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RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA E PAISAGÍSTICA 
DO PLANO DE PORMENOR 6 

PARQUE DO TEJO 

1. Introdução. 

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

do Plano de Pormenor 6. O desenvolvimento do estudo centrou-se, essencialmente, na 

tentativa de conhecer o suporte paisagístico que constitui a matriz sobre a qual se perspectiva 

a implementação do Parque do Tejo, procurando encontrar, neste domínio as vocações e as 

características que justificam a actual proposta do Plano. 

O estudo do suporte paisagístico do sítio implica o conhecimento prévio da configuração 

tridimensional do terreno, do relevo e do seu comportamento em termos de drenagem, 

entrando-se aqui numa abordagem analítica da fisiografia . Consequentemente, avança-se 

para uma análise paisagística que, no presente caso, mais do que descrever exaustivamente o 

território paisagístico no seu estado actual, procura interpretar a recente (anterior à 

intervenção EXP0'98) evolução da paisagem. 

2. Contexto fisiográfico 

O sistema fisiográfico no qual se insere a área de intervenção do Plano de Pormenor 6 integra

se obviamente na bacia hidrográfica do Tejo e tem como limite, a norte, um dos seus 

subsidiários mais significativos - o rio Trancão. 
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Figura 1 - Carta de Festos e Talvegues. 
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Ao desempenho destas formações, em termos fisiográficos e paisagísticos, deverá também ser 

associado o papel de uma formação recente e artificial, essa sim integrada e com excepcional 

relevância para o desenvolvimento do Plano - o aterro sanitário de Beirolas. Efectivamente 

toma-se facilmente compreensível a extensão da importância de uma formação que atinge a 

cota 22,0 metros na sua platafonna de topo, por contraste com uma matriz territorial aplanada 

e com altimetria que varia entre o 5,0 e 10,0 metros. 

Para além do reforço da percepção dos níveis de arificialização do terreno, constata-se que 

esta formação interfere significativamente em tennos dos mecanismos de drenagem natural do 

conjunto hidrográfico em que se insere, o que aliás apresenta reflexo evidente em termos das 

opções projectuais que se perspectivam. 

O estado de artificialização do território apresenta, complementannente, manifestações de 

outra ordem cuja crítica não cabe no âmbito do presente documento, sendo, por exemplo, 

importante referir os níveis de disrupção funcional e qualitativa atingidos no Trancão, 

justificando os estudos e intervençôes abrangentes levados a cabo no contexto da actuação 

EXP0'98. 

Desta intervenção, limitemo-nos a nomear os esforços integrados na regularização do curso de 

água principal que detenninaram que o troço final e a foz, directamente implicados na 

operação Parque do Tejo, apresentem actualmente um perfil transversal construído no qual foi 

definido um leito normal com colchões rena, margem direita em enrocamento e margem 

esquerda sem tratamento, ao qual se sucede uma plataforma/banqueta inundável contida por 

novo talude, este com revestimento vegetal. 

Esta tipologia de transição para uma configuração natural recebe, de montante, uma linha de 

água canalizada em secção construída de geometria ortogonal. Serve para dizer, numa 

abordagem ao nível dos mecanismos de escoamento superficial de pluviais, que o grau de 

artificialização do território determina que a principal linha de água presente na área de 

intervenção se encontra drasticamente intervencionada o que, por outro lado, coloca maior 

ênfase no valor paisagístico e ambiental das margens naturais (em recuperação I regeneração) 

do Tejo. 
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De facto , a pennanência ou a regeneração das margens naturais do Tejo bem como a garantia 

de manter um espaço de território adjacente ao Rio sem edificação constituem um vector 

fundamental para o estabelecimento de uma funcionalidade fisiográfica adequada, 

contribuindo decisivamente para um reequílibrio da cidade ribeirinha e, complementannente, 

actuando ao nível das circunstâncias de drenagem superficial e do incremento da 

oportunidade para a infiltração. 

