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CARACTERIZAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA DO PLANO DE PORMENOR 6 
PARQUE DO TEJO 

1. INTRODUÇÃO 

l.l.Objectivos 

O presente estudo enquadra-se na elaboração do Plano de Ponnenor para a Unidade Operativa 
de Planeamento e Gestão número 6, confonne definição do Plano de Urbanização da Zona de 
Intervenção da EXPO '98, que corresponde por completo ao Parque do Tejo. 

Os objectivos gerais dos estudos sócio-económicos num Plano de Pormenor para a instalação 
de um Parque Urbano/Metropolitano, prendem-se com três aspectos: 

-enquadramento e justificação da dimensão do Parque nas Normas para a Programação de 
Equipamentos Colectivos, publicadas pelo GEPAT; 

- potencial populacional e respectiva localização; 
-rede de acessibilidades. 

Tendo em vista estes objectivos, estabeleceu-se uma metodologia de trabalho que se apoiou 
em quatro elementos: 

- bibliografia; 
- estatística; 
- cartografia; 
- conhecimento da área de inserção do Parque e de toda a realidade sócio-económica da 

Área Metropolitana de Lisboa. 

Será igualmente importante referenciar as dificuldades que se colocaram ao desenvolvimento 
do presente relatório. Assim, para além das restrições que surgem com a consulta de 
elementos estatísticos, nem sempre com o nível de desagregação pretendido, há ainda a 
considerar a impossibilidade de obtenção rigorosa de elementos considerados importantes 
para o desenrolar do trabalho, como o potencial de população real associado a cada um dos 
equipamentos previstos e o número de lugares de estacionamento que lhes deverão estar 
afectos. 
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1.2. A Área Metropolitana de Lisboa, o Estuário do Tejo e a reabilitação das áreas 
ribeirinhas 

A Área Metropolitana de Lisboa (AML), com os seus 18 municípios, assume-se como um 
espaço onde convivem diferentes realidades sociais, económicas e ambientais. 
Sendo a região mais dinâmica de Portugal, tem atraído desde sempre população das mais 
variadas regiões, quer interna quer externamente. Esta vertente externa teve um maior 
significado maior enquanto se manteve um extenso "Império Colonial", de África ao Extremo 
Oriente. 

Na actualidade, apesar de a vocação ultramarina já ter sido ultrapassada, continuam a afluir 
africanos, asiáticos, sul americanos e europeus de leste, que constituem wna importante mole 
de mão-de-obra pouco qualificada. 

Todas estas migrações conferem à AML um mosaico social, onde se cruzam diferentes raças, 
religiões e culturas. 

Esta variedade também é possível encontrar ao nível das actividades económicas, mas com o 
terciário a assumir, hoje em dia, o papel motriz, particularmente os serviços de distribuição e 
pessoais. A cidade de Lisboa emerge enquanto centro direccional de todo o território 
metropolitano, aí se localizando as sedes de grandes grupos económicos, particulannente 
financeiros, e de grandes empresas nacionais e multinacionais. 

Em tennos industriais, verificou-se na última década uma rápida e acentuada 
desindustrialização do núcleo metropolitano. Esta quebra está directamente relacionada com a 
reorganização do sector industrial, onde se verificou uma separação entre funções produtivas, 
de distribuição e de serviços, havendo uma relocalização na periferia das funções que 
comportam custos de localização bastante elevados. 

Apesar de a Área Metropolitana de Lisboa apresentar características marcadamente urbanas 
(tanto em tennos sociais como económicos), a agricultura e a pecuária (1.4% da população 
activa) detêm um peso importante na economia da região, fruto da sua" ... elevada 
produtividade ... " e da " ... valorização da produção, pela qualidade/variedade (vinho, hortaliça, 
carne e leite) e proximidade do mercado ... " (Gaspar, 1999). 

A Área Metropolitana de Lisboa, para lá do papel de destaque que assume ao nível 
económico, também apresenta no seu território importantes valores patrimoniais ambientais, 
que têm resistido ao avanço da urbanização: serras de Sintra e da Arrábida, e os Estuários do 
Tejo e do Sado. Todos estes espaços estão classificados como "Áreas Protegidas". 

O Estuário do Tejo é delimitado por dez dos dezoito concelhos da AML: Oeiras, Lisboa, 
Loures, Vila Franca de Xira, Alcochete, Montlj'o, Moita, Barreiro, Seixal e Almada. Para 
além destes, Benavente delimita o Estuário entre os municípios de Vila Franca de Xira e de 
Alcochete. 
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PRO ~P 

Figura 1 -A Área Metropolitana de Lisboa e a área de jurisdição da APL 

A importância econom1ca deste espaço tem-se sobreposto, por vezes, ao seu potencial 
ambiental e de lazer, tendo levado ao surgimento, em 1934, da Administração do Porto de 
Lisboa (APL), com o objectivo de gerir a zona ribeirinha do estuário. Esta instituição surge 
como um poder intennédio entre o estado e os municípios, privilegiando a rentabilização 
económica das margens. 

A Quimigal (ex-CUF), a Siderurgia Nacional, as corticeiras e a Lisnave, na Margem Sul, as 
petrolíferas e as alimentares, na Margem Norte, são alguns exemplos de unidades fabris , 
algumas de grande dimensão, que se instalaram na área ribeirinha do Tejo. Sendo indústrias 
fortemente dependentes do transporte (de matérias-primas ou dos produtos finais), têm aqui 
uma localização ideal para as suas instalações. 

Um sector industrial altamente produtivo aliado às colónias ultramarinas, justificavam a 
progressiva ocupação das margens com actividades portuário-industriais. 
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A Zona Oriental de Lisboa foi uma das áreas mais marcadas pelo processo de industrialização 
iniciado durante o século XIX, por contrapartida a Belém, Alcântara e Boavista, cujas áreas 
industriais iam sendo progressivamente desactivadas. A Refinaria, o Matadouro e a Fábrica de 
Gás, foram algumas das unidades instaladas já no século XX. 

Nos finais dos anos 70, com o surgimento da "Sociedade Pós-Industrial", dá-se uma 
transformação da cidade. Áreas até então devolutas ou obsoletas, são reabilitadas e dão 
origem a novas centralidades, onde se instalam serviços, comércio e habitação qualificada. 

Perante esta nova mentalidade, a relação entre a Cidade e o Rio conhece alterações profundas, 
deixando este de ser visto apenas sob a vertente económica, sendo-lhe reconhecidas outras 
vocações: de lazer, habitacional, ambiental e paisagística. No entanto, as áreas ribeirinhas, por 
terem associa.das infraestruturas bastante "pesadas" (portuárias e industriais), conhecem 
processos de reabilitação mais lentos do que todo o restante tecido urbano. 

As intervenções nas áreas ribeirinhas estuarinas, e no caso particular do Tejo, devem ser feitas 
d 

. . l 
segun o cmco e1xos : 

1. Espaço de expansão das cidades, ou vilas, onde as intervenções urbanísticas devem 
assegurar a interligação entre o que existe e o que se propõe criar; 

2. Criação de novas centralidades; 
3. Existência de um importante património natural bio-diversificado; 
4. Plano Estratégico Integrado de Gestão dos Estuários; 
5. Coordenação entre as intervenções dos vários organismos. 

