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MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO DE PORMENOR 6 
PARQUE DO TEJO 

1. INTRODUÇÃO 

Trata o presente documento do Plano de Pormenor 6 da Zona de Intervenção da EXP0'98. 

A área operacional a que corresponde o Plano de Pormenor 6 da Zona de Intervenção da 
EXP0'98, ocupando uma superfície de cerca de 100 hectares distribuídos pelos concelhos de 
Loures e Lisboa, constitui o Parque do Tejo. 

Trata-se de um espaço territorial com características ímpares dada a sua inserção junto ao 
vasto plano de água do Tejo, não só em termos paisagísticos e ecológicos mas, sobretudo, 
pela já longa tradição de condicionamento de utilização pública ao longo de toda a frente rio 
no porto de Lisboa. 

O caso presente actua exactamente por contraste claro com a maioria das restantes situações 
de contacto marginal na foz do Tejo: 

a) procurando preservar as funções bióticas do riquíssimo ecossistema de interface aquático 
encontrado, adequando-o a uma utilização respeitadora e suficientemente distanciada nos 
pontos de maior fragilidade, incentivando-se uma apropriação enquadrada por um esforço 
de pedagogia e de educação ambiental; 

b) procurando manter desobstruída toda a frente marginal, definindo, desta forma, uma 
imensa superficie de contacto entre o espaço urbano e o plano de água, privilegiando as 
utilizações lúdicas e possibilitando disfrutar da frente Tejo. 

Está-se perante uma intervenção que, no contexto do planeamento urbanístico da região, 
constitui uma oportunidade excepcional resultante da conjugação positiva de um conjunto de 
factores técnicos e políticos e que se vem configurando como uma actuação cujos efeitos de 
indução e catalização, transformadores de atitudes e mentalidades, poderão vir a revelar-se 
decisivos para as grandes opções futuras ao nível dos processos de planeamento e 
ordenamento do território, na Área Metropolitana de Lisboa. 

O Parque do Tejo, pela sua dimensão, localização e acessibilidade,e, ainda, pela sua estratégia 
de desenvolvimento, constitui um equipamento de ordem metropolitana inequívoca. Trata-se, 
efectivamente, de uma unidade territorial que pelas suas características e especificidade exige 
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a consideração de um modelo de gestão apropriado e construído em função das circunstâncias 
efectivamente ocorrentes na presente situação. 

O presente documento estabelece um historial do processo até à presente data, procurando, em 
seguida, esclarecer àcerca das principais intenções, dos conceitos subjacentes ao 
desenvolvimento do desenho, do zonamento e faseamento previstos, da funcionalidade e 
dinâmica do Parque, característica inerente à própria estratégia de implementação dos 
mecanismos transformadores do sítio. 

2. ENQUADRAMENTO. CONDICIONANTES E VOCAÇÕES 

O território sobre o qual se perspectiva a presente actuação corresponde, desde o início do 
processo de desenvolvimento dos estudos paisagísticos e urbanísticos da Zona de Intervenção 
da EXP0'98 a uma reserva de espaço naturalizado, o que decorre fundamentalmente da 
conjugação de quatro circunstâncias determinantes: 

a) em quase toda a extensão do PP6, seja pela profundidade do fixe, seja pela instabilidade 
das formações superficiais (veja-se relatório de Caracterização Geológica e Geotécnica), 
a natureza geotécnica dos terrenos determina gravosas restrições à edificação e 
condiciona, mesmo, todo o quadrO de soluções construtivas, não só para apoios de 
dimensões reduzidas mas, inclusivamente, para o tipo de pavimentações a utilizar (as 
pavimentações extensas, com susceptibilidade a assentamentos diferenciais tiveram de ser 
totalmente omitidas, empregando-se apenas revestimentos modulares ou granulares); 

a) o princípio estratégico excepcional e inovador existente no contexto do planeamento da 
área metropolitana que reflecte uma necessidade reconhecida e se integra numa visão 
vasta de complemento essencial da estrutura verde dos concelhos de Loures e Lisboa -
criar um parque verde urbano que permitisse uma fruição plena do Tejo, particularmente 
do Mar da Palha, introduzindo uma atitude de mudança inequívoca nos modos de 
relacionamento com o Rio e oferecendo um espaço colectivo equipado com características 
únicas no contexto urbano em que se integra; 

b) a enorme desqualificação ambiental e pré-existência de um conjunto de infraestruturas 
industriais e de saneamento que contribuíram para um processo aparentemente irreversível 
iniciado nos anos 40 e reforçado nas duas últimas décadas que conduziu, por um lado, a 
uma complexificação acentuada de um processo de reconversão I reabilitação paisagística 
e ambiental, por outro lado, à interiorização, nas populações, de um sentimento repulsivo 
relativamente ao sítio e da formulação de uma imagem (transposta para a prática) de 
lixeira, vazadouro, terra de ninguém, pedaço extraído à Cidade. Acrescia, neste âmbito, a 
construção da nova travessia do Tejo em Lisboa e da localização do estaleiro norte 
precisamente num espaço fulcral da área de intervenção; 

c) a prossecução do parque urbano, relacionando o novo tecido urbano com o Rio, constitui 
um vector fundamental e decisivo em termos da valorização imobiliária e, talvez mesmo, 
da viabilidade dos empreendimentos executados, em curso e perspectivados, dentro de um 
objectivo de qualidade urbanística superior. 
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Apesar de um contexto paisagística e ambientalmente desajustados e, dir-se-ia, aparentemente 
catastróficos, permanecia com evidência a capacidade cénica do Tejo e a convicção de que se 
estava perante uma oportunidade excepcional de intervir, no sentido do desenvolvimento de 
uma actuação modelar ao nível da apropriação/relação urbanística de áreas de grande 
fragilidade ecológica, demonstrativa da possibilidade de implementar uma nova atitude 
perante áreas em acentuado processo de degradação e com fortes restrições de ocupação, para 
além de consumar o anseio da população de Lisboa relativamente ao seu Rio. 

3. CONCEITOS FUNDAMENTAIS (TRANSFORMAR CONSTRANGIMENTOS EM 
VOCAÇÕES) 

A ideia base subjacente a todo o desenvolvimento do projecto consistia em assumir todos os 
constrangimentos identificados de forma a induzir a sua transformação em potenciais factores 
de interesse no desenvolvimento da lógica do Parque, ou seja, tomar as circunstâncias mais 
desfavoráveis e torná-las os motores essenciais da filosofia transformadora/reabilitadora do 
parque, introduzindo uma carga patente de idealismo requalificador, no sentido da actuação 
sustentável sobre a paisagem. 

A ideia do parque urbano tomava, assim, acima de uma intenção lúdica e recreativa, uma 
directriz de pedagogia que se revelou deCisiva na afinação posterior do programa. 

A ideia de assumir a recuperação de um pedaço de território extremamente agredido e em 
estado de ruptura completa com os mecanismos naturais e oferecê-lo recuperado, enquanto 
parque verde urbano e peça urbana adequada ao suporte natural e paisagístico em que se 
integra, estará sempre subjacente, mesmo quando o estado dessa recuperação ror tal que os 
vestígios da disrupção sejam totalmente imperceptíveis. 

Mantêm-se inalterados, à presente data, o espírito e os conceitos que orientaram a 
formalização do Plano Director e que constituem suporte justificativo essencial para a 
fundamentação das opções tomadas. Deste modo, torna-se conveniente reeditar a exposição 
daqueles conceitos. 

Dizia-se na Memória Descritiva do Plano Director que o Parque do Tejo "visiona uma 
paisagem tridimensional, verde, de grande animação, plena de gente envolvida numa enorme 
diversidade de actividades: Estas actividades englobam desde as atitudes mais passivas e 
sublimes de passeio, contemplação, descanso, partilhando as dádivas e processos da 
Natureza, até à prática de um conjunto de desportos como o golfe, o futebol, o ténis, o 
voleibol, a equitação. Tematicamente, o Parque centra-se em torno da educação; o tema e 
principal ponto de convergência incide sobre o Ambiente, as Artes, a Ciência, embora sem 
que a eles se restrinja". E, mais adiante: "O Parque oferece uma estrutura topográfica de 
dunas de vento, dunas dendríticas e plintos sobreelevados que criam prados de recreio 
protegidos dos ventos, amplos campos de jogos e plataformas para recreio activo e 
realização de festivais que oferecem vistas espectaculares sobre o Rio, fácil acesso a partir 
das zonas residenciais''. 

As intenções que atrás se reproduzem foram consumadas em Projecto de Execução e 
consequente construção da Zona Tejo Sul e estão intencionalmente consagradas no 
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prosseguimento dos trabalhos, estabelecendo-se uma organização do espaço que oferece 
grande diversidade cénica, visual, sensitiva, suportada numa estrutura que traduz coerência e 
unidade formal na leitura do conjunto. 