Constituindo a área de intervenção, sob o ponto de vista hidrológico, um espaço de 

confluência de escorrências provenientes de montante e contributoras da foz do Tejo, importa 

que seja salvaguardado o seu desempenho de interface fundamental entre sistemas distintos, 

respeitando o carácter de margem, ou seja, em essência, a característica de ser sujeitável à 

dinâmica das marés e de ser capaz de absorver, em extensão do leito do Mar da Palha, caudais 

excepcionais, dando um contributo decisivo para a redução dos riscos inerentes ao fenómeno 

das cheias os quais são bem conhecidos e estudados, por exemplo para a bacia do Trancão. 

Neste contexto de preocupações, a intenção de ocupar a área de intervenção com um parque 

verde urbano com as características enunciadas constitui uma opção basilar para uma correcta 

política de ordenamento do território e de articulação entre espaço urbanizado e espaço 

natural. 

A circunstância de o espaço da área de intervenção apresentar diferenças de nível muito 

subtis, com óbvia excepção para o acontecimento topográfico do aterro, para além de se tratar 

de um espaço de margem, com o nível freático muito próximo da superfície, coloca especial 

ênfase no controle das condições de drenagem que se procura estabelecer. Isto porque, apesar 

de o uso preconizado de parque verde garantir uma menor susceptibilidade relativamente a 

riscos de inundação do que qualquer outro desempenho urbanístico, a flexibilidade inerente a 

esse uso e relativamente a este ponto de vista é necessariamente limitada, sob pena de se 

desvirtuar a intenção de uma utilização franca, lúdica, por parte das populações. 
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Neste âmbito, importa referir três tipos de circunstâncias que ocorrem no Parque do Tejo, com 

relevância para esta discussão. Relativamente à configuração da margem, encontram-se duas 

tipologias distintas: 

a) a margem naturalizada, muito irregular e com ocupação por sapal, estabelecendo uma 

faixa de transição generosa e não directamente utilizável entre terra a seco e espaço 

inundável; 

b) a margem construída, linear e sobre aterro, com protecção em enrocamento e definindo 

uma contenção marginal perfeitamente definida. 

Abordando, do ponto de vista da oferta à população, estas duas tipologias de margem, 

constata-se que a segunda (que ocorre ao longo do Passeio do Tejo e também no Passeio do 

Trancão) representa uma melhor solução em termos do aproveitamento lúdico directo do 

espaço, constituindo maior área útil. A primeira, ao contrário, sendo largamente dominante 

no Parque, enquadra-se numa perspectiva de relacionamento sustentável com o contexto 

natural de grande significado biótico em que a área de intervenção se insere, a proximidade à 

reserva do Estuário do Tejo, e na intenção de trazer para o Parque as formações de sapal, um 

sistema de grande valor ecológico, consequentemente com grande potencial em tennos 

pedagógicos. 

Ao nível das circunstâncias de drenagem, constata-se que o desempenho da margem 

naturalizada se revela, como seria expectável, bastante mais eficaz, sendo possível assegurar 

pendentes que permitem um escoamento livre e suficiente. Relativamente às circunstâncias de 

margem construída, verifica-se para a Zona Tejo Sul, que o estabelecimento da retenção 

marginal a uma cota de segurança relativamente à influência da maré conjugada com pontas 

de cheia (cota 3,7m), detenninou pendentes que seriam suficientes para uma drenagem 

eficiente dos escoamentos superficiais de montante. 

Contudo, tiveram intervenção outro tipo de mecanismos, relacionados com as circunstâncias 

geotécnicas do sítio, que promoveram o abatimento diferencial do terreno, invertendo ou 

tornando insuficiente a pendente global já que a retenção marginal, suportada em estacas de 

brita, se revelou menos sensível à dinâmica do substrato. 
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Esta tendência aparentemente já estabilizada e que estará a ser corrigida com reposições de 

solo, coloca especial relevância na necessidade de garantir pendentes superficiais suficientes 

para que o escoamento se faça de uma maneira eficaz, evitando necessidades de manutenção 

complementares e envolvendo custos adicionais em sistemas alternativos de drenagem de 

áreas localizadas mas frequentemente inundadas. 

