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1. LOCALIZAÇÃO 

PARQUE DAS NAÇÕES 

RELA TÓRIO DO PLANO DE PORMENOR 5 

ZONA DE SACA VÉM 

O Plano de Pormenor PP5, localiza-se no Concelho de Loures e constitui a zona urbana mais 

a Norte da Zona de Intervenção da Expo'98/Parque das Nações. A área de intervenção deste 

plano confina a Norte, Sul e Nascente com o Parque do Tejo (PP6) e a Poente com o I.C.2 

(Desenho POR 05.00.00.04). 

Este plano corresponde à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão designada por Zona 

de Sacavém, conforme definido no Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da EXPO 

'98, Portaria n°. 640/94 de 15 de Julho. 

Constitui uma área com aproximadamente 10 hectares, com altimetria entre as cotas +4,50m 

e +8,50m (NGP), com declives muito suaves, correspondendo a plataformas praticamente 

planas utilizadas como parques de estacionamento efémeros durante a Exposição Mundial de 

1998. 

A área de intervenção do PP5 pode ser definida como um vale construído entre duas 

barreiras artificiais - o talude do I.C.2 a Poente e a elevação correspondente ao aterro 

sanitário no Parque do Tejo a Nascente, com cotas altimétricas máximas próximas de 23 m. 
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2. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE URBANIZAÇÃO 
1 

O Plano de Pormenor PP5 enquadra-se nos objectivos expressos no Plano de Urbanização, 

relativamente a esta zona, nomeadamente no que diz respeito à recuperação e à reconversão 

urbanística da área que o integra, constituindo seus objectivos específicos: 

Assegurar a valorização da singularidade da área de intervenção, designadamente da 

sua relação com o Parque do Tejo; 

Assegurar uma estrutura urbana predominantemente habitacional de baixa densidade. 

O cumprimento dos objectivos expressos apoia-se nos seguintes vectores estratégicos: 

Valorização da qualificação urbana incidindo na qualidade e diversidade de 

arquitecturas e na qualidade do espaço público; 

Valorização da relação panorâmica com o Parque e o Rio Tejo. 

Os conceitos a concretizar são os transpostos do PU que mais directamente se reflectem na 

área de intervenção, designadamente: 

a) Caracterização da concepção urbanística assente na constituição de um espaço público 

estruturante de grande qualidade; 

b) Valorização da singularidade da relação com o Parque do Tejo e da sua interpenetração 

na estrutura urbana; 

c) Minímização da presença dos elementos impactantes - Ponte Vasco da Gama, ETAR, 

plataforma do aterro sanitário, plataforma do IC2; 

d) Criação de condições para uma gestão urbanística flexível, com salvaguarda da 

concretização dos elementos estruturantes e unificadores do conjunto; 

e) Resolução integrada dos condicionamentos geomorfológicos e ambientais locais; 

f) Valorização da componente arquitectónica. 

1 Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da Parque Expo '98, Relatório, Dezembro de 1999 
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3. CONDICIONANTES 

As Condicionantes - Servidões, Reservas Nacionais e Restrições de Utilidade Pública 

incidentes na zona do PP5, encontram-se identificadas e delimitadas nas Plantas de 

Condicionantes (Desenhos POR/05.00.00.02 e POR/05.00.00.03) e correspondem às 

seguintes: 

3.1. SERVIDÕES 

a) Servidão Rodoviária 

a.l.) IC2 

Servidão rodoviária nos termos do Decreto-Lei no 13/94, de 15 de Janeiro. 

• É constituída uma faixa de servidão "non aedificandi", para cada lado, de 35m e 

de 27m, a contar do eixo da estrada, de 15m e de 7m, a contar do limite da zona de 

estrada, respectivamente para edificios e para vedações. 

• Ao nível do PP5 abrange uma faixa estreita ao longo do limite Poente, pela Via do 

Oriente. 

a.2.) Novo Atravessamento Rodoviário do Rio Tejo, entre Sacavém e Montijo -

Ponte Vasco da Gama. 

