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RESUMO 
 

O presente trabalho surgiu da necessidade de elaborar um conjunto de documentos e ferramentas 

que gerem, sobretudo, diretrizes para Planos de Gestão Florestal e Planos de Gestão Agrícola da 

Tapada, tendo igualmente em conta a necessidade de Planos de Ações e Planos de Uso do Espaço 

para os Jardins da Tapada, no que respeita a percursos, sistemas de vistas e áreas com maior 

capacidade de carga / sensibilidade. 

 

No primeiro capítulo é efetuado um enquadramento generalista das diferentes classificações que é 

possível encontrar na Tapada da Ajuda. 

 

O segundo capítulo trata de um breve enquadramento da Tapada da Ajuda, ao nível da localização, 

dos acontecimentos históricos com relevância para o presente trabalho, da situação atual da Tapada 

e ainda do enquadramento dos Instrumentos de Gestão Territorial que condicionam a Tapada da 

Ajuda. 

 

No terceiro capítulo apresenta-se os Estudos de Caso de Planos de Ordenamento e/ou Gestão, de 

situações que se consideraram, de alguma forma, análogas à Tapada da Ajuda. 

 

O quarto capítulo é o capítulo dos Contributos para o Plano de Ordenamento e Gestão, onde são 

apresentados os objetivos, a metodologia e o diagnóstico de acordo com as componentes propostas. 

 

Por último, no quinto capítulo, propõe-se um Zonamento Operativo, um Plano de Medidas e Ações, 

um Programa de Implementação de Ações e um Programa de Intervenções para os Jardins da 

Tapada da Ajuda. 
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TAPADA DA AJUDA: CONTRIBUTO PARA O SEU 
PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO 

 

III 
 

ABSTRACT 
 

The present study appeared from the need to prepare a set of documents and tools that primarily 

generate guidelines for Forest Management Plans and Agricultural Management Plans of Tapada da 

Ajuda, but also considers the need for Action Plans and Plans of Space Usage for the Gardens in 

Tapada da Ajuda, with respect to routes, systems views, areas with higher load capacity / sensitivity. 

 

In the first chapter, is a general framework of the different classifications that it’s possible to find in 

Tapada da Ajuda. 

 

The second chapter is a brief framework of Tapada da Ajuda, such as: location, historical events, the 

most relevant to the present work and the current situation of Tapada. It also presents the framework 

of territorial management instruments that influence Tapada da Ajuda’s precinct. 

 

In Chapter III, it is presented studies of cases of masterplans and / or management plans, situations 

somehow similar to Tapada da Ajuda. 

 

Chapter IV, is the section which presents the objectives, methodology, diagnosis of Tapada da Ajuda 

according to the proposed themes. 

 

Finally, in the fifth chapter, it is proposed an operative zoning, an action plan, an action 

implementation program and an intervention program plan for the gardens of the Tapada da Ajuda. 

 

 

KEYWORDS 

Tapada da Ajuda; Masterplan; Management Plans; Ecological communities; Management Units  
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EXTENDED ABSTRACT 
 

As an unique site in the urban landscape, Tapada da Ajuda is a Heritage, which features not only a 

variety of land uses, as well as plenty of different activities. As land uses we have forestry, agriculture 

and gardens. As activities Tapada da Ajuda offers education, research, recreation and leisure. 

 

After an extensive analysis to the of Tapada da Ajuda, the need to subscribe to a Master Plan for 

Tapada da Ajuda , as well as for it’s Management actions, emerges from the need to unify the 

management of the different features carried out on the site. From this analysis, one can verify that the 

site is conditioned by various land management tools. 

 

First it’s restricted to the forestry regime; 

Second, the set within the precinct is classified as a Real Estate Property of Public Interest; 

Third, the city’s Masterplan describes various classifications within the site. 

 

All of these classifications have different statutory implications on the precinct. For the present work all 

of this was considered, therefore the aim is to contribute to the development of a Masterplan and 

management plan appropriate to the needs of the Tapada da Ajuda, which includes all existing 

components including : forestry , agriculture , gardens and landscape , built and cultural heritage , 

education, research and recreation . 

 

From all mentioned the main goals of this work are to establish guidelines for the conservation of 

cultural, natural and scenic heritage, as well as ensure sustainable management of the natural 

resources, of the Tapada da Ajuda and also ensure the continuity of the main activities held by the 

Institute of Agronomy, such as: education, research and scientific experimentation. 

  



TAPADA DA AJUDA: CONTRIBUTO PARA O SEU 
PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO 

 

V 
 

ÍNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTOS .............................................................................................................. I 

RESUMO ............................................................................................................................... II 

ABSTRACT .......................................................................................................................... III 

EXTENDED ABSTRACT ...................................................................................................... IV 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO ...................................................................................... 2 

I.1 ORDENAMENTO FLORESTAL .................................................................................... 2 

I.2 JARDINS BOTÂNICOS E ARBORETOS ...................................................................... 3 

I.3 CAMPOS UNIVERSITÁRIOS ........................................................................................ 5 

I.4 PATRIMÓNIO CULTURAL ............................................................................................ 6 

I.5 A NECESSIDADE DE UM PLANO PARA A TAPADA ................................................... 8 

CAPÍTULO II – ESTUDOS DE CASO .................................................................................... 9 

III.1 JUSTIFICAÇÃO DA OPÇÃO DOS EXEMPLOS SELECIONADOS ............................. 9 

III.2 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL DO PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO .... 10 

III.3 PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO DA MATA NACIONAL DO BUÇACO ...... 11 

III.4 KEW ROYAL BOTANIC GARDENS – WOLRD HERITAGE SITE MANAGEMENT 
PLAN ............................................................................................................................... 12 

III.5 SYDNEY HYDE PARK PLAN OF MANAGEMENT AND MASTERPLAN .................. 13 

III.6 CONTRIBUTO DOS ESTUDOS DE CASO PARA O TEMA ...................................... 15 

CAPÍTULO III – A TAPADA DA AJUDA ............................................................................... 16 

II.1 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO ................................................................................. 16 

II.2 RESENHA HISTÓRICA ............................................................................................. 19 

II.3 OCUPAÇÃO ACTUAL ................................................................................................ 21 

II.4 INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO .................................................................... 23 

II.4.1 GESTÃO E ORDENAMENTO FLORESTAL ........................................................ 23 

II.4.2 IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO .................................................................... 26 

II.4.3 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL ......................................................................... 27 

II.4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................... 29 

CAPÍTULO IV – CONTRIBUTOS PARA O PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO DA 
TAPADA DA AJUDA ............................................................................................................ 30 

IV. 1 OBJETIVOS............................................................................................................. 30 

IV.1.1 OBJECTIVOS GERAIS ...................................................................................... 30 



TAPADA DA AJUDA: CONTRIBUTO PARA O SEU 
PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO 
 

 

VI 
 

IV.1.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 31 

IV.2 METODOLOGIA ....................................................................................................... 31 

IV.2.1 ANÁLISE SWOT ................................................................................................ 33 

IV.2.2 FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS........................................... 34 

IV.2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA .................................................. 35 

IV.3 DIAGNÓSTICO ......................................................................................................... 36 

IV.3.1 ANÁLISE SWOT ................................................................................................ 36 

    IV.3.1.1 SWOT COMPONENTE USO DO SOLO...................................................... 37 

    IV.3.1.2 SWOT COMPONENTE EDIFICADO ........................................................... 38 

    IV.3.1.3 SWOT COMPONENTE CIENTÍFICA ........................................................... 40 

    IV.3.1.4 SWOT COMPONENTE USO DO ESPAÇO ................................................. 42 

    IV.3.2 CONCLUSÃO SWOT ..................................................................................... 43 

CAPÍTULO V – PROPOSTA ................................................................................................ 44 

V.1 ZONAMENTO OPERATIVO ...................................................................................... 44 

V.1.1 PARCELAS E UNIDADES DE GESTÃO ............................................................. 46 

V.1.2 PARCELAS ......................................................................................................... 47 

V.1.3 UNIDADES DE GESTÃO .................................................................................... 47 

V.2 PLANO DE MEDIDAS E ACÇÕES PARA A TAPADA DA AJUDA ............................. 47 

V.2.1 PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACÇÕES/CRONOGRAMA ................. 58 

V.2.2 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES PARA OS JARDINS DA TAPADA ............... 63 

CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 64 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 66 

ANEXOS ............................................................................................................................. 70 

 

  



TAPADA DA AJUDA: CONTRIBUTO PARA O SEU 
PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO 

 

VII 
 

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro I Contributo dos casos de estudo para o tema 29 

Quadro II Abrangência de valores das quatro componentes 31 

Quadro III Metodologia desenvolvida 33 

Quadro IV Análise SWOT Componente Uso do Solo 37 

Quadro V Análise SWOT Componente Edificado 38 

Quadro VI Análise SWOT Componente Científica 40 

Quadro VII Análise SWOT Componente Uso do Espaço 42 

Quadro VIII Indicações genéricas para o plano de medidas e ações 49 

Quadro IX Plano de medidas e ações para a Tapada da Ajuda 50 

Quadro X Programa de Implementação de medidas e ações 58 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico I Preponderância de ações a executar 61 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexos I Carta I – Zonamento Operativo (Parcelas e UG’s) 70 

 Carta II – Zonamento Operativo – Classes de ocupação do solo por Parcela 71 

 Carta III – Zonamento Operativo – Parcelas/UG’s Florestais da Tapada da Ajuda 72 

 Carta IV – Zonamento Operativo – Parcelas/UG’s Agrícolas da Tapada da Ajuda 73 

 Carta V – Zonamento Operativo –Parcelas/UG’s Ajardinadas da Tapada da Ajuda 74 

Anexos II Fichas de Caracterização das Parcelas e Unidades de Gestão 75 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
BGCI – Botanic Gardens Conservation International 
EEF – Estrutura Ecológica Fundamental 
EEI – Estrutura Ecológica Integrada 
ENF – Estratégia Nacional para as Florestas 
ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 
IFLA – International Federation of Landscape Architects 
MNB – Mata Nacional do Buçaco 
PDM – Plano Diretor Municipal 
PEFC - Program for the Endorsment of Forest Certification Scheme 
PEOT – Planos Especiais de Ordenamento do Território 
PFM – Parque Florestal de Monsanto 
PGF – Plano de Gestão Florestal 
PMOT – Planos Municpais de Ordenamento do Território 
PROF – Planos Regionais de Ordenamento Florestal 
PROF AML – Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
PROT – Planos Regionais de Ordenamento do Território 
SWOT – Strengths, Weakness, Opportunities, Threats 
UG – Unidade de Gestão 
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
SIG – Sistema de Informação Gegráfica 

 





TAPADA DA AJUDA: CONTRIBUTO PARA O SEU 
PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO 

 

1 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Tapada da Ajuda, outrora periferia da cidade, deverá representar atualmente, uma transição entre o 

Parque florestal de Monsanto e a cidade. (CABRAL, 1936, p. 5) 

 

A Tapada da Ajuda compreende uma área de cerca de 103 hectares, com diferentes usos de solo, 

diferentes usos de espaço e diferentes classificações. As suas características passam, não só pela 

autenticidade e singularidade ao nível do Património Cultural, Natural e Paisagístico, mas também por 

todas as alterações do contexto físico e económico-social que tem sofrido. Torna-se assim necessário 

que se estabeleçam diretrizes para o Plano de Ordenamento e Gestão da Tapada da Ajuda que 

contemplem todas estas componentes.  

 

O desenvolvimento do presente trabalho, passa pelo estabelecimento de objetivos gerais e objetivos 

específicos, de acordo com que se acredita ser a necessidade da Tapada, visando sempre a 

conservação do património cultural e natural, bem como o uso sustentável dos recursos. 

Desenvolveu-se uma metodologia de acordo com as quatro componentes, existentes na Tapada: uso 

do solo, edificada, científica e uso do espaço.  

 

O objetivo primordial é chegar não só a uma proposta de zonamento operativo da Tapada, com 

definição de parcelas e unidades de gestão, bem como a um plano de medidas e ações para a 

Tapada da Ajuda e também ao respetivo programa de implementação. Ainda, a título de exemplo, 

executou-se um programa de intervenção para um dos jardins da Tapada, o Jardim da Rainha. 

 

A possibilidade de trabalhar neste tema foi muito gratificante, pelo facto de me ter permitido conhecer 

a Tapada da Ajuda aprofundadamente, não só nas visitas de campo, como também através da 

diferente bibliografia, que é transversal não só aos diferentes períodos da Tapada, como também aos 

diferentes temas. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO 

I.1 ORDENAMENTO FLORESTAL 

O primeiro ensaio de ordenamento florestal realizado em Portugal, ocorreu na Mata da Machada e 

Vale de Zebro em 1865, quando se tornou evidente a importância da gestão florestal. Foi Bernardino 

Barros Gomes, a pedido da administração, que se encarregou de estudar a situação das florestas na 

Europa e Portugal, iniciando posteriormente o ensaio. (DEVY-VARETA in RIBAS, 2010, p.24) 

Bernardino Barros Gomes estabeleceu cinco princípios fundamentais para o Plano de Ordenamento 

Florestal da Mata da Machada, com vista ao seu melhoramento: I - Espécies a cultivar; II - Revolução 

provisória; III - Método de exploração; IV - Divisão da superfície, classificação e designação das 

parcelas; V - Preceitos gerais e essenciais da cultura. (RIBAS, 2010, pp.27-28) 

 

Já mais recentemente, o Governo assumiu que o setor florestal é estratégico para o desenvolvimento 

do país. Desta forma foi criada a Lei de Bases da Política Florestal (Lei 33/96, de 17 de Agosto), que 

tem como objetivo primordial o desenvolvimento e gestão sustentável dos espaços florestais. Outros 

objetivos também a realçar, são o fomento do usufruto social e a promoção da salvaguarda dos 

aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e culturais do património florestal. (artº4º, LEI nº33/96, 

17 de Agosto)  

 

A Lei 33/96 de 17 de Agosto estabelece, como medidas, que o ordenamento florestal deverá ser 

pormenorizado regionalmente através dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal e articulado 

com outros instrumentos de ordenamento regionais e/ou locais em vigor. Assim, como instrumentos 

de ordenamento territorial, de política sectorial, os PROF têm que se compatibilizar com os PROT. 

Pelo facto do seu objeto principal ser a ocupação, uso e transformação dos espaços florestais, 

contribuem também para a elaboração de outros instrumentos de ordenamento territorial, 

nomeadamente os PEOT e os PMOT. 

 

Os PROF devem indicar: usos dominantes dos espaços florestais; elenco de espécies a privilegiar 

nas diferentes ações florestais; modelos de gestão dos espaços florestais e áreas críticas. (artº 5º LEI 

nº33/96, 17 de Agosto) Para além dos PROF, como uma das medidas enunciadas na política 

florestal, a Lei de Bases estipula que é o Plano de Gestão Florestal que deverá ser o instrumento 

básico do ordenamento florestal. (artº 6º LEI nº33/96, 17 de Agosto) 

 

O processo de elaboração, de aprovação, de execução de alteração dos PROF, é regulado pelo 

Decreto-Lei 204/99 de 9 Junho. Os PROF definem as áreas em cada região sujeitas a Planos de 

Gestão Florestal. Os PGF regulam " no tempo, no espaço,` a produção sustentada de bens ou 

serviços originados em espaços florestais, determinada por condições de natureza económica, social 

e ecológica ". (artº 2º, DECRETO-LEI 205/99, 9 de Junho)  
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O processo de elaboração, de aprovação e de execução de alteração dos PGF, é regulado pelo 

Decreto-Lei 205/99 de 9 Junho. Os objetivos de cada PGF ficarão dependentes do planeamento 

florestal local. No caso do presente trabalho, do PROF AML, apresentado no capítulo respeitante. 

(DECRETO REGULAMENTAR nº15/2006, 19 de Outubro) 

 

Posteriormente, ao quadro de referência geral das florestas supra apresentado, surge um documento 

estratégico com alguma importância para o sector, a Estratégia Nacional para as Florestas. A ENF 

estabelece dois objetivos fundamentais: um a curto prazo, minimizar riscos de incêndio e de agentes 

bióticos; outro a médio prazo, melhorar a competitividade do setor. A ENF pretende, assim, reforçar o 

valor económico do setor, com base na competitividade e sustentabilidade, dependendo 

primariamente do controle de riscos. (RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS nº114/2006, 15 

de Setembro)  

 

Das principais linhas de ação da ENF há duas que se destacam: a especialização do território em 

função da adaptação da floresta às condições edafo-climáticas, em cenários de mudança de contexto 

e de alterações climáticas, implicando o reajuste de distribuição de espécies e dos modelos de 

produção e, a garantia de estabilidade através de sistemas e modelos permanentes de gestão 

profissional. (ptº 3.1 - RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS nº114/2006, 15 de Setembro) 

 

Com esta breve abordagem ao ordenamento florestal, pretende-se fazer uma resenha ao quadro de 

referência geral da política florestal, que é reconhecido socialmente, embora o tema não se esgote 

aqui, desmultiplicando-se em várias estratégias de especialização do território, nomeadamente: 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação; Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas e Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

I.2 JARDINS BOTÂNICOS E ARBORETOS 

 

"Os jardins botânicos são instituições que detêm coleções documentadas de plantas vivas para fins 

de pesquisa científica, conservação, exposição e educação." (BGCI, 2013) 

 

Ainda que os Jardins botânicos sejam uma tipologia muito específica de conservação da natureza, 

não aparecem no âmbito do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e Biodiversidade 

(DECRETO-LEI 142/2008, 24 de Julho), como tal, torna-se importante estabelecer ligações 

internacionais com instituições que fomentem estratégias de conservação e trocas de dados. 

