
 



Comentários e sugestões ao projecto Operação de Reabilitação Urbana Sistemática 

Campo Grande- Calvanas apresentadas ao abrigo do nº 4 do artº q 17º do Cecreto-Lei nº 

307/2009, de 23 de Outubro, na sua actual redação (Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana) e do nº1 do artigo 89º do Decreto Lei nº 80/2015, de 14 de Maio, que aprovou a 

revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gastão Territorial. 

 

Sugestão 1 – a apresentação de imagens 3D ( á semelhança das disponibilizadas para a 

Operação Integrada de Entrecampos) ajudaria à compreensão da proposta, em particular 

para quem não tem prática na interpretação de elementos gráficos e cartográficos. 

Sugestão 2 – aparentemente a questão do estacionamento não está resolvida, verificando-

se pelo que é possível analisar uma redução substancial (- 400?) do número de lugares de 

estacionamento face à dotação actual. 

Nesta zona, e com impacto particular na parcela do Campo Grande abrangida, há polos 

geradores de tráfego e procura de estacionamento permanentes:  

1. o jardim que após recuperação (uma mais valia importante) atrai um número de 

pessoas significativamente maior 

2. dentro do jardim a instalação de “paddle” que funciona em horário alargado e 

encontrando-se no lado nascente induz ao estacionamento de mesmo lado, com 

travessias permanentes de pedestres sem uso da passadeira ou da passagem 

superior 

3. a Universidade Lusófona 

Há ainda que contar com os jogos no Estádio do Sporting Clube de Portugal que quando 

ocorrem impossibilitam normalmente o acesso às garagens e o estacionamento, mesmo 

irregular. 

Mantendo-se estas ocupações não é de prevêr que haja redução das necessidades de 

estacionamento, cuja escassez prejudica já essencialmente os moradores 

O traçado proposto, com o alargamento dos passeios e a criação de via de velocidade 

reduzida permite a criação de estacionamento longitudinal ao longo do canteiro central e 

estacionamento perpendicular no passeio sem afectar a circulação de peões, que 

permaneceria ainda assim de largura muito significativa. 

Ver planta anexa 

Sugestão 3 – prevê-se a demolição dos edifícios nºs 330 e 332 para a passagem de uma via. 

Aparentemente esta via poderia acompanhar o percurso da via diagonal, a sul do nº 300, 

consolidando o traçado e evitando a criação de uma “ilha” com 3 edificios, reduzindo 

simultaneamente o encargo com as expropriações e realojamento. A frente urbana a norte 

do referido nº 300 encontra-se consolidada, tem razoável coerência volumétrica e 

arquitectónica, e quando recuperada será um elemento de valorização da envolvente do 

jardim. 

Ver planta anexa 

Sugestão 4 – O traçado de caminhos de peões perpendiculares às vias induz a 

atravessamentos de risco, sugere-se revisão dos traçados nestes casos. 

Ver planta anexa 

 





 



 









 

































 



































































































 















































 











 





































































 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 

VICTISVELOX - Imobiliário e Consultadoria Lda, sociedade comercial com o NIPC 504.738.780 e sede na 

Av. Salgueiro Maia, 1072, A/B, 2785-503 São Domingos de Rana, vem apresentar a seguinte  

 

EXPOSIÇÃO 

 

no âmbito da Discussão Pública da 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA SISTEMÁTICA CAMPO GRANDE - CALVANAS 

 

Nos termos e com os fundamentos seguintes: 

 

1. A sociedade aqui Requerente é locatária financeira e legítima possuidora do imóvel sito no Campo 

Grande, na Rua Oriental, n.º 298, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 

874 do Campo Grande e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 351 da freguesia de 

Alvalade. 

 

O prédio tem a área de 4.376,00 m² e várias construções nele implantadas. 

 

2. Ao longo dos últimos anos a Requerente tem vindo a desenvolver contactos com os Serviços da CML 

com vista a apurar como e quando poderá realizar o aproveitamento urbanístico do imóvel. 
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3. No decurso destes contactos, os seus representantes foram informados que não seria aceite 

qualquer projeto de edificação uma vez que estava em curso para a zona onde se localiza o prédio 

supra identificado a elaboração o ESTUDO URBANO DE CALVANAS que definiria a solução 

urbanística a desenvolver na zona e que determinaria como e em que termos seria prevista a 

edificabilidade. 

 

4. Assim, a Requerente, impedida de obter o licenciamento de obras para o prédio, vem aguardando 

pela referida solução urbanística. 

 

5. É com total surpresa e estupefacção que foi confrontada com um projeto de Operação de 

Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) que não só elimina por completo a propriedade descrita, 

que é ocupada com vias públicas e espaços verdes, como não prevê qualquer edificação em toda a 

zona objeto desta ORU. 

 

6. Por palavras, a CML propõe o desenvolvimento de uma operação em que faz desaparecer o prédio 

(e necessariamente as construções e actividades aí desenvolvidas) e não prevê a criação de novos 

prédios susceptíveis de edificação que possam ser atribuídos aos proprietários atingidos. 

 

7. Do projeto em apreço resulta que elimina-se a propriedade e não se propõem quaisquer 

alternativas aos proprietários prejudicados, o que implicará graves e avultados prejuízos. 

 

8. Esta solução, além de gravosa, não aceitável ou compreensível atendendo, não apenas aos danos 

que sofrerá, mas também à intenção da Requerente levar a cabo o aproveitamento urbanístico do 

imóvel.  
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9. Acresce que, no projeto em apreço, refere-se de forma meramente genérica que está previsto o 

montante de € 35.000.000,00 para a aquisição dos prédios pelo Município de Lisboa. 

 

10. Porém, não se justiça este valor e, muito menos, se indica qual o montante destinado para a 

aquisição do prédio em questão e quais os critérios e parâmetros utilizados para a determinação do 

mesmo. 

 

11. Da mesma, forma não se descortina na proposta a possibilidade de permuta do prédio por 

propriedade municipal com capacidade edificatória e valores equivalentes, que permitam à 

Requerente desenvolver a atividade que pretendia com o prédio atual. 

 

Considerando o supra exposto, 

Requer-se: 

a) a revisão do projeto da ORU de modo a prever 

edificabilidade a distribuir pelos proprietários cujos 

prédios são eliminados; 

b) Informação sobre o modo de cálculo, critérios e valores 

projectados para a aquisição do prédio. 

 

Pede Deferimento 

O ADVOGADO 

_______________ 
JOÃO MARICATO 

C.P. 11.413-L 
NIF 202.674.290 

Rua das Picoas, 12, 2º 
1050-173 LISBOA 
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