A formalização da estrutura resulta da conjugação de três elementos, de hierarquia distinta: 

a) as formas de modelação de terreno constituem o elemento estruturante fundamental, 
determinando consequências ecológicas, cénicas e vivenciais que estabelecem o 
fundamento da paisagem que se pretende criar - tridimensional, diversificada, ritmada. 
Estas formas de modelação de terreno, particularmente as de génese eólica, definem, pela 
sua disposição relativa e orientação, não apenas uma marcação formal mas, sobretudo, um 
ritmo ecológico que se repete ao longo do território do Parque, essencialmente pela 
oposição entre taludes suaves expostos a sul e taludes mais abruptos e voltados a norte. 
Esta oposição assegura contrastes acentuados em termos da qualidade do meio para o 
desenvolvimento vegetativo, beneficiando as superficies expostas a sul ao nível da 
radiação recebida e das condições hídricas que as plantas irão encontrar; 

b) o zonamento de plantações e revestimento vegetal acentua aquele contraste, fazendo 
coincidir tipologias e elencos florísticos específicos a situações ecológicas 
correspondentes, antecipando, em termos de imagem, o resultado que o tempo e a 
natureza se encarregariam de estabelecer. Dado que se pretende um Parque intensamente 
vivido, os sistemas a introduzir são necessariamente artificiais de forma a poderem 
apresentar uma capacidade de carga ecológica adequada. Nesta perspectiva, os 
revestimentos vegetais criados procedem, consequentemente, a uma demarcação clara 
entre superficies francamente oferecidas ao uso directo e áreas para contemplar 
exteriormente - os revestimentos introduzidos definem naturalmente essa distinção: os 
relvados como superficies quase planas, de utilização apetecível e cómoda; os taludes 
mais abruptos com revestimento arbustivo e plantação de árvores, desconfortáveis, quase 
inacessíveis. O plano de plantação de árvores, reforçando as linhas de força definidas pela 
orientação das formas de modelação do terreno e reflectindo gradualmente a aproximação 
do Rio através da transição para espécies de apetência ripícola, constitui, também, um 
elemento estruturante com um papel decisivo na percepção do conjunto e na constituição 
de corredores visuais sobre o plano cénico infindável, a nascente; 

c) o sistema de caminhos constitui uma rede hierarquizada que define, ele próprio, uma 
estrutura autónoma, funcional, subsidiária da estruturação tridimensional de base com a 
qual se articula de forma indissociável. Apresenta uma organização de grande 
simplicidade, facilmente interiorizável pelos utentes, mas de traçados rigorosos 
referenciados a pontos, alinhamentos ou circunstâncias notáveis da envolvente próxima e 
remota: dois grandes eixos longitudinais, sul/norte, rectilíneos - um que bissecta o Parque, 
com origem na Torre da Refinaria, recebendo o alinhamento definido no PP4 e ligando à 
margem do Trancão; outro que limita o Parque no encontro com o Tejo, prosseguindo a 
linha ribeirinha construída desde o Recinto da EXP0'98. Ligações poente/nascente 
relacionando o Passeio dos Heróis do Mar com o Passeio do Tejo definidas por arcos que 
se prolongam em estacada sobre o Rio. 

Para além do sentido ecológico, funcional e imagético da estrutura proposta, a solução serve 
paralelamente uma intenção essencial ao conceito desenvolvido para o Parque- a potenciação 
do sistema cénico, suportada projectualmente em duas acções fundamentais: a criação de 
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corredores visuais consumados como os negativos do conjunto estruturante formas de 
modelação/faixas arborizadas definindo molduras que apropriam quadros cénicos retirados ao 
estuário, que se vão abrindo no sentido da aproximação pedonal ao Rio; o estabelecimento de 
plataformas sobreelevadas de observação plena sobre a imensa massa de água e, 
interiormente, sobre o sapal, os relvados, os contrastes ritmados de textura e animação. 

4. ELEMENTOS ESTRUTURANTES 

Daquilo que se vem dizendo ressalta a necessidade de ir ao encontro da lógica e dos 
mecanismos naturais como forma de recuperar o carácter do sítio e definir-lhe uma nova 
organização que possa conduzir a um estado de equilíbrio perene e, sobretudo, auto-mantível 
- assumir os ritmos das marés, organizar de acordo com as características e a sazonalidade 
dos ventos, conhecer as particularidades do movimento do sol relativamente ao terreno. 

Depois do conhecimento destes ritmos e mecanismos e de se assegurar que se está a constituir 
um novo suporte que os não contraria mas que procura tirar deles máximo partido, pode 
iniciar-se uma etapa de abordagem projectual em que se procura a manipulação das variáveis 
características por forma a chegar a um resultado final em que o terreno é adoçado aos fins 
programáticos específicos e em que, como uma segunda pele, se justapõem os sistemas 
estruturantes que vão qualificar e caracterizar a paisagem construída e a sua vivência. 

4.1. Estrutura de modelação do terreno 

O terreno original caracteriza-se pela circunstância de fazer parte de um vale antigo e de 
grande extensão. Tratava-se consequentemente de um relevo excepcionalmente aplanado, 
com cotas que evoluíam no troço sul, em termos genéricos, desde 4.0-4.5 m, mergulhando 
suavemente sobre o Rio, definindo uma faixa sujeita à influência das marés e apresentando 
recortes correspondentes às linhas de água de hierarquia inferior, subsidiárias do Tejo; um 
trajecto para norte permitia observar uma crescente e irreversível adulteração do relevo 
original em resultado directo de sucessivas intervenções as quais implicaram sempre a 
deposição de terras e contribuíram para uma progressiva ruptura dos equilíbrios naturais e 
uma crescente desqualificação ambiental. 

Merecem especial referência, em termos da geração de condicionantes ao projecto, a presença 
da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Beiro las e do Aterro Sanitário 
(Câmara Municipal de Lisboa), para além de toda a frente industrial da margem direita do 
Trancão: 

a) a ETAR de Beirolas define um espaço intrusivo de exclusão dentro do Parque, com 
altimetria inalterável; 

b) o Aterro Sanitário permitiu constituir o acidente topográfico mais relevante dentro da área 
de intervenção, estabelecendo uma elevação maciça, inequivocamente artificial, de 
contornos geometrizados regulares, que atinge a cota 22. O metros, surgindo como uma 
formação obviamente descontextualizada e com uma escala esmagadora, reforçada pelo 
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contraste e pelas transições abruptas relativamente ao andamento do terreno envolvente. É 
assumida, contudo, como uma mais valia inequívoca em termos do carácter paisagístico e 
da potencialidade lúdica do sítio, contribuindo para a extensão, para norte, do sistema de 
colinas entre vales abertos. 

As grandes intervenções ao nível do estabelecimento de um suporte topográfico definitivo 
para a prossecução do PP6 derivam essencialmente: 

a) da decisão de prolongar a frente marginal, a sul, com retenção em aterro e enrocamento, 
estabelecendo um passeio pedonal à cota 3. 7m, permitindo o alinhamento com o limite de 
margem construída proveniente do recinto da Exposição e culminante na Torre Vasco da 
Gama, obtendo, também, uma largura de terreno suficiente para o arranque/entrada no 
parque com ligação ao tecido urbano confinante; 

b) do desenvolvimento dos trabalhos de recuperação ambiental e regularização do Rio 
Trancão, definindo uma solução de reperfilamento no troço final e foz que estabelecia 
uma banqueta de margem inundável antecedendo a margem seca à cota 4. Om; 

c) da prossecução do encerramento do Aterro Sanitário de Beiro las, permitindo a sua 
inclusão plena no parque embora com certas restrições e estabelecendo uma 
reconfiguração acentuada do maciço de terreno, por suavização de pendentes ou por 
interposição de contrafortes de terra. · 

O desenvolvimento do conceito do parque e a configuração de um desenho e de uma 
organização do espaço, ao nível de Master Plan (Hargreaves Associates/PROAP, 1995), 
partiu de um pressuposto que evidenciava a necessidade de incorporar uma cubicagem muito 
elevada de materiais sobrantes (terras e lodos) provenientes dos trabalhos que evoluíam na 
área do recinto, designadamente, na Doca dos Olivais. Esta razão prática convergia no sentido 
da satisfação de uma necessidade sentida nos primeiros contactos com o sítio e que se pode 
resumir na intenção de implantar peças de compartimentação do espaço que simultaneamente 
cumprissem quatro funções basilares: 

a) constituir um elemento de animação volumétrica e rítmica do território, rompendo com a 
monotonia paisagística que era conferida pela existência de um relevo marcadamente 
plano de onde irrompia um maciço artificial; 

b) estabelecer uma organização do território baseada num elemento estruturador que 
permitisse, com toda a flexibilidade, definir sub-espaços funcionalmente orientados, 
conduzir e enaltecer as vistas sobre o plano de água do Tejo ou longitudinalmente ao 
desenvolvimento do parque e canalizar fluxos pedonais nos sentidos pretendidos; 

c) construir um contexto imagético coerente e forte, suportado numa linguagem comum 
extensível a todo o território do parque, baseado em elementos facilmente reconhecíveis; 

d) estabelecer uma estratégia ecológica indutora de diferenciação paisagística e capaz de 
garantir um suporte topográfico que, complementarmente às definições de revestimento 
vegetal e irrigação, actuaria enquanto vector fundamental de um desenho auto-mantido. 

lv!EM_DESC - PPG 
DEZEMBRO 1999 



MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO 
PLANO DE PORMENOR 6 

J 

PRC14:P ..6t:> 
........_.~ .. ,.,...__.._.,_... 19\.~~r~"ÓE-!, 

O andamento geral da modelação base do parque constitui-se em termos de estabelecer uma 
pendente suave do limite poente da área de intervenção para o Tejo, com excepção evidente 
no que se refere à situação dominada pelo Aterro Sanitário e para a zona a norte do aterro em 
que a pendente se estabelece, naturalmente, para o Rio Trancão e/ou para o Tejo. 

Esta circunstância entronca numa preocupação basilar de assegurar a drenagem superficial, de 
toda a área de intervenção, no sentido natural, o que, considerando que parte substancial do 
território do parque é constituído sobre aterros de proveniências várias, obriga, em situações 
localizadas, particularmente junto à ETAR, à execução de escavações no sentido de assegurar 
um canal de drenagem, embora imperceptível relativamente à configuração geral do terreno, 
desde a cota do Passeio dos Heróis do Mar até ao Rio. 