 

O Parque Botânico da Tapada da Ajuda é assim membro de duas instituições: A Associação Ibero-

macaronésica de jardins botânicos, que promove o intercâmbio de conhecimentos e de projetos entre 

jardins botânicos e instituições portuguesas e espanholas da área (AIMJB, 2014) e a Botanic Gardens 
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Conservation International, que visa a conservação das espécies da flora ameaçadas a nível mundial. 

Para isso tentam implementar uma estratégia global de conservação de plantas. 

 

A nível mundial, a BGCI representa cerca de 700 Jardins botânicos membros. Destes, 9 são 

Portugueses, de entre os quais se encontra registado o Parque Botânico da Tapada da Ajuda. 

(AIMJB, 2008) 

 

Apesar de a BGCI considerar que as atividades desenvolvidas pelos Jardins Botânicos são bastante 

abrangentes, enuncia uma lista de critérios que definem os Jardins Botânicos: 

⋅ “Um grau razoável de permanência 

⋅ Uma base científica subjacente às coleções 

⋅ Monitorização das plantas pertencentes às coleções 

⋅ Identificação e catalogação adequada das plantas, incluindo as de origem espontânea 

⋅ Recinto aberto ao público 

⋅ Garantir a partilha de informações com outros jardins, instituições e público 

⋅ Troca de sementes ou de outros materiais com outros jardins botânicos, arboretos ou 

instituições de pesquisa 

⋅ Realização de pesquisa científica ou técnica em plantas nas coleções 

⋅ Manutenção de programas de pesquisa em taxonomia vegetal em herbários associados.” 

Como instituições, associados aos Jardins botânicos devem sempre existir, laboratórios de 

investigação, uma biblioteca técnica e um herbário. 

 

Outra forma de coleção de plantas vivas é o arboreto. Um arboreto é definido como uma área 

destinada ao cultivo de coleções de árvores, ao qual podem estar associadas plantas de porte 

arbustivo ou herbáceo, frequentemente raras, para fins científicos de preservação, devendo por isso 

estar devidamente catalogadas e identificadas. Para além da importância da preservação, o arboreto 

deve estar aberto para exibição ao público, podendo ser utilizado para as finalidades de investigação 

e educação. Assim, na maior parte dos casos, aparece associado a Universidades ou a Jardins 

botânicos. (PENNSTATE, 2014) 

 

No Parque Botânico da Tapada existem vários arboretos, como é o caso das Parcelas da Mata do 

Carrascal (30F1) e do Carrascal (32F1), ambos com os projetos do Programa Interreg IVB, com 

coleções de espécies florestais para investigação e ensino.  
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I.3 CAMPOS UNIVERSITÁRIOS 

 

“Em Portugal, tal como na Europa, a educação estava nas mãos da Igreja desde o início da Idade 

Média, sendo as primeiras escolas os mosteiros.” (CARDOSO, 1992, p.58) 

 

As primeiras universidades surgem na Europa, por volta do século XII, (Bolonha, Paris e Oxford). O 

ensino académico contava na altura com uma população escassa, que se dividia entre a casa dos 

professores e as igrejas, consoante o tipo de matéria a ser lecionada. Posteriormente (séc. XV), o 

ensino europeu deixa de se movimentar em torno dos mestres e a universidade surge como 

instituição. As faculdades começaram a comprar e a construir edifícios que se ajustavam ao modelo 

de ensino europeu: edifícios onde se lecionavam vários cursos diferentes, com uma tipologia 

semelhante aos mosteiros, encerrados para os claustros. (ROBERT et al., 2011) 

 

As escolas americanas, pelo tipo de ensino anglo-saxónico, rejeitaram os conceitos europeus de 

conceção (a primeira foi Harvard em 1637). A ideia era lecionar vários cursos diferentes, não num 

único edifício encerrado à volta de um claustro, mas em vários edifícios separados abertos para o 

exterior e acessíveis à comunidade envolvente. Depois houve vários momentos que foram marcando 

os modelos conceptuais dos campos universitários, nomeadamente: revivalismo gótico; modernismo; 

pós-modernismo. (ROBERT et al., 2011) 

 

Contudo, apesar de uma ou outra variação ao longo da história, como é o exemplo da arquitetura 

brutalista no modernismo (Campus de Essex), os modelos mantiveram-se fiéis aos conceitos iniciais 

“Campus monumento” integrado nos tecidos urbanos, marcado por uma concentração de edifícios 

com praças centrais ou zonas com uma forte componente social à semelhança dos claustros do 

século XII, típicos do ensino europeu; e os "Campus Jardim " campos que se localizavam no campo, 

em edifícios isolados, dispersos pelo Parque Universitário, que caracterizam o ensino anglo-saxónico. 

(MARTINS, 2012) 

 

A Tapada da Ajuda começa a ter um destino pedagógico agrícola em 1884, com a exposição 

agrícola, que é completamente assumido após a cedência da Tapada da Ajuda e do Jardim Botânico 

da Ajuda por decreto de 12 de Dezembro de 1910 ao ISA e com a construção do edifício principal em 

1917. O edifício principal projetado pelo arquiteto Adães Bermudes, tem uma tipologia de planta 

central em claustro, à semelhança das referências que o arquiteto, não só já trazia como bagagem, 

como também estudou para este caso. (CARDOSO, 1992, p.41)  

 

A Tapada da Ajuda, como campus universitário, é o resultado de uma evolução de contextos socio-

económicos. Não foi planeada de raiz como campus universitário, daí ser uma situação singular. A 

sua génese é o “campus monumento”, mas atualmente com a diversificação de cursos lecionados no 

ISA, houve a necessidade de construir mais edifícios tornando-se semelhante a um “campus jardim”. 
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I.4 PATRIMÓNIO CULTURAL 

A palavra património tem origem nas duas palavras em latim Patri e Monium. A primeira significa “pai” 

e a segunda “recebido”. As duas aglutinadas, significam herança. Ao abordar o tema do património 

cultural, aborda-se a herança de bens materiais e imateriais, tanto objetos arquitetónicos e outros, 

como valores culturais transmitidos pelas pessoas, através de gerações.  

 

Falar do tema, sem abordar as cartas e convenções que foram sendo assinadas ao longo dos 

tempos, é incontornável. As primeiras preocupações com o património cultural surgem 

internacionalmente a partir de 1931, com a redação da Carta de Atenas, pelo serviço internacional de 

museus, que estabelece os " Princípios gerais e doutrinas relativas à proteção de monumentos”. Esta 

carta aborda a valorização dos monumentos, a sua preservação, conservação do seu carácter, 

materiais de restauro e técnicas de conservação. 

 

A Carta de Atenas tem uma visão restrita de património, uma vez que nos seus princípios abordam 

apenas o objeto em si. Surge assim, em 1964, a carta de Veneza " sobre conservação e restauro dos 

monumentos e sítios ". Esta visa a atualização e ampliação da abrangência dos princípios presentes 

na carta de Atenas. Surge a noção que momento histórico não é apenas a criação arquitetónica, é 

também o sítio testemunho de fatos históricos e evoluções civilizacionais que transmitam valores e 

tradições culturais.  

 

Em 1972 na 17ª reunião da UNESCO, assinou-se a convenção pela Proteção do Património Mundial 

Cultural e Natural, onde se definem claramente os conceitos de património cultural e património 

natural. Destaca-se assim o seu Artigo 1º com a definição de património cultural : “Os monumentos. - 

Obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos ou estruturas de carácter 

arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excecional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência; Os conjuntos. - Grupos de construções isolados ou reunidos 

que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal 

excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; Os locais de interesse. - Obras do 

homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse 

arqueológico, com um valor universal excecional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico.” O património cultural passa assim a estar agrupado em três tipos diferentes. 

 

A Carta de Florença, sobre a salvaguarda de jardins históricos, é assinada em 1981 pelo Comité 

Internacional da ICOMOS-IFLA. Rege-se pelos princípios da Carta de Veneza, considerando que é 

uma adenda à própria. Considera os jardins históricos como " uma composição arquitetónica e 

hortícola com interesse para o público pelo ponto vista histórico ou artístico "(art.1º). O conceito de 

jardim histórico é alargado, no artigo 6º, a grandes parques formais ou paisagens com conotações 

históricas.  
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Em 1987, a Carta de Washington, carta internacional para a salvaguarda das cidades históricas, 

considera que todos os tipos de desenvolvimentos das cidades e expressões das sociedades, 

expressam evoluções civilizacionais, valores, tradições culturais, como tal, é necessária a sua 

salvaguarda. Os seus princípios passam não só, pelos valores de carácter histórico a preservar: 

malha urbana; relações entre espaços construídos, livres, verdes; tipologias de edifícios; 

enquadramento da cidade; mas também por garantir que os habitantes tenham uma participação 

ativa nos programas de salvaguarda do património. 

 

A ICOMOS, como Conselho Internacional para os monumentos e sítios, adota em 1999 a Carta de 

Burra, para a conservação dos lugares com significado cultural. Esta estabelece linhas de orientação 

para a conservação dos lugares com significado cultural e vem clarificar o vocabulário de 

conservação, os princípios e os seus processos. 

 

Das convenções de cartas internacionais assinadas, considera-se que as apresentadas são as de 

maior relevância para a protecção do Património Cultural. Como se constata as cartas vão se 

completando, sem nunca se sobrepor. 

 

A nível nacional, a proteção e valorização do património cultural é da competência da Direcção-Geral 

do Património Cultural, uma fusão do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, 

do Instituto dos Museus e Conservação e da Direção Regional da Cultura e Vale do Tejo.  

 

Quanto à legislação nacional que rege o património, é a Lei de Bases do Património Cultural (LEI 

nº107/2001) aprovada em 2001 pela Assembleia da República, que define os princípios da Proteção 

e Valorização do Património Cultural. Define também no nº3 do artigo 2º, o conceito de património 

cultural como:" O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 

arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial 

ou técnico, dos bens que integram o património cultural, refletirá valores de memória, antiguidade, 

autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade.” 

 

A Lei de Bases do Património Cultural, define também a categoria dos bens, móveis ou imóveis 

(monumento, conjunto ou sítio) e o tipo de interesse, nacional, público ou municipal. (artº15º)  

 

Quando nos referimos à Tapada da Ajuda como património cultural, não nos podemos alhear do 

património natural e do património paisagístico que lhe são inerentes. Contudo, o seu valor histórico, 

arqueológico, arquitetónico, cientifico, reflete os valores de memória, antiguidade, autenticidade e 

singularidade, que lhe vale a classificação do conjunto intramuros, como Imóvel de Interesse Público 

(Alínea b) do artº1º do DECRETO-LEI 5/2002). 
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I.5 A NECESSIDADE DE UM PLANO PARA A TAPADA 

 

A Tapada da Ajuda encontra-se condicionada por vários instrumentos de gestão territorial:  

i) encontra-se sujeita ao regime florestal (alínea c) Artº8º do DECRETO-LEI15/2006 de 19 Outubro);  

ii) o " conjunto intramuros " está classificado como Imóvel de Interesse Público (Alínea b) do artº1º do 

DECRETO-LEI.5/2002);  

iii) tem várias classificações, não só na planta de Ordenamento do Plano Director Municipal, 

nomeadamente Nível arqueológico II, como também, na planta de condicionantes do mesmo 

regulamento.  

Todas estas classificações têm diferentes implicações quanto aos regimes legais aplicáveis. 

 

A necessidade de elaborar uma proposta que promova contributos para o Plano de Ordenamento e 

Gestão da Tapada da Ajuda, surge: 

 

Em primeiro plano, da obrigatoriedade explícita no PROF AML (DECRETO-LEI 15/2006) da 

elaboração de Plano de Gestão Florestal para a Tapada da Ajuda, uma vez que é considerada um 

perímetro florestal; 

 

Em segundo plano, de contribuir para a elaboração de um plano de gestão adequado às 

necessidades da Tapada da Ajuda, que compreenda todas as componentes existentes 

nomeadamente: florestal, agrícola, jardins e enquadramento paisagístico, património edificado, 

ensino, investigação e recriação. Pretende ainda salientar-se como documento de referência para 

todos os agentes intervenientes na Tapada. 
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CAPÍTULO II – ESTUDOS DE CASO 

II.1 JUSTIFICAÇÃO DA OPÇÃO DOS EXEMPLOS SELECIONADOS 

Todas as características e peculiaridades intrínsecas à Tapada da Ajuda, tornam-na singular por 

diversos motivos. Desde as suas evidências de uma ocupação pré-histórica, aos elaborados sistemas 

de minas de água, à Reserva Botânica D. António Xavier Pereira Coutinho, aos edifícios notáveis, 

que marcam as diferentes épocas da tapada, às várias parcelas com diferentes usos. Por toda a 

história que atribui um valor patrimonial à paisagem cultural desta tapada, justifica a elaboração, à 

semelhança dos vários exemplos apresentados, de um plano de ordenamento e gestão. 

 

A Tapada da Ajuda, tem sido objeto de vários estudos que caracterizam o seu vasto património. 

Estes serviram de base para o presente estudo, nomeadamente: Prof. Azevedo Gomes (1935), Prof. 

Francisco Caldeira Cabral (1936), D. Miguel Pereira Coutinho (1956), João Carvalho Vasconcelos 

(1956), Manuel Valeriano Madeira (1973), António Muñoz Cardoso (1992), Isabel Nunes de Matos 

(1994), Maria Luísa Alarcão e Silva (2002), Ana Luísa Beja da Costa (2004), Carolina Pina (2011), 

José Manuel Fernandes (2012), Nuno Santos Oliveira (2013). 

 

Para o desenvolvimento deste tema de tese, a pesquisa inicial incidiu em diversos planos de 

ordenamento e gestão cujo objeto de trabalho tivesse, de alguma forma, características semelhantes 

às da Tapada da Ajuda. Assim, essa pesquisa incidiu sobretudo em: Planos de gestão de Arboretos, 

Jardins Botânicos, Parques Urbanos, o Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do 

Buçaco e os Planos de Gestão Florestal do Parque Florestal de Monsanto e Tapada Nacional de 

Mafra. Da pesquisa efectuada, os estudos de caso foram selecionadas pelas particularidades de cada 

plano. 

 

Optou-se por dois exemplos nacionais e dois internacionais. Relativamente aos exemplos nacionais, 

selecionou-se um parque florestal e uma mata nacional. Quanto aos exemplos internacionais, optou-

se por um parque urbano e um jardim botânico. Desta forma, os exemplos selecionados garantem 

uma abordagem às diferentes componentes da Tapada da Ajuda.  

 

Exemplos nacionais           Seleccionado pela componente 

Plano de Gestão Florestal de Monsanto     Florestal  (F) 

Plano de Ordenamento e gestão da Mata nacional do Buçaco  Património edificado (P) 

Exemplos Internacionais 

Kew Royal Botanic Gardens – world heritage site management plan  Científico  (C) 

Sydney Hyde Park Plan of management and Masterplan   Parque Urbano  (U) 
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Dos exemplos nacionais consultados, optou-se por apresentar o Plano de Gestão Florestal de 

Monsanto, porque o Parque Florestal de Monsanto, apesar de conter as componentes urbano/recreio 

e património edificado, a predominância é a componente florestal, encontrando-se assim sujeito a 

Regime Florestal.  

 

Para além da razão apontada, outras duas razões foram importantes para a seleção deste plano. 

Primariamente, a sua proximidade à área de estudo, outra razão porque o Parque florestal de 

Monsanto encontra-se classificado como uma das florestas modelo do PROF AML, "por constituir 

espaços florestais diversificados representativos da região em termos de espécies de árvores 

florestais existentes com elevado interesse, no que concerne ao seu potencial para desenvolvimento 

de atividades de recreio com interesse paisagístico, ao seu potencial para o desenvolvimento das 

atividades produtivas, que os proprietários privados podem adotar tendo como objectivo a valorização 

dos seus espaços florestais.” (DECRETO REGULAMENTAR 15/2006 de 19 Outubro) 

 

O segundo exemplo nacional que se considerou apresentar, foi o Plano de Ordenamento e Gestão da 

Mata Nacional do Buçaco. É um recinto importante quer pela sua componente patrimonial, quer pela 

componente florestal, foi contudo selecionado pela componente patrimonial. 

 

Quanto aos exemplos internacionais, optou-se pelo “Kew Royal Botanical Gardens – wolrd heritage 

site management plan”, sendo classificado como património mundial, foi considerado de inspiração 

pelas várias componentes: património, urbano/recreio, mas terá sido pela componente científica, que 

se destacou. É um parque de referência, na comunidade científica, à semelhança do Instituto 

Superior de Agronomia.  

 

O segundo exemplo internacional, “Sydney Hyde Park plan of management and Masterplan”, que é 

um parque urbano. Considerou-se pelas componentes florestais e patrimoniais, mas sobretudo, por 

ser um parque no meio de uma malha urbana densa, e cumprir uma grande função de recreio. 

 

II.2 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL DO PARQUE FLORESTAL DE 

MONSANTO 

É um plano de gestão florestal redigido pelo Engenheiro silvicultor Carlos Souto Cruz para o Parque 

Florestal de Monsanto (1045 ha).  

O Plano de Gestão Florestal do Parque Florestal de Monsanto, divide-se em duas secções. Na 

primeira denominada documento de avaliação, é efetuado um enquadramento e caracterização 

extensiva do PFM. É apresentado o enquadramento social e territorial do plano, bem como a 

caracterização biofísica do Parque, de uma forma bastante pormenorizada, por ser floresta modelo. 