Servidão rodoviária nos termos dos Decreto Lei n° 243/92, de 29 de Outubro. 

• É constituída uma faixa de servidão "non aedificandi", para cada lado, de 40m e 

de 70m, a contar do limite da plataforma da estrada, e de 20m e de SOm, a contar do 

limite da zona de estrada, respectivamente para edificios e para instalações de carácter 

industrial ou similar. 

• Ao nível do PP5 abrange a Sul uma faixa com cerca de 10m de largura, ao longo 

da Rua Professor Picard. 
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d) Servidão do Domínio Público Hídrico 

Servidão dos Leitos e Margens Públicos 

d.l.) Rio Tejo e Rio Trancão 

J. 

~ .... 
~ 

Servidão de domínio público hídrico, nos termos do Decreto-Lei no 468/71, de 5 de 

Novembro, Decreto-Lei n°. 70/90, de 2 de Março, Decreto-Lei no 207/93, de 14 de 

Junho e Decreto-Lei n°.46/94, de 22 de Fevereiro. 

• É constituída uma faixa de protecção, margem, para cada lado, de SOm de largura 

medidos a partir do limite do leito das águas. 

• Ao nível do PPS esta servidão apenas condiciona uma pequena área localizada a 

Noroeste da área de intervenção do Plano, não afectando nenhuma das utilizações 

previstas. 

f) Servidão do Aeroporto 

f. 1.) Aeroporto de Lisboa 

Servidão militar e aeronáutica nos termos do Decreto no 48542, de 24 de Agosto de 

1968. 

• É constituída uma altura de servidão condicionada, que abrange a totalidade da 

Zona de Intervenção da Expo'98, acima do Plano Horizontal Interior (Zona 6) e da 

superficie cónica de transição para o Plano Horizontal Exterior (Zona 7), para as 

construções que atinjam a cota geodésica absoluta de +145m. 

g) Servidão Radioeléctrica 

g.l.) Rádio Farol V O R/ Aeroporto de Lisboa 

Servidão aeronáutica nos termos do Decreto-Regulamentar n° 14/85, de 25 de 

Fevereiro. 

1. É constituída uma servidão radioeléctrica, que abrange a totalidade da Zona de 

Intervenção da Expo'98. 

2 A utilização de equipamentos radioeléctricos, funcionando em bandas de frequência 

aeronaútica, ou qualquer infraestrutura aeroportuária, deverá ser objecto de parecer 

prévio das entidades aeronáuticas. 
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h) Servidão do Gasoduto de Alta Pressão 

h.l.) Gasoduto de Alta Pressão - Ramal de gás natural de Cabo Ruivo, o qual 

constitui uma extensão da Rede de Alta Pressão, e ramal de ligação e Posto de 

Redução e Medida de Sacavém. 

Servidão nos termos do Decreto-Lei n°. 374/89, de 25 de Outubro, Decreto-Lei n° 

11194, de 13 de Janeiro, e normas de protecção nos termos da Portaria n°390/94, de 

17 de Junho. 

• É constituída uma faixa de servidão condicionada, para cada lado do eixo 

longitudinal do gasoduto, de 1Om. 

• Na zona do PP5 acompanha o limite Poente abrangendo maioritariamente o canal 

de circulação viária da Via do Oriente. 

j) Servidão de Edifício Escolar 

j.l.) Edificios Escolares programados no PP5 - escola Básica 1,2,3 e Jardim de 

Infância 

Servidão de Edificios Escolares nos termos do Decreto Lei no 37.575, de 8 de 

Outubro de 1949. 

• É constituída uma zona de protecção "non aedificandi" de 12m de largura em 

torno dos limites e em toda a periferia da parcela 6.05 em que se localiza o edificio 

escolar programado no presente Plano. 

3.2. RESERVAS NACIONAIS 

a) Reserva Ecológica Nacional 

Não abrange a zona do PP5. 