A importância que assume a recuperação das zonas ribeirinhas é também assumida pela 
Comissão de Coordenação da Região Lisboa e Vale do Tejo, que o inscreve como um 
objectivo estratégico, tendo em vista o QCAIII, dentro do Programa de Valorização dos 
Estuários do Tejo e do Sado, onde, para além deste, outros quatro são contemplados: 

1. Requalificaçã.o ambiental; 
2. Rede de apoios à náutica de recreio; 
3. Ordenamento de áreas de uso portuário; 
4. Revitalização de actividades económicas (aquacultura, turismo e reparação naval). 

A EXP0'98 deu um importante passo para a reabilitação de uma extensa faixa ribeirinha, e 
criou sinergias para que em toda a margem do Estuário do Tejo decorram acções de 
renovação, com o Parque Urbano da Baixa da Banheira (Moita) a constituir um importante 
exemplo. Em termos de intervenções directas na frente ribeirinha, sete devem ser 
referenciadas: 

1. Libertação e recuperação da frente rio; 
2. Reconversão da Ponte-Cais de Cabo Ruivo na Marina EXPO; 
3. Fecho da Doca dos Olivais; 
4. Transição da margem regularizada para a margem natural; 
5. Regeneração do sapal; 
6. Regularização das margens do Trancão; 
7. Parque do Tejo. 

1 Confonne consta das conclusões da Conferência Internacional sobre a Requalificação das Zonas Ribeirinhas, que decorreu 
nos dias 1 e 2 de Julho de 1999, em Alhandra 
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2. O PARQUEDOTEJO 

2.1. Os Pianos de Ordenamento 

2.1.1. O Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da EXP0'98 

A Zona de Intervenção (ZI) da Parque EXPO '98, S. A. -entidade responsável pela realização 
da Exposição Mundial de 1998 e dos trabalhos necessários para o seu sucesso - localiza-se na 
parte oriental da cidade de Lisboa, numa zona de transição entre os municípios de Lisboa e 
Loures. Os seus limites físicos são a Av. Marechal Gomes da Costa, a Sul, o rio Trancão, a 
Norte, o estuário do Tejo, a nascente, e a linha de caminho de ferro do Norte, a poente. 

Para esta zona foi definido um Plano de Urbanização cuja concepção teve por enquadramento 
as "Orientações Programáticas para os Estudos de Desenvolvimento Urbanístico da Zona de 
Intervenção" estabelecidas em deliberação de 4 de Novembro de 1993 do C.A. da Parque 
Expo'98 S.A.. 

A ZI era ocupada por grandes infra-estruturas industriais, nomeadamente a refinaria da 
Petrogal e depósitos de produtos petrolíferos ( ex-Sacor e outras companhias, ocupando cerca 
de 50 ha), o Matadouro Industrial de Lisboa, o Depósito Geral de Material de Guerra; a 
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), o Aterro Sanitário e a Estação de 
Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS} de Beirolas, além de diversas instalações portuárias 
e actividades afins. 

Na zona imediatamente a poente da linha de caminho de ferro, foram-se instalando também 
pequenas e médias indústrias, de modo pouco ordenado sob o ponto de vista de planeamento 
urbanístico. 

As referidas "Orientações Programáticas" foram definidas após a elaboração dos Estudos 
Preliminares de Urbanização e com conhecimento dos Documentos de Enquadramento 
Urbanístico fornecidos pelas Câmaras Municipais de Lisboa e de Loures, elaborados com 
base nos respectivos Planos Directores Municipais. 

De acordo com o respectivo relatório, o Plano de Urbanização da Zona de Intervenção 
(PUZI), possui, em termos sumários, os seguintes objectivos: 

- Concretizar um programa urbanístico de âmbito metropolitano, 
-Assegurar a continuidade com o tecido urbano envolvente, 
-Concretizar um ordenamento urbanístico orientado por etapas de crescente concretização, 
- Assegurar a unidade e coerência de conjunto através do desenho dos grandes eixos 

urbanos e de um espaço urbano de utilização pública estruturante. A esses grandes eixos e 
espaços públicos correspondem os principais canais de acessibilidade, a esplanada 
ribeirinha e a estrutura verde, os quais relacionam a ZI com o rio e com a envolvente 
urbana, 

-Assegurar através do traçado urbanístico: 

CSEco - PP6 
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A reserva da faixa ribeirinha para a sua utilização pela população, afastando dela 
o tráfego rodoviário intenso e optimizando a ligação com os rios Tejo e Trancão; 
Pensar a EXP0'98 como simulação de cidade, em atmosfera de concentração e 
festa; assegurando a constituição de uma rede de espaços exteriores de grande 
qualidade estética e conforto; 
Valorizar as singularidades da Z.I.. 

Tendo em vista a operacionalização desta matriz global de planeamento, foram definidos seis 
distintos Planos de Pormenor, para as diferentes Unidades Operativas de Planeamento e 
Gestão que constituem o Plano de Urbanização. 

Cada um destes planos não poderá ser visto de fonna individualizada, mas sim como um todo 
da Zona de Intervenção, sendo o conjunto, que vai responder à estratégia delineada. Como é 
referido por Vítor Matias Ferreira, Joana Lucas eM. Assunção Gato2

, o desenvolvimento em 
termos estruturais de cada w11 destes planos, será amplamente determinado pelo que constitui, 
em grande parte o recinto da Exposição Mundial. Deste modo, e de acordo com a lógica 
daquele plano, o recinto da exposição passou a assumir o papel de um espaço central , quer 
em termos de representatividade, simbolismo e memória (devido ao seu carácter festivo), quer 
em tennos de conectividade funcional de eventual articulação urbana com a restante área de 
intervenção. 

Por outro lado, o conjunto destes planos, que no total perfaz a ZI, deve ser vista e integrada 
como um Centro da AML. 

A dimensão nacional e internacional da memona da Exposição Mundial, a sua fácil 
acessibilidade, num interface de transportes - aéreo, fluvial, rodoviário, ferroviário e 
metropolitano, a localização num sítio emblemático da AML - o Estuário do Tejo e os 
equipamentos instalados, constituem o garante da sua integração como centro da AML. 

Tal como é referido pelo Arq. Luís Vassalo Rosa, salientam-se os seguintes equipamentos: 
Equipamentos metropolitanos: Centro de Exposições de Lisboa e Pavilhão Atlântico; 
Equipamentos e áreas de cultura e lazer: Pavilhão do Conhecimento, Oceanário, Teatro 
Camões, Jardins da Água, Jardins Garcia de Orta, Jardim do Cabeço das Rolas, Parque do 
Tejo; 
Outros equipamentos urbanos de utilização colectiva, habitação, serv1ços, 
estabelecimentos hoteleiros, restauração e comércio. 

2.1.2. Os Planos de Pormenor 

2.1.2.1 Enquadramento nos Outros Planos 

O Plano de Urbanização "subdivide-se em várias "zonas urbanas", diferenciadas pela sua 
caracterização urbanística e constituindo "unidades operativas de planeamento e gestão", 
sobre as quais incidiram correspondentes planos de ponnenor. Os seis planos de pormenor do 
plano devem visar a recuperação e reconversão urbanística das áreas que o integram, 
procurando uma convergência com o objectivo fundamental do Plano: criar "uma nova 
centralidade" na área metropolitana de Lisboa." (Ferreira, V. Matias, 1997). 

