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PARQUE DAS NAÇÕES 

RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA E PAISAGÍSTICA 

DO PLANO DE PORMENOR 5 

ZONA DE SACA VÉM 

1. LOCALIZAÇÃO. 

O presente documento diz respeito à caracterização fisiográfica e paisagística da área de 

intervenção do Plano de Pormenor 5, PPS, correspondente à Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão designada por Zona Sacavém, conforme definido no Plano de 

Urbanização da Zona de Intervenção da Expo'98. 

O PPS localiza-se no Concelho de Loures e constitui a zona urbana mais a Norte da Zona de 

Intervenção da Expo'98. A área de intervenção deste plano confina com o Parque do Tejo a 

Norte, Sul e Nascente e, com o IC2 a Poente. 
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2. ENQUADRAMENTO FISIOGRÁFICO 
1 

) 
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A área de intervenção do PP5 pode ser definida como um vale constituído entre barreiras 

artificiais - o talude do IC2 a Poente e a elevação correspondente à modelação do aterro 

sanitário, no Parque do Tejo, a Nascente. 

Constitui uma área de aproximadamente 1 O hectares com altimetrias situadas entre as cotas 

4,50 e 8,50, declives muito suaves, predominando uma ampla plataforma plana ligeiramente 

inclinada no sentido Nascente - Poente (Desenho POR/05.00.00.7), atingindo as cotas 

altimétricas mais elevadas a Sudoeste e as mais baixas a Nordeste, próximo da margem do 

Trancão - Praça Gago Coutinho I Rua Amudsen. 

A área de intervenção do PP5 integra-se na bacia hidrográfica do Rio Tejo e tem como limite 

Norte, um dos seus subsidiários mais significativos - o rio Trancão. Os rios Tejo e Trancão 

constituem os elementos fisiográficos mais marcantes de toda a zona, constituíndo a Foz do 

Trancão e a sua expansão através do Mar da Palha, os acontecimentos paisagísticos de maior 

valor. 

O PP5 integra-se na bacia de drenagem superficial definida pela linha de festo localizada a 

Poente do Aeroporto da Portela e do festo que a prolonga, para Norte - Ameixoeira I Alto dos 

Fetais I Póvoa de Sto. Adrião I Boa Vista I Aguieira. 

De entre as subbacias definidas pelas cumeadas secundárias, com desenvolvimento 

aproximadamente perpendicular às anteriormente referidas, destacam-se as que se 

desenvolvem sobre Moscavide I Charneca e Forte de Sacavém I Figo Maduro, ambas de 

grande importância ao nível da bacia visual da zona do PP5, constituíndo o seu limite Poente. 

Trata-se de uma zona ribeirinha de formação geológica recente, de caracter sedimentar, 

geotecnicamente pouco estável, plana e sujeita ao regime de cheias do Tejo. Do ponto de vista 

geomorfológico destacam-se duas áreas distintas na Zona de Intervenção da EXP0'98 -

1 PROAP, Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista Lda. 
PARQUE DO TEJO- PP6. Relatório de Caracterização Fisiográfica e Paisagística. 
Setembro de 1999. 

FISIO_PAI - PP5 
DEZEMBRO 1999 



RELATÓRIO EXPLICATIVO E DESCRITIVO DA PROPOSTA DO PLANO 
PLANO DE PORMENOR 5 

) • 
Norte e Sul. A área Norte, onde se integra a área do PPS, é limitada pelo Rio Trancão e 

corresponde à foz do vale fóssil do Trancão, constituída na sua grande parte por lamas -

aluvião e sapal - definindo uma linha de costa irregular e uma extensão mais reduzida de 

areias, areolas e arenitos. 

A progressiva e acentuada ocupação urbana - de caracter desordenado e aleatório - levou a 

significativas alterações do relevo original, constatando-se que das numerosa linhas de água 

pré-existentes, apenas o Rio Trancão e a Ribeira do Mocho permaneceram até hoje, 

mantendo, ainda que de forma deficiente, as suas funções de escoamento e drenagem 

superficial no actual sistema fisiográfico. 

Para além do Monte Sintra (cota 35m) sobre o Forte de Sacavém, destaca-se uma formação 

recente e artificial, o aterro sanitário de Beirolas, referência paisagística essencial na leitura e 

percepção visual de toda a zona, atingindo cerca de 23,0 m na sua plataforma de topo e 

contrastando com a matriz territorial envolvente, aplanada e com altimetria que varia entre 

S,Om e 10,0 m. 