Aborda os regimes legais que se aplicam no Parque e apresenta a caracterização dos recursos 
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florestais, no que respeita a: infraestruturas florestais, caracterização sócio-económica da 

propriedade e organização da gestão. 

 

A segunda secção trata do modelo de exploração. Devido à heterogeneidade dos povoamentos 

florestais presentes no PFM, o plano foi compartimentado em parcelas e sub-parcelas onde são 

contempladas várias unidades de gestão. Estas correspondem a povoamentos de diferentes espécies 

arbóreas.  

 

Os objetivos definidos para as medidas de gestão de cada parcela, foram definidos de acordo com os 

instrumentos de gestão municipal e encontram-se definidos em quatro tipos: objetivos de recreio 

informal, objetivos de recreio ativo, objetivos ecológicos e objetivos didáticos. 

 

Faz uma adequação ao PROF e estabelece os objetivos específicos do plano, traduzidos em 

programas operacionais, nomeadamente: gestão de biodiversidade, aproveitamento dos recursos não 

lenhosos, infraestruturas, ligação do parque à malha urbana, implementação das áreas de recreio, 

sensibilização, expropriações, ampliação do PFM, operações silvícolas mínimas.  

 

Estabelece quais os critérios de sustentabilidade a aplicar no PFM, uma vez que é considerado 

floresta modelo. Com base nos critérios estabelecidos na Norma Portuguesa 4406, sistema de 

certificação PEFC. Dos 10 critérios foram selecionados os três mais adequados à realidade do 

Parque. Posteriormente à seleção dos critérios ainda foram selecionados, indicadores essenciais de 

acordo com os objetivos e características específicas do PFM. 

 

Em anexo ao plano estão as descrições parcelares e calendarização de intervenções do PFM. 

 

II.3 PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO DA MATA NACIONAL DO 

BUÇACO 

Como o nome indica, o documento é um plano de Ordenamento e Gestão para a Mata Nacional do 

Buçaco (105 hectares). Coordenado e elaborado pelo Arquiteto Paisagista Nuno Lecoq, com a 

colaboração de várias equipas de técnicos, de diferentes formações, de várias instituições.  

 

No plano de ordenamento foram definidos objetivos gerais e objetivos específicos, que incidem de 

uma forma genérica na conservação do património natural e do património cultural, e promovem a 

educação ambiental e a utilização sustentável dos recursos biológicos. 

Quanto à metodologia desenvolvida é “semelhante à que se tem utilizado em estudos ligados ao 

ordenamento do território”. (REGO et al., 2007, p. 9) 

 

Apresenta-nos apontamentos históricos relevantes da história da Mata do Buçaco.  
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No que respeita a caracterização da área, é feita toda a caracterização de relevo, hidrografia e 

geolitologia. Neste sub-capítulo é ainda caracterizada a ocupação dos solos. É tipificada em quatro 

grandes grupos: O arboreto, a mata climácica, o pinhal e os jardins.  

É ainda efectuada uma compilação dos vários levantamentos realizados ao longo do tempo da fauna 

e flora existente na MNB, bem como o enquadramento em habitats referenciados. 

 

Após toda a análise, é apresentado um diagnóstico da situação atual em formato de análise SWOT. 

São assim apresentadas os pontos fortes, pontes fracos, as oportunidades e as ameaças. 

  

O ordenamento começa por analisar os instrumentos de ordenamento que se aplicam à MNB. De 

acordo com os objetivos e metodologias propostas anteriormente, estabelece duas classes de 

espaços: espaços florestais e espaços edificados e ainda categorias de áreas; servidões e restrições 

de utilidade pública. 

 

Quanto ao plano de gestão, principia com a definição de conceitos, ações genéricas e específicas 

executadas e apresenta uma calendarização para as atividades previstas. 

Quanto a atividades futuras, estabelece orientações para a gestão através de um conjunto de 

indicações de carácter genérico, posteriormente pormenorizadas em temas específicos, são estes: 

atividade florestal; património cultural; visitação e turismo; atividade ecoturismo; atividades com 

componentes técnico-científicas na área ambiental. 

 

Para identificar objetivos medidas e ações a realizar, foram definidas cinco áreas temáticas, que 

incidem em: gestão florestal, biodiversidade, património cultural e religioso, uso público, estudo e 

investigação científica.  

 

Finaliza com um estudo de possíveis financiamentos e fontes financiadoras. Após a conclusão 

apresenta uma Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

 

II.4 KEW ROYAL BOTANIC GARDENS – WOLRD HERITAGE SITE 

MANAGEMENT PLAN 

É o plano de gestão dos Jardins Botânicos Reais de Kew em Londres. Foi elaborado por uma equipa 

de Arquitectos Paisagistas, assistidos por diversas equipas de entidades especializadas em 

conservação do património, nomeadamente: English Heritage, Historic Royal Places, Thames 

Landscape Strategy, entre outros. Pelo facto de ser um sítio classificado património mundial, todo o 

plano está direcionado para a conservação do património nas variadas vertentes. 

 

O plano divide-se em quatro partes. 
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A primeira parte, faz o enquadramento das situações atuais, justifica o que se pretende do plano de 

gestão e o que é necessário para o caso específico de um sítio classificado património mundial e faz 

o enquadramento histórico do sítio.  

 

A segunda parte, aborda as três componentes importantes do parque: conservação, visitas e 

investigação científica. Foca os vários aspetos da conservação: do património natural, do património 

construído e do património arqueológico. Foca diversas medidas a tomar, para salvaguardar o 

património, garantindo as devidas condições aos visitantes. Destaca a importância da salvaguarda as 

instalações, de forma a assegurar que Kew continue a ser um centro de investigação mundial 

importante e reconhecido devido às suas condições e diversas coleções botânicas. 

 

A terceira parte do plano reforça o objectivo principal e estabelece os objetivos específicos para o 

plano de gestão. O objetivo principal deste plano, é garantir a gestão do sítio classificado como 

património mundial, através da respetiva conservação e uso sustentável e manutenção contínua dos 

valores patrimoniais. Os objetivos genéricos são igualmente orientados para Conservação do 

Património Cultural e Natural e garantir condições para pesquisa/investigação botânica.  

 

Entre todos os objetivos gerais e específicos direcionados para a conservação e manutenção dos 

valores patrimoniais, existem objetivos específicos que se direcionam para a educação dos visitantes 

com intuito de ensinar a interpretar, conservar e apreciar os bens culturais.  

 

No que respeita a investigação, os objetivos são direcionados para garantir os recursos necessários à 

pesquisa científica e conservação da biodiversidade. A investigação é igualmente encorajada, de 

forma a promover a compreensão dos valores arqueológicos históricos e ambientais. Este capítulo 

trata ainda da parte de fundos e recursos e revela a preocupação em providenciar recursos 

adequados para a gestão, conservação e monitorização. Alerta para a forma como a disponibilidade 

de fundos poderá condicionar os objetivos do plano e a respetiva implementação de ações. 

 

Por último, o plano de ações estabelece que medidas tomar, a curto, médio ou longo prazo, e se são 

ações contínuas ou não. Para cada ação estabelece ainda as entidades intervenientes, os recursos e 

meios necessários. 

 

II.5 SYDNEY HYDE PARK PLAN OF MANAGEMENT AND MASTERPLAN 

É um plano de gestão e ordenamento de um parque urbano, com 16 Hectares, no centro da cidade 

de Sidney. Foi elaborado em 2006 por uma equipa constituída por arquitetos paisagistas e urbanistas. 

O plano é estruturado claramente em três capítulos: gestão, ordenamento e implementação.  

 

A introdução ao plano faz o enquadramento histórico do parque e a contextualização de 17 anos dos 

planos antecedentes. Relaciona o plano atual do Parque, com o quadro legislativo em que se insere.  
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Define ainda, os conceitos Plano de gestão “A Plan of Managment is the principal guiding document 

that directs the future planning and management of a park “e Plano de ordenamento “A Masterplan is 

a design document that illustrates a broad scale physical concept for how the park might appear in the 

long term, the implementation and management of which is described in POM”. (ASSOCIATES, 2006, 

p.1) 

 

No capítulo do plano de gestão é analisado e descrito o estado do parque, bem como as suas 

características e particularidades, consoante cinco temas diferentes “A culturally significant 

landscape; A formal landscape; A place for recreation; A natural environment and garden;  A custodial 

responsibility "(ASSOCIATES, 2006, p.25).Na análise de cada um destes temas são apontados os 

valores e os objectivos que por vezes são semelhantes aos dos planos anteriores, as restrições e 

oportunidades, à semelhança de uma análise SWOT. No fim sumarizam a análise, através de 

direções futuras. 

 

Ainda no capítulo do plano de gestão, mas já referente às estratégias, estas continuam estruturadas 

de acordo com os cinco temas tratados. Estas são estabelecidas consoante dois graus de 

abrangência: as gerais (para o parque inteiro), estabelecidas com graus de prioridade diferentes, 

apresentadas através de tabelas; e as especificas (apenas para determinadas áreas do parque), 

apresentadas através de mapas estratégicos das zonas e tabelas a informar quais as estratégias 

globais que se aplicam.  

 

Estabelece ainda, políticas de conservação, através de consultores externos especialistas em 

património, conforme os critérios estabelecidos pela ICOMOS Austrália na Carta de Burra para locais 

com elevado valor cultural. 

  

O capítulo do plano de ordenamento, ilustra conceitos delineados no plano de gestão. Apresenta 

plantas, a uma escala reduzida, com estratégias de plantação, trabalhos ao nível pavimentos, 

indicação de localização de serviços e mobiliário urbano. A uma escala maior apresenta três 

exemplos diferentes, para três zonas diferentes, com maior detalhe. 

 

Ilustra os elementos que caracterizam o parque, muros de suporte, escadas, quiosques, mobiliário 

urbano, que são fundamentais para que ele se mantenha sua coerência. 

 

Quanto ao último capítulo da implementação, sumariza os trabalhos a efetuar em planta e estabelece 

processos e prioridades de implementação ao nível dos trabalhos maiores. 
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II.6 CONTRIBUTO DOS ESTUDOS DE CASO PARA O TEMA 

Os estudos de caso foram selecionados para o presente tema de trabalho, por se tratarem de 

situações análogas à Tapada da Ajuda e utilizarem metodologias que, de uma forma ou de outra, 

sejam semelhantes às necessidades do caso de estudo.  

 

A forma como contribuíram para o presente tema foi justamente pelos diferentes tipos de análises 

efetuadas e metodologias utilizadas que cada plano de ordenamento e gestão aplicou, ajustada a 

cada situação.  

 

Desta forma, foram considerados os casos de estudo referidos anteriormente: Parque Florestal de 

Monsanto, pelo carácter florestal; O Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do Buçaco, 

pelo seu caráter patrimonial; Kew Royal Botanic Gardens, pelo seu carácter científico; e Sydney Hyde 

Park, pelo seu carácter urbano. Todos eles reúnem características semelhantes à Tapada da Ajuda.  

 

Do estudo desses casos, surge uma análise da Tapada da Ajuda de acordo com as quatro 

componentes mencionadas, florestal, patrimonial, científica e urbana. Como o quadro (Quadro I) 

indica, foram elaboradas: fichas de caracterização das parcelas, análises SWOT das várias 

componentes e uniformização da cartografia existente da Tapada para SIG. 

 

 

CARACTER COMPONENTE ESTUDOS DE CASO CONTRIBUTOS 

Florestal F Uso do Solo Parque Florestal de Monsanto -Fichas de 

caracterização das 

Parcelas 

- SIG  

-Análise SWOT 

-Caracterização da 

Tapada em 4 

componentes 

Patrimonial P Edificada 
Plano de Ordenamento e Gestão 

da Mata Nacional do Buçaco 

Cientifico C Cientifica 

Kew Royal Botanic Gardens, 

World Heritage site management 

plan 

Urbano U Uso do Espaço 
Sydney Hyde Park, Plan of 

management and Masterplan 

 

 

 

 

Quadro I: Contributos dos estudos de caso  
Fonte: Autor 
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CAPÍTULO III – A TAPADA DA AJUDA 

III.1 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO 

 

O significado de Tapada é “um terreno murado, uma mata dentro da qual se cria caça e gado e se 

aproveita o mato e a lenha. As tapadas remontam à Antiguidade Clássica e eram privilégio exclusivo 

da realeza. Durante séculos constituíram um papel importantíssimo na defesa e conservação da 

natureza, bem como as quintas da nobreza e as cercas conventuais, de tal forma, que a estas se 

deve a manutenção de alguma paisagem «natural», que ainda hoje existe." (CARDOSO, 1992, p.16) 

 

A tapada da Ajuda localiza-se em Lisboa, na Freguesia de Alcântara. Confina a Norte com o Parque 

Florestal de Monsanto, a Oeste com o Polo Universitário da Ajuda e o Bairro 1º de Maio do Rio Seco. 

Os restantes limites são demarcados pela Rua Professor Vieira da Natividade, Calçada da Tapada e 

pela Rua do Sítio do Casalinho da Ajuda. (DECRETO-LEI 5/02).  

 

A descrição no manuscrito do Tombo da Real Tapada d’Ajuda (Lisboa,1849), situa-a “ na extremidade 

de uma das ramificações da serra de Monsanto, em terreno muito acidentado, que se deprime muito 

rapidamente de Norte para o Sul, até se banhar nas águas do Tejo, abaixo da foz da ribeira de 

Alcântara, sendo a sua maior elevação o alto da casa branca(`)”. (ALARCÃO E SILVA, 2002, p.41) 

 

Compreende uma área com cerca de 103 hectares murados, na vertente Sul da Serra de Monsanto, 

numa zona marcada pela extração de calcários, com “chapadas brancas de grande crueza que 

tornariam o lugar inóspito, se não fora a vegetação da Tapada”. (GOMES,1935, p.3) 

 

A singularidade da Tapada advém igualmente, de ser uma propriedade com vários usos do solo, 

florestal, agrícola, jardim e enquadramento paisagístico, atualmente com os objetivos primordiais de 

ensino/investigação e recreação. Assim, não só consoante os diferentes usos do solo, como também 

de acordo com os diferentes objetivos e requisitos de utilização, tais como: produção, ensaios, 

recreação, etc., ao longo do tempo foram surgindo diversas parcelas. A maioria é delimitada por 

estradas, outras por linhas de água ou acidentes do terreno. 

 

Património arquitetónico 

Dentro da Tapada existe um vasto património arquitetónico, sendo os três edifícios mais marcantes o 

Edifício principal (1917 Arq. Adães Bermudes), o Pavilhão de Exposições (1884 Arq. Luís Ávila) e o 

Observatório Astronómico (1861 Arq. Colson). Da mesma forma que cada um tem o seu estilo, cada 

um marca uma fase diferente da Tapada. (GOMES,1935, p.7)  

 

Para além destes, existem muitos outros edifícios na Tapada, uns com função de ensino, outros sob 

a tutela de entidades externas, satisfazendo as suas necessidades. Existem outros edifícios para 
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habitação dos funcionários, dos alunos e ainda conta com vários apoios que satisfazem várias outras 

funções. (ISA, Herbário, 2013) 

 

Rede de minas 

A Tapada, pelas suas condições geológicas, formada pelos calcários de Lisboa, e o afloramento 

basáltico de Monsanto, tinha até há pouco tempo as suas necessidades hídricas asseguradas pelos 

seus próprios recursos hídricos.  

 

Há vários registos acerca do sistema de aquedutos e rede de minas da Tapada da Ajuda. Segundo 

Azevedo Gomes, desde o reinado de Dom João VI que há vestígios de uma «Mãe d’Água» no Sítio 

do Quintalinho (parcela 28, viveiros florestais), que posteriormente iria alimentar o sistema que se 

descreve. (GOMES, p.6) Segundo Beja da Costa, há “registo de quatro aquedutos iniciais com origem 

no alto da Tapada da Ajuda, no chamado Rio Seco” (BEJA DA COSTA, 2004, p.24) 

 

Os vestígios físicos, bem como os registos bibliográficos, indicam que existe na Tapada uma rede de 

minas que fez parte em tempos, de um sistema elaborado de aquedutos e encanamentos, que vinha 

extra muros abastecer as quintas reais e os fontanários de abastecimento público. Embora 

desativado, esse sistema ainda é parcialmente visível por toda a Tapada, através de aquedutos, 

encanamentos e mananciais. (ISA. Herbário, 2013) 

 

Património arqueológico 

As características que marcam a Tapada, nomeadamente solos férteis e abundancia em água, 

tornaram-na desde sempre apetecível à ocupação humana. A Tapada contém dois núcleos 

arqueológicos, encontrando-se classificada no PDM como “área de potencial arqueológico elevado 

nível II”.  

Um dos núcleos, é uma jazida da Idade do Bronze final. Os primeiros vestígios foram encontrados em 

1982 (BEJA DA COSTA, 2004, p.25) e localizam-se na parcela dos campos de râguebi.  

O segundo núcleo foi descoberto em 1849. É uma necrópole romana junto ao alto da Casa Branca. 

Embora à data da descoberta, o inventário efetuado revelasse uma sepultura praticamente intacta, os 

registos atuais dão o túmulo como destruído. (BEJA DA COSTA, 2004, p.26) 

 

Património natural 

Uma das “relíquias de vegetação natural” (VASCONCELLOS et al., 1956, p.128) da Tapada, pelo seu 

conjunto de vegetação espontânea, é Reserva Botânica D. António Xavier Pereira Coutinho, criada 

em 1951 em sua homenagem. A singularidade desta reserva passa por ter sido uma das primeiras 

em Portugal. Como tal, um exemplo pioneiro para a proteção da natureza, com expectativa que 

ocorressem várias outras pelo país. (VASCONCELLOS et al., 1956, p.129) 

A característica que a levou à classificação, tem a ver com a fisiografia e o substrato calcário que 

contribuíram para que o elenco florístico característico do mediterrâneo atingisse o seu clímax. 