2 Ferreira, V. Matias (1999) 
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As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, definidos no Plano de Urbanização são os 
seguintes 

UOPG 1 - Zona da Plataforma Panorâmica ou Zona Central Poente; 
UOPG 2 -Zona do Recinto da EXPO 98 ou Zona Central Nascente; 
UOPG 3 - Zona da A v. Marechal Gomes da Costa ou Zona Sul; 
UOPG 4- Zona de Beiro las ou Zona Norte; 
UOPG 5 - Zona de Sacavém; 
UOPG 6 - Parque do Tejo. 

O conjunto destas unidades integra-se nos Objectivos Gerais do Plano de Urbanização, que 
conduz a uma Estratégia Global de Concretização. No entanto, cada uma destas unidades 
detém a sua especificidade de tal forma que cada uma possui: uma área de intervenção; 
objectivos específicos; um conjunto de vectores estratégicos. 

A concretização dos vectores estratégicos definidos em cada unidade, concorrerá sem dúvida 
para que os objectivos gerais do plano da ZI sejam concretizados. 

2.1.2.2. O Parque do Tejo 

A criação do Parque está de acordo com um dos grandes princípios estruturantes definidos no 
Plano de Urbanização, ou seja a previsão de um grande parque urbano modelar em termos de 
fruição/educação ambiental, com equipamentos urbanos de utilização colectiva de cultura, 
recreio, lazer e desporto, de gestão e exploração viáveis com o potencial uso, em parte do 
mesmo, de zona de recreação convencional. 

Este parque constitui a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão n° 6 (PP6), e reparte-se 
pelos concelhos de Loures (onde se localiza a maior parte da área) e de Lisboa. Os seus 
limites físicos são o o Plano de pormenor 2 a Sul, o Rio Trancão a Norte, o estuário do Tejo a 
nascente, e o Plano de Pormenor 5, a vedação do IC2 e o Plano de Pormenor 4, a poente. 

No citado Plano de Urbanização está definido que o Parque Urbano terá um conceito de zona 
verde equipada à escala metropolitana, destinada à fruição da população em geral nas 
valências de educação ambiental, cultura, recreio, lazer e desporto. 

Em tennos de ordenamento o Parque irá privilegiar a ligação à cidade e às potencialidades do 
sítio, prevendo equipamentos de animação, designadamente de campos de ténis e piscinas, 
espaços de recreio equipados, complexo desportivo, parque de lazer, Arboreto e uma 
componente de golfe (academia). 

Sob o ponto de vista da ligação à cidade, o Parque do Tejo identifica-se como um ponto de 
encontro ribeirinho para a AML, com acessos privilegiados pelo topo sul através do recinto da 
EXP0 '98 e pelo topo norte através de Sacavém e do Rio Trancão, para além do seu papel de 
ponto de entrada visual na margem norte através da nova ponte." 

Foi considerado no relatório do Plano de Urbanização, ser imprescindível a observação de 
duas fases de projecto: 

1. Reabilitação da Paisagem (Plano de Recuperação Ambiental e Paisagístico), com 
especial incidência nos seguintes aspectos: 
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s Localização de zonas de aterro e células confinadas; 
~ Definição de áreas do estaleiro da nova ponte; 

Recuperação do aterro sanitário, plantação e drenagem; 
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• Aproveitamento de águas residuais da ETAR para a rega e sua integração 
paisagística; 

• Reconstituição do sapal; 
~ Tratamento das margens e da qualidade da água no Trancão. 

2. Introdução das actividades e usos próprios de um Parque Urbano (Plano Geral do 
Parque do Tejo) 

2.2. O Plano de Pormenor do Parque do Tejo 

O Plano de Pormenor é uma das figuras de Plano Municipal de Ordenamento do Território 
(PMOT) definidas no Decreto-Lei n°69/90, de 2 de Março, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n°2ll/92 de 8 de Outubro, conjuntamente com o Plano Director Municipal 
(PDM) e o Plano de Urbanização (PU), regendo a ocupação, uso e a transformação do solo na 
área abrangida, com a natureza jurídica de regulamento administrativo. 

No caso específico da Zona de Intervenção da EXPO, a sua ocupação tem de ser estabelecida 
com base em Planos de Urbanização e de Pormenor, cujo programa deve ser compatibilizado 
com o próprio PDM, em tem1os de usos dominantes e dos seus impactes urbanísticos. 

Os Planos de Pormenor destinam-se ao planeamento urbanístico detalhado de parcelas 
restritas do território municipal. Como é referido no n.0 4 do Art. 0 9° "define com minúcia, a 
tipologia de ocupação de qualquer área específica do município, estabelecendo, no caso de 
área urbana, a concepção do espaço urbano, dispondo, designadamente, sobre usos do solo e 
condições gerais de edificação, quer para novas edificações, quer para a transformação dos 
edificios existentes, caracterização das fachadas dos edificios e arranjo dos espaços livres". 

2. 2.1. Situação actual 

Enquadrado na estratégia definida para o Parque do Tejo, já está em fase avançada de 
execução a requalificação ambiental da zona, centrada, entre outros aspectos, na selagem e 
controlo do aterro sanitário, tratamento das margens do Trancão, reconstituição do sapal e 
aproveitamento das águas residuais da ETAR . 

A importância ambiental desta área e o seu interesse pedagógico são tais, que justificam um 
eixo fundamental do Projecto "Oficina de Ambiente", de divulgação e sensibilização 
ambiental lançado pelo Parque das Nações, na sequência das transformações ambientais 
operadas pela Parque EXPO 98 S.A.. 

Este projecto destina-se a escolas da rede pública e privada do Ensino Básico e Secundário e 
escolas profissionais, para alunos dos 5 aos 18 anos. 

A "Oficina de Ambiente" consta basicamente três tipos de actividades: 
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1. Visitas ao Centro de Monitorização Ambiental no Parque das Nações; 
A visita ao Centro de Monitorização Ambiental é apoiada por um conjunto de ferramentas 
multimédia que ajudam a compreender o trabalho dos técnicos e as transformações 
ambientais na Zona de Intervenção, de modo a transformar este espaço num recurso para a 
educação ambiental. 

São abordadas 4 temáticas diferentes: 
e A desafectação industrial- (anterior ocupação industrial da zona e a desactivação do 

polo petrolífero; os trabalhos de descontaminação dos solos das petrolíferas, a 
instalação de poços de monitorização de águas subterrâneas e superficiais, ª 
articulação da operação de descontaminação com a selagem e recuperação do aterro 
sanitário e respectiva integração no Parque do Tejo); 

& O enquadramento na cidade - ( a integração do Parque das Nações na cidade já 
existente; meteorologia, qualidade do ar e ruído; aspectos socioeconómicos; 
realojamento de famílias anteriormente residentes no Parque das Nações; medidas de 
minimização dos incómodos gerados pelo desenvolvimento da obra nas populações 
instaladas na proximidade do Parque das Nações); 

• As infra-estruturas inovadoras - ( a reconversão da rede viária e sua articulação com 
as grandes infra-estruturas de transporte, como a Gare do Oriente e a Ponte Vasco da 
Gama; a galeria técnica e as infra-estruturas inovadoras nela instaladas: sistema de 
recolha automática de lixos, distribuição de frio e calor, fibra óptica, gás natural, etc.); 

A requalificação da frente rio - ( a libertação e recuperação da frente rio; a 
reconversão da Ponte-Cais de Cabo Ruivo na Marina EXPO; o fecho da Doca dos 
Olivais e qualidade das suas águas; a transição da margem regularizada para a margem 
natural; o Parque do Tejo,· a regeneração do sapal; a regularização das margens do 
Trancão). 