3. PADRÃO DE OCUPAÇÃO E EVOLUÇÃO DA PAISAGEM 2 

O processo de transformação da paisagem iniciou-se com a substituição dos solos alagadiços 

e do aproveitamento de salinas por um espaço de vocação agrícola, constituído por vários 

assentos de lavoura e que através de obras de drenagem sobre o sapal conduziu a uma 

paisagem de lezíria. 

A paisagem ganha progressivamente um novo caracter e dimensão, predominando as quintas, 

de pequena e média dimensão, com casas e demais construções e apoios agrícolas localizados 

a cotas de segurança relativamente às cheias do rio, e em redor dos quais se desenvolvem os 

campos de cultivo, com predomínio de forrageiras, hortícolas, pomares e olivais. 

2 PRO AP. Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista, Lda. 
PARQUE DO TEJO- PP6. Relatório de Caracterização Fisiográfica e Paisagística. 
Setembro de 1999. 
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A intensificação do transporte fluvial - inicialmente apenas dirigido para o escoamento 

comercial dos produtos agrícolas locais - e ferroviário, acaba por determinar a vocação 

industrial posterior da zona. A linha férrea passa a definir uma fronteira relativamente a 

expansões industriais para Nascente, no sentido do Rio Tejo. 

A execução de um ramal de via férrea, servindo a expansão industrial, provoca a translação 

dessa fronteira para Nascente, ao que se segue a inviabilização do sistema de quintas agrícolas 

e a consequente consolidação do caracter industrial na zona. 

Ao mesmo tempo que se intensifica o uso industrial, a proximidade à cidade de Lisboa 

determina uma crescente pressão urbana que resulta na consolidação e expansão de vários 

aglomerados rurais pré-existentes, os quais vão coalescendo entre si até formarem uma matriz 

urbana onde se destacam os aglomerados urbanos de Sacavém e Olivais. 

A progressiva expansão dos usos industriais e urbanos é feita em detrimento da ocupação 

agrícola, acabando esta por perder significado e expressão face à crescente apetência 

industrial, a qual é responsável pela constituição dos aterros sucessivos sobre toda a Zona de 

Intervenção da EXP0'98 e, pela tentativa de regularização da margem do Rio Tejo. 

As pnmetras indústrias a surgtr vão-se localizar precisamente na margem do Trancão -

serração de madeiras junto à foz - e em Sacavém - fábricas de moagem, louça e chitas, em 

zona adjacente à área de intervenção do PPS. 
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4. A UNIDADE PAISAGÍSTICA "FRENTE RIBEIRINHA LISBOA I LOURES" 
3 

A Zona de Intervenção da EXP0'98 integra-se na unidade paisagística designada por "Frente 

Ribeirinha Lisboa I Loures". 

Esta unidade paisagística abrange a envolvente urbana imediata da Zona de Intervenção da 

EXP0'98, com exposição dominante a Nascente, circunscrita a Oeste pela linha de festo 

sobre a qual assenta o Aeroporto de Lisboa, a Nascente pela margem do Tejo e que se estende 

desde o Terreiro do Paço, a Sul, até à Bobadela, a Norte. 

Sob o ponto de vista de marcos referenciais naturais, evidenciam-se o estuário do Tejo- Mar 

da Palha- a foz do Trancão e o sapal, este último objecto de medidas especiais de protecção e 

conservação no âmbito do Plano de Pormenor do Parque do Tejo, PP6. 

Através das intervenções realizadas no âmbito da operação EXP0'98, a zona de intervenção 

do PP5 ganhou um novo enquadramento paisagístico, enriquecido em marcos referenciais 

protagonizados por novos elementos construídos- a Ponte Vasco da Gama a Sul, o Parque do 

Tejo a Nascente e ainda elementos mais distantes como a Torre Vasco da Gama e a Torre da 

Refinaria. Ainda que no conjunto estes elementos contribuam de forma positiva para o 

enquadramento paisagístico local, existem ainda outros que são considerados como 

condicionantes ao desenvolvimento do próprio Plano, pelo efeito de barreira I obstáculo fisico 

que provocam - caminho de ferro, IC2, ETAR e zona do antigo aterro sanitário de Beiro las. 

No entanto, a grande potencialidade paisagística do local permanece sobre os planos de água 

próximos - rios Tejo e Trancão - e respectivas interfaces naturais e/ou construídas, 

correspondentes às zonas de margem, tornando os sistemas de vistas sobre estes como 

elementos a valorizar e salvaguardar no âmbito do actual Plano. 