REL- PP5 
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3.3. RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

a) Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística 

a.1.) Zona da EXP0'98 

). • 

Área critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Zona da EXPO nos 

termos do Decreto n° 16/93, de 13 de Maio, e do Decreto-Lei n° 354/93, de 9 de 

Outubro. 

• Declarada área critica de recuperação e reconversão urbanística a Zona da 

EXP0'98 e cometida à Parque Expo'98 (P.E.'98), S.A. a elaboração do PU e dos PP, 

bem como a promoção das acções e do processo de recuperação e reconversão 

urbanística. 

• Cessação dos poderes excepcionais da sociedade P.E. '98 S.A. em 31 de Dezembro 

de 1999. 

4. OUTRAS CONDICIONANTES 

Consideram-se outras Condicionantes aquelas que não constituem Servidão, Reserva 

Nacional ou Restrição, mas tão somente protecção ou condicionamento técnico à 

urbanização e à edificação. Estas encontram-se representadas, para a zona do PP5 nos 

Desenhos POR/ 05.00.00.03 e POR/ 05.00.00.15. 

a) Áreas Suieitas a Restrição Geotécnica 

a.1.) Enquanto não for concluída a Carta Geotécnica da zona abrangida pelo Plano de 

Urbanização da Zona de Intervenção da Expo'98, devem ser tomadas em 

consideração as indicações da Planta de Aptidão para Fundações (versão preliminar), 

integrada no referido PU, bem como toda a informação geotécnica disponível (vide 

Elementos Anexos ao PP5- Caracterização Geotécnica). 

REL- PP5 
DEZEMBRO 1999 



RELATÓRIO 
PLANO DE PORMENOR 5 

a.2.) Quando na sequência de prospecção geotécnica for justificado técnica e 

economicamente, admite-se a alteração da rede rodoviária local, da implantação da 

edificação e do índice de ocupação, mantendo-se os demais parâmetros urbanísticos. 

Toda a zona a Norte da área de intervenção do PU se localiza numa área em que se 

encontram depósitos aluvionares e estuarinos do período Holocénico, assentes sobre 

formações rochosas do Miocénico. Nestas últimas formações inscreve-se o vale fóssil 

de um rio- Vale Fóssil do Rio Trancão- que se situa obliquamente à zona Norte do 

Aterro de Beirolas atingindo cotas superiores a ( -60 ) m na zona de maior 

profundidade no leito do rio. Nestes aluviões predomina uma argila mole, rica em 

matéria orgânica cuja espessura aumenta em direcção ao rio Tejo, em relação directa 

com a profundidade da rocha-mãe. 

Este vale fóssil, abrange a extremidade Norte e Nascente da zona do PP5, a 

profundidades variáveis entre O e ( -25)m. A zona mais condicionada por esta restrição 

é a parcela 6.05 onde se prevê a implantação do campo de jogos da Escola Básica 

1,2,3 e Jardim de Intancia (Desenho POR/05.00.00.15). 

d) Protecção dos Poços de Monitorização 

d.1.) Os poços de monitorização de águas subterrâneas que se encontram instalados, 

nos locais indicados na Planta de Condicionantes (Desenho POR/ 05.00.00.03), terão 

de ser mantidos intactos. A reparação de eventuais danos provocados nestes poços 

será da responsabilidade de quem os tenha originado. Em caso de necessidade 

absoluta de desactivação de um poço de monitorização, deverá proceder-se de 

imediato, após estudo adequado, à instalação de novo poço na proximidade daquele 

que foi desactivado. 

d.2.) Qualquer captação de águas subterrânea, tendo em vista a sua utilização para 

rega, fins ornamentais ou outros, estará sujeita a controle analítico periódico, de 

forma a confirmar a adequabilidade da sua qualidade face aos usos previstos. O 

controlo analítico será efectuado de acordo com o especificado no Dec.Lei no 

236/98, de 1 de Agosto. 
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O Protecção Contra o Ruído 

f.l.) Tendo em conta a actual revisão do Regulamento Geral sobre o Ruído, Decreto