A configuração tridimensional do terreno proposto, estabelecendo banquetas aplanadas, 

intervém nestes processos através de um fenómeno semelhante ao terraceamento, 

contribuindo de maneira importante para o incremento da oportunidade para a infiltração e a 

redução do escorrimento superficial, o que é reforçado pela constituição de relvados com 

grande capacidade drenante, sub-superficial. 

A terceira circunstância a que aludíamos inicialmente refere-se exclusivamente ao aterro 

sanitário selado. Com efeito, a intrusão da massa de terra artificial que constituía uma pré

existência ao plano do Parque, define um acontecimento notável também ao nível dos 

mecanismos fisiográficos e hidrológicos, impossibilitando que a drenagem superficial siga a 

sua ordem natural de se dirigir para o Tejo ou para o Trancão. Acresce que todo o processo de 

selagem do aterro e o seu próprio conteúdo determinam uma grande fragilidade relativamente 

á dinâmica geotécnica do sítio, mas tambem aos fenómenos de erosão hídrica. Assim sendo, a 

estabilização de taludes, a criação de condições de infiltração melhoradas e a intersecção de 

encostas longas, evitando escoamentos superficiais sucessivamente mais significativos, 

constituem necessariamente prioridades na manutenção desta unidade de gestão do Parque. 

Neste quadro, a constituição de valas perimetrais e de meia encosta e uma rápida retirada dos 

caudais a escoar da área selada, conjugados com um recobrimento eficaz do solo - tanto em 

tem1os da constituição de uma melhor estrutura de solo e no combate à erosividade das 

chuvadas- são vectores essenciais para um equilíbrio hidrológico adequado. 

Numa apreciação mais globalizante, pode dizer-se que o território do Parque assegura a 

drenagem livre de escoamentos superficiais provenientes de montante, embora seja 

obviamente necessário que esse escoamento seja complementado com sistemas de drenagem 

de pluviais canalizados que assegurem uma maior velocidade de exaustão das águas e, 
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principalmente, que persista uma correcta monitorização em termos da dinâmica 

microtopográfica de todo o conjunto, em coordenação aliás com a monitorização geotécnica, 

já estabelecida para a zona do aterro. 

3. Contexto paisagístico 

A área de intervenção do Plano de Pormenor 6 constitui globalmente um espaço de margem 

do Tejo, num troço da sua foz e na margem direita, frente ao Mar da Palha, sendo uma área 

de margem naturalizada com fortes constrangimentos em termos da estabilidade geotécnica, 

originando um relevo em dinâmica constante, com decisiva intervenção dos mecanismos de 

alteração fluvial. 

Procurando uma abordagem da evolução recente do teiTitório paisagístico que constitui o 

suporte para a presente intervenção, foi recolhida uma sequência cartográfica que é iniciada 

por um documento de 1821 e que se estende até 1978, reforçando a análise para as décadas de 

60, 70 e 80, deste século, com fotografia aérea de três vôos distintos, separados por cerca de 

dez anos : 

a) Cartografia 

Carte Chorographique des Environs de Lisbonne. 1821. Charles Picquet, Eng0
• Geógrafo 

Ordinário do Rei de França. Escala gráfica; 

Carta dos Arredores de Lisboa. 1901. Corpo do Estado Maior. Escala 1:20.000; 

Carta Agrícola e Florestal de Portugal. 195 1. Serviço de Reconhecimento e de 

Ordenamento Agrário. Escala 1:25 . 000; 

Carta Militar de Portugal. 1958. Serviço Cartográfico do Exército. Escala 1:25.000; 

Carta do Concelho de Lisboa. 197 8. Instituto Geográfico e Cadastral. Escala 1: 1 O. 000. 

b) Fotografia Aérea 

Levantamento 196 5. Escala Aprox. 1 : 15.000; 

Levantamento 1977. Escala Aprox. 1 :30.000; 

Levantamento de 19 89. Escala Aprox. 1: 15.000. 
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Figura 2 - Carte Chorographique des Environs de Lisbonne 
(Escala Aproximada 1:10.000. Charles Piquet, Eng• Geógrafo Ordinário do Rei de França, 1821) 
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Com base nesta documentação, foi efectuado um exercício descritivo que permite uma análise 

comparativa entre os diferentes estados de organização do território, definindo-se um padrão 

evolutivo que se pretende apenas enunciar, como forma de avaliar as intenções a consagrar no 