(VASCONCELLOS et al.,1956, p.134). 
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Apesar de a reserva botânica ser o povoamento mais notável pelas suas características, existem 

outros povoamentos que devem ser referidos. Como já foi mencionado, a Tapada encontra-se 

dividida em várias parcelas, cada uma com um uso específico consoante a sua aptidão. 

No âmbito das parcelas Florestais, destaca-se a parcela beira do muro, pela diversidade de espécies 

de eucaliptos; no âmbito das parcelas Agrícolas, o olival novo e a vinha da meia encosta; no âmbito 

das parcelas de Jardins e enquadramento, o jardim da parada e o jardim do auditório, embora o de 

maior relevância botânica pela diversidade, é a Terra da Mata de Cima com a coleção Carvalho e 

Vasconcelos. A par dos conjuntos arbóreos, também existem várias outras árvores importantes pelo 

seu valor individual (espécies notáveis), que fazem parte do roteiro botânico da tapada. 

Com a especial vocação da Tapada para o ensino, ensaios e experimentação, uma grande parte das 

parcelas seja com a sua aptidão florestal, agrícola ou jardins e enquadramento, têm sido alvo de 

ensaios científicos.  

 

Sistema de vistas 

Devido à localização da Tapada da Ajuda, na vertente Sul da Serra de Monsanto, a topografia resulta 

numa grande variação de cotas, que atingem a cota máxima de 140,5m dentro da Tapada, um pouco 

a norte do Largo do Barbeiro, sendo que só se aproxima desta altitude novamente no limite noroeste 

da Tapada. A cota mínima é de 18,9m, junto aos edifícios do limite sudeste da Tapada. Existe assim 

uma variação de 122 m de altitude dentro da Tapada.  

 

Dentro das próprias parcelas também existem grandes diferenças de cota, como por exemplo a terra 

da Mata de cima (parcela 10), que tem uma diferença de cotas sensivelmente igual a 20,8m. O 

Observatório (parcela 14), também apresenta uma diferença de cotas sensivelmente de 10m. 

Semelhantes diferenças de cotas, algumas maiores ou menores, vão acontecer por toda a Tapada 

nas diferentes parcelas. 

 Não só decorrente de toda esta variação topográfica, como também da multiplicidade de usos 

existentes nas parcelas da Tapada, ocorrem pontos estratégicos inerentes a um sistema de vistas 

praticamente único, em Lisboa, que estabelece diversas relações tanto, com a cidade, como com o 

Rio Tejo.  

“Porém, em certos pontos elevados, (`) a panorâmica alarga-se (`) atingindo uma maior extensão: 

todo o magnífico estuário do Tejo, definindo o contorno das serranias da outra margem, os vultos dos 

mais notáveis edifícios de Lisboa, (`) quase todos os bairros da capital (`), tudo se avista com 

impressionante clareza.” (VASCONCELLOS et al., 1956, p.137) 

 

No recinto da Tapada da Ajuda existem várias entidades em funcionamento, umas com vínculo ao 

ISA, outras de apoio tecnológico e outras sem vinculo nenhum (entidades externas), instaladas na 

Tapada pelas excelentes condições e pelo reconhecimento do ISA no domínio das ciências agrárias, 

das experimentações e ensaios científicos.  

 



TAPADA DA AJUDA: CONTRIBUTO PARA O SEU 
PLANO DE ORDENAMENTO E GESTÃO 

 

19 
 

Pelas várias características descritas, a Tapada é frequentemente objeto de várias visitas de pessoas 

individuais, de grupos organizados e grupos escolares, pela componente recreativa, lúdica, pelos 

eventos que se podem realizar alugando o pavilhão de exposições, ou outros espaços ao ar livre e 

ainda visitas ao observatório e percursos: o Roteiro Botânico (espécies notáveis da Tapada), o 

Percurso Tapada da Ajuda (história e edificação), o Percurso Natureza (Jardins e natureza) e 

Percurso Agronómico (técnico, direcionado às temáticas lecionadas no ISA).  

 

III.2 RESENHA HISTÓRICA 

A Tapada da Ajuda é um local com vários séculos de história, contudo são os últimos quatro séculos 

de história, os mais marcantes para a propriedade. Da mesma forma, a presente resenha histórica, 

aborda simplesmente os factos mais relevantes para o conteúdo do tema tratado. 

 

Inicialmente, a propriedade seria a coutada de Alcântara. Uma parte integrante da vasta coutada de 

caça de Lisboa, um dos motivos para a edificação do Palácio Real de Alcântara, em 1603 por D.Filipe 

II. (FERNANDES et al., 2012, p.33) “A constituição do núcleo fundamental da Tapada foi determinada 

por D. João IV, por escritura em 1645” (FERNANDES et al., 2012, p.33), e era denominada 

inicialmente por Tapada de Alcântara.  

 

À data, a cobertura de Monsanto era apenas arbustiva e a área correspondente à Tapada destacava-

se pela densa cobertura arbórea. “Dentro dos seus muros, que a fechavam em toda a roda, existiam 

matas de zambujeiros e outras essências florestais cuja ramaria formava uma cobertura tão espessa 

que os raios solares não conseguiam penetrar através da sua densa folhagem.” (SILVA ROSA in 

VASCONCELLOS et al., 1956, p.137.138) 

 

Com a constituição oficial da Tapada, o Paço Real passava assim a ser formado por três elementos: 

o Palácio Real, a Quinta Real e a Tapada Real, garantindo à Coroa, as três funções essenciais de 

habitação, alimentação e recreação, nos arredores da cidade.  

Garantindo estas funções, o Paço de Alcântara chegou a ser residência Real, intensificando o uso da 

tapada como coutada de caça. As caçadas realizavam-se umas vezes por desporto, recreação, 

outras como treino militar da Realeza, pois tinha condições para isso, uma vez que era coutada de 

caça maior e caça menor. (FERNANDES et al., 2012, p.34) 

 

Com o terramoto que atingiu Lisboa a 1 de Novembro de 1755, a família Real alterou a sua residência 

para o Alto da Ajuda, embora continuasse a frequentar a tapada, sofrendo esta uma renomeação 

para Real Tapada da Ajuda. “Alcântara decaíra em favor da Ajuda,” (GOMES,1935, p.5) inicia-se o 

abandono gradual do Palácio de Alcântara, nascendo posteriormente o bairro do Calvário.  

 

“Após o terramoto, a Tapada da Ajuda vai perdendo aos poucos o seu uso para recreio e vai-se 

acentuando o seu carácter agrícola. Surgem várias folhas de cultura como vinha, pomares, hortas, 
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searas, etc.” (MATOS, 1994 p.40) A produção da Tapada sofre alterações, passa de um regime 

cinegético a um regime de silvopastorícia. (ALARCÃO E SILVA, 2002, p.44) 

 

Este novo regime de silvopastorícia, foi favorável à criação da Escola Veterinária em 1830 por 

decreto celebrado por D. Miguel. Em 1841 são plantados 600 a 700 pés de oliveira, de forma a 

rentabilizar a produção da Tapada. Em 1852 é criado o Instituto Agrícola e Escola Regional de Lisboa 

e os seus ensinamentos fundidos em 1855 com a escola de veterinária.  

Sob a regência de D. Pedro V e projetado pelo Arquiteto Colson, é construído, entre 1861 e 1865, o 

observatório astronómico, que é ainda hoje considerado um dos mais notáveis da Europa. Em 1862, 

D. Luís valoriza a propriedade para servir de parque de passeio e logradouro público. (PEREIRA DE 

LIMA 2005 in SIPA, Tapada da Ajuda, 2013) 

 

É com a 3ª Exposição Agrícola de Lisboa, em 1884, que a Tapada ganha novo destaque, pela 

excelente organização do evento e pela inauguração do Pavilhão de Exposições, projeto do Arquiteto 

Luís Pedro de Ávila. Paralelamente foram executadas melhorias no jardim da Parada e melhorias 

gerais ao nível da arborização e construção. (PEREIRA DE LIMA 2005 in SIPA, Tapada da Ajuda, 

2013) 

 

O novo destaque que a Tapada ganhou, devido às várias benfeitorias efetuadas para a terceira 

exposição agrícola de Lisboa, reanimou as atividades na Tapada. “Após a exposição, embora se 

fosse intensificando a exploração agrícola da Tapada, as suas matas voltaram a ter a animada 

movimentação das caçadas, no reinado de D. Carlos”. (VASCONCELLOS et al., 1956, p.143) 

 

Contudo, progressivamente, houve um decréscimo na utilização da Tapada por parte da Realeza, e o 

seu acesso passou a ser condicionado á população, através de um pagamento ou uma licença, 

gerando novos hábitos recreativos de passeio na população. (FERNANDES et al., 2012, p.34) 

 

 “Artº3 - A tapada estará aberta ao público permanentemente, servindo para passeio, para instrução 

dos agricultores ou de quaisquer outros visitantes, bem como para lições às crianças e alunos de 

todas as escolas.” (Diário do Governo nº57 in FERNANDES et al., 2012) 

A Tapada adquire assim, gradualmente, um novo carácter ligado à ciência, à cultura e à actividade 

agrícola, bem como um novo cariz de utilidade pública.  

 

Alcântara era uma das antigas portas de Lisboa, a principal para a entrada dos produtos agrários. 

Apenas em 1885 é que a Tapada passa a ser incluída no perímetro urbano de Lisboa. (FERNANDES 

et al., 2012, p.34) 

Em 1910 dá-se a separação do ensino de agronomia e veterinária, sendo substituídos pela Escola 

Superior de Medicina Veterinária e o Instituto Superior de Agronomia.  

Após a implantação da República a Tapada ficara "sem dono sendo cobiçada por muitas entidades 

para fins diversos" (SILVA ROSA in VASCONCELLOS et al., 1956). Assim, por decreto 12 Dezembro 
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1910, publicado no Diário do Governo de 16 de Dezembro, a Tapada da Ajuda e o Jardim Botânico 

da Ajuda, foram cedidos ao Instituto Superior de Agronomia (ALVES, 2007, p.53), por determinação 

do Ministro de Fomento Dr. Manuel Brito Camacho.  

 

A 18 de Novembro de 1917, foi inaugurado o novo edifício de ensino, projecto do Arquitecto Adães 

Bermudes. A partir da construção do edifício principal, foram construídos vários edifícios na Tapada, 

embora a maioria de apoio ao ensino. Construiu-se também vários outros edifícios com outras 

funcionalidades. A área inicial da Tapada foi ainda sofrendo vários decréscimos devido a diferentes 

motivos, nomeadamente a construção de edifícios que nada têm a ver com a Tapada e que lhe foram 

sendo subtraídos, é o caso da escola primária e do Gimnodesportivo. Com a construção da ponte 

sobre o Tejo, houve uma grande porção de terreno expropriado à Tapada para construção de um dos 

seus pilares. (CARDOSO, 1992, p.8) 

 

"...vai ter o Instituto agora reunidos os elementos para a realização do ensino, como ele deve ser feito 

numa escola superior de agricultura. Dispõe de largos campos de experimentação e de numerosos 

laboratórios...onde o ensino da sciência agrícola se vai tornar cada vez mais fecundo; o ensino das 

theorias scientíficas, que é esse o que cabe ao Instituto, que não é uma escola prática de agricultura, 

nem o deve ser, sem falsear o intuito da sua fundação nem renunciar às suas tradições". Prof.Filipe 

de Figueiredo por ocasião da inauguração de edifício principal. (ALVES, 2007, p.53) 

 

III.3 OCUPAÇÃO ACTUAL 

“Não é porém, como parque de recreio, que a Tapada deve atualmente ser enaltecida, mas sim pelo 

seu valor como elemento pedagógico, indispensável a muitos assuntos professados no Instituto 

Superior de Agronomia.” (VASCONCELLOS et al., 1956, p.144) 

 

Atualmente existem várias entidades em funcionamento no interior do recinto da Tapada da Ajuda. A 

instalação do Instituto Superior de Agronomia na tapada e o seu reconhecimento e domínio nas 

ciências agrárias, atraem para o local várias outras entidades externas, de carácter semelhante de 

investigação, ensaios científicos e experimentações, ligadas igualmente às ciências e atividades 

agrárias.  

 

O Instituto Superior de Agronomia, como instituição de ensino universitário e de investigação 

científica, de referência nacional e internacional, que havia iniciado apenas com dois cursos, 

Agronomia e Silvicultura, tem vindo a ampliar o seu domínio e atualmente, os Ciclos de estudo 

existentes, são nas áreas de Ciências e Engenharias Agronómica, Zootécnica, Florestal, Alimentar e 

do Ambiente e ainda da Arquitetura Paisagista e da Biologia. (ISA, Ciclo de Estudos, 2013) 

 

Oferece assim, três ciclos de estudo: O primeiro ciclo com Sete opções de licenciatura, que visam 

fornecer ao aluno os conhecimentos base para o exercício da profissão e a devida competência para 
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prosseguir para a formação do 2º Ciclo; o segundo ciclo com dezasseis opções de Mestrado nas 

mesmas áreas das licenciaturas e ainda novas áreas de oportunidade, não só com o objectivo de 

aprofundar os conhecimentos obtidos no 1ºciclo, mas também para obter acreditação da respetiva 

ordem profissional; o terceiro ciclo, com treze opções de doutoramento, que visam promover a 

investigação científica e a criatividade e inovação no contexto socioeconómico.  

A par destes cursos que conferem graduações, existem várias pós-graduações, que não conferem 

grau nenhum, em áreas temáticas emergentes. (ISA, Missão, Visão e Valores, 2013) 

 

Apesar do Instituto superior de Agronomia estar encarregue da gestão da Tapada da Ajuda, existem 

outras entidades com sede, ou espaços, na Tapada. 

Existem várias unidades de investigação vinculadas ao instituto, nomeadamente: o Centro de 

Ecologia Aplicada Baeta Neves, a funcionar no antigo casal saloio, com o objectivo primário de 

investigação do uso sustentado dos recursos agro-florestais (ISA, Centro Ecologia Aplicada “Prof. 

Baeta Neves”, 2013); o Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista “Prof. Francisco Caldeira Cabral” 

a funcionar no edifício da biblioteca, que “tem por objectivo o desenvolvimento de estudos e projetos 

no âmbito da arquitetura paisagista, que permitam desenvolver investigação e fundamentos teóricos 

desta área de conhecimento (ISA, Secção Autónoma de Arquitetura Paisagista, 2013); o Centro de 

Estudos Florestais, que é uma unidade dedicada à investigação integrada de florestas e 

ecossistemas relacionados com produtos florestais e serviços de base florestal (ISA, Centro de 

Estudos Florestais, 2013); o Centro de Botânica Aplicada à Agricultura, uma unidade de investigação 

de estudos biológicos; o Centro de Engenharia de Biossistemas; a Unidade de investigação química 

ambiental, que é uma unidade no domínio da química aplicada à agricultura e ciências e engenharia 

ambientais. (UIPA, 2013) 

 

Encontram-se também em funcionamento na Tapada várias unidades de apoio tecnológico, 

nomeadamente: o Laboratório de Estudos Técnicos (LET); o Laboratório de Patologia Vegetal 

"Veríssimo de Almeida" (LPVVA); a Associação para o Desenvolvimento do ISA (ADISA); a 

Associação para a Inovação e o Desenvolvimento Empresarial (INOVISA), uma incubadora de 

empresas, tendencialmente para dar apoio a alunos formados no ISA; o Centro de Estudos Tropicais 

para o Desenvolvimento (CENTROP).  

Ainda se podem encontrar outras unidades, como o Herbário "João de Carvalho e Vasconcellos" e o 

Viveiro Florestal do ISA, bem como algumas associações e núcleos. (ISA, Estrutura, 2013) 

 

Existem ainda vários outros laboratórios e centros de investigação que, pelas excelentes condições 

que a Tapada reúne, optam por aqui se instalar, realçando o seu carácter científico, nomeadamente o 

posto apícola; a estação de ensaios de sementes; o Laboratório Rebelo da Silva, entre outros. 

(MATOS, 1994, p.85) 

 

É de mencionar igualmente o Observatório Astronómico de Lisboa, como entidade independente 

presente na tapada. Localizado estrategicamente para o seu efeito no “Alto da Eira Velha”(Terra do 
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Observatório, parcela 14), é uma entidade externa que pertence à Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. Desenvolve vários projetos de investigação, bem como o ensino na área de 

astronomia. Recentemente, com a instalação do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade 

de Lisboa nas instalações do observatório, veio reforçar, não só o carácter de investigação, bem 

como as atividades públicas. Costumam decorrer vários cursos anuais, assim como palestras 

mensais de astrofísica e astronomia. (OAL, Museus da Universidade de Lisboa, 2013) 

 

III.4 INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO 

Neste sub-capítulo, analisam-se os instrumentos de ordenamento do território de maior relevância, 

que se aplicam à Tapada da Ajuda. Alguns dos referidos instrumentos, determinam também a 

elaboração de Planos de Ordenamento de perímetros florestais e Planos de gestão florestal. 

 

III.4.1 GESTÃO E ORDENAMENTO FLORESTAL 

A Tapada da Ajuda encontra-se submetida a regime florestal (alínea c) Artº8º do D.R. 15/2006 de 19 

Outubro). 