Lei n° 251/87, de 24 de Junho, alterada pelo Decreto-Lei 292/89 de 02/09 e pelo 

Decreto-Lei 72/92 de 28/04 e a sua adaptação às mais recentes tendências no domínio 

da componente acústica do ambiente, resultantes do desenvolvimento dos trabalhos 

no âmbito da Proposta de Directiva do Conselho da União Europeia sobre ruído, os 

projectos de edifícios e de utilização do espaço terão que ser acompanhados de um 

projecto acústico que, tendo em conta a sua utilização, garanta níveis de conforto 

adequado. 

Ao nível do PP5 a principal fonte de poluição sonora localiza-se sobre o IC2, 

resultante do intenso e permanente tráfego rodoviário. Com o objectivo de minimizar 

esta situação, foram implantadas barreiras acústicas ao longo da via. 

De acordo com as medições de níveis sonoros efectuadas na zona de intervenção do 

PP5 (Desenho POR/05.00.00.15) esta zona é considerada como pouco ruidosa, com 

níveis sonoros inferiores a 65 dB. 

g) Protecção da Estação de T1·atamento de Águas Residuais de Beirolas, ETAR de 

Beiro las 

g.l.) É constituída uma faixa de protecção "non aedifícandi" com SOm de largura, em 

torno do limite exterior da ETAR na qual é contudo permitida a implantação de 

Equipamentos de Infraestrututura e Serviço Urbano. 

Esta faixa de protecção abrange o PP5 junto ao troço Sul do Passeio dos Heróis do 

Mar, sem contudo afectar as utilizações previstas na actual proposta de Plano. 

n) Protecção das Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais 

n.l.) Grandes colectores de drenagem de águas residuais e pluviais, condutas 

elevatórias e equipamentos da rede. 
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Protecção da rede de drenagem de águas residuais e pluviais e dos equipamentos das 

redes. 

• É constituída uma faixa de protecção "non aedificandi" de 5m para cada lado do 

eixo longitudinal dos colectores de drenagem de águas residuais e de águas pluviais, 

de diâmetro nominal igual ou superior, respectivamente a 0,600m e 1,200m, e de 5m 

de largura em torno dos equipamentos das redes implantados na área do Plano. 

o) Protecção de Linha de Transporte de Energia em A T 

o.2.) Linha de transporte de energia aérea, a 30 KV, com origem na Subestação de 

Sacavém SE-975 e atravessando na totalidade a área do PP5, com orientação 

NE/SW. 

Servidão de linha eléctrica de AT, nos termos do Decreto-Regulamentar n° 1/92 de 

18 de Fevereiro. 

• A desactivar com cessação da servidão respectiva. 

5. PLANOS E PROJECTOS COM INCIDÊNCIA LOCAL 

Sobre a zona do PP5 incidem os seguintes planos e projectos de âmbito municipal e 

intermunicipal: 

Plano de Urbanização da Zona de Intervenção, PUZI, publicado na Portaria n°. 

640/94 de 15 Julho, o qual enquadra o presente Plano, com o qual se articula. 

Plano de Pormenor da Zona de Beirolas, PP4, publicado na Portaria n°. 1375/95 

de 16 de Novembro, abrangendo a zona urbanizada da Expo'98 mais próxima da área 

de intervenção do PP5, enquadrado pelo PUZI e consequentemente articulado com o 

PP5. 
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Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Antigo da Vila2 de 

Sacavém, ainda não publicado. 

Loteamento Urbano da Antiga Fábrica de Loiça de Sacavém 

5.1. Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Antigo da Vila de 
Sacavém 

A proximidade a Lisboa e a localização ribeirinha, conferiram a Sacavém condições 

preferenciais para implantação industrial. 

Sendo Sacavém um centro da chamada "periferia", com problemas de qualidade ambiental e 

de acessibilidade possui perspectivas concretas para a sua reconversão nomeadamente através 

do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Antigo. 