2. Desenvolvimento de Actividades e Jogos de Carácter Ambiental; 
É constituído por um conjunto de actividades práticas e experimentais de educação 
ambiental, desenvolvidas com base no kit ambiental da EXP0'98, "Aprender a Gostar dos 
Oceanos". 

3. Realização de Percursos Ambientais; 
Os primeiros percursos previstos decorrerão no Parque do Tejo, espaço do Parque das 
Nações com particular interesse do ponto de vista ambiental. Neste percurso são 
abordados os aspectos ambientais relacionados com a reconversão da zona em causa, em 
particular a regularização e reabilitação da margem e sapal, a selagem do aterro, a 
beneficiação do sistema de tratamento da ETAR. 

2.2.2. Proposta do Plano 

Após uma fase em que se procedeu à requalificação ambiental e paisagística, e à 
implementação de uma primeira fase do Parque, existe já a possibilidade de fruição dos 
espaços verdes e da frente ribeirinha requalificada, nomeadamente através de percursos 
pedonais onde já se instalou uma frequente actividade de footing e cicloturismo, e da 
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implantação de relvados, com capacidade para suportar actividades de recreiO e lazer, em 
diversas áreas do parque. 

T ipo Á.rea População gerada/dia 
Localização 

de Equipamento de influência (estimativa) 

ZONA A NORTE DA PONTE 
Anfiteatro Verde Local/Metropolitana 750 VASCO DA GAMA 

Academia de Golfe Loca l/Metropolitana 200 

Restauração e comércio Metropolitana -

Hotel Nacional/Internaciona l 400 

Equipamento colectivo/cultural Nacional/Internacional -

Bowlling Metropolitana 1000 

Kartódromo Metropolitana 1200 

Parque de Lazer Nacional/Internacional 20.000 

Complexo Desportivo com piscina de Local/Metropolitana 300 

dimensão olímpica, grande campo de 

jogos e pista de atletismo 

Praça de actividades lúdicas/desportos Local/ Metropolitana 200 

radicais 

ZONA A SUL DA PONTE 
Arboreto Local/Metropolitana VASCO DA GAMA -

Centro de Ténis, com 6 courts Local 60 

Piscina lúdica Local 70 

Restaurante Panorâmico Metropolitana 300 

Espaços de recreio equipados Local -

Ediflcio sede da Parque Expo Metropolitana/Nacional 300 

Quadro 1 - Equipamento urbano de utilização colectiva e turístico, previsto para o 

Parque do Tejo 
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Para além das infra-estruturas já edificadas, tendo em vista a operacionalização do Plano do 
Parque, prevê-se a implantação de um conjunto de equipamentos de utilização diversa, por 
forma a criar uma área dinâmica de atracção de população . 

Como se pode ver pela observação da tabela, os equipamentos a instalar na área do Parque do 
Tejo apresentam tipologias diversas: desportivos, lazer, restauração, etc .. Dentro destes, há 
ainda que considerar uma oferta bastante diversificada, denotando alguns de grande potencial 
de atracção de populações (parque de lazer e kartódromo p.e. ). 

Para fazer face à previsível afluência de utilizadores destes equipamentos estão previstos 
cerca de 2 000 lugares de parqueamento público na área de intervenção do Plano, 200 lugares 
de estacionamento privado localizados no interior de parcelas na zona norte do Parque e 
ainda cerca de 1 200 lugares localizados na Via do Oriente e zona nordeste do PP5. Estes 
últimos complementam a capacidade de estacionamento do Parque, na zona norte, de maior 
concentração de equipamentos de elevado índice de utilização. Caso a oferta de 
estacionamento se revele insuficiente, durante períodos limitados de grande afluência - as 
estimativas apontam para cerca de 20.000 pessoas/dia para o parque de lazer, esta situação 
poderá ser minimizada ou mesmo ultrapassada com o reforço do sistema de navettes entre a 
Gare Intermodal de Lisboa e o Parque e a realização de um forte incentivo a este meio de 
transporte (qualidade, regularidade, oferta composta). 

2.3. Os Espaços Verdes Urbanos enquanto Equipamento Urbano de Utilização 
Colectiva 

2.3.1. Conceitos Gerais 

O conceito de espaço verde urbano só surgiu após a era industrial, com o crescimento 
desmesurado das cidades, a aceleração do ritmo de vida e a adopção de hábitos sedentários. 

"Com efeito, as tendências de crescimento urbano, ao tornarem-se uma ameaça à cultura e 
ambiente das cidades, deram lugar à formação da consciência da cidade como recurso 
ambiental sustentável e tiveram como consequência a prioridade dada, entre outros aspectos, à 
salvaguarda do património e das suas paisagens, à reconquista do domínio público para o uso 
comunitário e à constituição de redes contínuas de espaços livres de recreio, lazer e zonas 
verdes" (Rosa, Luís Vassalo). 3 

Assim, nwna conjuntura em que a cidade se torna cada vez mais agressiva ao Homem, os 
Espaços Verdes Urbanos são equipamentos que poderão fazer face a numerosas carências, 
como: 

e diminuição considerável dos tempos livres; 
e falta de equipamento e de qualidade das zonas residenciais; 
o saturação das zonas centrais onde o automóvel se sobrepõe ao peão; 
0 afastamento, cada vez maior, dos habitantes em relação à natureza. 

No entanto, estes espaços verdes devem ser devidamente planeados e dimensionados. 

3 Ferreira, V. Matias (1999) 
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No que respeita ao planeamento, estas zonas devem surgir nas diferentes figuras, 
nomeadamente planos de urbanização e de pormenor, como é o caso do presente plano do 
Parque. 

2. 3.2. Dimensionamento 

No que respeita ao dimensionamento, tal como vem definido nas Normas para Programação 
de Equipamentos Colectivos (VOLUME lli), a recomendação global proposta para o 
Planeamento dos Espaços Verdes é de 40m2/habitante. Destes: 

• 1 O m2, deverão ser localizados próximo das habitações, ou seja até um raio de 
acessibilidade máxima de 400 m, que constitui a Estrutura Verde Secundária: 

• 30 m2, deverão constituir o espaço verde integrado na Estrutura Verde Principal. 

Com a Estrutura Verde Principal pretende-se assegurar a ligação da paisagem envolvente ao 
centro da cidade e o enquadramento das redes de circulação viária e pedonal, por integração 
dos espaços que constituem os equipamentos colectivos verdes de maior dimensão e de 
concepção mais naturalista. 

A Estrutura Verde Secundária é constituída pelos espaços públicos adjacentes à habitação, 
aos serviços, aos equipamentos e actividades económicas. 

Sendo assim, na Estrutura Verde Urbana e Sub-Urbana distinguem-se dois níveis de estrutura: 
• Estrutura Verde Principal- 30m2/habitante 
• Estrutura Verde Secundária-10m2/ habitante 

Considerando que a AML possui em 1997 uma estimativa de 2.565.440 habitantes seriam 
necessários: 

Gl 76.963.200 m2 (76.963,2ha) de Estrutura Verde Principal 
• 205.65.440 m2 (205.65,4 ha) de Estrutura Verde Secundária 

Estes números estão, sem dúvida, muito além da Estrutura Verde existente. 