Plano. 

i) Da apreciação do primeiro elemento cartográfico considerado (1821), constata-se que 

o espaço da intervenção se localiza na influência de dois aglomerados significativos -

Sacavém e Olivais. Surge referência ao lugar de Beirolas e é extremamente clara a 

elucidação gráfica da origem do topónimo Portela. O troço terminal do Rio Trancão é 

representado com uma configuração bastante distinta do traçado actual, aparentemente 

muito próximo daquilo que é tomado como o leito fóssil (ver estudo de geologia e 

geotecnia) e marcando uma assimetria notável na foz, prevalecendo um significativo 

assoreamento na margem direita; cumulativamente, é representada uma ocupação de 

salinas, nesta margem, em continuidade do uso predominante ao longo da margem 

direita do Tejo, para montante e frente ao Mouchão da Póvoa. A Qta. do Cabeço 

instala-se sobre um promontório muito evidente, a sudeste de Sacavém, dominando a 

margem do Tejo. 

ii) A transição para o estado representado no elemento cartográfico de 1901, à escala 

1:20.000, faz-se de uma forma muito abrupta. O Trancão encaixa já numa 

aproximação do seu leito actual e o Forte de Sacavém domina o arranque da sua foz, 

ocupando o Monte Cintra (cota 35m). Regista-se uma crescente actividade industrial 

junto a Sacavém- Fábrica de Chita, Fábrica de Moagens, Fábrica de Serração, Fábrica 

de Louça e as duas margens do Trancão são agora também ligadas pelo caminho-de

ferro . A área de incidência do presente PP6 aparece com um delimitação muito 

aproximada através do caminho de macadam, paralelo por nascente à via férrea e que 

separa as terras lavradas de ocupações de vinhas e pomares. A Qta. do Cabeço já não 

apresenta registo, nem o acidente topográfico que a baptizou: estabelece-se uma 

divisão racionalizada de propriedades em terrenos saneados, recuperados ao Rio para a 

lavoura, com recuo drástico da ocupação por salinas que são remetidas para norte, 

junto a Sta. Iria. A organização em quintas responde a um padrão identificável, com o 

espaço construído localizado a cotas mais seguras, entre as duas vias anterionnente 

mencionadas, deixando a margem do Tejo para a agricultura em terra limpa-
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Figura 3 - Carta dos Arredores de Lisboa. 
(Escala Aproximada 1:20.000. CORPO DO ESTADO MAIOR, 1901) 
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Queimada de Cima, Qta. das Penicheiras, Queimada de Baixo, Qta. do Pinheiro, Qta. 

do Fidalgo, Qta. Velha e depois, a sul, o sítio de Beirolas. A terra de lavoura é contida 

por um caminho de pé-posto que bordeja toda a margem do Tejo e flecte para o 

interior, acompanhando o curso do Trancão até à Fábrica de Serração; 

iii) A vocação industrial está perfeitamente consolidada em 1951 (Carta Agrícola e 

Florestal, Carta Militar de Portugal), com uma importante instalação que ocupa toda a 

margem direita do Trancão, a Sacor na margem esquerda, uma malha densa junto a 

Beirolas e o Matadouro. Um ramal de caminho-de-ferro responde a esta expansão, 

flectindo para o Rio, até à Doca dos Olivais. Paralelamente, assiste-se a uma expansão 

urbana extraordinariamente patente, sendo notório o crescimento de Sacavém e da 

malha ortogonal de Moscavide, perturbada pela permanência da antiga Rua Nova. A 

percepção global do território revela uma grande entropia com a convivência directa 

de usos expansivos pouco ordenados com espaços remanescentes em aparente perda 

de significado e consequentes situações de conflitualidade funcional evidente. Persiste 

contudo, para a área de intervenção do PP6, a manutenção de uma matriz agrícola 

agora mais caracterizada - mantém-se a estrutura de quintas, a sua identidade e os 