A actual Cidade de Sacavém que adquiriu durante os últimos 50 anos, um carácter de 

dormitório, tem contudo mantido até hoje em Sacavém-de-Cima um núcleo central de valor 

patrimonial, o qual apresenta homogeneidade e consistência ao nível da estrutura urbana e da 

edificação, passível de ser delimitado e protegido como o centro histórico da Cidade. É esta a 

área objecto da intervenção do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização, em título, 

já concluído mas ainda não aprovado e publicado. 

5.2 Loteamento Urbano da Antiga Fábrica de Loiça de Sacavém 

Abrangendo os terrenos da antiga Fábrica de Loiça de Sacavém, foi elaborado um 

loteamento urbano constituído por doze lotes para habitação (41 254,91 m2) e comércio (7 

280,28 m2) num total de área bruta de construção de 48 535,19 m2, já concretizado. 

2 Actualmente, Sacavém é cidade. 
REL- PP5 lO 
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Estão ainda previstos 14 183,20 m2 para equipamento colectivo e uma passagem pedonal 

desnivelada sobre o caminho de ferro e o IC2 para ligação desta área urbana à Zona de 

Intervenção da EXP0'98, localizada no PP5. 

6. SITUAÇÃO ACTUAL 

Em 1993, altura em que foi iniciado o Projecto Expo'98, a Zona de Intervenção encontrava

se em avançado estado de degradação ambiental e de ordenamento devido à ocupação 

anárquica perpetuada ao longo das últimas cinco décadas, durante as quais esta zona 

funcionou para ambos os concelhos de Lisboa e Loures como periférica e marginalizada, 

constituíndo um local preferencial de depósito e vazadouro indiferenciado de diversos 

materiais, sucatas e entulhos. 

Estas situações encontram-se actualmente controladas e solucionadas em toda a Zona de 

Intervenção, através de acções integradas de recuperação ambiental e de ordenamento, 

realizadas no âmbito da operação global da EXP0'98 e enquadradas no Plano de 

Urbanização. 

A zona abrangida pelo PP5 encontra-se actualmente ocupada por parques de estacionamento 

efémeros, executados para dar apoio à Exposição Mundial de 1998 (Desenho 

POR/05.00.00.11 ), assim como com infra-estruturas viárias e de saneamento já realizadas, no 

âmbito da infra-estruturação urbana correspondente à designada 1 a fase de urbanização -

Fase Expo. 

As infraestruturas de saneamento existentes e de maior dimensão que atravessam a zona do 

PP5 na sua ligação à ETAR, são consideradas no Plano, o que implica a sua manutenção com 

eventual correcção de traçado de alguns dos seus troços para compatibilização com a actual 

proposta (Desenhos POR/05.00.00.12 e POR/05.00.00.16). 

REL- PP5 
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7. PROPOSTA DE PLANO 

7.1. Conceitos e Objectivos Programáticos 

A actual Proposta de Plano destaca como mais relevantes os seguintes objectivos 3
: 

criação de uma estrutura urbana consistente; 

articulação com as áreas urbanas envolventes, nomeadamente Sacavém e Zona 

Norte/PP4, superando a distância e as barreiras fisicas existentes; 

valorização da relação de proximidade com o Parque do Tejo; 

maximização das vistas sobre o Tejo; 

minimização dos impactos ambientais negativos, dos quais o ruído provocado pelo 

IC2 e pela via férrea são considerados os mais impactantes; 

qualificação do espaço público e da estrutura urbana numa perspectiva de diversidade 

de volumetrias e de linguagens arquitectónicas. 