3 
ACB. Andresen e Castel-Branco- Arquitectura Paisagista Lda. 
ELEMENTOS PARA O ORDENAMENTO BIOFÍSICO E PAISAGÍSTICO DA ZONA DE INTERVENÇÃO 
Parque Ex'}JO. Dezembro de 1993. 
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A estrutura verde do PP5 articula-se com o definido na Revisão do Plano de Urbanização da 

Zona de Intervenção da EXP0'98 (PU) e com o Plano de Arborização (PA), este último 

desenvolvido em 1994/95. 

A Estrutura Verde conforme definida no Plano de Urbanização é constituída pelas seguintes 

componentes: 

1. Estrutura V e r de de Protecção e Enquadramento, constituída por zonas verdes de protecção 

como as associadas à acessibilidade viária regional e no presente caso, ao IC2, em zona 

adjacente ao limite Poente do Plano; 

2. Estrutura Verde Urbana, correspondente ao espaço verde de características urbanas 

complementado com ou sem instalações aligeiradas de suporte a actividades desportivas 

de recreio e lazer. Integra as seguintes tipologias de espaços verdes: 

2.a) Estrutura Verde de Continuidade que acompanha a rede de circulação pedonal e 

rodoviária, com funções de enquadramento, protecção e conforto ambiental, 

valorização da área urbana e do espaço público em geral. Constitui-se em corredores 

verdes marginais às vias, definindo o padrão da Estrutura Verde urbana e garantindo 

a interligação e fluidez de toda a estrutura verde da zona abrangida pelo Plano de 

Urbanização. Associa-se directamente ao espaço exterior de utilização pública, 

enquadrando vias de circulação integrada - com funções de circulação de veículos e 

peões - e vias pedonais - de circulação preferencial de peões; 

2.b) Jardins, constiuídos por zonas verdes de dimensão significativa à escala urbana, 

vocacionados exclusivamente para as actividades de circulação e estadia de peões, 

recreio e lazer; 

2.c) Zonas Verdes Singulares; 
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2.d) Estrutura Verde Complementar, integrando espaços pavimentados e/ou arborizados 

de funções mistas em tomo dos edifícios ou no interior das parcelas, constituíndo 

complemento dos espaços exteriores de utilização pública.Integram-se no espaço de 

utilização pública ou em espaço privado, podendo neste último caso ser de acesso 

público ou condicionado. Pela sua tipologia não são especialmente vocacionados 

para a sua utilização como espaços de recreio e lazer, encontrando-se mais 

associados a funções de enquadramento e valorização de edifícios e do espaço 

público de circulação e estadia de peões e veículos. 

Ao nível do PP5 encontram-se definidas as seguintes zonas, de acordo com a composição da 

Estrutura Verde Urbana: 

1. Estrutura Verde de Continuidade Principal, sobre os principais eixos estruturantes 

da malha urbana, assumindo a forma de alamedas arborizadas e de percursos 

pedonais arborizados, amplos, de orientação predominante Norte - Sul 

(longitudinal à ZI) e Poente- Nascente (aproximação transversal ao Tejo). 

Destaca-se no PP5 a Via do Oriente, sob a forma de alameda, de ligação entre o 

troço viário Norte da Alameda do Oceanos e a Rua Domingos José de Morais, 

exterior à ZI; 

2. Estrutura Verde de Continuidade Secundária, estabelecendo a continuidade entre a 

Estrutura Verde de Continuidade Principal e as restantes zonas verdes, 

acompanhando eixos viários e pedonais associados à acessibilidade local. 

Destacam-se no PP5 as vias inter e intra-quarteirão, transversais à Via do Oriente

Rua Professor Picard, Passeio do Ródano, Rua Chen He, Rua do Reno, Rua do 

Sena, Rua do Tamisa, Rua do Tibre, Rua do Volga, Rua do Danúbio, Rua do Oder 

e Rua do Ebro; 

3. Jardins de Utilização Pública - correspondentes a zonas verdes em articulação 

directa com a via pública- jardim da Parcela 5.01 e jardins a Sul e a Norte da Rua 

Chen He; 
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4. Estrutura Verde Complementar de Utilização Pública - constituída por espaços 

ajardinados e/ou pavimentados, de utilização pública com função predominante de 

enquadramento do espaço de utilização pública e de edifícios e/ou conjuntos 

arquitectónicos. No PP5 integra as zonas verdes a Poente do Passeio dos Heróis do 

Mar, localizadas nas Parcelas 5.02, 5.03 e 5.04. 

6. PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO DO PP5 

De acordo com os Planos anteriormente referidos - PU e P A - a estrutura verde da zona do 

PP5 articula-se directamente com a estrutura verde da Zl, nomeadamente através da 

arborização da Via do Oriente, no limite Poente e, ainda, através da estrutura verde do Parque 

do Tejo a Nascente. 

Para a Via do Oriente é proposto um modelo de arborização que constitui um prolongamento 

do modelo de plantação da Avenida Central na zona do PP4, embora adaptada ao perfil viário 

(Desenho POR/05.00.0014). 

Relativamente à Estrutura Verde do PP5, foram ainda consideradas as seguintes 

condicionantes e/ou orientações: 

1. Nas zonas Poente e Sul deverá ser assegurada uma estrutura de protecção ao ruído com 

origem na IC2 e no tabuleiro da ponte Vasco da Gama; 

1. Na Via do Oriente a estrutura verde deverá contribuir como elemento minimizador dos 

problemas decorrentes do tráfego aí gerado- poluição atmosférica, sonora e visual; 

2. No Passeio dos Heróis do Mar não é viável realizar plantações margma1s em 

alinhamento, devido à localização das infraestruturas de subsolo e ao canal de reserva 

previsto no PP5; 
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3. Dada a estrutura morfológica da zona do PPS, com cotas altimétricas decrescentes de 

Poente para Nascente, deve-se potenciar e valorizar as aberturas visuais para o Parque do 

Tejo, ainda que incidentes em grande parte, sobre a zona do Aterro Sanitário, procurando 

aplicar menores densidades de arborização a Nascente, junto ao Passeio dos Heróis do 

Mar; 

4. O traçado das circulações no interior das parcelas na zona do PPS, imprime à partida uma 

hierarquização onde se destacam como elementos mais importantes a praça central a 

Nascente e o eixo Sul/Norte. A estrutura verde deverá favorecer a percepção e leitura 

desta hierarquia; 

Como princípio para o desenvolvimento do Plano de Estrutura Verde do PPS, assume-se que 

as superfícies de revestimento vegetal, com predominância de relvados, devem constituir o 

tecido de ligação de todos os elementos urbanísticos propostos pelo Plano de Pormenor -

parcelas com edificações, e zonas de circulação pavimentadas. De acordo com este princípio e 

com as orientações acima descritas, propõe-se que o Plano de Estrutura Verde seja 

desenvolvido nas seguintes vertentes (Desenho POR/05.00.00.01): 

1. Estrutura Verde Principal: 

Com funções de protecção e enquadramento geral da zona. 

Incluirá uma zona de protecção arbóreo-arbustiva nas zonas Poente e Sul, articulada com 

a arborização da Via do Oriente. Deverá ser constituída à base de espécies resistentes à 

poluição atmosférica e de folhagem persistente (minimização de impactes de ruído). 

Como espécies arbóreas mais adequadas propõem-se: Casuarina equisettfolia, Cupressus 

sp., Pinus halepensis, Pinus pinea e Pinus pinaster. 

No prolongamento desta estrutura, propõe-se ainda a marcação de um percurso de 

circulação pedonal Sul/Norte, no lado Nascente do Passeio dos Heróis do Mar, optando-se 

por uma espécie caducifólia, como por exemplo Ce/tis australis, Fraxinus sp., Ti/ia sp. e 

Ulmus sp. 

a) Estrutura Verde Secundária: 

Com funções de compartimentação do espaço e enquadramento de vistas. 
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Deverá incluir o tratamento dos corredores verdes e circulações secundárias definidos no 

interior das parcelas, de orientação predominante Poente/Nascente e transversais à Via do 

Oriente e ao Passeio dos Heróis do Mar, à base da plantação de espécies arbóreas de 

folhagem caduca (Ce/tis australis, Fraxinus sp. , Tilia sp. e Ulmus sp.) e ainda 

introduzindo alguma côr através de variedades de intensa floração e menor porte (Alhizia 

julihissin, Cercis siliquastrum, Citrus sinensis, Parkinsonia aculeata, etc.). 

b) Estrutura Verde Terciária: 

Deverá ser garantida através dos arranJos exteriores a implantar nos logradouros das 

parcelas. Estes espaços deverão ter como principal função a instalação de zonas de estar 

que sempre que possível deverão estar visualmente articuladas/associadas ao espaço de 

utilização pública envolvente, sem detrimento do seu caracter condominial privado. 

Isabel Caetano Ferreira 
Arquitecta Paisagista 
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