Por outro lado, a modelação base do parque tira partido das variações de intensidade da 
pendente suave que constitui o andamento geral do terreno para interpôr, de uma forma 
ritmada, plataformas planas que, desta forma, arrancam de nível no limite poente e rematam 
em talude geometrizado no encontro com o Tejo. Esta animação tridimensional básica, 
permite o estabelecimento de plataformas vocacionadas para a constituição de espaços de 
recreio equipado, para além de definir uma característica visual importante, seja para as 
tomadas de vistas ao longo do maior eixo do parque como nas tomadas de vistas transversais. 

A modelação complementar é predominantemente formada por peças alongadas, cuja 
configuração recria uma génese eólica, dispostas perpendicularmente ao Tejo, e com 
pendentes fixadas - 1:1,5 na face exposta a norte, 1:2,5 nos taludes voltados a sul - e 
estabelece o principal veículo de construção efectiva da imagem do Parque. 

4.2. Estrutura Verde. Material Vegetal (Critérios da sua Utilização) 

O Parque do Tejo incorpora uma intenção de incremento inequívoco da qualidade de vida das 
populações a servir, parcialmente baseada num espírito de abertura franca a todos os 
visitantes e utentes e tendendo para o acolhimento de uma utilização directa activa e livre, 
ainda que regrada. Esta formulação da tipologia ou da ideia do parque urbano, prevê 
necessariamente a possibilidade de uma utilização massiva e animada num contacto directo 
com a Natureza, para uma população manifestamente carenciada ao nível deste tipo de 
equipamentos urbanos. 

Em consequência, a estratégia de revestimentos vegetais aponta no sentido de dotar 
genericamente o território do parque de uma capacidade de suporte elevada, capaz de acolher 
uma utilização intensa e, complementarmente, reservar como intocados e inacessíveis os 
sistemas cuja fragilidade ecológica não admite esse tipo de utilização- notoriamente o sapal. 

A opção por uma predominância muito acentuada de sistemas regados e, particularmente, por 
relvados, resulta directamente desta necessidade de estabelecer um suporte vegetal com uma 
capacidade de carga ecológica suficiente para os tipos de utilização perspectivados. Para os 
restantes sistemas regados- maciços arbustivos - a dotação de água é entendida como uma 
rega de instalação, a qual poderá vir a ser desactivada depois de se atingir um equilíbrio 
suficientemente estável para que as formações se possam manter, reforçando-se, então uma 
tendência para um equilíbrio mais xerofitico. 
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A diferenciação localizada da imagem e o ritmo unificador de todo o território do parque, 
enquanto unidade paisagística, é essencialmente conseguida através da manipulação das 
condições ambientais relacionadas com as situações hídricas resultantes da combinação de 
situações de exposição muito contrastantes, com situações de declive geradoras de condições 
de vegetação muito particulares. 

Desta forma, perante uma matriz aplanada de revestimento uniforme - relvados ou prados de 
sequeiro - ocorrem peças de compartimentação e diferenciação auto-mantida pela acção de 
provocar circunstâncias ecológicas diferenciadoras. 
Estas circunstâncias são enaltecidas pelas sementeiras e plantações introduzidas, 
estabelecendo para as faces expostas a sul (menos declivosas, com maior quantidade de 
radiação e maior disponibilidade e eficiência de distribuição de água para as raízes) um 
revestimento de relvado, em continuidade do revestimento matricial, determinando uma 
capacidade de carga superior; para as faces expostas a norte, nas quais se verificam condições 
vegetativas distintamente menos favoráveis e capacidade de carga ecológica 
proporcionalmente inferior, o revestimento adoptado, contrastante com o anterior, baseia-se 
em recobrimentos dominados pelo estrato arbustivo, concentrando também aqui, ao longo de 
linhas suavemente curvas que se aproximam do Rio, as manchas de plantação de árvores, 
agravando, pelo ensombramento, as condições anteriormente descritas. 

O que atrás ficou dito sobre a relação de causa e consequência entre a modelação de terreno e 
o revestimento vegetal como estratégia de estabelecimento de uma lógica interna reconhecível 
a nível pontual, cruza-se agora com uma lógica global estruturante que se prende com as 
condições ecológicas a nível local e com a sua variação dentro dos limites do Parque. Essa 
lógica é importante para a definição de uma imagem estruturalmente coerente a nível interno 
mas também com um sentido contextuai que cumpra as funções simultaneamente lúdicas e 
didácticas do Parque, enquanto campo de mostra do funcionamento das diferentes interacções 
entre as condições ecológicas e a paisagem. 

Assim, sem pretender repetir nenhuma ordem natural, mas também sem a reduzir a uma 
caricatura estereotipada, a nível global é encontrada uma estrutura que se baseia na variação a 
maior escala dessas condições, a que corresponde o estabelecimento de três diferentes 
sistemas coerentemente desenvolvidos através dos elencos escolhidos para os estratos 
arbóreos e arbustivos. A nível pontual e através do sistema de modelação de terreno e das 
diferentes e contrastantes condições ecológicas criadas, define-se uma correspondência clara 
entre os parâmetros base manipulados e os revestimentos aplicados. 

A coluna vertebral destes três sistemas será constituída pelo Pinus pinea, árvore em que se 
apoia a estrutura verde fundamental do Parque e que se estende com homogeneidade por toda 
a área de intervenção. 

Entre esta zona e o Rio, desenvolve-se uma área de contornos fluidos referenciados à antiga 
linha de margem, em que a estrutura de arborização passa a ser constituída por árvores das 
zonas ribeirinhas. Esta segunda estrutura não apresenta o mesmo carácter de estrutura 
homogénea e contínua que a anterior, assumindo antes um aspecto ocasional e descontínuo, 
constituindo-se pequenos grupos de grande interesse como pontos de referenciação do Parque, 
assinalando pontos significativos da margem como acidentes de topografia mais relevantes ou 
momentos em que o percurso se aproxima mais da linha de água. A ligação entre esta mancha 
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e a anteriormente descrita é, da mesma forma, difusa e caracterizada pela interpenetração 
entre as duas estruturas vizinhas. 

A norte do Arboreto, que constitui uma intrusão à lógica condutora das estratégias de 
revestimento vegetal, dadas as suas características de zona com grande variedade de espécies 
e presença importante de exóticas, estende-se uma zona em que se considerou possível 
assinalar, quase simbolicamente, uma alusão aos sistemas marcados pela presença do Quercus 
suber, alusão essa que assume mesmo carácter ocasional, mas suficiente para modificar as 
características visuais da mata de Pinus pinea em algo obviamente distinto. 

A estratégia exposta para a plantação de árvores é sublinhada pela plantação de arbustos que 
se procurou coerente, se bem que marcada por realidades ecológicas que, a nível pontual, 
serão, para este estrato, mais consequentes que para a vegetação arbórea. 

Identificam-se, portanto, para o estrato arbóreo, três formações com características distintas, 
dando origem a três sistemas de dominância, de acordo com as circunstâncias específicas e 
localizadas do terreno - sistema do pinheiro manso, sistema do sobreiro e sistema 
ribeirinho . 

Acresce o conjunto constituído pelo Arboreto o qual se inscreve na área de dominância do 
pinheiro manso pelo que as arborizações de contacto com a envolvente são 
predominantemente constituídas por esta espécie ou pelas espécies do sistema ribeirinho, nas 
proximidades do Rio. 

A unidade funcional definida pelo Arboreto resulta da adaptação de uma pré-existência 
(relativamente ao desenvolvimento do Master Plan) que coincidia com a realização de um 
projecto de investigação denominado Plantações Experimentais o qual consistia no estudo da 
capacidade de adaptação das espécies seleccionadas relativamente às circunstâncias 
específicas da Z.I. da EXP0'98, particularmente adversas no que respeita às variáveis de 
ordem pedológica e climática (sobretudo, regime de ventos). 

Toda a margem do Tejo, com excepção do troço inicial sul em enrocamento, até 
sensivelmente à cota 2,6m, albergará o sistema natural de sapal. Este sistema foi sendo 
sucessivamente perturbado por um conjunto de trabalhos efectuados em toda a frente 
marginal. A uma intenção inicial de auxiliar o processo natural de recuperação do 
revestimento com plantações específicas, seguiu-se a constatação de que o próprio Rio tinha 
essa capacidade, através do transporte e deposição de sementes provenientes de sapais a 
montante, assistindo-se, hoje, a um processo surpreendentemente acelerado de auto
regeneração. 
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4.3. Estrutura de Circulações (Organização Funcional e Hierárquica) 

A estruturação funcional de toda a área de intervenção é intencionalmente reflectida no 
sistema de caminhos e circulações que, para além de objectivar uma lógica de relacionamento 
entre pontos do parque, entronca numa perspectiva de fruição demorada e de canalização de 
fluxos no sentido do Tejo e, para norte, em direcção à margem do Trancão. 

Este sistema de circulações intervém de forma decisiva, tanto na composição de um desenho 
vigoroso e estreitamente articulado com a estrutura de modelação do terreno, como ao nível 
da geração das sequências visuais pretendidas. 