O estudo de ocupação com a definição dos usos, actividades e equipamentos a implementar 

no PP5 inclui um programa de áreas afectas às ocupações propostas para este local 

considerando os Parâmetros Urbanísticos definidos no Plano de Urbanização, contemplando: 

Construção de uma escola de ensino básico 1,2 3 com jardim de infància; 

Localização, preferencialmente a sul, de áreas a afectar a serviços/escritório, 

admitindo-se a sua reconversão em equipamentos de animação e lazer, agregando a 

área de habitação necessária. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Áreas brutas de pavimento edificável (m2
): 

Habitação ....................................... ::::o 57.500 

Serviços e multiuso ............................ ::::o 15.000 

3 
Nuno Teotónio Pereira e Pedro Viana Botelho, arquitectos. Plano de Pormenor da Zona de Sacavém, PPS 

Relatório do Estudo Preliminar, Agosto de 1999 
REL- PP5 12 
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Comércio ........................................ ~ 2.500 

Escola e Jardim de Infãncia ................... ~ 5.000 

Área total edificável. .......................... ~ 80.000 

b) Número de pisos ....................................................... ;::: 3 

c) Densidade global. ...................................................... :-:;; 65 fogos/ha 

d) Índice de ocupação ..................................................... :-:;; 0.55 

e) Índice de Utilização .................................................... :-:;; 0.88 

f) Índice volumétrico ...................................................... :-:;; 2.75 

g) Estacionamento privado (lugares por 100m2 de área de construção): 

Habitação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 

Serviços e multiuso ............................ 2.50 

Comércio ........................................ 1.50 

7.2. Descrição Geral da Proposta de Plano 

7.2.1. Estrutura Urbana 

Devido a condicionamentos decorrentes da localização e utilização do IC2 a Poente da zona 

do PP5 e considerando que o IC2 constitui o elemento mais constrangedor e restritivo 

relativamente à presente proposta de Plano - impactes sonoro e visual - resultaram os 

seguintes vectores estruturantes ao nível do PP5 (Desenho POR/05.00.00.01): 

- A Poente, junto à Via do Oriente, localizam-se todos os edifícios destinados a comércio 

e serviços; 

- A Nascente, em ligação directa física e visual com o Parque do Tejo - através do 

Passeio dos Heróis do Mar - e beneficiando desta ligação, localizam-se os edifícios de 

habitação de maio altura - torres - em alinhamento paralelo ao Passeio dos Heróis do 

Mar e com sistemas de vistas abertos sobre o Parque e o Rio Tejo. 
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Assim, o comércio e os serviços encontram-se concentrados numa faixa ao longo da Via do 

Oriente, distribuindo-se de acordo com o seguinte padrão: 

Seviços ocupando predominantemente o piso superior; 

- Comércio no piso térreo, com frente recuada de 3m relativamente ao plano marginal, 

definindo uma galeria de uso público. 

Entre a frente Poente, predominantemente comercial, adjacente à Via do Oriente e o Passeio 

dos Heróis do Mar, nas parcelas localizadas entre a Rua Chen He e a Rua Capitão Cook, 

desenvolvem-se conjuntos edificados, em banda, com orientação Nascente I Poente, 

constituindo lotes habitacionais multifamiliares com a seguinte tipologia padrão: 

- Bloco de 4 pisos acima do r/c; 

Torre de remate na extremidade Nascente, com número de pisos variável entre 8 e 12, 

acima do r/c. 

Este lote padrão constitui-se como um condomínio equipado com garagem em cave e 

logradouro comuns. 

O acesso às garagens é feito pelos topos dos blocos em banda, através de vias de circulação 

integrada desenvolvidas a partir da Via do Oriente. 

Os logradouros localizam-se sobre embasamentos sobreelevados relativamente ao espaço de 

utilização pública. 

Os quarteirões Sul- entre a Rua Professor Picard e a Rua Chen He- e Norte- entre a Rua 

Capitão Cook e a Rua Amudsen - constituem excepções à regra de organização acima 

referida. 

Na Parcela 5.01 é dada continuidade à frente edificada adjacente à Via do Oriente, mantendo

se a galeria, no entanto, os usos previstos poderão sofrer ajustamentos decorrentes de 

tendências observadas no mercado imobiliário, admitindo-se a introdução de outro tipo de 

actividades que não apenas o comércio e os serviços. 
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No quarteirão Sul localiza-se na parcela 5.06 a escola EB 1,2,3 e Jardim de Infància. 