topónimos que as acompanham; os espaços de lavoura são ocupados 

predominantemente por culturas arvenses de sequeiro, sendo patente a existência de 

sistemas de gestão do excesso de água nas terras baixas; parte das terras de cultivo 

estão abandonadas; as área junto ao espaço construído das quintas são ocupados por 

hortas regadas, em continuação dos sistemas de agricultura do Trancão, por laranjais 

ou outras fruteiras; a vinha não apresenta já qualquer significado e é, ainda, 

perceptível para wna escala de observação mais alargada, a predominância do olival 

em parcelas de forma nitidamente regressiva. Identifica-se, assim, um território 

paisagístico profundamente desvirtuado, com forte perturbação resultante da dificil 

compatibilização entre indústria pesada e agricultura tradicional e com wna dinâmica 

excepcionalmente viva de que resultam padrões caóticos e fronteiras pouco definidas, 

entre usos contrastantes; 
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Figura 4 - Carta Agrícola e Florestal 
(Escala 1:25.000. SERVIÇO DE RECONHECIMENTO E DE ORDENAMENTO AGRÁRIO, 1951) 
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Figura 5 - Carta Militar de Portugal 
(Escala 1:25.000. SERVIÇO CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO) 
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iv) A fotografia aérea de 1965 acrescenta pouco relativamente àquilo que se pode extrair 

dos elementos cartográficos anteriores, sendo no entanto notória a presença de 

inúmeros espaços residuais expectantes e a contraposição entre espaço agrícola e 

espaço tendencialmente urbanizado ou afecto a uso industriaL A linha de caminho-de

ferro original estabelece uma fronteira aparentemente clara que o ramal anteriormente 

aludido vem subverter, prevalecendo ainda, à data, as contenções motivadas pelos 

limite de propriedade das unidades agrícolas em produção. Salientam-se como 

perfeitamente identificáveis as unidades constituídas pela Quinta da Queimada de 

Cima, a Quinta do Pinheiro e a Quinta do Fidalgo como espaços ainda salvaguardados 

da lógica de perturbação e de transformação da ocupação do território que se tem 

vindo a descrever, sendo que os incultos identificados na cartografia de 1958 estão, 

agora, aparentemente em produção. Ao contrário, a Quinta Velha surge já em vias de 

ser absorvida por coalescência das parcelas confinantes. Apesar destas circunstâncias, 

importa reter que, com excepção da margem direita do Trancão, toda a área que viria a 

ser afectada ao presente Plano de Pormenor, mantém a sua actividade agrícola e exibe 

sintomas de vitalidade, expressos na manutenção dos sistemas de gestão da água. 

Sobressai, também, a permanência de uma matriz agrícola viável, com predominância 

de olival e onde se destaca, em meio rural apesar da proximidade de Moscavide, a 

propriedade do Seminário, com extensos jardins de traçado fom1al e vegetação 

exuberante e um tradicional relacionamento entre espaço lúdico e espaço produtivo; 

v) Avançando cerca de doze anos (fotografia aérea de 1977 à escala aproximada de 

1:30.000, Carta do Concelho de Lisboa à escala 1:10.000 de 1978), constata-se que as 

transformações no território assumiram uma dinâmica não comparável com idêntico 

período de tempo no intervalo anterior. Efectivamente, toda a actividade agrícola 

surge agora totalmente banida, restando alguns pomares e olivais, a ETRS de Beiro las 

encontra-se instalada e toda a área de interesse para o PP6 está a sofrer aterros 

sucessivos e regularizações de margem. O ramal ferroviário foi multiplicado e 

estabelecem-se novas vias rodoviárias relacionadas com a exploração industriaL Toda 

a estrutura de canais foi obstruida e reconhecem-se talvegues preferenciais que 

retomam aproximadamente as linhas de escoamento que se podem encontrar na carta 

de 1901. Com uma densificação construtiva exponencial, identificam-se muito 

claramente as peças fundamentais da urbanização da Portela, ocupando uma cabeceira 
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ainda reconhecível e intacta no levantamento fotográfico anterior. O Seminário dos 