 

A política florestal deve de se reger pelos princípios orientadores e objetivos estabelecidos na Lei de 

Bases da Politica Florestal (LEI 33/96), que visa não só, mais-valias para as florestas e sistemas 

naturais associados, como também, satisfazer as “necessidades da comunidade, num quadro de 

ordenamento do território.” (nº2 artº1º LEI 33/96)  

Esta Lei estabelece que o ordenamento e gestão florestal devem ser efetuados através de Planos 

Regionais de Ordenamento Florestais. Estabelece igualmente que o PROF de cada região deverá 

definir as áreas sujeitas a Planos de Gestão Florestal. 

 

O Decreto-Lei 204/99 de 9 de Junho, regula o processo de elaboração, aprovação, execução e 

alteração dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal e estabelece que a referência de base 

territorial são as unidades nível III. 

Os PROF, como instrumento de ordenamento territorial, de política sectorial, têm que se 

compatibilizar com os PROT. Pelo facto de o seu objeto principal ser a ocupação, uso e 

transformação dos espaços florestais, contribuem também para a elaboração de outros instrumentos 

de ordenamento territorial, nomeadamente os PEOT e para os PMOT. 

 

PROF AML  

O PROF AML (DECRETO REGULAMENTAR 15/2006, de 19 de Outubro) estabelece que o perímetro 

florestal da Serra de Sintra e o Parque Florestal de Monsanto são as florestas modelo da área 

metropolitana de Lisboa. 
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“O plano tem uma abordagem multifuncional, isto é, integra as funções de: produção, protecção, 

conservação de habitats, fauna e flora, silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores, recreio e 

enquadramento paisagístico.” (nº2 artº1º do Anexo A do DECRETO REGULAMENTAR 15/2006) 

 

Os princípios e objetivos explícitos no PROF AML, traduzem uma visão de uma floresta diversificada 

e explorada de uma forma sustentável. 

No nº2 do artº5º do DR 15/2006 são estabelecidos os seguintes princípios orientadores: 

“a) O princípio de uma floresta, várias funções— uma visão multifuncional da floresta é obrigatória, 

não só porque representa uma oportunidade de valorização intrínseca da própria floresta, como a 

própria sociedade o exige; 

b) O princípio do uso racional— os recursos florestais devem ser usufruídos de uma forma racional, 

potenciando as suas características intrínsecas e promovendo a sua articulação com as restantes 

utilizações do território; 

c) O princípio da gestão sustentável— a gestão florestal sustentável é hoje em dia um dado adquirido, 

não só porque é uma exigência da própria sociedade, como também porque é a melhor forma de 

promover o desenvolvimento rural integrado; 

d) O princípio da responsabilização— os proprietários florestais são os responsáveis pela gestão de 

um património de interesse público, devendo por isso ser recompensados na justa medida da sua 

contribuição para a disponibilização de um conjunto de bens e serviços proporcionados pela floresta; 

e) O princípio da boa governança— uma abordagem mais pró-activa da administração florestal e 

também um envolvimento mais articulado entre os agentes com competências na gestão dos 

espaços florestais. No fundo é o conjunto de regras e práticas que dizem respeito à qualidade do 

exercício do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, abertura, 

participação, coerência, eficiência e eficácia; 

f) O princípio da exigência e qualidade— o sector florestal só é competitivo, caso consiga dar um 

salto qualitativo em muitas das suas áreas.” 

 

O nº3 do Artº5º do DECRETO-LEI 15/2006, determina os objetivos gerais que orientam o PROF AML: 

“a) Promover o aumento dos espaços florestais arborizados, com espécies bem adaptadas às 

estações favorecendo soluções adaptadas às diferentes condições ecológicas; 

b) Promover o aumento de espaços florestais dedicados ao recreio e lazer; 

c) Promover a gestão florestal sustentável, procurando o equilíbrio entre as funções sociais, 

económicas e ambientais proporcionadas pelos espaços florestais; 

d) Promover o aumento da área de espaços florestais sujeitos a gestão florestal profissional; 

e) Incentivar a gestão conjunta nas áreas de maior fragmentação da propriedade; 

f) Promover uma prevenção eficaz dos incêndios florestais; 

g) Promover a adopção de modelos de silvicultura com vista a maior valorização dos espaços 

florestais; 

h) Promoção da utilização do uso múltiplo da floresta; 

i) Promoção da utilização e valorização da biomassa florestal residual; 
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j) Estabilização dos espaços florestais, eliminando os efeitos das especulação imobiliária; 

l) Promover a procura de novos mercados para os produtos florestais; 

m) Promover a recuperação dos espaços florestais degradados com vista à sua valorização quer em 

termos económicos quer em termos ecológicos; 

n) Controlo e erradicação dos problemas fitossanitários, em especial o nemátodo da madeira do 

pinheiro” 

 

O PROF AML (DECRETO REGULAMENTAR 15/2006) no seu artº8º, estabelece que a Tapada da 

Ajuda se encontra sujeita a regime florestal, bem como à obrigatoriedade de elaboração de Plano de 

Gestão Florestal. 

O PROF AML (DECRETO REGULAMENTAR 15/2006) estabelece igualmente, 11 “sub-regiões 

homogéneas”, como unidades territoriais homogéneas quanto às funções dos espaços florestais, 

tornando assim possível definir objetivos específicos para cada área. Neste caso a Tapada da Ajuda 

insere-se na sub-região homogénea da Grande Lisboa.  

As funções dos espaços florestais, apresentadas para a Grande Lisboa são: 

1 - Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

2 – Protecção 

3 – Conservação de habitats, de espécies da fauna e flora de geomonumentos 

(nº1 do Artº15º do DECRETO REGULAMENTAR 15/2006) 

 

“«Função de protecção» a contribuição dos espaços florestais para a manutenção das geocenoses e 

das infraestruturas antrópicas. Engloba como subfunções principais a protecção da rede hidográfica, 

a protecção contra a erosão eólica, a protecção contra a erosão hídrica e cheias, a protecção 

microclimática e a protecção ambiental; 

 

«Função de conservação de habitats, da fauna e da flora e de geomonumentos» a contribuição dos 

espaços florestais para a manutenção da diversidade biológica e genética e de geomonumentos. 

Engloba as subfunções principais a conservação de habitats classificados, a conservação de 

espécies da flora e da fauna protegida, a conservação de geomonumentos e a conservação dos 

recursos genéticos; 

 

«Função de recreio, enquadramento e estética da paisagem» a contribuição dos espaços florestais 

para o bem estar físico, psíquico, espiritual e social dos cidadãos. 

Engloba como subfunções principais o enquadramento de aglomerados populacionais urbanos e 

monumentos, o enquadramento de equipamentos turísticos, o enquadramento de usos especiais, o 

enquadramento de infra-estruturas, o recreio e a conservação de paisagens notáveis;” (Artº4º 

DECRETO REGULAMENTAR 15/2006) 

 

Quanto aos objetivos específicos estabelecidos para a mesma “sub-região homogénea”, são: 

“a) Melhorar e racionalizar a oferta dos espaços florestais na área do turismo e do lazer; 
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b) Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

c) Fomentar os valores paisagísticos dos espaços florestais.” (nº2 do Artº15º do DECRETO 

REGULAMENTAR 15/2006) 

 

A Tapada da Ajuda encontra-se vinculada à elaboração de Plano de Gestão Florestal, cujo processo 

de elaboração é regulamentado pelo Decreto-Lei 205/99, de 9 de Junho. Os objetivos são definidos 

especificamente para a Tapada da Ajuda, no nº1 do Artº37º do Decreto Regulamentar 15/2006 e 

coincidem com as funções dos espaços florestais apresentadas para a Grande Lisboa: “protecção, 

conservação e recreio, enquadramento paisagístico e estética na paisagem”. O grau de prioridade 

estabelecido, no mesmo artigo, é baixo.  

 

 

III.4.2 IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 

A Tapada da Ajuda encontra-se classificada como Imóvel de Interesse Público (Alínea b) do artº1º do 

DECRETO-LEI 5/2002). 

 

A categoria Imóvel de Interesse Público, encontra-se definida no nº 5 do artº15º da Lei nº107/2001 de 

8 de Setembro, como “Um bem considera-se de interesse público quando a respetiva protecção e 

valorização represente ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de 

protecção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado.” 

 

A classificação da Tapada da Ajuda como Imóvel de interesse público, foi decretada pelo Governo a 

19 de Fevereiro de 2002 no Decreto-Lei 5/2002. A “Tapada da Ajuda (conjunto intramuros), 

delimitada nomeadamente pela Rua do Professor Vieira da Natividade, pela Calçada da Tapada e 

pela Rua do Sítio do Casalinho da Ajuda, 1 e 2, Lisboa, freguesia de Alcântara”, faz assim, parte 

integrante do anexo II, enunciado na alínea b) do artº1º do mesmo Decreto-Lei. 

 

Esta classificação implica que a Tapada da Ajuda se encontre igualmente abrangida pelo Decreto-Lei 

140/2009, de 15 de Junho, que estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras 

ou intervenções sobre bens culturais classificados. 

 

Dos princípios gerais do referido diploma, os que se consideram de maior relevância para o presente 

estudo são: 

“a) Prevenção, garantindo como regra o carácter prévio e sistemático da apreciação, 

acompanhamento e ponderação das obras ou intervenções e atos suscetíveis de afetar a integridade 

de bens culturais de forma a impedir a sua fragmentação, desfiguração, degradação, perda física ou 

de autenticidade; 

b) Planeamento, assegurando prévia, adequada e rigorosa programação, por técnicos qualificados 

para o efeito, dos trabalhos a desenvolver em bens culturais, respetivas técnicas, metodologias e 
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recursos a empregar em sede de execução;” (alíneas a) e b) do nº1 do artº2º do DECRETO-LEI 

140/2009) 

 

O artº8º do mesmo Diploma, estipula ainda que qualquer intervenção num bem cultural, deverá ser 

acompanhada “pelos serviços da administração do património cultural competente”, que na situação 

da Tapada da Ajuda é a Direção Geral do Património Cultural. 

 

III.4.3 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL  

O Plano Director de Lisboa foi revisto e aprovado em reunião da Assembleia Municipal de 24 de Julho 

de 2012e publicado em Diário da República a 30 de Agosto 2012.  

 

Na análise do P.D.M., considerou-se as diversas classificações que abrangem a Tapada da Ajuda. 

Desta forma foram interpretadas as várias cartas desagregadas que constituem a Planta de 

Ordenamento do Município, bem como as duas cartas referentes às servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, que constituem a Planta de Condicionantes de Lisboa.  

 

Carta de Qualificação do Espaço Urbano (Planta de Ordenamento) 

Da análise da carta de qualificação do espaço urbano, a Tapada da Ajuda encontra-se abrangida por 

três tipos de classificações: 

I - Espaços consolidados  

 Espaços verdes de recreio e produção  

 Espaços de uso especial de equipamentos   

II - Património arqueológico e geológico  

 Nível arqueológico II  

III - Património Edificado e Paisagístico  

 Imóvel classificado  

 

As classificações na Carta de Qualificação do Espaço Urbano, do P.D.M., são respeitantes aos 

valores culturais e património paisagístico, e visam a conservação e valorização de bens culturais 

imóveis, com interesse arquitetónico, histórico e paisagístico.  

 

I - Espaços consolidados (Qualificação do Espaço Urbano) 

“Os espaços exteriores verdes de proteção e conservação visam a salvaguarda dos valores naturais, 

designadamente a conservação de ecossistemas, habitats, povoamentos ou formações vegetais e 

minerais de elevado valor ecológico e/ou didático, assim como as estruturas vegetais de proteção do 

solo em situações de fortes declives e/ou erodibilidade.” (nº1 artº51º do REGULAMENTO do Plano 

Diretor Municipal) 
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A classificação de espaços de uso especial de equipamentos, abrange parte da tapada e no artº54º 

do regulamento apenas indica índices urbanísticos, por esse motivo não se considerou uma 

classificação de grande relevância para o tema em estudo. 

 

II - Património arqueológico e geológico (Qualificação do Espaço Urbano) 

Quanto à classificação de nível arqueológico II, são " áreas de potencial arqueológico elevado (`) 

locais onde já foram detetados testemunhos arqueológicos e onde se presume existência de maior 

densidade e/ou espessura diacrónica de vestígios;" (alínea b) nº1 artº33º do PDM) é uma 

classificação que condiciona, em situações de operações urbanísticas e defende a valorização deste 

património, remetendo para a legislação de salvaguarda de património arqueológico. (nº2 artº33º do 

REGULAMENTO do Plano Director Municipal) 

 

III - Património Edificado e Paisagístico (Qualificação do Espaço Urbano) 

Nesta carta a Tapada da Ajuda é delimitada como um Imóvel Classificado, como já foi constatado 

anteriormente no D.L. 5/2002. Nos princípios orientadores do referido regulamento, estabelecem “os 

objetivos de conservação e valorização a longo prazo e o critério de autenticidade” (nº5 do artº27º do 

REGULAMENTO do Plano Director Municipal para os bens culturais imóveis de interesse 

arquitetónico, histórico e paisagístico da carta municipal do Património. 

 

Carta da Estrutura Ecológica Municipal (Planta de Ordenamento) 

Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal, a planta informa que a Tapada da Ajuda encontra-se 

parcialmente abrangida pela Estrutura Ecológica Fundamental e parcialmente pela Estrutura 

Ecológica Integrada.  

 

Conforme o estipulado no regulamento do P.D.M., a E.E.F. define uma estratégia de salvaguarda e 

valorização de sistemas naturais fundamentais, nomeadamente corredores estruturantes, sistema 

húmido e sistema de transição fluvial/estuarino. Quanto às classificações estipuladas, para a 

estrutura ecológica fundamental, a linha de água principal da Tapada, o Rio Seco, encontra-se 

classificada como sistema húmido. Assim, de acordo com o nº3 do artº13 do P.D.M. está sujeita a um 

projeto de requalificação e valorização. 

 

A E.E.I decorre da E.E.F e inclui a categoria de “espaços verdes permeáveis”, visando acima de tudo 

a articulação entre os sistemas naturais e culturais (artigo 11º do PDM). A classificação de espaços 

verdes, que insere a Tapada da Ajuda na E.E.I., visa " assegurar um conjunto de funções de 

equilíbrio ecológico no meio urbano e o apoio de atividades de recreio e lazer da população " (nº1 do 

artº63º do REGULAMENTO do Plano Diretor Municipal) 

 

Carta do Sistema de Vistas (Planta de Ordenamento) 

A carta que trata o sistema de vistas pretende salvaguardar e valorizar sistemas que proporcionam a 

fruição da paisagem e relações visuais diversificadas entre a Tapada da Ajuda e a Cidade. Foram 
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considerados três pontos de observação dominantes: um no observatório, com angulo de visão para 

o subsistema da frente ribeirinha (setor ocidental) e dois no Miradouro e na área da Lagoa Branca, 

com ângulos de visão para o subsistema de vales e encostas. 

 

Carta de Riscos Naturais e Antrópicos I e II (Planta de Ordenamento) 

As Cartas de riscos naturais e antrópicos I e II informam que, na Tapada da Ajuda a vulnerabilidade 

às inundações é moderada, que existem quatro vertentes com baixa suscetibilidade de ocorrência de 

movimento de massas (Nitreira, Lagoa Branca, Pateira, campos de râguebi) e que a vulnerabilidade 

sísmica dos solos é baixa.  

 

Planta de Condicionantes 

A Planta de Condicionantes informa que é um Imóvel de Interesse Público. Classificação abordada no 

capítulo específico da respetiva legislação. 

 

III.4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Da análise feita às diversas características da Tapada da Ajuda e ao estudo do enquadramento de 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis, considera-se que um Plano de Ordenamento para a 

Tapada se enquadra na figura de plano sectorial.  

“1 — Os planos sectoriais são instrumentos de programação ou de concretização das diversas 

políticas com incidência na organização do território. 

2 — Para efeitos do presente diploma, são considerados planos sectoriais: 

a) Os planos, programas e estratégias de desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da 

administração central, nomeadamente nos domínios dos transportes, das comunicações, da energia 

e dos recursos geológicos, da educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do 

turismo, da agricultura, do comércio, da indústria, das florestas e do ambiente; 

b) Os planos de ordenamento sectorial e os regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial; 

c) As decisões sobre a localização e a realização de grandes empreendimentos públicos com 

incidência territorial.” (artº 35º do DECRETO-LEI 380/99,de 22 de Setembro, alterado e republicado 

DECRETO-LEI 46/2009, de 20 de Fevereiro) 

 

O conteúdo dos planos sectoriais, para além das peças gráficas que contextualizam territorialmente 

as opções e objetivos, devem conter um relatório com diagnóstico da situação territorial e 

fundamentação dos objetivos estabelecidos. (artº 37º do DECRETO-LEI 380/99,de 22 de Setembro, 

alterado e republicado DECRETO-LEI 46/2009, de 20 de Fevereiro) 
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CAPÍTULO IV – CONTRIBUTOS PARA O PLANO DE 

ORDENAMENTO E GESTÃO DA TAPADA DA AJUDA 

 

“A ideia de paisagem engloba tanto os aspetos naturais como os culturais e é cada vez mais 

considerada como o enquadramento apropriado para o ordenamento e a gestão do território, visando 

a sustentabilidade. A paisagem exprime o resultado da interação espacial e temporal do Homem com 

o Ambiente, em toda a sua diversidade e criatividade.” (GREEN, 2000 in CANCELA D’ABREU, 2004, 

p.22) 

 

Segundo Lecoq (2007),o plano de ordenamento deve traduzir diretrizes para uma gestão integrada do 

território. Deve ser elaborado “com base numa matriz de classificação territorial, e em critérios de 

salvaguarda do património natural e diversidade biológica” (LECOQ et al., 2007, p.98) e salvaguarda 

do património cultural. Devem igualmente ser consideradas as fragilidades, as potencialidades e as 

ameaças, tendo em conta os diferentes fatores económicos, sociais, ecológicos e culturais. 