Definem-se três percursos internos fundamentais na estruturação funcional e na organização 
espacial de todo o espaço, contribuindo decisivamente para que as distintas peças do território 
intercedam na configuração de uma mesma unidade paisagística e vivencial, para além de 
constituírem referências unificadoras em termos da organização geral e da própria designação 
do parque: 

a) o Passeio do Tejo, coincidente e remate de topo da retenção marginal, iniciado na Praça 
Sul, rótula essencial na articulação entre o espaço do antigo recinto e o parque, e 
continuando para norte, no sentido da margem natural. É rematado por um troço em curva 
que flecte para o interior, após àtravessar, em ponte, o troço inicial de margem 
naturalizada na qual se processa uma regeneração de sapal; 

b) o Passeio do Parque materializa um eixo formal de grande significado que tem como 
ponto de referência a torre da refinaria (Porta Sul, na Exposição) e encontra continuidade 
no tecido urbano do PP4. Com direcção sul-norte, inicia-se na rotunda mais a sul do 
Passeio dos Heróis do Mar- Rossio do Levante, e atravessa toda a área de intervenção até 
à margem do Trancão, atravessando em passagem superior o espaço da ETAR 
(desempenho importante nas visitas do Centro de Monitorização Ambiental), subindo até 
ao topo do aterro (abrindo assim um quadro cénico excepcional sobre o Mar da Palha e, 
também, para o interior), passando uma vez mais em passagem superior sobre o espaço do 
parque de lazer e estacionamento, para descer em rampa suave até ao Passeio do Trancão 
e enunciar, pela estacada pedonal já executada, uma futura ligação à margem esquerda do 
Rio Trancão; 

c) o Passeio do Trancão, perpendicular ao anterior, define à cota 4,0m o alinhamento de 
remate norte do parque e estabelece um espaço amplo e animado, na tradição dos passeios 
ribeirinhos, com grande capacidade de atracção através da localização de equipamentos de 
utilização muito alargada. Constitui a peça fundamental do núcleo Norte e liga o acesso ao 
parque proveniente de Sacavém com a Praça do Mar da Palha e o anfiteatro verde; 

Apresentam-se, em peça desenhada, os traçados das circulações hierarquizadas em três níveis, 
distinguindo-se os caminhos principais dos caminhos secundários e terciários (Desenhos 
POR/06.00.00.07, POR/06.00.00.08, POR/06.00.00.09 e POR/06.00.00.10). Os primeiros 
foram descritos atrás e constituem as peças de circulação com maior peso conceptual; os 
segundos têm uma lógica de atravessamento do parque na sua menor largura, relacionando 
directamente a zona edificada, a poente, com a margem do Tejo, definindo percursos de 
curvatura suave que marcam, sucessivamente, as fronteiras entre sub-espaços com 
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características distintas - constitui excepção a esta regra, o Passeio do Sapal que tem início 
junto ao atravessamento da Ponte Vasco da Gama e liga à foz do Trancão acompanhando 
sempre, a cota imediatamente adjacente à faixa de sapal e em passadiço de madeira, a margem 
do Rio, assegurando a continuidade do percurso marginal, no prolongamento do Passeio do 
Tejo; os terceiros estabelecem, de certa forma, percursos internos de deambulação ou, 
simplesmente, asseguram ligações pedonais entre acontecimentos de hierarquia inferior. 

Para melhor referenciação dentro do Parque, pretende-se criar condições para uma leitura fácil 
da hierarquia estabelecida, procurando, no entanto, não tornar demasiadamente explícitas as 
diferenças, sublinhando essa hierarquia não por diferenças acentuadas nas larguras das 
circulações mas pelos materiais, actuando a nível da diferenciação na construtividade dos 
pavimentos e dos remates e na formulação da iluminação pública. 

O sistema de acessibilidade automóvel enquadra-se, também, nesta linguagem formal, 
estabelecendo-se um conjunto de bolsas de estacionamento periféricas e com acesso a partir 
do Passeio dos Heróis do Mar. 

Para a quase totalidade da Zona Tejo Sul, toda a circulação automóvel é condicionada, 
resumindo-se a circulação à manutenção e às emergências, o que se pode justificar pelo facto 
de a distância média entre o Passeio dos Heróis do Mar e o Passeio do Tejo ser bastante 
reduzida e pela presença imediata de um espaço urbano (PP4) com capacidade de 
parqueamento automóvel suficiente. Para norte, as bolsas de estacionamento relacionam-se 
directamente com equipamentos específicos, sendo de mencionar duas linhas de acesso 
automóvel que se destacam pela possibilidade que oferecem de se aceder por automóvel ao 
interior do Parque - o caminho adjacente ao limite norte da ETAR, acedendo a uma bolsa de 
estacionamento a nascente da mesma e a linha de acesso automóvel que duplica o Passeio do 
Trancão, a sul e no tardoz do conjunto edificado deste núcleo. 

O sistema de circulações estabelecido define, por um lado uma inequívoca pedonalização de 
todo o espaço da intervenção (com excepção dos dois últimos casos descritos), por outro lado, 
constitui uma peça decisiva, tanto na caracterização formal do espaço, como na indução de 
uma vivência visual dirigida, como, ainda, no controle de fluxos - tendencialmente 
canalizados para os núcleos com maior capacidade de suporte de carga. 

5. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO. FASEAMENTO 

O espaço de intervenção do Plano, contando com uma área de cerca de 100 hectares, é 
constituído por um conjunto de realidades que, quando se avança para uma análise mais 
minuciosa, revelam diferenças notórias de carácter, problemáticas e contextos distintos, 
particulares balanços de constrangimentos e aptidões, apesar de definirem, solidariamente, 
uma unidade paisagística perfeitamente determinada. 

Este conjunto de circunstâncias veio a estabelecer, por facilitação de estudo e pragmatismo na 
organização de trabalhos, quatro zonas dentro da área de intervenção - Zona Tejo Sul, Zona 
Central, Zona do Aterro e Zona Norte Trancão. 

Estas zonas, apesar de não apresentarem relevância efectiva em termos da linguagem formal 
do Parque (ao contrário, unificadora) e de não corresponderem a fronteiras definidas ou 
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reconhecíveis no terreno, pennitem encontrar alguma concordância com os contextos 
programáticos específicos e, sobretudo, com o faseamento da implementação do Parque. 

1. Zona Tejo Sul - primeiro espaço do Parque, desde sul, até à zona de influência do antigo 
estaleiro de Beirolas da Ponte Vasco da Gama. É a zona em que o Parque apresenta uma 
variação dimensional mais acentuada, ao longo do seu eixo longitudinal. Inclui a Praça 
Sul, que faz o atravessamento do espelho de água (Cais do Olival) e inverte a natureza do 
revestimento matricial para anunciar a transição para espaço urbano pavimentado. 

Trata-se, no seu troço inicial, de área totalmente ganha ao Rio, através da retenção 
marginal, que prossegue o alinhamento de margem construída proveniente do antigo 
recinto. 

Constituiu a primeira fase construída do Parque, obedecendo a intenções programáticas 
que derivam em grande parte das vizinhanças específicas- a sul, o recinto da EXP0'98 e 
a Torre Panorâmica faziam prevêr quantitativos de população utente muito elevados, o 
que de certa forma está na origem da definição da Praça Sul; o empreendimento Vila 
Expo, debruçando-se sobre o Parque e o Rio define um tipo de apropriação do espaço 
público que, de alguma maneira, o caracteriza - e de pré-existências herdadas, entre as 
quais se destacam as plantações experimentais (que evoluíram para Arboreto ), a estação 
elevatória da Climaespaço e a parcela destinada à instalação de um edificio para serviços. 

A Zona Tejo Sul constitui um espaço referencial e carismático no âmbito do Parque, não 
só por ter sido a primeira área construída, que primeiro tomou fonna, foi visitada e 
utilizada, constituíndo o enunciado da linguagem formal que se pretendia implementar, 
mas sobretudo, porque é aqui que acontece a transição entre a margem construída e a 
margem natural (sapal), e essa transição, estabelecida de uma forma quase festiva, no 
desenho e na vivência do sítio, marca um dos acontecimentos mais significativos para o 
desenvolvimento da implementação do Parque. 

Para norte, surge o primeiro núcleo de equipamento muito direccionado - centro de ténis, 
restaurante panorâmico e piscinas- e duas áreas edificadas- Sede da Parque Expo'98 S. 
A. e um outro edifício de equipamento urbano de utilização colectiva - quando a topologia 
do Parque pennite um afastamento suficiente ao Rio e porque se justificava a marcação de 
uma rótula funcional basilar na articulação do Parque com o espaço urbano envolvente. 
Constitui, apesar de tudo e como se verá adiante, a zona menos condicionada de todo o 
Parque do Tejo; 

2. Zona Central- corresponde, quase rigorosamente, à área ocupada, durante um período de 
tempo alongado e coincidente com o arranque do Parque, pelo estaleiro de Beirolas da 
ponte Vasco da Gama. 

Esta ocupação determinou não apenas uma sobrecarga na adulteração do terreno original e 
particularmente do desenvolvimento da margem, mas fundamentalmente a constituição de 
uma barreira intransponível ao avanço do Parque para norte e o estabelecimento de uma 
fronteira que ficou bem definida na memória. 

À ocupação com estaleiro seguiu-se a implantação de um estacionamento temporário, fase 
EXP0'98, que reforçou a crosta de impermeabilização sobre um terreno já pesadamente 

MEM_DESC -PP6 
DEZEMBRO 1999 

13 



MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO 
PLANO DE PORMENOR 6 

PRO~ 
~ .::> 

pavimentado; a construção do colector de Beirolas e o avanço da empreitada prevista para 
a ETAR, definem cumulativamente uma perturbação generalizada de toda a área, que 
ainda permanece. 

Trata-se, consequentemente, de um espaço excepcionalmente condicionado e de resolução 
dificil, em que se somam factores desfavoráveis - o atravessamento da Ponte com a 
presença fisica incontornável de oito pilares e um ensombramento extremamente 
marcado; a deficiente cobertura com solo arável e a formação de uma camada de 
impermeabilização não homogénea; a vizinhança imediata da ETAR. 