Olivais encontra-se praticamente como uma parcela contrastante numa matriz 

tendencialmente urbanizada, apresentando embora, essa matriz, facies absolutamente 

distintos - Portela, Moscavide, Sacavém, Olivais, Encarnação - funcionando como 

núcleos autónomos com padrões de desenvolvimento muito díspares, mas 

contribuindo conjuntamente para uma continuidade urbanizada crescente; 

vi) Um novo avanço no tempo de doze anos (fotografia aérea de 1989, á escala 

aproximada de 1:15.000) permite-nos encontrar a área de intervenção num estado 

aproximado àquele que constituiu o território base para a operação EXP0'98. 

Ressaltam como aspectos mais relevantes, nesta sequência temporal de análise: a 

expansão da ocupação industrial, sendo que toda a área a nascente da linha férrea se 

encontra quase totalmente afectada; a. expansão da ocupação urbana, com a. conclusão 

da Portela e o surgimento de novos núcleos habitacionais que se implantam sobre 

terrenos anteriormente agricultados; a proliferação de espaços expectantes, sem 

funcionalidade, com acentuada degradação das suas funções territoriais; a importância 

crescente de núcleos de construção espontânea; a consolidação de novos canais 

rodoviários. E, com incid~encia específica sobre a área de intervenção do PP6: a 

progressão dos aterros consolidados sobre o Tejo, permitindo ganhar área útil para a 

ocupação industrial, o que se observa de forma muito vigorosa no arranque sul da área 

de interesse para o Plano; a presença da ETAR de Beirolas; um estado integral de 

work in progress, com total artificialização de toda a frente ribeirinha e ausência muito 

significativa de qualquer revestimento vegetal, com excepção dos espaços associados 

às linhas de drenagem preferenciais onde a dificuldade de trabalho seria, 

provavelmente, muito elevada; crescimento muito sensível dos volumes depositados 

no âmbito do aten·o sanitário de Beirolas; integral disrupção ao nível da 

funcionalidade do território e consequente degradação profunda de todo o contexto 

paisagístico. 

Da avaliação da sequência de documentação gráfica anteriormente exposta, torna-se possível 

identificar um conjunto de vectores determinantes na dinâmica de transfonnação recente do 

território paisagístico que serve de suporte à intervenção PP6. 
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Figura 6 -Fotografia Aérea. Levantamento de 1965 
(Escala Aprorimada 1:15.000. INSTITUTO PORTUGUÊS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO) 
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Figura 7- Fotografia Aérea. Levantamento de 1977. 
(Escala Aproximada 1:30.000. INSTITUTO PORTUGUÊS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO) 
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Figura 8 - Carta do Concelho de Lisboa 
(Escala 1:10.000. INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL, 1978) 
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Figura 9 - Fotografia Aérea. Levantamento de 1989 
(Escala Aproximada 1:15.000. INSTITUTO PORTUGtffiS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO) 
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a) Estabeleceu-se, inicialmente, um espaço de vocação agrícola, em substituição de solos 

alagadiços e de aproveitamento de salinas, com urna tipologia de apropriação que se 

aproxima dos sistemas de leziria, definindo urna geometria e uma funcionalidade marcada 

pela necessidade de resolver a água em excesso, com urna malha de linhas de drenagem 

tradicionais. 

b) Identificava-se um padrão organizacional composto por quintas de dimensão média que 

localizavam o seu núcleo construído a cotas de segurança, em redor do qual se 

implantavam predominantemente pomares e olivais, em continuidade de uma matriz de 

ocupação do território caracterizada por agricultura em terra limpa e uma predominância 

da oliveira. 

c) A presença da possibilidade de transporte fluvial e ferroviário determinam uma vocação 

industrial sempre expansiva ao longo do período analisado ; 

d) A proximidade à cidade de Lisboa determina urna crescente pressão urbanística que 

resulta em desenvolvimentos edificados por núcleos consolidados que vão coalescendo de 

uma maneira aparentemente pouco regrada até fonnarem uma matriz de uso urbano. 