 

IV. 1 OBJETIVOS 

 

Com base nas seguintes características singulares da Tapada da Ajuda: a sua diversidade de usos, 

que sustentam a missão principal do Instituto Superior de Agronomia, que se afirma como 

Universidade de investigação científica de excelência; a reserva botânica com uma mata climácica, 

característica da flora mediterrânica; o facto da Tapada da Ajuda estar integrada na estrutura 

ecológica municipal e garantir a continuidade dos sistemas naturais; todas as componentes: cultural, 

paisagística, científica e recreativa, estabeleceram-se os seguintes objetivos gerais: 

 

IV.1.1 OBJECTIVOS GERAIS 

 

- Manter, proteger e promover os valores estéticos, históricos, paisagísticos, científicos e sociais do 

recinto para as gerações presentes e vindouras; 

- Conservar, restaurar e acentuar os elementos notáveis do parque incluindo árvores, edifícios, lagos, 

o anfiteatro, entre outros; 

- Estabelecer usos e atividades apropriadas que reflitam necessidades contemporâneas de lazer 

suportadas nos espaços da Tapada;  

- Proteger e gerir a biodiversidade em espaço urbano; 

- Garantir a continuidade da atividade de ensino, investigação e experimentação científica que tem 

vindo a ser desenvolvida na tapada, acautelando a utilização sustentável dos recursos biológicos da 

Tapada da Ajuda. 
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IV.1.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Componente Uso do Solo  

 • Proteger, gerir e monitorizar os valores agrícolas, florestais e paisagísticos 

 • Conservar a reserva botânica D. António Xavier Pereira Coutinho 

 • Eliminar/controlar plantas invasoras  

 • Elaborar fichas de caracterização de parcelas  

 • Identificar o elenco florístico da Tapada 

 • Contribuir para a gestão de parcelas 

• Componente Edificada  

 • Manter/identificar o património edificado existente 

• Componente Cientifica  

 • Promover o potencial de investigação da Tapada 

 • Apoiar os ensaios a decorrer 

• Componente Uso do Espaço  

 • Conservar e valorizar a Tapada como local de recreio informal/lazer e eventos; 

 • Explorar a Tapada numa perspetiva educacional, cientifica e de investigação, 

utilizando o património natural existente de uma forma sustentável. 

 

IV.2 METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolvida no presente tema da Tapada da Ajuda, tem por base, não só as 

metodologias apresentadas nos estudos caso, como também satisfazer as necessidades da riqueza e 

diversidade da área de estudo. 

 

Dada a abrangência de valores presentes na Tapada, nomeadamente o sistema biofísico, cultural, 

social, ensino, económico, entre outros, considerou-se que as diretrizes para o presente trabalho 

seriam apresentadas de acordo com quatro componentes: (Quadro II) 

 

 COMPONENTE ABRANGÊNCIA DE VALORES 

F Uso do Solo 
Jardins e enquadramento, Campos Agrícolas e 

experimentação, Espaços e coleções florestais 

P Edificada 
Património Classificado - Imóvel de Interesse Público, 

(Património Arqueológico) Estrutura edificada 

C Cientifica Ensino, Investigação, Potencial para ensaios 

U Uso do Espaço Recreativa, capacidade de carga/ sensibilidade; Eventos 

 

 
Quadro II: Abrangência de valores das quatro componentes  
Fonte: Autor 
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 • Componente Uso do Solo  

Considerou-se nesta componente os três tipos de uso do solo que existem na Tapada: Jardins e 

enquadramento, Campos Agrícolas e experimentação, Espaços e coleções florestais. Destaca-se 

ainda a Reserva Botânica, que se encontra inserida nas coleções florestais, a sua característica de 

mata climácica desempenha a importante função de conservação.  

 

 • Componente Edificada  

A componente edificada, compreende toda a estrutura edificada na Tapada da Ajuda. A estrutura 

edificada da Tapada revela tanto arquitetura erudita, como vernacular, como edifícios de apoio. 

 

 • Componente Científica  

A componente científica representa o potencial de ensino, investigação e ensaios, patente na 

Tapada, devido à missão desenvolvida pelo Instituto Superior de Agronomia. 

 

 • Componente Uso do Espaço  

Esta componente está diretamente relacionada com a visitação e a forma como é usado o espaço da 

Tapada de uma forma recreativa tendo, em conta a sensibilidade do espaço. 

 

Assim, conforme o organigrama (quadro III) da metodologia desenvolvida apresentado, foram 

efetuadas duas análises: a da Tapada da Ajuda e a análise dos estudos de caso. A Análise da 

Tapada da Ajuda teve a possibilidade de ser efectuada, não só através de documentos, como 

também através de um estudo exaustivo " in loco ". Quanto à análise dos estudos de caso, foi 

sobretudo o estudo dos documentos, ao nível das diferentes metodologias utilizadas para cada objeto 

de estudo.  

 

De ambas as análises foram definidos os objetivos gerais para o presente tema de trabalho. Com 

base nos objetivos gerais, mas adequado a cada uma das quatro componentes anteriormente 

referidas, estabeleceram-se os objetivos específicos.  

 

Após a definição de todos os objetivos, considerou-se relevante: o diagnóstico da situação atual da 

Tapada, através da elaboração de uma análise SWOT por cada componente; a caracterização das 

parcelas da Tapada, através da elaboração de fichas de caracterização das parcelas, à semelhança 

das utilizadas em planos de gestão florestal e a utilização de SIG como ferramenta de gestão, tendo 

sido efectuada a conversão de cartografia existente para SIG e definida a Tapada por Parcelas e 

Unidades de Gestão.  

 

Com base em todo trabalho elaborado apresenta-se uma proposta cujo principal objetivo é a 

promoção de um contributo que possibilite ações futuras de gestão, na Tapada da Ajuda. 
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IV.2.1 ANÁLISE SWOT 

Numa primeira fase, considerou-se que a análise SWOT, seria uma ferramenta de gestão e 

planeamento estratégico eficaz no diagnóstico da situação atual, contribuindo para estabelecer 

prioridades de ação e problemas a resolver. 

 

O termo SWOT tem origem na língua Inglesa e é uma sigla que representa forças (strenghts), 

fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats), que são os campos de 

avaliação sobre o território objeto de estudo. (ISU, 2013) 

 

Desta forma optou-se por efetuar uma análise para cada uma das componentes consideradas no 

plano de ordenamento. A componente Uso do Solo que abrange os usos: florestal, agrícola, jardins 

com função de enquadramento e protecção; a componente edificado que compreende: a estrutura 

edificada, o património arquitetónico e o património arqueológico; a componente científica que 

Quadro III: Metodologia desenvolvida  
Fonte: Autor 
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compreende a missão do Instituto Superior de Agronomia e de outras entidades externas que se 

instalaram na Tapada devido às excelentes condições e a componente Uso do Espaço, que é uma 

abordagem de um ponto de vista mais recreativo e de utilização do espaço que abrange percursos, 

sistemas de vistas, áreas com maior capacidade de carga e com maior sensibilidade. É assim 

apresentada uma análise geral, ao nível da Tapada da Ajuda. 

 

IV.2.2 FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS 

Numa segunda fase, depois de definidos os conceitos de unidade de gestão e parcela, através das 

fichas de caracterização que, após tipificadas, foram executadas individualmente para cada unidade 

de gestão, existentes nas várias parcelas. As fichas de caracterização das parcelas e unidades de 

gestão constituem o Anexo II. 

 

Estas fichas foram adaptadas com base no PGF de Monsanto, de acordo com o que se considerou 

atender às necessidades da Tapada da Ajuda. Desta forma, será possível instituir uma 

sistematização de gestão e manter os objetivos de cada gestor/responsável científico, junto dos 

técnicos operativos.  

 

Assim, para além da identificação dos objetivos de gestão e dos responsáveis científico e 

operacional, a classificação do uso do solo também se encontra classificada nas fichas de 

caracterização.  

 

A par das informações de caracter técnico mencionadas, a ficha contém também uma descrição geral 

da unidade de gestão; um inventário detalhado das espécies existentes em cada U.G. (foi feita uma 

atualização dos dados existentes, através de várias visitas de campo intensivas); sistema de rega e 

proveniência água; destino de produção, no caso de U.G.s com fim produtivo.  

 

Considerando ainda a componente científica, característica da instalação do I.S.A. na Tapada, as 

fichas de caracterização contemplam ainda campos destinados aos projetos científicos, que ocorrem 

tão frequentemente nas várias U.G.. Desta forma existem campos para além do responsável 

científico, anteriormente mencionado, como o nome do projeto, apoios exteriores, início do projeto 

(data de plantação), previsão da data do fim do projeto. 

 

No futuro, deverá, não só ser executada uma nova ficha por cada nova instalação de uma Unidade de 

Gestão numa Parcela, como também as fichas executadas deverão ser atualizadas com uma 

periodicidade anual (conforme programa de implementação de ações proposto). 
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IV.2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Numa terceira fase considerou-se fundamental georreferenciar a cartografia existente da Tapada, 

iniciando pela uniformização e conversão da cartografia existente para Sistemas de Informação 

Geográfica S.I.G., de forma a poder utilizar posteriormente como ferramenta de gestão. 

 

Segundo Carlos Sarmento (2005), existem dois tipos de Sistemas de Informação Geográfica, o S.I.G. 

de projeto e o S.I.G. de gestão. Para o presente tema de estudo o que se destaca é o S.I.G. de 

gestão. 

 

No S.I.G. de gestão existem “preocupações com segurança, integridade, conceção e 

desenvolvimento de aplicações específicas de utilização, distribuição e manutenção de dados. 

Frequentemente os responsáveis pela gestão do sistema não se integram no grupo de utilizadores e 

assumem a responsabilidade pela continuidade e qualidade do serviço do sistema”. (MATOS, 1994)  

 

Para uns, será uma ferramenta de gestão, para outros, uma mera ferramenta de consulta. É 

necessário que exista um compromisso na manutenção e atualização da base de dados, 

independentemente das dificuldades que possam surgir derivadas de fatores biofísicos. 

 

Considerou-se a implementação do S.I.G. como uma possível base de gestão na Tapada da Ajuda, 

porque possibilita, não só todo o tipo de consultas, de ações, medidas, todo o tipo de informações 

que se entenda incluir na base de dados, de uma forma rápida e fácil, como também elaborar 

cálculos e estatísticas e conexões com outros temas úteis. 

 

A definição das unidades de gestão e das parcelas foi o trabalho base fundamental para a elaboração 

do trabalho desta fase. Para ser possível territorializar toda a proposta, desde cedo se iniciou o 

tratamento dos dados cartográficos existentes, de forma a convertê-los em Sistemas de Informação 

Geográfica. Iniciou-se, consequentemente, o preenchimento da tabela de atributos respetiva, com os 

campos essenciais, de cada unidade de gestão.  

 

O objectivo desta tabela é contribuir para o plano de gestão, considerando que deverá ir sendo 

completa, com novos campos, de acordo com os objetivos de gestão e calendarização de ações. 

Pretende-se igualmente, melhorar a base de dados do elenco florístico e exemplares notáveis 

existentes na Tapada da Ajuda. 

 

TAREFAS 

Quanto às tarefas executadas para desenvolver a metodologia apresentada, foram as seguintes: 

⋅ Pesquisa e análise de bibliografia existente referente aos diversos temas (Tapada da Ajuda, 

Planos de Gestão, Planos de Ordenamento, Legislação`)  
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⋅ Enquadramento histórico da Tapada da Ajuda; 

⋅ Enquadramento dos instrumentos de gestão/ordenamento territorial incidentes na 

Tapada da Ajuda; 

⋅ Analise SWOT da Tapada da Ajuda;  

⋅ Fichas de caracterização das Parcelas 

⋅ Saídas de campo para reconhecimento da área em estudo e caracterização das 

parcelas (UG’s), nomeadamente preenchimento das Fichas de Caracterização de 

Parcelas (visitas a todas as parcelas da Tapada) 

⋅ Implementação do S.I.G. como uma base de gestão na Tapada da Ajuda, 

⋅ Tratamento de informação cartográfica em Sistemas de Informação Geográfica; 

⋅ Coordenação das bases em S.I.G. com vista a futuro instrumento de gestão na 

Tapada da Ajuda; 

⋅ Saídas de campo para obtenção de coordenadas para georreferenciação de limites 

indefinidos na informação cartográfica; 

⋅ Reuniões com a comissão de acompanhamento da Tapada, para um melhor entendimento das 

necessidades da Tapada; 

 

IV.3 DIAGNÓSTICO 

IV.3.1 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT, como já foi referido, é uma análise que reflete a situação atual do caso estudo, 

diagnosticando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. 

Para a elaboração deste diagnóstico considerou-se: 

• Os pontos fortes, como as mais-valias da Tapada da Ajuda. As particularidades que a tornam 

singular; 

• Os pontos fracos, como situações, que ocorrem, prejudiciais ao desempenho das diversas 

funções na Tapada; 

• As oportunidades, como ações que podem ser tomadas, tirando proveito e potenciando da 

melhor forma os recursos existentes, considerando sempre a sua salvaguarda; 

• As ameaças, como situações que ainda não ocorreram, mas que podem vir a ocorrer. Muitas 

vezes são consequência dos pontos fracos, não sendo obrigatório. 

 

Uma vez que o presente estudo da Tapada da Ajuda é estruturado de acordo com quatro 

componentes, optou-se por apresentar a análise SWOT também de acordo com as quatro 

componentes estudadas. 
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IV.3.1.1 SWOT COMPONENTE USO DO SOLO 

 

Componente Uso do Solo 

              S ( Pontos Fortes)               W( Pontos Fracos) 

- Riqueza elevada de diversidade de espécies 

botânicas; 

- Existência de espécies com caracter invasor 

em várias parcelas; 

- Vegetação climácica da Reserva Botânica; - Ensaios científicos abandonados; 

- Elevado valor e diversidade do património 

paisagístico; 

- Incerteza no Uso do Solo de algumas 

parcelas; 

- Diversidade Faunística; - Incerteza na responsabilidade de gestão; 

- Parcelas com ensaios científicos agrícolas, 

florestais e de Jardim e enquadramento; 

- Incerteza da titularidade dos técnicos 

operacionais e técnicos científicos das 

parcelas; - Diversidade do Uso do Solo de parcelas: 

Florestal, agrícola e jardins e enquadramento; 

              O (Oportunidades)               T (Ameaças) 

- Preservar o património natural e cultural;  - Risco de Pragas; 

- Divulgar o património natural e cultural;  - Consequências das alterações climáticas; 

- Investigação prática (ensaios científicos); - Carência de Mão de Obra; 

 

 

 

S - Na componente uso do solo, os pontos fortes centram-se na diversidade botânica e faunística, 

como é possível verificar no local e como também atestam os diversos estudos efetuados sobre a 

Tapada da Ajuda. A reserva botânica D. António Xavier Pereira Coutinho, é com certeza um ponto 

forte em termos botânicos, uma vez que se encontra no auge das etapas da sucessão da vegetação 

autóctone, no Clímace. (VASCONCELLOS et al., 1956, p.134) Aborda-se ainda a diversidade de usos 

do solo considerando como mais valia em relação à finalidade atual da Tapada. 

 

O - Como oportunidades, compreende-se que as atividades relacionadas com o uso do solo devem 

potenciar a preservação e divulgação de todo património natural e cultural. 

 

W - Na Tapada existem várias espécies identificadas como invasoras, (observadas “in Loco”, 

nomeadamente Ailanthus altissima (Mill.), Opuntia (L.) e Pittosporum undulatum (Vent.) Anexo I do 

DECRETO-LEI 565 de 21 de Dezembro de 1999) entre outras, assinaladas nas fichas de 

caracterização. Esta análise pretende apenas chamar à atenção para o problema, pois as diferentes 

espécies têm comportamentos diferentes e deverão ser objeto de ações diferenciadas. Outra situação 

apontada como ponto fraco, é a gestão de projetos e ensaios terminados, que se encontram sem 

manutenção. Nesta análise foram apontadas as incertezas quanto à responsabilidade de gestão, 

Quadro IV: Análise SWOT Componente Uso do Solo 

Fonte: Autor 
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como técnicos operacionais e técnicos científicos, uma vez que estas incertezas culminam na falta de 

manutenção das parcelas. Este ponto fraco tentou-se resolver nas fichas de caracterização das 

parcelas e unidades de gestão. 

 

T - Pelo facto de existir uma grande diversidade de espécies botânicas, incluindo espécies exóticas, 

que são as mais propícias a pragas, considerou-se o risco de pragas. Risco atestado pela praga do 

Rynchoforus ferrugineus (Olivier), que já causou três baixas em Phoenix canariensis no Jardim de 

Baixo e uma no Jardim da Rainha. Está contudo controlado, com um plano apertado de tratamento 

fitossanitário em todas as palmeiras da Tapada. Considerou-se igualmente relevante como ameaça, 

as alterações climáticas, e a carência da mão de obra, por ambas de formas diferentes, poderem 

afetar a paisagem da Tapada. 