As já citadas Normas para Programação de Equipamentos definem também um esquema de 
Irradiação onde se pretende representar o critério utilizado em relação às Estruturas Verdes 
Principal e Secundária, bem como as tipologias de parques. Por irradiação entende-se a 
distância máxima a que aqueles espaços se devem situar em relação ao utente. 

A Estrutura Verde Secundária, integrada no contínuo construído, considerou-se que deve estar 
situada até 400 m do utente. Desta área, a reservada aos idosos e às crianças até aos 5 anos 
não deverá localizar-se a mais de 100 m da habitação. 

Uma distância de 800m, é considerado o limite máximo que, em superfície plana, o utente 
percorrerá a pé. A partir desta distância o equipamento deverá ser servido por transporte 
público. 

O quadro normativo síntese dos espaços verdes, desagrega a Estrutura Verde nos seus 
diversos níveis e em várias tipologias, relacionadas com a área e os utentes a que se destinam. 
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Quadro 2- Quadro Síntese da Estrutura Verde Urbana 

Da sua análise pode verificar-se que o Parque do Tejo se enquadra na Estrutura Verde 
Principal, constituindo um equipamento equiparado ao tipo Parque Suburbano, portanto com 
dimensão metropolitana: 

e possui uma irradiação, em função dos transportes públicos, mas que dado a rede 
favorável de acessibilidades, se estende até à dimensão metropolitana; detém uma 
localização privilegiada próxima de um interface entre os transportes rodoviário, 
ferroviário e o metropolitano (Estação do Oriente). 
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• sendo um parque com dimensão metropolitana, detém uma população base superior 
a 250.000 habitantes. 

• O dimensionamento é de cerca de 100 hectares, portanto superior ao valor definido. 

Em termos de parques com a mesma dimensão metropolitana, existentes na AML, destacam
se: 

s O Parque Ecológico de Monsanto (Lisboa), surgiu como um importante pólo de 
dinamização e revitalização do Parque Florestal de Monsanto - A maior área verde da 
cidade com cerca de 100 hectares - cumprindo a dupla função de educar e levar a 
população a usufruir, em pleno, desta área nas suas várias dimensões (ambiental, 
recreativa e desportiva). Para além disso, o Parque visa igualmente enriquecer 
qualitativamente o património ecológico e paisagístico do Parque Florestal de 
Monsanto. 4 

• O Parque da Bela Vista (Lisboa), contou inicialmente com uma área de 27 hectares, 
encontrando-se em processo de alargamento, que se prevê até aos 94 hectares. 

Está limitado a Nmie pela azinhaga das Terezinhas, a Oeste pela avenida Gago 
Coutinho e a Este pela Estrada de Cheias. Inserido no Parque Oriental da cidade de 
Lisboa, que conta também com o Parque de Alvalade, com o Parque de Madre Deus e 
com o Parque do Vale Fundão. 

Numa primeira fase, o parque conta com uma área de extenso relvado, parque de 
merendas, miradouro, área de estadia, dois pavilhões polidesportivos e uma rede de 
caminhos de estacionamento que atravessava áreas ajardinadas. Numa segunda fase 
contará, entre outras coisas, com um campo de golfe municipal. 5 

Existem ainda um conjunto de Parques Urbanos já edificados, ou previstos, nos diferentes 
concelhos da AML, entre os quais destacamos: 

• Parque Urbano de Queluz (Sintra), 
Parque Urbano da Baixa da Banheira (Moita), 

• Parque Urbano do Algueirão Poente (Sintra)- em fase de projecto, 
• Parque Urbano de Almada (Almada)- em execução. 

Da análise da Estrutura Verde da Área Metropolitana de Lisboa podemos concluir sobre o 
papel fundamental do Parque do Tejo, como complemento da carenciada Estrutura Verde 
Principal. 

Por outro lado, é necessário atender à previsão do serviço de transportes públicos para o 
parque, pelas definições atrás referidas. 

4 Informação disponibilizada na Internet pela C.M.L, sobre o Parque Ecológico de Monsanto, a 31 de Julho de 1999 
5 Informação disponibilizada na Internet pela C.M.L, sobre o Parque da Vela Vista, a 31 de Julho de 1999 
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3.1. Evolução da população 

) 

PRO~P 

Lisboa, em função da sua posição na rede urbana nacional, tem atraído ao longo dos anos 
populações de todas as regiões portuguesas e, mais recentemente, de países africanos, 
asiáticos, sul americanos e da Europa de Leste. 
Esta permanente afluência de pessoas levou a um intenso processo de suburbanização, que 
teve o seu início nos primeiros anos do século XX. Quatro fases marcam o crescimento da 
cidade para lá dos seus limites administrativos: 

• entre 1900 e 1911 - expansão da cidade para Norte, em resultado da abertura da 
Avenida da Liberdade; 

• entre 1911 e 1930 - primeiro surto na margem Sul, associado à instalação da 
Companhia União Fabril (CUF), em 1907, no Barreiro. Neste mesmo período a 
construção das linhas de caminho de ferro suburbanas de Cascais e de Sintra, irão 
potenciar o crescimento populacional junto a estes dois eixos; 

• anos 50 e 60 - estas décadas foram marcadas por grandes movimentos migratórios, 
quer em direcção à Europa, quer tendo como destino as duas principais 
aglomerações populacionais do país: Lisboa e Porto. No caso específico da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), a margem Norte assume-se como a "primeira 
receptora" de grandes quantitativos populacionais, tendo atingido o máximo de 
crescimento na década de sessenta. A margem Sul, por outro lado, apenas após 
1966, com a construção da ponte 25 de Abril e da Auto-Estrada do Sul, conhece um 
intenso processo de suburbanização; 

• anos 70 - o regresso dos portugueses das ex-colónias africanas confere à AML um 
crescimento superior ao de todas as décadas anteriores, podendo-se mesmo 
considerar que nesta época se atingiu uma fase de maturidade. 

De toda esta dinâmica resultaram dois modelos distintos de ocupação do território: 
• a margem Norte mononucleada, com um crescimento a partir do núcleo central 

(Lisboa) e seguindo eixos rodo e ferroviários; 
• a margem Sul, com uma estrutura polinucleada em tomo de importantes implantações 

industriais - Quimigal (Barreiro), Siderurgia Nacional (Seixal), Lisnave (Almada) e 
Setenave (Setúbal). 

Nos anos 80 e 90, a AML conhece o menor incremento populacional deste século, com 1.5% 
e 0.99% de taxas de variação. No entanto, e apesar de esta menor capacidade de atracção, 
continua a ser uma das áreas mais urbanizadas e densamente povoadas de Portugal, com cerca 
de dois milhões e meio de habitantes (um quarto da população portuguesa), em 1991. 