Perante este tipo de constrangimentos e agressões, resulta a atitude de localizar 
equipamentos necessários e que podem conviver com um contexto menos favorável 
(Centro de Manutenção, estacionamento), responder com peças de escala, altimetria e 
radicalismo capazes de dialogar com megaestruturas (atravessamento em passagem 
superior da ETAR, incremento da escala das peças de compartimentação), centrar pólos 
de actividade intensa, para os quais as condições microclimáticas não são determinantes 
(praça dos desportos radicais). 

Sobretudo, tirar máximo partido das circunstâncias encontradas, por forma a potenciar a 
afirmação dos conceitos básicos do Parque - estabelecer pontos de observação 
privilegiada que permitam a explanação in loco do funcionamento da ETAR (o tratamento 
terciário e a utilização da água residual tratada para rega, constituem avanços fulcrais no 
sentido da filosofia de intervenção do Parque); beneficiar da existência de plataformas 
extensas estabilizadas para localizar pavimentações mais sensíveis a deformações 
diferenciais do terreno; tirar partido das fundações do colector para promover uma 
aproximação ao Rio, em passadiço pedonal. 

O espaço menos condicionado (extremidade sul da Zona Central, junto à margem) é 
entregue ao Palco das Artes, consumando a intenção de aproximar e colocar em diálogo a 
Arte e a Tecnologia, perante a Natureza. Permanece e sobrepõe-se a todas as 
circunstâncias descritas, o esforço de prosseguir a linguagem formal caracterizadora do 
Parque e permitir ligações pedonais francas, para norte e ao longo do Rio; 

3. Zona do Aterro- Corresponde sensivelmente à antiga área do aterro sanitário de Beirolas 
eETRS. 

Trata-se, à partida, de uma área sobre a qual incidiu o processo de selagem do aterro que 
definiu, essencialmente, a expansão da enorme massa de enchimento, como forma de 
suavizar as pendentes periféricas, a instalação de um sistema de recolha de lixiviados e 
biogás e uma impermeabilização do maciço, a cerca de l,Om de profundidade da cota de 
limpo do terreno actual. 

A extensão, no tempo, da empreitada de selagem impediu, necessariamente, a 
possibilidade da implementação do Parque, assim como no tempo presente as restrições de 
utilização (por via da presença das redes e poços de extracção de biogás e lixiviados) e as 
condicionantes impostas relativamente a movimentos de terras e sobreposição de cargas 
têm adiado a definição de uma forma definitiva. 
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O perímetro de selagem estabelece uma área extremamente condicionada e a vanos 
níveis: a decomposição do conteúdo do aterro provoca assentamentos da ordem de 
dezenas de centímetros por ano o que restringe qualquer possibilidade de edificação e 
condiciona, mesmo, o tipo de pavimentações utilizadas; a presença no aterro de um 
conjunto significativo de instrumentos e mecanismos relacionados com o processo de 
extracção e a sua monitorização condicionam, drasticamente, a possibilidade de uma 
abertura ao público franca e imediata; a estabilidade do maciço leva a que se condicione 
fortemente qualquer trabalho sobre o aterro. 

Surgiu, para a fase EXP0'98, a possibilidade de desenvolver uma ocupação de 
revestimento de solo que desempenha uma múltipla função - controle de erosão, melhoria 
das condições de solo através de despedrega e implementação de uma rotação agrícola e 
respectivos amanhos culturais, composição de um quadro cénico destinado, sobretudo, a 
observadores que chegam a Lisboa pela Ponte Vasco de Gama ou pelas rotas áereas que 
fazem a aproximação pelo estuário do Tejo. 

Enquanto peça para observar, a composição retoma de maneira planificada as formas 
dominantes do desenho do Parque tirando partido da côr das florações das culturas 
praticadas e do desfasamento temporal das épocas de floração. 

Em modo definitivo, a Zona do Aterro será ocupada essencialmente de três modos 
distintos: uma Academia de Golfe ocupando as áreas com incidência de maiores restrições 
permitirá, pela forma e intensidade de manutenção própria de um equipamemento deste 
tipo e pelo tipo de utilização, um controle eficaz e minucioso da evolução do processo de 
selagem; um complexo desportivo ocupando um espaço, menos restritivo para edificação, 
da antiga ETRS, composto por uma piscina de dimensão olímpica e um campo de jogos 
relvado com respectivos balneários, constituindo-se uma oferta de Equipamento de 
Utilização Colectiva desportivo muito significativa e, ainda, um parque de lazer. 

A continuidade dos passeios pedonais, para norte, faz-se essencialmente pelo Passeio do 
Parque, pelo Passeio do Sapal e, também, pelo Passeio dos Heróis do Mar. 

4. Zona Norte Trancão- ocupando genericamente toda a área a norte do aterro sanitário. 
Trata-se de uma área condicionada, de uma maneira muito acentuada, pela circunstância 
de assentar sobre o vale fóssil do Trancão (ver relatório de Caracterização Geológica e 
Geotécnica). Consequentemente, impõem-se fortes restrições relativamente à 
possibilidade de edificação ao longo de uma faixa de orientação sensivelmente NW-SE, 
pela profundidade a que se encontra o fixe. 

A implementação efectiva do Parque vem encontrando constragimentos de diferente 
ordem, para além de ser a área mais excêntrica relativamente ao centro da Zona de 
Intervenção da EXP0'98 -inicialmente as empreitadas de regularização do Trancão e de 
selagem do aterro sanitário, depois a implantação de um parque de estacionamento 
temporário, fase EXP0'98. Ainda assim e em termos da prossecução geral do Parque, o 
Passeio do Trancão correspondeu, no tempo, a uma primeira fase, simultaneamente com a 
Zona Tejo Sul e a Praça Sul. 

A definição programática para a Zona Norte Trancão reflectiu desde o início (concurso 
internacional e Master Plan) a visão e a necessidade de constituir um núcleo de grande 
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atractividade e de vivência de massas, equilibrando, a norte, a tendência polarizadora que 
se estava desenhando com o Recinto da Exposição e, presentemente, com o Parque das 
Nações. Desta maneira, com eixo preferencial no Passeio do Trancão, constituir-se-ia um 
novo pólo interno, capaz de congregar uma população de utilizadores comparável, embora 
necessariamente de menor escala, com aquela que era gerada a sul, estabelecendo-se a 
ocupação mais significativa do Parque a partir dos seus dois limites mais distantes. 

Constituem circunstâncias fundamentais com implicações ao nível do desenho urbano 
proposto, para a consumação destes objectivos, a proximidade imediata do conjunto 
urbano do PP5; a fragilidade ecológica de uma área substancial da presente intervenção, 
junto à foz do Trancão e, também, algum condicionamento de acessibilidades (o acesso 
directo ao exterior faz-se pela via confinada, sob as pontes do caminho-de-ferro e IC2). 

Constituiu igualmente uma preocupação basilar a correcta promoção da extensão do 
conceito geral do Parque do Tejo à zona em questão, integrando dentro de uma mesma 
linguagem imagética e estrutural, as circunstâncias específicas e bastante exigentes dos 
conteúdos que se pretende implementar. 

A proposta define uma faixa de edificação com estruturas modulares, de malha 18,0X18,0 
metros, definindo um alinhamento construído que serve o Passeio do Trancão, 
constituindo-se uma frente de equipamento lúdico, de grande animação, atractividade e 
capacidade de utilização. 

Consideram-se cinco afectações particularmente relevantes em termos da área de 
ocupação prevista - Parque de Lazer, Kartódromo, Bowling, unidade museológica ou 
outra vertente de Equipamento de Utilização Colectiva, e unidade hoteleira. A primeira, 
incluída na Zona do Aterro, ocupará o espaço entre o talude voltado a norte do aterro 
selado e uma faixa de estacionamento, serviço e ligação pública ao Tejo, no tardoz da 
frente construída e em duplicação do Passeio do Trancão. 

O significado destas áreas de ocupação (exceptuando o parque de lazer) relativamente à 
dimensão total da área de intervenção Zona Norte Trancão define, à partida, um forte 
condicionamento ao nível da organização geral do espaço, o que poderia fazer supôr 
tratar-se de um programa demasiado exigente face à superficie disponível. Constata-se, ao 
contrário, tratar-se de um conjunto de ocupações que se enquadram adequadamente na 
concretização, fundamental à estratégia definida, do estabelecimento de um pólo de 
atracção importante, para além de se afigurar exequível a sua implantação, mantendo um 
contexto matricial de parque verde urbano, e de a escala da intervenção localizada ser 
perfeitamente compatibilizável no âmbito do Parque do Tejo. 

O alinhamento construído mantém as características de permeabilidade transversal 
anteriormente consagradas e reforça a intenção de uma oferta mais equilibrada entre a face 
voltada ao Trancão e aquela que se abre para sul, minorando o enunciado de um espaço de 
tardoz e ampliando significativamente a qualidade da oferta em termos de apoios de 
restauração, permitindo uma sazonalidade menos acentuada. 

O padrão territorial - particularmente no que se refere às formas de modelação do terreno 
e às plantações e revestimentos vegetais que lhe estão associados - deverá ser tomado 
como a referência topográfica para o desenvolvimento do projecto do Parque de Lazer, 
embora com toda a flexibilidade que o conceito que as origina permite, em adequação aos 
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equipamentos específicos a implantar. Essa eventual transformação I adequação deverá, 
obviamente, ficar contida dentro de limites que permitam não haver a adulteração das 
características fundamentais que se pretende implementar, designadamente nas situações 
em que aqueles elementos definem uma tipologia de fronteira perfeitamente marcada e 
integrada na estrutura geral do espaço da intervenção. 