 

IV.3.1.2 SWOT COMPONENTE EDIFICADO 

  

Componente Edificado 

              S ( Pontos Fortes)               W( Pontos Fracos) 

- Elevado valor do património histórico-cultural; - Muro a necessitar de obras em vários sítios; 

- Classificação de Imóvel de Interesse Público, 

Conjunto intramuros; 

- Edifícios pertencentes a entidades externas, 

encontram-se abandonados ou a necessitar 

de recuperação; 

- Edifício Principal (1917 Arq. Adães 

Bermudes) 

- Edifícios do ISA a necessitar de intervenção 

ou recuperação (ex: Geradora, Chalet, 

Abegoaria) ; - Pavilhão de exposições (1884 Arq. Luis Ávila) 

- Observatório Astronómico (1861 Arq.Colson)    

              O (Oportunidades)               T (Ameaças) 

- Recuperar o sistema de minas; 
- Vandalismo e destruição ocorrem, 

sobretudo quando há aberturas no muro; 

- Recuperar os muros - Crescentes pressões urbanísticas 

 

 

 

S - Como pontos fortes da Componente Edificado, considerou-se três características diferentes: o 

valor histórico-cultural, intrínseco à tapada; a classificação de Imóvel de Interesse Público e os três 

edifícios que para além de serem os mais imponentes da Tapada, simbolizam os três, marcos 

significantes na história da Tapada. 

 

W – Nas várias vistas de campo efetuadas, observou-se que o muro necessitava de obras, em alguns 

sítios por falta de manutenção, noutros por fatores externos (ex: alteração das cotas dos terrenos 

Quadro V: Análise SWOT Componente Edificado 

Fonte: Autor 
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adjacentes). A instalação do Instituto Superior de Agronomia na Tapada da Ajuda, confere à Tapada 

um caracter orientado para a investigação no âmbito das ciências agrárias, que tem sido muito 

procurado por entidade externas, para desenvolverem parte do seu trabalho de investigação. 

Algumas encontram-se instaladas em edifícios do ISA, outras em edifícios próprios. Estas entidades 

externas, embora no recinto da Tapada, não se encontram sob a gestão do ISA e mais tarde quando 

deixam de exercer funções na Tapada, ou simplesmente por falta de verba, esses edifícios ficam ao 

abandono, sem que o ISA possa ter algum tipo de intervenção neles. Quanto aos edifícios do ISA, 

como a Geradora, Chalet, Abegoaria, também estão a necessitar de intervenção, tendo por sido 

considerados como pontos fracos. 

 

O – Considerou-se que a oportunidade da Componente Edificado seria recuperar o sistema de minas, 

não apenas porque se possa eventualmente voltar a tirar algum beneficio para a Tapada, mas 

também porque se trata de uma obra notável de hidráulica que seria de recuperar e preservar. 

 

T – O facto de o muro que delimita o parque não se encontrar nas melhores condições, pode originar 

como ameaça, a entrada de pessoas fortuitamente na Tapada, encontrando-se assim, mais exposta 

ao vandalismo e à destruição. 

Pelos mais variados fatores que qualificam a Tapada, nomeadamente localização, sistema de vistas, 

património histórico-cultural entre outros, e por ser uma mancha com características naturais únicas, 

no meio de uma matriz densamente edificada, outra das ameaças consideradas, foi a elevada 

pressão urbanística. Esta já vem ameaçando a Tapada, sob diversas formas, nomeadamente com o 

projecto de uma Via rápida na Meia Encosta, que iria extinguir a vinha aí existente. (CARDOSO, 

1992, p.8) 
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IV.3.1.3 SWOT COMPONENTE CIENTÍFICA 

 

Componente Cientifica 

              S ( Pontos Fortes)               W( Pontos Fracos) 

- A existência do Instituto Superior de 

Agronomia, como faculdade de investigação 

de excelência; 

- Dificuldade na classificação, manutenção e 

atualização da base de dados do património 

biológico da Tapada da Ajuda de forma a 

possibilitar a articulação com Instrumentos de 

Gestão Territorial; 

- Parcelas disponíveis para ensaios/ 

investigação; 

- Coleção de plantas vasculares do Herbarium 

João de Carvalho e Vasconcellos; 
  

- Várias colecções ISA de recursos genéticos;   

- A presença do Observatório Astronómico de 

Lisboa, entidade que desenvolve investigação 

científica em astrofísica; 

  

              O (Oportunidades)               T (Ameaças) 

- Integrar meios inovadores    - Carência de financiamento para Ensaios 

- Realizar processos de transferência de 

tecnologia;     

- Falta de mão de obra para manter os 

ensaios da atividade cientifica; 

- Contribuir para o desenvolvimento 

sustentável e a competitividade do País;     

- Realização dos Projetos de investigação 

- Falta de planeamento futuro, após o término 

do projeto; 

 

 

 

S - Os Pontos Fortes da Componente Cientifica da Tapada da Ajuda, estão diretamente relacionadas 

com as condições que o ISA garante de apoio a projetos científicos e investigação, não apenas 

através de técnicos qualificados, instalações adequadas, como também disponibilizando parcelas de 

terreno, tornando possível a realização de ensaios. 

O Herbário João de Carvalho e Vasconcellos, é uma das unidades especiais do ISA. Tornou-se num 

herbário notável, pela abrangência dos seus estudos, tendo aumentado significativamente nos 

últimos 20 anos o número de colheitas, contando com uma coleção de plantas vasculares com 96 

500 espécimes. (ISA, Herbário, 2013) 

 

Outras coleções do ISA de recursos genéticos são igualmente importantes e consideradas como 

pontos fortes: Coleções in situ de Videiras (várias regiões ampelográficas): variabilidade genética 

intravarietal de castas autóctones de videira; Coleções de fruteiras autóctones e comerciais; 

Conservação ex-situ da variação genética do sobreiro; Banco de Germoplasma de proteaginosas; 

Banco de germoplama das plantas endémicas ou em vias de extinção; Colecção activa, ex situ, de 

Quadro VI: Análise SWOT Componente Científica 

Fonte: Autor 
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Brassicas spp.L.; Coleções de variedades tradicionais de trigos moles e trigos duros elaboradas pelo 

Prof. J.C. Vasconcelos; Coleção de Microorganismos associados a processos alimentares; Coleção 

de Microorganismos patogénicos; Coleção do Jardim Botânico da Ajuda; Coleção do Parque Botânico 

da Tapada da Ajuda. (SOARES, 2013) 

 

W – Georreferenciar o património biológico e mantê-lo atualizado numa base de dados, de forma a 

ser possível articular com Instrumentos de Gestão Territorial, foi considerado como um ponto fraco, 

por ser uma tarefa bastante difícil, pois requer um trabalho de campo exaustivo inicial e uma 

monitorização assídua. 

 

O – As oportunidades da Componente Científica, incidem na sua maioria na Missão do ISA enquanto 

“instituição de ensino universitário e de investigação científica no domínio das Ciências e Engenharias 

Agronómica, Zootécnica, Florestal, Alimentar e do Ambiente e ainda da Arquitetura Paisagista e da 

Biologia.” (ISA, Missão, Visão e Valores, 2013) 

 

T – As ameaças dos projetos científicos, são em primeiro lugar os recursos financeiros. Os projetos 

por vezes estão dependentes de entidades que financiam a atividade de pesquisa e isso pode atrasar 

ou até pôr em causa a exequibilidade do projeto.  

Por vezes a escassez de mão de obra, para a manutenção dos ensaios da atividade cientifica, é 

também uma ameaça aos ensaios. 

Outra questão apontada como ameaça, é a falta de planeamento para os ensaios dos projetos, após 

o seu término. É necessário determinar se alteram os técnicos responsáveis e o tipo de ações que se 

passa a efetuar, de forma a evitar que existam parcelas na tapada que fiquem sem manutenção e ao 

abandono. 
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IV.3.1.4 SWOT COMPONENTE USO DO ESPAÇO 

 

Componente Uso do Espaço   

              S (Pontos Fortes)               W (Pontos Fracos) 

- Potencial de recreio em jardins e espaço 

florestal; 

- Défice de planeamento de atividades de 

recreio; 

  
- Défice de infra-estruturas para visitantes, 

nomeadamente instalações sanitárias; 

              O (Oportunidades)               T (Ameaças) 

- Educação ambiental - Vandalismo e destruição do espaço 

- Fomentar atividades recreativas 

sustentáveis, nomeadamente ecoturismo e 

"birdwatching"; 

- A existência de cinco portões de acesso à 

Tapada torna o espaço mais vulnerável; 

- Promoção dos produtos produzidos na 

Tapada, nomeadamente nos viveiros 

florestais, posto de apicultura, etc` 

- Controlar o tipo de atividades a realizar que 

sejam compatíveis com a capacidade de 

carga do espaço; 

- Criar uma marca da Tapada da Ajuda - Controlar o acesso pedonal e viário para 

garantir a preservação do espaço; 

 

 

 

S – Incidindo a Componente do Uso do Espaço maioritariamente em recreio e Lazer, considerou-se 

como ponto forte o potencial de recreio nos Jardins e espaços florestais da Tapada que não sejam 

ensaios. Nestas parcelas poderão ser desenvolvidas diversas atividades de recreio. 

 

W – Apesar de já se realizarem pontualmente eventos na Tapada, ela tem capacidade para receber 

também outras atividades de recreio, se devidamente planeadas. Contudo é necessário criar as 

devidas condições. Existe défice de instalações sanitárias públicas de apoio ao Parque.  

 

O – Encarou-se como oportunidade, a diversidade da Tapada para desenvolver as ações de 

educação ambiental e inter-relações dos visitantes com o meio biofísico, já praticadas com alguma 

regularidade pelo Centro de Ecologia Aplicada Prof.Baeta Neves. Da mesma forma considerou-se 

igualmente como oportunidade, fomentar atividades recreativas sustentáveis, como exemplo o 

ecoturismo e o “birdwatching”. 

A criação de uma marca da Tapada, também seria uma oportunidade, não apenas para a promoção 

da própria Tapada, como eventualmente dos produtos internamente produzidos. Há vários produtos 

produzidos na Tapada como, o vinho, as plantas dos viveiros florestais,ou o mel do posto de 

apicultura. Todos esses produtos devem ser devidamente promovidos.  

Quadro VII: Análise SWOT Componente Uso do Espaço 

Fonte: Autor 
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T – Considerou-se a existência de cinco portões de acesso à Tapada uma ameaça, porque aumenta 

o acesso e circulação do número de viaturas e pessoas na Tapada, tornando o espaço mais 

vulnerável, podendo pôr em causa o equilíbrio do espaço.  

Quaisquer tipo de atividades na Tapada, sobretudo recreio e lazer, devem de alguma forma ser 

planeadas e controladas quanto à capacidade de carga do espaço, de forma a não resultar em 

vandalismo e destruição. Quando se aborda a capacidade de carga, é em vários parâmetros: não 

apenas de pessoas no espaço, como também de circulação viária, como ainda de estacionamento. 

Pretende-se que exista uma utilização sustentável do espaço, preservando as qualidades da Tapada.  

 

IV.3.2 CONCLUSÃO SWOT 

Esta análise revela que a Tapada da Ajuda, em conjunto com o ISA, como instituição, destaca-se 

pelos pontos fortes, sendo possível progredir mais através das oportunidades realçadas de cada 

componente.  

Na componente do uso do espaço, dever-se-ia tirar o melhor proveito e potenciar da melhor forma as 

oportunidades, de forma a progredirem para pontos fortes.  

Quanto aos pontos fracos e ameaças, são debilidades da Tapada, por isso devem ser considerados e 

corrigidos/anulados (quando possível) para garantir a integridade da Tapada. 
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CAPÍTULO V – PROPOSTA 

V.1 ZONAMENTO OPERATIVO 

 

A Tapada da Ajuda é um território cuja evolução representa bem as suas raízes históricas, desde a 

transição de um regime cinegético, a um regime de silvopastorícia, passando pela transformação do 

tecido social, à do sistema político, económico e cultural. 

 

As parcelas, surgindo devido às características naturais e fatores socio-culturais de determinada 

área, surgem assim por aptidões do território. No caso da Tapada, pelas folhas culturais que foram 

sendo instaladas ao longo do tempo, em conjunto com as remanescências dos povoamentos 

florestais e as edificações que foram sendo construídas. 

 

“O zonamento é uma técnica de ordenamento que consiste em delimitar áreas de solo homogéneas 

do ponto de vista de critérios de ordenamento pré-definidos e fixar para cada um deles as regras de 

uso, ocupação e transformação.” (Ficha nº 77 do DECRETO REGULAMENTAR nº 9/2009, 29 de 

Maio) 

 

No âmbito do presente trabalho da Tapada, entende-se por zonamento operativo, a delimitação das 

parcelas e unidades de gestão, de uma forma efetiva, com vista a estabelecer as diretrizes para o 

plano de ordenamento e gestão.    

 

A carta do zonamento operativo foi elaborada na base em SIG, tratada na fase anterior, de forma a 

ser possível inserir atributos que qualificam cada parcela, tornando possível o início de uma base de 

gestão da Tapada. (Anexo I – Carta I ) 

 

Independentemente das componentes Uso do solo, Edificada, Científica e Uso do espaço, 

apresentadas no decorrer do presente trabalho, e porque estas cruzam-se muitas vezes a um nível 

ou a outro, posteriormente à carta de Zonamento Operativo, que delimita as parcelas e Unidades de 

gestão, foi elaborada uma carta de Usos do Solo da Tapada da Ajuda (carta II) com indicação das 

parcelas e respetiva ocupação dominante. Nesta carta as unidades de gestão encontram-se divididas 

pelas seguintes classes de ocupação:  

 

 Espaços florestais - Espaços e Colecções florestais  

Nesta classe encontram-se incluídas as unidades de gestão com povoamentos florestais de maior 

relevância, como foi referido anteriormente, composto por uma diversidade de eucaliptos, ciprestes, 

pinheiros, entre outros. Para além dos povoamentos mencionados fazem parte vários arboretos de 

coleções florestais, que pertencem a diferentes projetos de investigação a decorrer na Tapada. Nesta 

classe destaca-se ainda a Reserva Botânica D. António Xavier Pereira Coutinho.  
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Uma zona de relevo acidentado de génese calcária, onde a vegetação instalada é característica da 

flora mediterrânica e alcançou um estado clímax. É uma comunidade dominada por Olea europea var 

sylvestris de ambos os estratos arbóreo e arbustivo, acompanhados de de Phillyrea latifolia, 

Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Retama sphaerocarpa, Lonicera etrusca, Spartium junceum, 

Ruscus aculeatus e Asparagus spp, entre outros. 

 

 Espaços agrícolas - Campos agrícolas e Experimentação  

Nesta classe encontram-se as unidades de gestão com campos destinados a culturas agrícolas e 

hortícolas, incluindo áreas de vinha, pomar, olival, horta, horto e viveiros, destinados essencialmente 

a ensaio e ensino.  

 

 Espaços ajardinados - Jardins e Enquadramento paisagístico  

Nesta classe estão incluídos não só, os diferentes jardins da Tapada como também, os espaços de 

enquadramento paisagístico. As funções desempenhadas por estes diversos espaços são 

essencialmente as de estética, educação e recreio/lazer. 

A função que estes espaços desempenham, quer no que respeita à estética, quer no que respeita ao 

recreio e ensino, requer uma gestão e manutenção do espaço, sobretudo no que diz respeito à 

sensibilidade do espaço e capacidade de carga de visitantes externos e de alunos do Instituto.  

 

Posteriormente à carta II foram elaboradas 3 cartas (carta III, carta IV, e carta V), para cada classe 

supra mencionada de forma a informar com maior detalhe o número atribuído às UG’s, podendo 

assim cruzar com as fichas de caracterização das mesmas. 

 

As três classes de ocupação foram quantificadas, resumem-se assim a: 

Espaços e Coleções florestais ocupa uma área de cerca de 35 hectares, correspondendo a 35% da 

ocupação total; 

Campos agrícolas e Experimentação ocupa uma área de cerca de 31 hectares, correspondendo a 

31% da ocupação total; 

Jardins e Enquadramento paisagístico ocupa uma área de cerca de 18 hectares, correspondendo 

a 18% da ocupação total; 
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V.1.1 PARCELAS E UNIDADES DE GESTÃO 

Uma vez que toda a área de Tapada se encontra dividida em Parcelas e sub-dividida em unidades de 

gestão, importa clarificar estes conceitos.  

 

Várias são as abordagens aos conceitos mencionados. Dos documentos consultados, considerou-se 

as definições presentes nos Critérios e Indicadores de Gestão Florestal Sustentável ao Nível da 

Unidade de Gestão, na Norma Portuguesa para Sistemas de gestão florestal sustentável Aplicação 

dos critérios pan-europeus para a gestão florestal sustentável e ainda o Plano de Gestão Florestal de 

Monsanto. 

 

Critérios e Indicadores de Gestão Florestal Sustentável ao Nível da Unidade de Gestão 

“Unidade de gestão 

Uma determinada área geográfica (fronteiras conhecidas) que: (1) abarque um ou mais proprietários; 

(2) seja composta de uma ou mais unidades de gestão; (3) esteja sujeita a um único plano de gestão, 

sendo claros os objetivos de gestão, as práticas propostas e os mecanismos de controlo (embora 

este possa considerar prescrições de gestão distintas para diferentes unidades de gestão, florestais e 

outras); (4) esteja localizada sobre uma região relativamente restrita (do ponto de vista das condições 

edafo-climáticas e ecológicas) ”. (DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS, 1999, p.7) 

 

“Talhão 

Uma partição da unidade de gestão que: (1) apresente uma composição florística, ecológica e 

estrutural homogénea; (2) esteja sujeita a um mesmo conjunto de práticas de gestão, de aplicação 

uniforme na respetiva área.” (DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS, 1999, p.8) 

 

Sistemas de gestão florestal sustentável prNP4406 2009 

Unidade de gestão florestal  

Área geográfica delimitada, constituída por prédios rústicos pertencentes a uma ou mais entidades, 

de forma contínua ou não, sujeita a um único plano de gestão e que esteja localizada sobre uma 

região relativamente restrita do ponto de vista edafo-climático e ecológico. (NORMA PORTUGUESA 

NP4406, 2009, p.10) 

 

Plano de Gestão Florestal do Parque Florestal de Monsanto 

Unidades de gestão 

“Correspondem a manchas florestais relativamente homogéneas as quais possibilitam estabelecer 

um determinado conjunto de medidas culturais silvícolas”. (CRUZ, 2010, p.64)  

Parcelas  

 

“São definidas de acordo com a tipologia de ocupação do espaço, dos povoamentos existentes, das 

potencialidades da estação ecológica e das funções.” (CRUZ, 2010, p.67) 
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“É a heterogeneidade das estruturas florestais do Parque Florestal de Monsanto, que implica uma 

abordagem através de parcelas e sub-parcelas nas quais se podem inserir as diversas unidades de 

gestão. “(CRUZ, 2010, p.64) 

 

Das definições apresentadas, embora todas sirvam de alguma forma de base aos conceitos adotados 

para o presente estudo, as que mais se enquadram nas necessidades da Tapada da Ajuda, são as 

apresentadas no Plano de Gestão Florestal do Parque do Monsanto. 