Ao nível concelhio, em 1991, três concelhos destacam-se com quantitativos populacionais 
acima dos 200.000 residentes: Lisboa (663.394 hab.), Loures (322.158 hab.) e Sintra (260.951 
hab. ). Para além destes, outros seis ultrapassam a centena de milhar de residentes: Amadora 
(181.774 hab.), Almada (151.783 hab.), Oeiras (151.342 hab.), Cascais (153 .294 hab.), Seixal 
(116.912 hab.) e Setúbal (103 .634 hab.). 
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1981 
Alcochete 11246 

Almada 147690 

Amadora 163 878 

Azambuja 19768 

Barreiro 88052 

Cascais 141498 

Lisboa 807937 

Loures 276467 

Mafra 43 899 

Moita 53240 

Montijo 36849 

Oeiras 149328 
Palmela 36933 

Seixal 891 69 

Sesimbra 23103 

Setúba l 98366 

Sintra 226428 

Vila Franca Xira 88193 

AMLN 1917396 
AMLS 584648 
AMLT 2502044 

PRO·~· 

1991 1997 TV 81-91 TV 91-97 
10169 10020 -0,96 -1,47 
151783 153010 0,28 0,81 
18 1774 189000 1,09 3,98 
19568 19590 -0,10 0, 11 
85768 82300 -0,26 -4,04 
153294 16423 0 0,83 7,1 3 
663394 554050 -1,79 -16,48 
322158 346850 1,65 7,66 
43731 44640 -0,04 2,08 

65086 69530 2,23 6,83 
36038 36430 -0,22 1,09 
151342 158460 0,13 4,70 
43857 48110 1,87 9,70 
116912 133600 3,11 14,27 
27246 29650 1,79 8,82 
103634 104500 0, 54 0,84 
260951 307800 1,52 17,95 
103571 113670 1,74 9,75 

1899783 1898290 -0,09 -0,08 
640493 667150 0,96 4,16 
2540276 2565440 1,53 0,99 

Fonte: INE 

Quadro 3 - Evolução da População na AML 

O peso populacional destes nove municípios, excepto os casos de Lisboa e de Setúbal (pólos 
de emprego dentro da AML), deve-se em larga medida à importância que as acessibilidades 
assumem no encurtar da distância entre os lugares de residência e de emprego. Assim, temos 
o comboio e a Auto-Estrada/Via Rápida para a Amadora, Oeiras e Cascais, e as carreiras 
fluviais para Almada e Seixal. 

Ainda relativamente aos concelhos com maior número de habitantes, apenas Lisboa regista 
perda populacional entre 1981 e 1991, -1.79%, facto que resulta do "efeito de repulsão" 
associado aos custos da habitação. Considerando as Estimativas de 1997, esta tendência 
deverá manter-se durante a década de 90. 

3.2. Rede urbana 

O estabelecimento da rede urbana de uma regtao, deve ter em conta tanto a dimensão 
populacional como a oferta em bens e serviços. No entanto, a inexistência de um 
levantamento destes aspectos ao nível de lugar impede que se possa obter uma verdadeira 
rede urbana dentro da Área Metropolitana de Lisboa. 
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Desta forma, e tendo em conta este importante condicionalísmo, optou-se por uma 
hierarquização dos lugares considerando apenas o número de habitantes, tendo-se 
seleccionado todos aqueles que, em 1991, apresentavam mais de 10.000 habitantes. 

Lisboa, como é natural, ocupa o topo da hierarquia com 663.315 habitantes, surgindo logo de 
seguida a Amadora (122.106 hab.) e Setúbal (83 .220 hab.), como os lugares de maiores 
dimensões da Área Metropolitana de Lisboa (AML). 
Relativamente a estes dois últimos, o número de habitantes inverte a realidade de uma rede 
urbana onde Lisboa e Setúbal são os dois principais pólos da AML, tanto na oferta de bens e 
serviços, como de emprego. 

Considerando a distribuição espacial dos lugares com mais de 10.000 habitantes, é possível 
confinnar dois dos aspectos já evidenciados anteriormente: 

• grande disseminação dos lugares na margem Norte, em resultado de uma 
expansão a partir de um núcleo (Lisboa) para a periferia, ao longo de eixos viários; 

• concentração dos lugares junto a alguns pólos na margem Sul, pois o crescimento 
processou-se a partir de vários núcleos (Almada e Barreiro, p.e.), onde 
predominavam as actividades industriais. 

A análise conjunta dos quantitativos populacionais e da hierarquia de lugares faz sobressair 
dois aspectos importantes: 

• maior peso demográfico da Margem Norte, o que deixa entender um grande 
potencial de população na área próxima do Parque; 

• grande acessibilidade do Parque face aos principais lugares da AML, Lisboa pela 
vizinhança, e Setúbal na outra extremidade da auto-estrada A12, que liga a Ponte 
V asco da Gama com esta cidade. 

4. ACESSIDU.,IDADES 

4.1. Rodoviárias 

As acessibilidades rodoviárias do Parque do Tejo, pela vocação metropolitana deste, devem 
ser analisadas a dois níveis: 

• regional, onde são considerados os principais eixos integrados na rede de Itinerários 
Principais e Complementares; 

e urbano, onde é abordada a Rede Primária. 
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Lugares 
Lisboa 
Amadora 
Setúbal 
Cacém 
Odivelas 
Barreiro 
Queluz 
Algueírão-M.Martíns 
Linda-a-Velha 
Cova da Piedade 
Montijo 
Laranjeiro 
Baixa da Banheira 
Almada 
Alverca do Ribatejo 
S.A.Cavaleiros 
Cascais 
Algés 
Mássama 
Vila Franca 
Portela 
Sacavém 
Brando a 
Cruz de Pau 
Mosca vide 
Póvoa de S. Adrião 
Buraca 
Póvoa de S.Iria 
Pontinha 
Torres Vedras 
Camaxide 
Vale de Amoreira 
Feijó 
Lavradio 
Moita 
Miratejo 
Arfornelos 
Via Longa 
Parede 
Quinta da Lomba 
D. Augusto Castro 
Forte da Casa 
Corroias 
Pai v as 
Pinhal Novo 
Oeiras 

Fonte: lNE 

PRQ ,: p 

Pop. 
663315 
122106 
83220 
55342 
48774 
47901 
42885 
37381 
25012 
24906 
23247 
23086 
22933 
22550 
21934 
21295 
18962 
18396 
17820 
17191 
16879 
16231 
15587 
15454 
14497 
14463 
13836 
13555 
13407 
13394 
13317 
13260 
13238 
12668 
12146 
11892 
11870 
11849 
11744 
11401 
11069 
10692 
10549 
10493 
10347 
10277 

Quadro 4- Lugares com mais de 10.000 habitantes na Área Metropolitana de Lisboa, 

em 1991 
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Figura 2- Rede Viária na região ao Norte de Lisboa 

CSEco - PP6 
DEZEMBRO 1999 

19 



CARACTERIZAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA 
PLANO DE PORMENOR 6 

PRO·}P 
) 

A rede rodoviária de âmbito regional é constituída por troços dos Itinerários de nível nacional 
integrados na Rede Fundamental (IP's) e na Rede Complementar (IC's), do Plano Rodoviário 
Nacional2000. Da primeira, dois cruzam a AML: 

• do IPl (Valença-Castro Marim), a ligação entre a Auto-Estrada do Norte e a Auto
Estrada do Sul através da Ponte Vasco da Gama, com orientação Norte-Sul. Esta via 
assume uma importância fundamental no acesso ao Parque, tanto para os residentes 
da margem Norte como para os da margem Sul; 

• do IP7 (Lisboa-Caia), a saída de Lisboa pela Ponte 25 de Abril. Apesar de não 
servir directamente a área em estudo, a sua conexão com a Rede Primária Urbana 
(Eixo Norte-Sul e Segunda Circular) acaba por lhe conferir um bom acesso ao 
Parque. 