A área a afectar ao Parque de Lazer organiza-se internamente de acordo com uma 
sequência de espaços, desde o Passeio dos Heróis do Mar até ao Tejo, que se inicia por 
um buffer de dimensão generosa, garantindo a minimização da perturbação do espaço do 
PP5, utilizando as formas de modelação de terreno como barreiras de contenção sonora. 
Nesta faixa de transição que ocupa grande parte da antiga ETRS, implantam-se dois 
núcleos de estacionamento público directamente relacionados com o Parque de Lazer, e 
estabelece-se um plano de água que funcionará como fronteira do Parque. 

Esta contenção inicial antecede um núcleo interior em que se estabelecerão os 
equipamentos que, pelas suas dimensões, serão potencialmente geradores de maior 
impacte. A área deste núcleo interior, adjacente ao talude norte do aterro, é potenciada 
pela implantação de plataformas, a cota mais elevada, que permitem a instalação de 
equipamentos de exigência intermédia em termos de área, cargas e fundações. Avançando 
no sentido do Tejo, os equipamentos tomar-se-ão progressivamente mais ligeiros até que 
se atinja uma nova área de transição, na qual todo o espaço será destinado a zona de 
enquadramento. 

Entre o grande alinhamento edificado que segue o Passeio do Trancão e a parcela do 
Parque de Lazer, desenvolve-se um arruamento de utilização pública, com 
estacionamento, constituindo um espaço fundamental de distribuição de fluxos pedonais e 
automóveis., seja para o conjunto do Passeio do Trancão, através dos percursos de acesso 
transversais, seja para o Parque de Lazer. Complementarmente, funcionará como eixo 
distribuidor, até ao Tejo, de fluxos pedonais provenientes do Passeio dos Heróis do Mar. 
Privilegiam-se como caminhos pedonais principais, para a realização desta ligação, os 
percursos sobreelevados que atravessam toda a área de poente para nascente. 

As ligações pedonais de direcção sul-norte estabelecem-se primordialmente pela 
manutenção do eixo pedonal que atravessa todo o Parque e que atravessaria em ponte o 
espaço do Parque de Lazer e o estacionamento, acedendo directamente ao Passeio do 
Trancão no ponto em que, eventualmente se efectuará a ligação à margem esquerda do 
Trancão. 

Procura-se desenvolver um território em que o espaço matricial seja composto por zonas 
de utilização pública e em que as áreas integradas nas parcelas não se estabeleçam como 
espaços privados mas, sim, como áreas de acesso condicionado. 
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6. CARACTERIZAÇÃO URBANÍSTICA (AFECTAÇÃO E USO DO ESPAÇO. 
EQUIPAMENTO) 

6.1. Contexto 

A área do Plano de Pormenor 6 apresenta um conjunto de fronteiras excepcionalmente 
simplificado - a nascente o Tejo, a norte o Trancão, a poente, o PP5 (para norte da Ponte 
Vasco da Gama) e o PP4 (para sul daquele atravessamento); no seu troço mais a sul, o Parque 
é apenas um estreito canal paralelo ao Rio que contacta, na sua extremidade, com o limite 
norte do Parque das Nações, na Torre Panorâmica. 
No que diz respeito ao espaço urbano resultante do Plano de Pormenor 4, ao tempo presente 
em vias de consolidação, "o desenho urbano desenvolvido( ... ) procura conciliar os benefícios 
da cidade tradicional, de malha urbana contínua, segundo a qual os edifícios definem a rua 
como espaço público predominante, com as vantagens de modelos alternativos, ensaiados 
nas últimas décadas, segundo os quais as cidades se constituem à custa de edifícios que se 
implantam isoladamente em espaços de abertos ( ... )"1

. 

No mesmo documento diz-se, ainda, que o Plano de Pormenor 4 "valoriza o contacto das 
frentes urbanas com o Parque e a margem ribeirinha, através do aumento do perímetro de 
contacto com ambos, privilegiando relações de inspiração e conteúdo naturalistas". Ou seja, 
o Parque do Tejo é tomado como um espaço de transição (de dimensão crescente quando se 
caminha para norte) para a margem ribeirinha, assumido como uma vizinhança valorizadora e 
de que se pretende apropriar. Tem a prática estabelecido que o troço inicial sul do Parque 
constitua uma quase extensão do tecido urbano adjacente, servindo as novas populações que 
aí se vêm fixando. Partindo do ponto de vista inverso, constata-se agora que o diálogo entre a 
frente construída e a estreita faixa de parque verde é claramente desfavorável a este último 
que apresenta alguma dificuldade em responder às volumetrias que se lhe apresentam e que 
reforçam, distintamente, a percepção da exiguidade de terra que antecede o Rio. Este efeito 
atenua-se drasticamente quando se caminha para norte, passando o Parque a possuir, 
claramente, um espaço interior. 

Relativamente ao espaço urbano a definir em Plano de Pormenor 5, não existe à data 
definição suficiente para tecer qualquer tipo de considerações. Será provavelmente, tal como 
o PP4, um conjunto urbanístico com prevalência de utilização habitacional com uma 
organização espacial que privilegiará um relacionamento estreito com o Parque. Desta forma, 
os fluxos pedonais deste conjunto tenderão naturalmente a canalizar-se no sentido das 
entradas no Parque, por forma a atingir a cota alta (no topo do aterro) ou penetrar no sentido 
do Tejo ou do Passeio do Trancão. 

Desta maneira e em termos da procura da função do território do Parque ao nível da 
construção de um tecido urbano coerente, constata-se que, relativamente ao espaço 
desenvolvido a partir do Plano de Pormenor 4, o parque funciona como uma extensão natural 
e valorizadora das aproximações ao Rio, enquanto que, para o espaço do PP5, se reforça uma 
vertente de quadro cénico imediato, numa frente em que o Parque não apresenta a total 
permeabilidade que o caracteriza, em toda a zona a sul da ETAR, conferindo uma importância 
inusitada aos acessos que permitem as penetrações para o seu interior. 

1 CABRAL DE MELLO, Duarte; GODINHO DE ALMEIDA, Maria Manuel- Plano de Pormenor 4. Relatório. 
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De uma maneira mais remota e que extravasa esta lógica de relacionamento imediato com os 
novos bairros inseridos na operação EXP0'98, o Parque relaciona-se também, em termos de 
funcionalidade urbanística, com outros núcleos vizinhos, curiosamente a partir de ligações 
que encontram o parque nos seus limites sul e norte - a primeira, com Moscavide, através de 
um percurso que aponta à Torre Panorâmica e que oferece a entrada no Parque através da 
Praça Sul (este relacionamento poderá vir a fazer-se de forma mais difusa mas em percursos 
mais curtos, através do PP4); a segunda, com Sacavém, através de um percurso já 
estabelecido se bem que exíguo, entre o Rio e o Forte de Sacavém, pela margem ajardinada 
do Trancão, sob as pontes do caminho-de-ferro e IC2, entrando pelo Passeio do Trancão. 
Aponta-se, finalmente, como intenção apenas enunciada, a ligação com a margem esquerda 
do Trancão, pelo prolongamento do Passeio do Parque em ponte pedonal sobre o Rio. 

De uma forma ainda mais remota e que se restringe ao relacionamento visual do Parque com 
espaços urbanos consolidados próximos, é de salientar o significado da Portela de Sacavém e, 
mesmo do conjunto dos Olivais e Encarnação. 

6.2. Definição 

O Plano de Pormenor 6 incide sobre um território totalmente afecto ao Parque do Tejo, 
definido como um parque verde urbano, de utilização pública, destinado genericamente às 
actividades em área aberta, ao ar livre, ao recreio e lazer das populações e à prática desportiva 
informal; objectivando estimular uma vivência intensa e sensorial e facilitar um contacto 
directo com a Natureza, assumindo uma função pedagógica fulcral na articulação entre 
Ecologia e Ambiente, Ciência e Tecnologia, Artes Plásticas e Arquitectura Paisagista. 

Cumulativamente, pretende constituir um espaço que permita abrir a frente marginal do Tejo 
para o usofruto comum das populações e assegurar a protecção dos sistemas naturais de 
margem, viabilizando a reconstituição do sapal e respeitando a faixa de influência do 
movimento das marés. 

Define-se, portanto, um conjunto genericamente não edificado, em que o espaço matricial é 
composto por solo, não impermeabilizado, revestido com cobertura vegetal. Nesta matriz 
estabelece-se um sistema composto por peças estruturantes, anteriormente identificadas, que 
participam na composição da nova paisagem e na sua caracterização. 

Neste sistema paisagístico basilar, necessariamente artificializado nas estratégias da sua 
condução, organizam-se funções, de forma a permitir articular a vocação, primeira, de espaço 
lúdico urbano, para usofruto das populações e a vocação de protecção de ecossistemas 
naturais de grande fragilidade, procurando um equilíbrio que resulte num balanço sustentável 
com um mínimo adequado de importação energética. 

Assim, a caracterização do espaço urbanístico/paisagístico é conferida pelos sistemas 
estruturantes - tridimensionalidade do terreno, revestimento vegetal, eixos de circulação, 
quadro cénico - e pelos modos da sua utilização plena. 
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O Parque do Tejo definindo-se como um parque verde, de dimensão e vocação 
metropolitanas (ver relatório de Caracterização Socio-economica) objectiva uma abertura 
franca ao usofruto das populações. Decorre que deverá permanecer, como espaço matricial, 
aquele que se caracteriza por um uso colectivo e de acesso público. 