V.1.2 PARCELAS 

 

A Tapada da Ajuda “foi sendo sucessivamente palco de várias atividades agrárias, tendo com 

ocupação maioritária culturas e ocupação florestal” (MATOS, 1994, p.95). Analisando as cartas de 

evolução de ocupação da Tapada, desde 1849 (MATOS, 1994, pp.94-95), observa-se que o 

emparcelamento da Tapada teve origem nas folhas de culturas agrícolas. Apesar de manter sempre 

áreas com ocupação florestal e vegetação de protecção e enquadramento, foram as folhas agrícolas 

que ditaram o emparcelamento. As estradas e caminhos na Tapada foram sendo traçados de forma a 

respeitar as parcelas assim definidas. 

 

Entende-se assim que a definição de parcelas adequada à Tapada é:Área geograficamente 

delimitada, na sua maioria, por estradas, muros ou linhas de água, que em função da dominância dos 

povoamentos e culturas existentes, definem a tipologia de ocupação do espaço.  

 

Pelo facto dos povoamentos e atividades não serem homogéneos, e de forma a que não se 

continuasse a dividir a tapada em mais parcelas, optou-se por uma abordagem semelhante à do PGF 

do Parque florestal de Monsanto, inserindo nas Parcelas as Unidades de Gestão. 

V.1.3 UNIDADES DE GESTÃO 

Área contida numa parcela, com uma cultura ou povoamento homogéneo, que permite determinar um 

conjunto de objetivos de gestão e que possui responsáveis técnicos e/ou científicos definidos. 

 

V.2 PLANO DE MEDIDAS E ACÇÕES PARA A TAPADA DA AJUDA 

 

PLANO DE GESTÃO - O CONCEITO 

Um plano de gestão é um documento que deve fornecer orientações de gestão, às partes 

intervenientes, de forma a obter uma gestão coordenada que dê resposta aos objetivos 

estabelecidos. Deve descrever o status do parque, as oportunidades e as ameaças, devendo desta 

forma considerar os potenciais do sítio. Deverá igualmente, ser um documento flexível, dinâmico e 

adaptativo não apenas nas funções, como também nas ações e no tempo. (LECOQ et al., 2007, 

p.107) 
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PLANO DE MEDIDAS E ACÇÕES 

O plano apresentado pretende contribuir para a orientação da gestão da Tapada da Ajuda. Pretende 

não só, dar resposta aos objetivos gerais e específicos estabelecidos, como também ir ao encontro 

das necessidades e potencialidades da Tapada. 

 

À semelhança de metodologias utilizadas nos estudos de caso apresentados, o plano de medidas e 

ações apresentado para a Tapada da Ajuda foi agrupado de acordo com as quatro componentes 

anteriormente definidas. Os 12 objetivos específicos que haviam sido definidos, compreendem agora, 

entre eles, 30 medidas e 57 ações. Cada medida surge como providência para atingir o objectivo 

específico estabelecido e as ações surgem como meios para atingir as medidas e consequentemente 

os objetivos. Foi ainda estabelecida a prioridade das ações. 

 

De seguida indica-se de que forma as componentes foram consideradas para o plano de medidas e 

ações e as indicações genéricas para as medidas (Quadro VIII): 

 

Componente Uso do Solo  

A componente uso do solo está relacionada, não só com a aptidão do solo, a instalação do ISA e a 

sua missão, como também com fatores históricos," nos tempos de administração da casa real, 

algumas matas foram transformadas, tendo os zambujeiros sido,`, destroncados,` para serem 

enxertados e convertidos em oliveiras. (SILVA ROSA, 1920 in MADEIRA, 1973, p.4) Desta forma, 

considerou-se as três sub-componentes existentes na Tapada: Espaços e coleções florestais, 

Campos agrícolas e experimentação e Jardins e enquadramento paisagístico. 

 

Componente Edificada 

A Tapada da Ajuda é um local valorizado pela sua diversidade de património edificado, histórico, 

Natural paisagístico. Esta componente foca, acima de tudo, a estrutura edificada da Tapada. Não 

apenas a estrutura patrimonial arquitetónica e arqueológica, como também a edificada de apoio. A 

variedade constante do inventário arquitetónico seria merecedora de ações específicas detalhadas. 

Não se tratando do objeto principal deste trabalho, apenas são estabelecidas ações genéricas, 

recomendando-se um plano de gestão da estrutura edificada.  

 

Componente Científica 

A Tapada da Ajuda é um local que é procurado, não só pelos seus recursos biológicos, como também 

pelas condições que o Instituto Superior de Agronomia oferece como instituição reconhecida 

nacionalmente e internacionalmente no ensino e investigação no campo das ciências agrárias.  

 

Os seus recursos biológicos são boas fontes de pesquisa e monitorização para trabalhos científicos. 

Existem diversas unidades de gestão na Tapada, que estão atribuídos a diferentes projetos de 

investigação, uns na sequência de teses de mestrado/doutoramento, outros desenvolvidos pelas 
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unidades de investigação vinculadas ao Instituto. Os trabalhos desenvolvidos tendem a contribuir 

estrategicamente para conservação da biodiversidade.  

 

Componente uso do espaço  

 

A Tapada da Ajuda é um local público de interesse para toda a cidade. Esta componente está muito 

relacionada com a visitação à Tapada, daí que, para manter o seu carácter, deverá apenas acolher 

visitantes que reconheçam o seu valor cultural, patrimonial e/ou paisagístico, de forma a garantir a 

preservação do espaço. A qualidade para recreio informal e eventos que a tapada oferece é quase 

única, não só pelos valores mencionados, como também pela sua localização dentro do perímetro 

urbano de Lisboa. 

 

C
o
m
p
o
n
en
te
 U
so
 

d
o
 S
o
lo
 

V
al
o
re
s 
n
at
u
ra
is
 Indicações Genéricas 

Recuperar as linhas de drenagem natural.  

Conservar a reserva botânica   

Controlar/eliminar as espécies invasoras.  

Monitorizar / conservar exemplares notáveis.  

Monitorizar / eliminar vegetação invasora nas várias parcelas 

C
o
m
p
o
n
en
te
 

E
d
if
ic
ad
a
 

In
ve
n
tá
ri
o
 

ar
q
u
it
et
ó
n
ic
o
 Elaborar e atualizar as fichas de caracterização dos edifícios da Tapada  

Levantamento dos edifícios da Tapada; 

Recuperar a rede de minas (onde possível) 

Controlar novas construções e/ou ampliações de edifícios 

 

C
o
m
p
o
n
en
te
 

C
ie
n
tí
fi
ca
 

In
ve
st
ig
a
çã
o
 

 

Promover/divulgar bolsas de investigação associadas à gestão da Tapada 

Gerir e apoiar os espaços de campo dedicados à investigação 

C
o
m
p
o
n
en
te
 u
so
 d
o
 e
sp
a
ço
 

 In
te
rp
re
ta
çã
o
 e
 e
d
u
c
aç
ão
 

am
b
ie
n
ta
l 

 

Promover, junto dos visitantes, as diferentes componentes patrimoniais: 

histórica, cultural, arquitetónica e paisagística da Tapada; 

Informar devidamente os visitantes da componente biofísica da tapada; 

Promover a consciência ambiental dos cidadãos; 

Promover visitas de escolas; 

Desenvolver sinalética uniforme para toda a Tapada, que se integre na paisagem 

(identificação de árvores, arbustos, edifícios, percursos, entre outros); 

Implementar Trilhos interpretativos; 
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Quadro VIII: Indicações genéricas para o plano de medidas e ações 
Fonte: Autor 

G
es
tã
o
 d
e 
e
ve
n
to
s
 

O
rd
en
ar
 a
s 
at
iv
id
ad
e
s 
d
e 
re
c
re
io
 l
az
er
 

Evitar danos nas árvores, raízes e troncos, durante os eventos ou a sua 

preparação;  

Exclusão do acesso público em geral aos eventos privados; 

Determinar/gerir a capacidade de carga/sensibilidade das áreas (pessoas, 

estacionamento, bicicleta); 

Delimitar a acessibilidade do público a determinadas áreas sensíveis de 

flora/fauna; 

Monitorização de estragos pós eventos; 

Gerir a compactação do solo e respetiva cobertura do solo pós evento;  

Recuperação de percursos pedonais; 

Proporcionar eventos que divulguem a importância do Património Cultural 

paisagístico da Tapada;  

Desenvolver um calendário sustentável de eventos públicos, diurnos ou noturnos 

que dinamizem a Tapada. 

 

 

 

 

Apresenta-se de seguida o plano de medidas e ações (Quadro IX) para a Tapada da Ajuda. O 

respetivo cronograma será apresentado posteriormente. 
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V.2.1 PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACÇÕES/CRONOGRAMA 

 

Neste sub-capítulo da proposta, apresenta-se a programação da implementação das medidas e 

ações para a Tapada, através de um cronograma (quadro X), que à semelhança do plano de medidas 

ações, se pretende flexível e com uma duração de cinco anos.  

O cronograma encontra-se dividido em trimestres. O primeiro trimestre equivale aos meses de 

Janeiro, Fevereiro e Março, o segundo a Abril, Maio e Junho e sucessivamente. Caso o início da 

aplicação do plano não coincida com o início do ano, as ações indicadas por trimestre, no 

cronograma, deverão ser adaptadas às do trimestre a decorrer e o cronograma adaptado 

respetivamente.  

No cronograma, tipificaram-se as ações apresentadas no plano em sete tipos diferentes, de forma a 

concluir qual o tipo de ações a executar que são preponderantes na Tapada (gráfico I). Elaborou-se 

igualmente um gráfico de forma a concluir qual a prioridade das intervenções que a Tapada necessita 

(gráfico II). 

Dos sete tipos considerou-se: Ações de Manutenção, que abrangem manutenção de parcelas, 

povoamentos florestais, edifícios`; Ações de Recuperação, que abrangem recuperação de 

povoamentos florestais, linhas de água, edifícios`; Ações de Integração, que são ações de inserção 

e gestão de bases de dados; Ações de Divulgação, que abrangem a divulgação do Património natural 

e cultural e de dados ao nível da componente cientifica; Ações de Instalação, que abrangem 

instalação de sinalética, de culturas agrícolas, de povoamentos florestais,`; Ações de Substituição, 

dirigido à substituição da sinalética; Ações de Protecção, que abrangem protecção do Património 

natural e cultural e de dados. 

 

CONCLUSÕES 

Ao analisar o cronograma, conclui-se que existem ações que se realizam apenas no primeiro ano, 

tendencialmente ações de recuperação e integração. As ações de manutenção ocorrem anualmente, 

com a respetiva periodicidade. A maioria das ações associadas à componente científica, ocorrem 

continuamente. 

 

Do gráfico I conclui-se que o tipo de ações preponderantes no plano de medidas e ações para a 

Tapada, são as ações de manutenção, seguido das ações de divulgação e de seguida as importantes 

ações de recuperação. 
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Gráfico I:  Preponderância de ações a executar 
Fonte : Autor 
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V.2.2 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES PARA OS JARDINS DA TAPADA 

Cada categoria de uso do solo, Espaços e coleções florestais, Campos agrícolas e experimentações 
ou Jardins e enquadramento paisagístico, deverá ter o seu próprio programa de intervenções 
adequado às respetivas operações culturais necessárias para cada UG. 
Opta-se assim por apresentar um exemplo de programa de intervenções para o Jardim da Rainha. 
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CONCLUSÃO 

 

A par das características singulares da Tapada, ao nível do património cultural, natural e paisagístico, 

as várias classificações nos diferentes instrumentos de gestão territorial, ao nível florestal, patrimonial 

e até mesmo ao nível da estrutura ecológica municipal no PDM, requerem uma abordagem 

pluridisciplinar do recinto. Torna-se assim necessário garantir a coesão na gestão do território, 

através do estabelecimento de diretrizes para o plano de ordenamento e gestão da Tapada. 

 

No trabalho desenvolvido, a análise da Tapada e dos estudos de caso, permitiram elaborar uma 

metodologia que fosse de encontro às necessidades da Tapada, bem como à respetiva conservação 

do património cultural e natural. Como diretrizes, definiram-se os objetivos gerais e foi importante 

estabelecer as quatro componentes (uso do solo, edificado, científico, uso do espaço), presentes na 

Tapada, para definir os objetivos específicos.  

 

Os processos intermédios, para a obtenção da proposta, são por si só importantes como contributos 

para o Plano de Ordenamento Gestão da Tapada.  

 

O tratamento da cartografia da Tapada e de dados em SIG, foi considerada como uma ferramenta 

essencial para gestão e/ou consulta de medidas, ações, estatísticas, conexões com outros temas 

úteis, etc., sendo sempre necessário um compromisso de manutenção e atualização das bases de 

dados.  

 

As Fichas de Caracterização de Parcelas e UG’s, que foram executadas individualmente para cada 

unidade, são a identificação de cada UG e descrevem a Unidade nos vários campos. São importantes 

porque indicam a atribuição de responsabilidades, qual o projeto científico a decorrer e o respetivo 

prazo de duração, a par de outras descrições incluindo a adequação ao centro de custos. Com a 

elaboração destas fichas, pretende-se facilitar a gestão e colmatar alguns pontos fracos apontados na 

análise SWOT, nomeadamente as incertezas ao nível dos responsáveis científicos e técnicos, entre 

outros. 

 

Elaborou-se ainda um diagnóstico da situação atual da Tapada através de uma análise SWOT, 

estruturado de acordo com as quatro componentes apresentadas. Com este diagnóstico é possível 

alertar, não só para as várias fraquezas e ameaças da Tapada, mas também realçar as 

oportunidades de forma a transformá-las em pontos fortes. 

 

Assim, a manipulação de dados em SIG foi essencial para obter o Zonamento Operativo, bem como a 

análise SWOT e as fichas de caracterização das parcelas e UG’s, importantes para obter o Plano de 

Medidas e Ações e o respetivo Programa de Implementação, visando sempre os objetivos definidos 

através da análise da Tapada.  
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A elaboração do Zonamento Operativo teve por objetivo tornar mais acessível e prática a delimitação 

das parcelas e unidades de gestão, não apenas para as entidades gestoras, como para os técnicos 

científicos e operacionais. Deste modo é com maior facilidade, que se estabelecem objetivos de 

gestão, medidas e ações de intervenção UG a UG, consoante existência de um projeto científico ou 

não.  

 

Sendo o documento resultante do zonamento operativo, uma carta, deverá ser coordenado com as 

fichas de caracterização das parcelas, que contêm as várias informações de identificação de cada 

UG, nomeadamente técnicos científicos, técnicos responsáveis, objetivos de gestão, povoamentos, 

etc.  

 

Neste processo foi importante estabelecer os conceitos de parcela e unidades de gestão adequados 

às características da Tapada. Variam ligeiramente das apresentadas em Planos Florestais, devido à 

singularidade da Tapada. As parcelas da Tapada surgem relacionadas com a história da Tapada e as 

UG’s surgem na sua maioria com os projetos científicos. Existe ainda uma sub-unidade das UG’s, o 

Talhão, à qual pode ser necessário chegar para determinados ensaios e experimentações, contudo 

não se considerou relevante para este trabalho. 

 

O Plano de medidas e ações que resultou do presente trabalho, é essencial para contribuir para a 

gestão da Tapada. Dá-se resposta aos objetivos gerais e posteriormente cada componente responde 

aos objetivos específicos correspondentes, através de medidas e ações. Para além dos objetivos 

propostos no início do trabalho, considerou-se também algumas indicações genéricas ao nível das 

medidas a tomar, nomeadamente: valores naturais, inventário arquitetónico, investigação científica, 

interpretação e educação ambiental e gestão de eventos. Numa fase mais evoluída o plano de 

medidas e ações deverá ser quantificado no que respeita a custos. 

 

O respetivo programa da implementação de ações foi elaborado de acordo com um cronograma para 

cinco anos, sendo que este se pretende dinâmico e flexível.  

 

A ficha do programa de intervenções para Jardim da Rainha que se apresenta como exemplo, é um 

exemplo do que poderia ser uma ficha tipo para programa de intervenções anuais a executar em 

cada UG. Assim, cada UG passaria a ter uma ficha de caracterização de parcelas e UG (Anexo II) e 

uma ficha com o programa de intervenções. 

 

Pretende-se com os contributos acima delineados e com o Plano de Medidas e Ações, não só a 

perspetiva de uma gestão coesa do território da Tapada, mas também a perspetiva de uma Tapada 

mais dinâmica, não só intramuros, como na interação com a cidade. 
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Anexo I – CARTAS DE ZONAMENTO OPERATIVO 

 