A Rede Complementar, reflexo de uma maior extensão, apresenta na Área Metropolitana de 
Lisboa troços de doze Itinerários. No entanto, apenas serão considerados seis, por 
constituírem os principais eixos de ligação com a região metropolitana: 

& /Cl (Valença-Guia), na AML corresponde à Auto-Estrada do Oeste, permitindo às 
pessoas desta região um bom acesso à área em estudo, através da Segunda Circular e 
do IC17 (CRIL); 

• IC2 (Lisboa-Porto), corresponde à variante à Estrada Nacional 10, apresentando 
ligações directas à área de intervenção da EXP0'98; 

• ICJS (Lisboa-Cascais), Auto-Estrada de Cascais, importante eixo de afluxo de 
residentes dos concelhos de Cascais e Oeiras. Tenninando na parte oposta da cidade 
de Lisboa (Ocidental), a conjugação com o IC17 (CRJL), quando totalmente 
construído entre Buraca e Pontinha, pennitirá uma ligação fácil com o Parque. 
Entretanto, a ligação é assegurada por conjugação com o IC17 (CRIL)- 2a Circular, 
ou com IC18 (CREL)- IC16 (Radial da Pontinha)- IC17 (CRIL); 

ct IC16 (Radial da Pontinha), ao tenninar no IC17 permite um fácil acesso a 
residentes nos concelhos de Sintra (da metade Norte, particulannente ), Cascais e 
Amadora; 

• IC17 (Circular Regional Interior de Lisboa- CRIL), marca, grosso-modo, o limite 
da cidade de Lisboa. Constitui uma das principais acessibilidades rodoviárias do 
Parque, pois aí tem o seu inicio/final. O seu traçado circular pennite-lhe captar 
fluxos quer de Lisboa quer da Área Metropolitana; 

• JC18 (Circular Regional Exterior de Lisboa- CREL), com uma função semelhante 
à da CRIL, mas com duas importantes diferenças: não termina na zona do Parque 
das Nações e tem um percurso mais metropolitan. Contudo, através do IC16 (Radial 
da Pontinha) e do IC22 (Radial de Odivelas) articula-se com a CRIL, garantindo a 
esta a colecta do tráfego gerado na área metropolitana no exterior da CREL; 

• IC1 9 (Radial de Sintra), em conjugação com a CRIL (quando estiver concluído o 
troço Buraca - Pontinha) permite um fácil acesso aos residentes dos concelhos de 
Sintra e Amadora, acesso que entretanto é assegurado através da 2a Circular ou 
através da conjugação da CREL com o IC16- IC17 (CRIL). 

Ao nível urbano, o desenvolvimento do projecto EXP0'98 permitiu construir novos eixos e 
melhorar outros, contribuindo desta forma para uma "aproximação" do sector oriental a toda a 
cidade de Lisboa, quebrando algum do isolamento que a caracterizava. Assim, as principais 
intervenções que tiveram lugar foram: 
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• prolongamento da Av. Estados Unidos da América (ainda por concluir) e da Av. 
Afonso Costa, e fecho e reconstrução da Av. Infante D. Henrique, transformando-a 
numa via de tipo arterial; 

• transformação das características da Av. Marechal Gomes da Costa (e construção da 
ligação directa à 2a Circular) e da Av. Dr. Alfredo Bensaúde, em vias de tipo 
arterial, pennitindo o escoamento de uma maior quantidade de tráfego. 

A rede rodoviária, urbana e regional, confere ao Parque do Tejo uma dimensão que extravasa 
muito para lá dos limites das cidades de Lisboa e de Sacavém, permitindo-lhe atrair população 
de toda a Área Metropolitana de Lisboa. 

4.2. Ferroviárias 

A Área Metropolitana de Lisboa é servida por seis linhas ferroviárias : do Norte, do Sul, de 
Cintura, de Sintra, do Oeste, de Cascais e Eixo Norte-Sul. De todas estas apenas uma serve 
directamente o Parque do Tejo: a Linha do Norte. 

A Linlta do Norte constitui o principal eixo ferroviário do país, ligando Lisboa com o Porto e 
Espanha. A grande quantidade de tráfego e de diferentes tipos (internacional, nacional e 
regional), levou à necessidade de proceder à sua quadruplicação, obras já se encontram 
concluídas entre Braço de Prata e Alverca. Fruto desta quadruplicação, a Linha da Azambuja 
(que na zona coincide fisicamente com a Linha do norte), passou a dispô r de condições para 
garantir um serviço suburbano adequado. 

A Linha do Sul termina no Barreiro, sendo o percurso para Lisboa (Terreiro do Paço) 
efectuado por barco. Apesar de também aqui conviver tráfego nacional e regional, apresenta 
quantitativos bastante inferiores à Linha analisada anteriormente. 

A Linha de Sintra, com o maior movimento de passageiros de toda a rede ferroviária 
nacional, também se encontra a ser quadruplicada. Através da Linha de Cintura, representa 
um enorme potencial para o acesso à zona do Parque, verificando-se que presentemente a 
"família" de comboios da Amadora já acede à Estação do Oriente. 

A Linha de Cascais não se encontra directamente conectada com nenhum dos restantes eixos 
ferroviários . No entanto, tanto em Alcântara, através de uma passadeira rolante, como no Cais 
do Sodré, com a ligação ao Metropolitano, é possível aceder a qualquer zona da cidade e ao 
Parque do Tejo, por via ferroviária . 

A Linha do Oeste, cujo percurso termina no Cacém (conectando-se com a Linha de Sintra), 
apresenta-se bastante degradada e, em função disso, com um número de passageiros 
transportado inferior ao seu real potencial. 

A Linha do Eixo Norte-Sul. Esta via corresponde à travessia ferroviária do Tejo, ligando 
nesta primeira fase , em termos de serviços suburbanos, o Fogueteiro, na Margem Sul, a 
Entrecampos, em Lisboa (para além desses serviços suburbanos, esta travessia é também 
utilizada pelos comboios pendulares, os quais, com paragem na Estação do Oriente, 
estenderam os seus serviços até à Estação do Pragal). Servindo uma área com um forte 
potencial demográfico, o prolongamento dos serviços suburbanos até à Estação do Oriente ( o 

6 Quer por Comboio, quer por Metropolitano. 
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que acontecerá quando concluídos os trabalhos de quadruplicação da Linha de Cintura) 
permitirá o acesso mais facilitado a um grande número de pessoas. 

A Linha de Cintura, está a ser alvo de importante modernização, sendo o elemento de ligação 
entre todos estes eixos ferroviários. Uma vez concluídos estes trabalhos, a Linha de Cintura 
passará a dispôr de condições para aumentar as frequências dos comboios suburbanos da 
Linha de Sintra que acedem à Estação do Oriente, bem como prolongar até esta os suburbanos 
da Margem Sul. Pennitirá ainda que os comboios da Linha do Sul possam penetrar em 
Lisboa, terminando o seu curso na Estação do Oriente. 

4.3. A Rede de Metropolitano 

O Metropolitano constitui uma importante infraestrutura de transporte de características 
urbanas e metropolitanas, pela rapidez com que transporta grandes quantidades de pessoas. A 
cidade de Lisboa foi servida, até há poucos anos, por uma rede escassa, que abrangia apenas a 
área central, e que correspondia apenas a uma linha. 