Esta matriz de espaço de utilização colectiva apresenta necessariamente diversos modos de 
expressão espacial e funcional, nos quais podem ser sucintamente distinguidos: 
a) Espaços que não apresentam caracterização e qualificação especificamente direccionadas 

para um determinado e exclusivo uso ou conjunto de usos; 
b) Espaços pensados e concretizados para albergar uma actividade específica. 
Nos primeiros integraríamos todo o suporte paisagístico basilar do Parque, todos os espaços 
concebidos para serem usufruídos de um modo informal e suficientemente versáteis para 
acolher todos os tipos de actividade lúdica exterior, cujos limites são precisamente confinados 
pelo interesse e conforto comuns (da comunidade de utentes actual e futura). Dentro destes é 
notória a distinção entre as áreas em que uma utilização directa activa é incentivada -
pavimentações, relvados - e aqueles que funcionam como espaços de enquadramento, 
estímulos para os sentidos e a imaginação mas, para os quais se enuncia uma utilização 
indirecta - sapal, taludes arbustivos. 

Nos segundos colocariamos os espaços vocacionados para uma actividade específica
arboreto, palco das artes, praça dos desportos radicais. 

Na matriz de espaço de utilização pública e de vocação lúdica, anteriormente descrita, surgem 
parcelas de variada natureza e estatuto que constituem peças fundamentais para garantir os 
níveis de funcionalidade pretendidos e/ou que reforçam, muito significativamente, a oferta do 
Parque, enquanto espaço de lazer, animação e convívio. Também aqui importa considerar 
agrupamentos de parcelas equipadas, com distintas vocações: 

i) equipamentos específicos perfeitamente enquadrados no contexto lúdico do Parque 
que, pela sua natureza e contornos da sua exploração e manutenção, implicam o 
estabelecimento de uma utilização regrada e controlada, sejam relacionados com a 
prática desportiva - ténis, piscinas, golfe, complexo desportivo, sejam direccionados 
para actividades de recreio e lazer de grande especificidade - parque de lazer, 
bowling, kartódromo, sejam de índole cultural - arboreto, unidade museológica; 

ii) equipamentos relacionados com infraestruturas urbanas - ETAR, estação elevatória de 
águas residuais, estação elevatória da Climaespaço, postos de transformação - ou com 
serviços directamente enquadrados na lógica do Parque - Centro de Manutenção, 
instalações sanitárias, quiosques; 

iii) Equipamentos aparentemente descontextualizados mas englobáveis num quadro de 
captação de população constante para o Parque - Sede da PARQUE EXP0'98 S.A , 
Hotel. 
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Quadro 1 - PP6 I Usos 

Parcelas 

6.01 

6.02 

6.03 

6.04 

6.05 

6.06 

6.07 

6.08 

6.09 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

6.18 

6.19 

6.20 

6.21 

6.22 

6.23 

6.24 

Total (m2): 
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Área (m2) 

3.293,00 

3.205,00 

25.093,00 

7.970,00 

1.488,00 

12.350,00 

4.228,00 

1.657,00 

8.152,00 

1.723,00 

6.839,00 

1.817,00 

4.301,00 

7.016,00 

68.727,00 

89.285,00 

33.807,00 

120.726,00 

5.665,00 

6.451,00 

5.184,00 

5.184,00 

5.184,00 

22,00 

429.367,00 

Uso 

Equipamento de Utilização Colectiva I Recreio e Lazer 

Equipamento de Utilização Colectiva I Recreio e Lazer 

Equipamento de Utilização Colectiva I Cultura 

Equipamento de Utilização Colectiva I Recreio e Lazer 

Equipamento de Infraestrutura e Serviço Urbano 

Serviço 

Equipamento de Utilização Colectiva I Recreio e Lazer 

Equipamento de Utilização Colectiva I Desporto 

Equipamento de Utilização Colectiva I Desporto 

Equipamento de Utilização Colectiva I Reserva 

Equipamento de Utilização Colectiva I Cultura 

Equipamento de Utilização Colectiva I Recreio e Lazer 

Equipamento de Utilização Colectiva I Desporto 

Serviço de manutenção e conservação 

Equipamento de Infraestrutura e Serviço Urbano 

Equipamento de Utilização Colectiva I Desporto 

Equipamento de Utilização Colectiva I Desporto 

Equipamento de Utilização Colectiva I Recreio e Lazer 

Equipamento de Utilização Colectiva I Recreio e Lazer 

Equipamento turístico 

Equipamento de Utilização Colectiva I Cultura ou 
Salas de Utilização Pública 
(e~ectáculos, corúerências, diversões) 
Equipamento de Utilização Colectiva I Desporto 

Equipamento de Utilização Colectiva I Desporto 

Equipamento de Infraestrutura e Serviço Urbano 
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6.4. Parcelamento. Caracterização de Equipamento.Edificabilidade 

No contexto anteriormente descrito, os elementos edificados surgem como peças pontuais, 
respondendo localizadamente a necessidades de apoios construídos em complemento às 
actividades programaticamente definidas para o espaço exterior adjacente ou em articulação 
estreita com elas ou, ainda, em resposta a uma lógica de funcionamento global do Parque. 

Excepcionalmente, os núcleos edificados surgem como implantações compatíveis com o 
espírito e organização global do Parque embora descontextualizadas em termos funcionais, 
incorporando uma estratégia de captação de população diária, fundamental numa óptica de 
gestão futura. 

A Planta Implantação, Desenho POR/06.00.00.01 permite uma percepção do 
dimensionamento das edificações previstas e da sua integração no contexto do Parque, bem 
como esclarece quanto à organização espacial dos conjuntos edificados mais significativos 
previstos para o núcleo Norte Trancão e complexo desportivo. 

Apresenta-se quadro de caracterização dos conjuntos edificados previstos, reportada às áreas 
das parcelas que lhes correspondem. 
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Quadro 2 - PP6 - Quadro Síntese de Parcelas 

< 
'"' o r.l 

z~ 
=.. 

6.01 

6.02 
6.03 
6.04 
6.05 -
6.06 (.5) 
6.07 

6.08 
6.09 
6.10 
6.11 

6.12 

6.13 
6.14 
6.15 

6.16 
6.17 
6.18 
6.19 
6.20 (.5) 

6.21 (.7) -
6.22 (.7) -
6.23 (.7) 
6.24 

Totais 

. o 
'"' v r.lr;;J< 
E-< o=.. < 00 u r.l 

Ec 
E c 
E c 

Ec 
E i 
M 
E c 

E c 
Ec 
E c 

E c 

E c 

Ec 
E i 
E i 

Ec 
E c 

Ec 
E c 
Et 
Ec 
E c 
E c 
E i 

<<: 
<o'"' 
r.J'"'r.l~ 
et:<ue 
·<E-< ~ '-' 

~=-
3.293 
3.205 

25.093 

7.970 
1.488 

12.350 
4.228 

1.657 
8.152 
1.723 
6.839 

1.817 

4.301 
7.016 

68.727 

89.285 
33.807 
120.726 
5.665 
6.451 
5.184 
5.184 
5.184 

22 

429.367 

N." de Pisos 

Acima do 
Terreno 

5 

2 

2 

Altura Máxima (m) 

Cércea Const. Embas. 

4 

- (.6) 

4 
8 
4 

4 

4 
9,5 

- (.6) 
9,5 
9,5 
9,5 

Identificação das Categorias de Espaço 

M 
H a 
Hm 
Hb 

Multi uso 
Habitacional ! Alta densidade Ei 
Habitacional! Média densidade Ec 
Habitacional I Baixa densidade Et 
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Industrial 
Equipamento de Infraestrutura e Serviço Urbano 
Equipamento de Utilização Colectiva 
Equipamento Turístico 

Habitação 

o 

CONSTRUÇÃO 

Área Bruta de Pavimentos (m2) (.1) 

Serviços 

8.500 

8.500 

Comércio I 
Restauração 

265 
540 

805 

Equipam. 
de Utiliz. 
Colectiva 

- (.4) 

- (.4) 

180 
- (.4) 

- (.4) 

265 
320 
733 

- (.4) 

- (.4) 
-----
- (.4) 

570 
6.183 

- (.4) 
- (.4) 

5.184 
5.184 
5.184 

23.803 

Equipam. 
Turístico 

4.000 

4.000 

Equipam. 
Infraest./Serv. 

Urbano 

- (.8) 

- (.8) 

- (.8) 

- (.8) 

o 

Indústria I 
Armaz. 

o 

Soma 

o 
o 

180 

o 
o 

8.500 
o 

530 
860 
733 

o 
o 
o 
o 
o 

570 
6.183 

o 
o 

4.000 
5.184 
5.184 
5.184 

o 
37.108 

N" de Lugares 
Estacionamento 

Privado 
(.2) 

216 

39 
103 

.50 

408 

Público 
(.3) 

o 

(.1) Com exclusão de estacionamentos, instalações técnicas, arrecadações e pisos intermédios não encerrados, integrados numa 
envolvente comum. 
(.2) O n. • de lugares de estacionamento privado é calculado de acordo com os parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

- Anexo ao Regulamento do PU. 
(.3) Só quando é parque de estacionamento público. 
(.4) Equipamento de Utilização Colectiva ao ar IÍ\Te sem quantificação de Área Bruta de Pavimentos. 
(.5) Constitui PER -Projecto de Edificio de Referência. 
(.6) Não quantificada por constituir PER. 
(.7) Parcela que admite projecto de reparcelamento- vide Art0 7• do Regulamento. 
(.8) Equipamento de Infraestrutura e Serviço Urbano, sem quantificação de Área Bruta de Pavimentos. 
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A área de intervenção a que se refere o Plano de Pormenor 6 constitui já um território com 
uma dinâmica própria e que se tem caracterizado pela capacidade de integrar e envolver numa 
lógica comum um conjunto de peças de origem e carácter de certa forma díspares. Julga-se ser 
esta a própria essência do processo de construção do território. 