e) A expansão dos usos industriais e urbanos fez-se progressivamente em detrimento de 

ocupação agrícola, tornando insustentável a pennanência de agricultura mesmo em 

situações que, em termos de equilíbrio ecológico do território, aconselhavam essa 

permanência. 

f) A linha férrea actuou como um vector fundamental na dinâmica paisagística do sítio, 

definindo urna fronteira que, em etapas iniciais se revelou eficaz relativamente a 

expansões para nascente, no sentido do Rio; 

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

translação desse limite para nascente, ao que se segue a inviabilização do sistema de 

quintas agrícolas cuja laboração pennitia a manutenção dos sistemas de gestão da água 

anteriormente prevalecentes. 

h) A ausência de intervenção agrícola na gestão do factor limitante para o uso deste território 

e uma crescente apetência industrial, conduzem á constituição de aterros sucessivos e à 

tentativa de regularização da margem Tejo. 

i) A implantação da ETRS e ETAR de Beiro las conduzem a uma adulteração final de todo o 

território do Parque, definindo circunstâncias de profunda insustentabilidade ecológica e 

paisagística e urna total artificialização do sítio, com total perda de funcionalidade num 
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âmbito de um ordenamento territorial adequado e num contexto ma1s amplo de 

justaposição de padrões desconexos de ocupação, com proliferação de áreas expectantes e 

situações de clara conflitualidade. 

j) Os níveis de afectação ambiental, o valor ecológico potencial do sítio e a sua aptidão 

lúdica, a fragilidade geotécnica dos terrenos, associados a uma alteração profunda das 

mentalidades relativamente aos valores colectivos permitem a consideração, no âmbito da 

operação EXP0'98, da afectação ao Parque do Tejo. 

O território a afectar ao Plano de Ponnenor 6 constitui uma unidade territorial e paisagística 

perfeitamente identificável com problemas específicos que a autonomizam, tal como foi 

reconhecido desde os estudos iniciais de zonamento integrados na operação EXP0'98. 

Abordando a questão de um ponto de vista do contexto cénico do sítio pode constatar-se, ao 

tempo presente, que ressalta como circunstância mais relevante tratar-se de um espaço de 

margem do Tejo, permitindo vistas panorâmicas sobre todo o Mar da Palha. 

Esta circunstância inicialmente visual, mas que se traduz a todos os níveis da vivência 

sensorial do sítio, constitui a sua característica mais marcante e determina directamente a sua 

vocação de espaço lúdico de contacto entre o território urbano e o Rio. 

Por outro lado, constata-se, igualmente, que, seja pelo desnível resultante da implantação do 

sistema viário adjacente, seja pela interposição do conjunto urbano do PP4, o espaço do 

Parque se encontra visualmente confinado nas suas relações para poente. Neste contexto, 

prevalece a importância do acontecimento topográfico originado no aterro sanitário que 

permite o enriquecimento do sistema visual do Parque, tendencialmente orientado para o Rio, 

abrindo a possibilidade de pontos de tomada de vistas cuja bacia visual se estende, a 360°, 

para um raio que só é limitado pelas condições atmosféricas que afectam a visibilidade e pelos 

acidentes topográficos mais remotos- a importância qualitativa deste grupo de possibilidades 

de observação resulta mais do reforço da percepção do lugar e da criação de diversidade de 

situações cénicas do que propriamente da qualidade visual do enquadramento cénico para 

poente. 
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Os canais visuais norte-sul resultam preferencialmente de uma intenção de criar um sistema 

referencial que se suporta em peças com um significado urbano e afectivo muito elevado, 

nomeadamente a torre da refinaria, a torre e a ponte Vasco da Gama, ou de indicar 

desenvolvimentos posteriores para norte, privilegiando-se a orientação de vistas sobre a 

margem esquerda do Trancão, ao longo do Tejo. 

A circunstância da intenção de uso consagrada no PP6, corresponder à vocação intrínseca do 

sítio e procurar responder aos constrangimentos de vária natureza que condicionam a sua 

utilização determina inequivocamente, para a intervenção perspectivada, um valor territorial. 
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