A partir de finais da década de 80 tem-se assistido a uma verdadeira "revolução" neste modo 
de transporte, com diversas intervenções: 

• prolongamento até à Pontinha e Campo Grande; 
Gl criação de uma verdadeira rede, com linhas independentes, devido ás desconexões 

operadas no Marquês de Pombal e no Rossio; 
o extensão da rede para Ocidente, até ao Cais do Sodré, e para Oriente com a 

construção da linha Alameda - Estação do Oriente. 
Com as obras que se encontram a decorrer e com as que estão projectadas, a rede de 
Metropolitano será melhorada sob dois aspectos: 
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& urbano, com a extensão da linha Oriente da Alameda até S.Sebastião,conectando-se 
com a linha Girassol no Saldanha e com a linha Gaivota em S.Sebastião; 

• metropolitano, com a saída prevista para lá dos limites da cidade de Lisboa -
Odivelas (Odivelas), Moscavide (Loures) e Falaguei.ra (Amadora). 

4.4. A Gare Intermodal de Lisboa 

A Gare Intermodal de Lisboa (Estação do Oriente), "nascida" no contexto da renovação 
urbana despoletada pela EXP0'98, constitui a primeira estação verdadeiramente inter-modal 
construída de raiz, assumindo-se como a peça mais importante de todo o sistema de 
transportes da Área Metropolitana de Lisboa. . 

Na Gare Intermodal de Lisboa coexistem os vários modos de transporte existentes na região 
de Lisboa, com fluxos de origens variadas: internacional, nacional, regional e urbano. Esta 
multiplicidade de tráfegos deve-se à característica "congregadora" do projecto: 

o uma estação ferroviária, que assegura ligações com a Área Metropolitana, com o 
resto do país e com Espanha; 

o uma estação de metropolitano, que actualmente apenas garante carreiras urbanas, 
mas num futuro próximo ganhará uma dimensão Metropolitana, com as extensões 
para os concelhos de Loures e da Amadora; 

~ uma estação de autocarros, para carreiras urbanas, suburbanas e de longo curso 
(expressos). 

Para além desta componente do transporte colectivo, também está assegurado o parqueamento 
para o transporte individual, com zonas de paragem e com um parque, com cerca de 2 800 
lugares. 

Encontra-se já em funcionamento um espaço para a realização de "check-in", coordenado 
com uma ligação rápida ao aeroporto de Lisboa, na Portela. 

A existência de uma tal infraestrutura na proximidade de um Parque Urbano, como o do 
Tejo, constitui um importante potencial para a atracção de população. No entanto, e tendo em 
conta a distância que ainda separa estes dois equipamentos, será importante a criação de um 
serviço de navettes, que ligue a Gare Intermodal e o Parque do Tejo, garantindo que desta 
forma o potencial representado pela Gare não seja completamente desaproveitado. 

4.5. Estação Fluvial 

No contexto da Exposição Mundial, foi construído na Zona de Intervenção, nas proximidades 
da Estação do Oriente, uma Estação Fluvial, a qual se encontra capacitada para acolher, não 
só serviços de caracter turístico, mas também serviços regulares de transporte fluvial oriundos 
dos vários terminais fluviais da margem Sul. 
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5. O PARQUE DO TEJO ENQUANTO EQUIPAMENTO METROPOLITANO 

) 

O Projecto EXP0'98 na zona nascente da cidade, constituiu uma oportunidade única para a 
reabilitação de todo um território em "adiantado estado de obsolescência", e com algumas 
instalações a representarem um perigo real, pela sua localização num espaço tão densamente 
ocupado (petrolíferas, p.e. ). 

Desta forma, nesta área com 5km de costa, foi desenvolvido um novo modelo urbano, onde 
coexistem diversas actividades, num ambiente qualificado e adequado aos novos conceitos 
urbanísticos e às exigências das cidades modernas, com uma grande extensão de espaços 
verdes, esplanadas e áreas de lazer. 

É neste espaço que surge integrado o Parque do Tejo, desenvolvendo-se entre o limite Norte 
(Torre Vasco da Gama) da área onde decorreu Exposição Mundial de Lisboa e o rio Trancão, 
já bem no concelho de Loures. 

O Parque do Tejo, com uma área de cerca de 100 ha, apresenta dois espaços bem distintos, 
que se desenvolvem para Norte e para Sul da Ponte Vasco da Gama. A zona a Sul da Ponte, já 
bastante consolidada, localiza-se junto ao antigo recinto da Exposição e da zona residencial 
nascente do PP4. 

A zona a Norte da Ponte, ainda longe de se encontrar concluída, quer no espaço do Parque 
quer na envolvente, também apresenta um razoável nível de utilização, apesar da sua posição 
excêntrica relativamente ao recinto da Exposição. Por forma a combater esta relativa 
perificidade deste sector do Parque, prevê-se aqui a instalação de um grande número de 
equipamentos, alguns deles com uma boa capacidade de atracção de população (parque de 
lazer e kartódromo, p.e.). 

Um conjunto de factores projectam o Parque do Tejo para um nível metropolitano: 
• dimensão- segundo as "Normas para a Programação de Equipamentos Colectivos", 

um parque suburbano, leia-se metropolitano, tem uma dimensão superior a 80 ha. e 
uma população-base de 250.000 hab. , muito em função da oferta em transportes 
públicos; 

• acessibilidades - como já foi referido em capítulos anteriores, o projecto da 
EXPO '98 criou uma importante rede de acessibilidades, rodo e ferroviárias, 
servindo directamente a metade oriental de Lisboa e a cidade de Sacavém - Ponte 
Vasco da Gama, CRIL, IC2, Metropolitano, e toda a estrutura viária urbana-, que 
lhe confere uma grande centralidade em relação a toda a Área Metropolitana, e não 
apenas relativamente aos concelhos de Loures e de Lisboa. A Gare Intermodal de 
Lisboa (GIL), maior interface de transportes da AML, e a estação de caminho de 
ferro de Sacavém, constituem os principais pólos de oferta de transporte público, e 
são também aqueles que se localizam mais próximo do Parque. No que respeita à 
GIL, e tal como também já foi salientado, importa criar um serviço eficiente de 
navettes com o Parque, por forma a que haja um maior e efectivo aproveitamento do 
potencial que aquela infraestrutura representa; 
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insere, abrangendo todo o espaço metropolitano. No entanto, em alguns casos 
o potencial deste espaço verde não se restringe ao nível regional, apontando 
mesmo para irradiações nacionais e internacionais. Como suporte à utilização 
destes equipamentos, torna-se essencial a necessidade de conjugar a 
capacidade de estacionamento prevista, com um programa adequado de 
ordenamento do tráfego local. 

Para além destes três factores que conferem uma dimensão metropolitana ao Parque, a 
proximidade ao Centro Comercial Vasco da Gama, com uma média de 50.000 visitantes nos 
dias de semana, valor que pode ultrapassar os 100.000 aos fins-de-semana, também poderá ser 
potenciado numa relação de complementaridade: área de comércio e lazer coberta/área de 
lazer ao ar livre. Também aqui o serviço de navettes entre a GIL e o Parque poderá vir a 
desempenhar um papel fundamental na atracção de pessoas. 

O Parque do Tejo, integrado no projecto EXP0'98, procura articular a reabilitação de uma 
enonne área degradada da cidade, com a dotação de um conjunto de infraestruturas suporte 
para novas actividades que possam contribuir para a modernização económica e estabilização 
social de Lisboa, de fonna a projectá-la como uma cidade competitiva no sistema das regiões 
europe1as. 
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