A zona oriental da Lisboa
Antes de 1998

Depois de 1998

Parque das Nações, uma
cidade imaginada
No ano de 1991, Lisboa foi escolhida para
ser palco da última exposição do
seu género – internacional e temática – a
realizar no século XX. A então
denominada EXPO’98 adotou o tema “Os
Oceanos, um Património para o Futuro”.
Desde o início deste processo que se assumiu a importância de tornar o evento da EXPO’98 num contributo
útil para a cidade, para o país e para a comunidade internacional, evitando desperdiçar um investimento
desta natureza e não repetindo o exemplo de outras exposições internacionais.
A opção pela sua realização na zona oriental de Lisboa, numa vasta área degradada e poluída, respondia a
este objetivo. Instalações industriais antiquadas, depósitos petrolíferos, velhos armazéns militares, um
matadouro obsoleto e até uma lixeira a céu aberto deveriam dar lugar a um novo conceito de ocupação do
espaço que permitisse, no futuro, devolver à cidade de Lisboa uma importante faixa de território situada à
beira do rio Tejo.
De facto, a realização da EXPO’98 permitiu revalorizar, para além da zona onde se realizou o evento, toda a
zona oriental da capital, por via de uma profunda operação de renovação urbana e requalificação ambiental.
O território onde se operou essa transformação, hoje conhecido por Parque das Nações, sofreu uma vasta
intervenção, num curto intervalo de tempo, para a regeneração de 330 ha de terreno ao longo de 5 km na
frente do Tejo. O Parque das Nações ultrapassa o recinto onde se realizou a EXPO’98 entre maio e setembro
de 1998.
A Parque EXPO foi a empresa responsável por todo o processo de concretização da EXPO’98 e de criação do
Parque das Nações. No intuito de rentabilizar o investimento necessário à realização da EXPO’98, reduziramse ao máximo as infraestruturas efémeras e realizaram-se importantes equipamentos urbanos, hoje em
pleno funcionamento e perfeitamente integrados na vivência urbana da cidade de Lisboa, dos quais se
destacam a Estação do Oriente, o Pavilhão Atlântico, o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, o Teatro
Camões e o Oceanário de Lisboa.
O Parque das Nações oferece um total de 110 ha de espaços verdes, sendo a componente paisagística e a
conceção e gestão de espaços verdes outra das vertentes exemplares deste projeto, com especial relevância
para o Parque do Tejo, os Jardins Garcia de Orta, os Jardins da Água ou o Jardim das Ondas. É visitado
sendo todos os meses, por um milhão de pessoas, em média, tendo contribuído para estimular o turismo na
cidade de Lisboa.
Cumprindo os objetivos estabelecidos, as áreas destinadas à habitação apresentam um forte dinamismo,
sendo predominantemente ocupadas por população jovem e com elevado nível de instrução.
O Parque das Nações é também um inovador pólo terciário, onde proliferam empresas das mais variadas
áreas, inclusivamente algumas sedes de multinacionais, que coabitam com serviços da administração
pública.
Este projeto reconfigurou o posicionamento competitivo da zona oriental da cidade de Lisboa e contribuiu
para a construção de uma imagem moderna e competitiva da metrópole no contexto internacional.
A Parque EXPO concretizou, assim, aquele que é, provavelmente, o mais ambicioso projeto nacional de
renovação urbana e requalificação ambiental do século XX.

http://www.parqueexpo.pt/

Compreensão oral
Vídeo “Zona da Expo’98 tem sistema automático de sucção subterrânea de lixo”
Link para o vídeo http://expresso.sapo.pt/zona-da-expo98-tem-sistema-automatico-desuccao-subterranea-de-lixo-video=f681055 (os primeiros 1,38 minutos do vídeo)

Observa e ouve com atenção o vídeo da Sic, e completa as seguintes frases com as
informações adequadas.
1/ O nome do programa da Sic é ___________________ _____________________.
2/ O apresentador do programa chama-se _____________________ ______________________ _______
___________________________.

3/ O assunto do programa é a _________________________ e _______________________ de
_____________________ urbano.
4/ Cada português produz mais de______________ quilos de lixo por ano.
5/ As técnicas inovadoras vão no futuro condenar os ________________________ de lixo
tradicionais à extinção e alterar a _______________________________ urbana para melhor.
6/ Todos os prédios do Parque das Nações em Lisboa estão equipados por um sistema de
__________________________________ subterrânea de recolha de lixo.
7/ Um saco de lixo é aspirado a uma velocidade que pode atingir os ____________ quilômetros por hora.
8/ O conjunto de turbo extratores é comparado a um ______________________________ gigante.
9/ Os resíduos deslocam-se ao longo de __________ quilômetros até chegarem à _____________________ de
recolha.

10/Lisboa acolheu a exposição mundial em __________________.
11/ No parque das Nações existem _____________ centrais de recolha de lixo por sucção subterrânea.
12/O sistema de recolha de lixo por sucção é uma ____________________________ que já existe por todo o
mundo.

13/ O maior sistema de recolha de lixo por sucção subterrânea encontra-se no _____________________
__________________________.