O comércio e as actividades compatíveis com o uso habitacional é uma das funções 

responsável pela criação de animação na zona a desenvolver e que se prevê associado ao eixo 

estruturante do plano. 

Procura-se que a oferta habitacional permita a convivência de estratos de várias solvências. 

Contudo, dada a requalificação de toda a área, o mercado alvo será predominantemente a 

habitação médio/elevado com uma grande qualidade ambiental envolvente, obtida através de 

uma densidade de construção moderada e da qualidade dos espaços de utilização pública. 

7.2.2. Espaço Urbano de Utilização Pública 

A morfologia urbana é definida pelos sistemas de acessos e circulações - vias e caminhos que 

definem as zonas urbanizadas e por conseguinte a subdivisão entre as zonas de utilização 

pública e as privadas. 

Tomando a Via do Oriente como via de acesso da malha urbana do PP5, os edificios 

desenvolvem-se a partir da sua frente, com duas orientações dominantes: 

- a Sul, constituindo o alçado Poente da zona do PP5; 

a Nascente, correspondente ao desenvolvimento dos blocos habitacionais, pontuado por 

edificios em torre com sistemas de vistas abertos sobre o Parque e o Rio Tejo. 

Uma orientação quase constante dos edificios proporciona uma malha estrutural simples que 

ajuda a dar um sentido de unidade e regra ao plano. 

A Via de Sacavém, prolongamento da Alameda dos Oceanos, constitui-se como uma alameda 

densamente arborizada, facilitando para além da sua função enquanto via de acesso 

rodoviário , a circulação pedonal associada à galeria e ainda, o estacionamento marginal. 
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As vias de acesso ao interior das parcelas, estabelecem-se como eixos perpendiculares à Via 

do Oriente, permitindo o acesso às caves de estacionamento e também o acesso pedonal à 

frente Nascente da zona do PP5 e ao Parque do Tejo. Constituem espaços pavimentados de 

características distintas das vias de circulação rodoviária exteriores ao quarteirão, com eixos 

arborizados de ligação entre a Alameda e o Parque, e associados a zonas verdes intersticiais 

de utilização pública que enquadram os embasamentos dos conjuntos edificados. Estes eixos 

facultam ainda algum estacionamento de superficie de apoio aos residentes. 

Aproveitando a Sul a necessidade de enquadrar a ETAR, mmtmtzar os níveis sonoros 

gerados sobre o tabuleiro da Ponte Vasco da Gama e respeitar as servidões associadas às 

infraestruturas de subsolo aí existentes, propõe-se ainda a implantação de uma zona 

densamente arborizada, com funções de jardim urbano, de características de desenho 

orgânico, ligada às restantes zonas verdes por um sistema de caminhos pedonais que deverá 

priviligiar a circulação ao longo do Passeio dos Heróis do Mar. 

A Norte, enquadrando a Rua Capitão Cook, o edificio comercial e a passagem aérea pedonal 

prevista e, ainda, a entrada principal da escola, é proposta uma ampla praça pedonal 

pavimentada. Esta praça, estabelece-se como um centro de encontro e de distribuição dos 

fluxos pedonais aí convergentes para as zonas adjacentes de maior animação - o Parque de 

Lazer e outros equipamentos de desporto, recreio e lazer localizados no Parque do Tejo, a 

galeria comercial da Via do Oriente e a restauração, com esplanadas integradas em zonas 

verdes, propostas para a zona norte da parcela 5.04. 

