e alteração de escala urbana, os conceitos e políticas urbanas relacionadas 

com o património têm sido reinventados e adaptados. Sendo inegável a relação entre 

edificado e as dinâmicas sociais e funcionais (Rufinoni, 2015), concluímos que as 

operações de regeneração urbana deverão considerar diversas escalas de actuação, focando 



a re-funcionalização na exploração das pré-existências como mote das intervenções 

integradas. Nesse sentido, não se pretendem intervenções fixadas ao passado, mas 

fundamentadas por características históricas e urbanas, estabelecendo relações entre 

território, património e comunidades. Consideramos que o passado é determinante para a 

(re)construção de memórias colectivas urbanas que sustentem intervenções na 

contemporaneidade e permitam transportar centralidade a áreas periféricas. O futuro das 

áreas urbanas depende de uma gestão integrada, particularmente por via da exploração de 

novos e variados usos urbanos. Porém, essa questão requer análise específica consoante o 

contexto (físico, temporal, social, económico), enquadramento legal e conceptual e 

integração em sistemas urbanos em rede.  

 

A frente ribeirinha de Lisboa tem vindo a ser alvo de diversas intervenções de regeneração, 

requalificação e reabilitação urbana. O fenómeno de industrialização e o consequente 

processo de desafectação socioeconómica desencadearam desafios à gestão urbanística e à 

intervenção arquitectónica (Nevado, 2015b). O caso da ZROL - particular no contexto da 

evolução urbana e histórica de Lisboa e da sua área metropolitana pela sobreposição de 

temporalidades, coexistência de territórios e comunidades que o complexifica – revela-nos, 

por um lado, a emergência da regeneração urbana visando uma intervenção global e coesa, 

e, por outro lado, a relevância do património na (re)estruturação do território. Todavia, o 

seu papel na regeneração urbana não é claro, tendo em conta que a legislação vigente e a 

actuação da Câmara Municipal não prevêem a obrigatoriedade de reutilização e 

refuncionalização de elementos patrimoniais. Contudo, e visando (re)criar ligações entre a 

ZROL, a cidade e a AML, cremos que o património deverá ser abordado sob o ponto de 

vista urbano e não somente arquitectónico. A perspectiva urbana é conferida pela questão 

da funcionalidade e da re-funcionalização (Smith, 2006), contrariando as lógicas correntes 

de exploração comercial e/ou museificação, sendo os tecidos urbanos também passíveis de 

serem considerados elementos patrimoniais pelas diversas transformações urbanas que 

testemunharam até a atualidade (Veldpaus et al., 2013).  

 

Na sequência desta breve reflexão, salientamos a gestão (i)material do espaço urbano e 

edificado por via da história, enquanto instrumento operativo, relacionando a 

(supra)modernidade com o património, no âmbito das políticas de conservação, 

preservação, reabilitação e regeneração urbana. A conservação e a reutilização do 

património não são, porquanto, incompatíveis com as operações de regeneração urbana, 

mas antes valiosos fundamentos, pontos de partida e esteiras de actuação na cidade 

contemporânea, estabelecendo ligações com o passado, o futuro, o território e a população.   
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