Considerando tratar-se do desenvolvimento de um território urbano com características muito 
particulares e para o qual toda a edificação está já definida em termos de áreas, cérceas, 
volumetrias, contexto, importa que, tendo sempre presente o quadro de normas próprias do 
Plano de Urbanização, apenas persista a preocupação de fazer concretizar peças de 
Arquitectura com qualidade inequívoca, mais do que definir regras restritivas de 
construtividade. Importa também colocar como pressuposto fundamental, para os futuros 
projectos, os conceitos inerentes à implementação do próprio Parque e fazer respeitar 
contextos e ambientes. 

Desta forma, poderão constituir orientações basilares a procura de geometrias funcionais, 
desenvolvidas em volumetrias muito contidas, usando prioritariamente coberturas planas, 
objectivando a mimetização ou um diálogo tranquilo com o contexto, e promover a utilização 
de materiais na sua cor/forma naturais. 

A expressão livre da Arquitectura, enquanto fusão de Arte e Tecnologia, interactuante com o 
suporte paisagístico, constitui necessariamente um veículo de valorização do património do 
Parque, onde a inovação deverá ter sempre um papel privilegiado. 

7. GESTÃO INTEGRADA 

A implementação de um parque verde urbano como aquele que se perspectiva indicia a 
necessidade de considerar a sua gestão futura como um aspecto de reflexão manifestamente 
fundamental. 

O Parque do Tejo deverá ser tomado como uma unidade de gestão global, assegurada por 
uma entidade de Gestão do Parque que assegure uma gestão integrada de todos os aspectos de 
forma a permitir obter um balanço financeiro equilibrado. 

A prossecução do Parque, independentemente do investimento implicado na sua 
concretização, implica a disponibilidade para suportar o seu custo financeiro fixo, 
predominantemente relacionado com a sua manutenção/conservação. 

Por outro lado, o Parque terá em si a capacidade de gerar receitas significativas, 
designadamente através das rendas resultantes das concessões ou da realização de actividades 
continuadas e eventos. 

O cálculo da receita a gerar e nomeadamente o cálculo do valor das rendas de concessão e, 
ainda antes, a formulação projectual ou em plano da natureza e do dimensionamento dessas 
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concessões, deverá ser sempre efectuado tendo em vista aqueles custos de manutenção, 
objectivando-se que receitas e despesas sejam equivalentes. 
Neste contexto, o Parque deverá ser gerido com uma lógica empresarial, sendo que o 
objectivo da gestão não será o lucro mas sim a manutenção do Parque em níveis qualitativos 
elevados e a perpetuação da oferta à população de um equipamento com valor social 
excepcionalmente elevado. 

A entidade que desempenhará a Gestão do Parque deverá ter uma orgânica interna que 
permita responder às áreas de gestão de: 

i) Programação de Actividades I Representação 
ii) Negócio I Concessões 
iii) Manutenção I Conservação do Parque 

(a)Pavimentos e Inertes 
(b )Zonas Verdes 
(c )Equipamentos, Mobiliário e Instalações Eléctricas 
( d)Monitorização de Rega 
(e )Ambiente /Monitorização do aterro 

iv) Segurança. 

Relativamente à primeira, parece essencial que o Parque possa ser reconhecido como uma 
entidade por forma a conseguir uma dinâmica de programação própria e ter capacidade de 
resposta autónoma relativamente a solicitações que vão surgindo, por exemplo quando uma 
qualquer organização pretender organizar um evento cultural num espaço determinado do 
Parque. 

No que respeita à segunda, parece evidente que o volume de negócio gerado e o diálogo com 
os futuros concessionários justificam uma gestão própria. 

Ao nível da manutenção/conservação, as zonas verdes assumem o papel mais determinante 
não só pelos custos envolvidos como pela especificidade de gestão que implicam. As soluções 
em implementação visam conciliar custos de execução baixos conseguidos através da 
eliminação de todas as condicionantes ao trabalho mecanizado e de opções de baixo custo em 
termos das opções tomadas na escolha de materiais, com custos de manutenção também 
reduzidos. 

Contribui para isto o próprio conceito base do Parque, segundo o qual em vez de se recriar 
uma imagem, por cópia, da Natureza, suportando-a depois através de onerosas operações de 
manutenção, se estabelece o desenho através da formulação de uma ordem própria, alternativa 
artificial à primeira, que condicione as circunstâncias de vegetação. 

Operações extraordinárias de manutenção deverão ser previstas, cobrindo as situações 
vulgarmente encontradas de roubo de equipamento ou da sua destruição por vandalismo, às 
que se deverá acrescer todas as inerentes à elevada instabilidade do sítio, em termos 
geotécnicos e que envolverão recolocação e substituição de elementos de pavimentação e de 
remate e correcções a levar a cabo perante eventuais alterações mais significativas na 
geometria das formas de modelação. 

A correcta conservação I manutenção do parque afigura-se como um desempenho 
absolutamente indispensável quando se consideram dois níveis de preocupação: 
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os revestimentos vegetais do parque estão pensados como dois sistemas complementares, 
o primeiro correspondente a um sistema semi-naturalizado, quase auto-mantível, o qual 
comporta exigências que praticamente se restringem à dotação de rega e operações de 
conservação pontuais, após um esforço inicial de instalação e respectivo acompanhamento 
- sistema herbáceo-arbustivo-arbóreo em taludes voltados a norte, sistemas de sequeiro e 
sapais; o segundo, define a matriz de revestimento de todo o parque e é constituído por 
diferentes tipologias de relvados, constituindo necessariamente um sistema que se 
pretende adequado a uma muito elevada capacidade de carga e consequentemente 
definindo exigências de manutenção igualmente elevadas e traduzidas tanto em mão-de
obra como em água de rega, materiais e energia. Assegurar uma adequada manutenção 
destes revestimentos constitui um factor determinante para permitir a sua perenidade e 
funcionalidade - identifica-se assim a preocupação de persistir uma efectiva e correcta 
manutenção I conservação dos espaços verdes do parque, numa perspectiva qualitativa; 

os sistemas de revestimento vegetal do parque, em número restrito e de complexidade 
reduzida, constituem um elemento estruturante fundamental no que respeita à 
conformação de uma imagem, globalmente legível como única, factor determinante para a 
coerência formal e funcional de um espaço de intervenção extremamente vasto em termos 
da área que ocupa. - identifica-se assim a preocupação de persistir uma manutenção I 
conservação integral I global dos espaços verdes do parque, numa perspectiva de 
uniformização da imagem. 

A temática relacionada com a segurança reporta-se indissociavelmente aos níveis de sucesso 
que o Parque irá encontrar e, num sentido mais lato, ao desempenho da própria operação 
EXP0'98, como empreendimento global, em termos da capacidade para atrair a Cidade para a 
Zona Oriental. Sucesso neste caso mede-se em utilizadores, frequências de utilização, 
satisfação e melhoria da qualidade de vida das populações. As novas acessibilidades vêm 
abrir o Parque às populações da margem sul dando-lhe um carácter metropolitano, 
extravasando o âmbito dos munícipios em que se insere. Por outro lado, o Parque é pensado 
como um espaço amplamente receptivo para acolher grandes intensidades de utilização e uma 
grande diversidade de utilizadores, procurando oferecer características qualitativas e um 
número de actividades que possam servir essa diversidade. 

Num contexto de plena utilização, os níveis de segurança, na vertente da marginalidade, 
prevê-se serem satisfatórios já que se consegue um controle mútuo, de grande eficácia, por 
parte dos utilizadores. 

Por outro lado, constata-se que a tipologia matricial do Parque é, predominantemente, a de 
grandes espaços abertos de clareira e que os caminhos, para além de apresentarem uma 
amplitude transversal generosa, são rectílineos ou definidos por arcos de curvatura muito 
suave. Estes aspectos reforçam a ideia de haver, para a quase generalidade das áreas e 
percursos do Parque, um campo de visão suficientemente amplo para que a segurança dos 
utentes seja efectiva e, sobretudo, para que os utentes se sintam seguros. 

Acresce que o sistema de caminhos e a estrutura topográfica, com plataformas sobreelevadas 
e pontos altos notáveis, favorece e simplica um eventual percurso de ronda, aconselhável 
durante o período nocturno apesar de os níveis de iluminação serem adequados para uma 
utilização concentrada nos percursos pavimentados. 
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A intenção de conter uma valência de segurança na entidade de Gestão do Parque pressupõe 
que seja efectuada uma monitorização com o Parque em pleno funcionamento por forma a 
que sejam tomadas as medidas adequadas ao quadro de circunstâncias que vier a revelar-se. 

Considera-se, em conclusão, proveitoso que o Parque do Tejo possa evoluir para a 
constituição de uma entidade autónoma, justificadora de um corpo de gestão próprio. 

8. CONCLUSÃO 

O Parque do Tejo constitui a oportunidade para a realização de um equipamento 
metropolitano com características únicas. Pretende-se um espaço vivido intensamente, 
francamente aberto ao usofruto das populações e em íntima comunhão com a Natureza. 

Após a concretização da Zona Tejo Sul, Praça Sul, Passeio do Trancão e Passeio do Sapal, 
avançar-se-á para a implementação da Zona Central, dando sequência a um faseamento 
sustentado. 

A definição do modelo de gestão a implementar constitui um aspecto fundamental CUJa 
resolução e concretização deverão ser· contemporâneas dos seguintes desenvolvimentos 
construtivos no Parque e da perspectivação das primeiras concessões a estabelecer. 
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