7. 2. 3. Acessibilidades 

A estruturação interna em termos de sistema rodoviário da área de intervenção da Expo '98, 

assenta basicamente na criação duma estrutura reticulada no seu interior. A Alameda dos 

Oceanos faz a ligação a Norte com a Via do Oriente na qual se apoia o sistema viário do PP5 

e que acompanha a zona de intervenção do PP5 a Poente. Esta via faz a ligação a Sacavém 

através da via que se desenvolve junto ao Trancão e que liga à Rua Domingos José de Morais 

- Rua Amudsen. 
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O sistema viário do PPS é constituído por duas vias longitudinais - Via do Oriente e Passeio 

dos Heróis do Mar - e pelas vias transversais inseridas na Via do Oriente - Rua Professor 

Picard, Rua Chen He e Rua Capitão Cook. Este conjunto constitui o sistema local e assegura 

funções de acessibilidade e serviço aos edifícios. 

A Via do Oriente constitui um elemento importante na articulação viária e de acessibilidade 

com a zona de Sacavém, dado que se liga nos seus extremos aos limites Sul e Norte desta 

cidade, funcionando como uma circular exterior. 

O Passeio dos Heróis do Mar acompanha a Nascente a zona de intervenção do PPS e faz 

também a ligação aos Equipamentos de Utilização Colectiva do Parque do Tejo. 

Finalmente, garante-se a amarração da passagem superior pedonal que a partir do loteamento 

Urbano da Fábrica de Louça de Sacavém permite a ligação da zona a poente da freguesia de 

Sacavém à frente ribeirinha do Parque das Nações. Esta ligação facilitará o acesso às 

actividades de lazer e recreio localizadas no Parque do Tejo, à escola e à frente I galeria 

comercial prevista na Via do Oriente. 

7.2.4. Transportes Públicos 

Em termos de infraestruturas ferroviárias, a zona é servida pela linha do Norte, cuja estação 

de Sacavém se situa junto ao PPS, encontrando-se previsto um parque de estacionamento de 

apoio à mesma, já naZI da Expo' 98, com capacidade para 85 lugares. 

É proposta uma rede de carreiras de autocarros que deverão circular pela Via do Oriente 

servindo assim o PPS e o PP6. 
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7.2.5. Estacionamento 

Além dos estacionamentos privados que são estabelecidos no espaço privado obedecendo aos 

parâmetros referidos na Revisão do Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da 

EXP0'98, serão constituídos estacionamentos públicos marginando a Via do Oriente. 

O acesso aos estacionamentos dos lotes, é feito a partir de vias de circulação integrada, 

transversais à Via do Oriente- paralela Norte à R. Chen He, R. do Reno, R. do Sena, R. do 

Tamisa, R. do Tibre, R. do Volga, R. do Danúbio, R. do Oder e R. do Ebro. Estas vias 

prevêm ainda, algum estacionamento de superficie de apoio aos residentes locais. 

Na gestão do Plano e nos projectos de reparcelamento e dos edifícios, deverá ser explorada a 

solução de garagem comum por Parcela. 

7.2.6. Equipamento de Utilização Colectiva 

O equipamento de utilização colectiva de natureza local previsto no PPS é uma Escola Básica 

Integrada EB 123 e Jardim de Infância que visa servir a nova área urbana- em particular na 

sua componente residencial, bem como a população utente e abrangida pela área de influência 

da Z.I.- e uma unidade de farmácia integrada em edifício de comércio/habitação. 

A localização da escola no extremo Norte da área do Plano é justificada pela proximidade da 

estação ferroviária de Sacavém e pelo facto de se poder concretizar independentemente do 

projecto imobiliário, sem o comprometer. 

7. 2. 7. Infraestruturas 

Ao nível das infraestruturas de saneamento, a proposta integra as existentes, admitindo-se a 

necessidade de corrigir pontualmente o traçado de alguns troços de forma a compatibilizá-los 

com o programa proposto. 
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É ainda previsto um canal de reserva para as infraestruturas do PPS estabelecido ao longo do 

Passeio dos Heróis do Mar , no lado Poente da via, com ramificações para o interior das 

parcelas e para cada conjunto de edifícios, coincidentes com as vias de circulação integrada 

de acesso aos estacionamentos em cave (Desenho PORJ05.00.00.16). 
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