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.::1!1 CARTÃO DE CIDADÃO a:ll •••• 

Assunto: Aprovar submeter à aprovaçio da Assembleia Municipal de Lisboa a delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro 

Considerando que: 

1· A •Estratégia de Reabilitação Urbana 201412020" prevê que em áreas especfficas onde se 

verifique a necessidade de uma intervenção mais profunda e articulada para atender à 

degradação do conjunto do edificado e/ou do espaço público, ou mesmo por razões sociais a 

económicas ou ambientais, se possa justificar a delimitação das respetivas ARU, com a 

correspondente aprovação da ORU Sistemáticas. 

2· A área de intervenção inclui a Quinta do Ferro, a qual insere-se nos Bairros e Zonas de 

Intervenção Prioritária (•BIP/ZIP} identificados pelo Programa Local de Habitação e para os 

quais se deve procurar uma intervenção municipal assente numa perspetiva integrada de 

regeneração urbana que promova a coesão social e territorial, bem como a sua articulação com 

o espaço urbano envolvente; 

3 • A regeneração urbana da Quinta do Ferro é uma preocupação do Municrpio de Lisboa, por se 

tratar de uma área de privação múltipla, nomeadamente em termos sociais, económicos, 

urbanísticos e de vulnerabilidade a riscos naturais. 

4 - Em 2008, 2009 e 2013 os serviços de urbanismo procederam à elaboração de estudos 

urbanísticos que visavam a restruturação e renovação do tecido urbano da Quinta do Ferro, os 

quais acabaram por não avançar devido a constrangimentos financeiros e à falta de adesão das 

partes envolvidas. 
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5- A Cooperativa Trabalhar com os 99% apresentou uma candidatura ao Programa Parcerias 

Locais BIP/ZIP Lisboa 2016, com o nome QUINTA DO FERRO PARTICIPA, que, para além da 

elaboração de um estudo urbanrstico de reabilitação do edHicado e do espaço público do bairro, 

previa também: 

a) O desenvolvimento de práticas participativas e colaborativas tendentes à organização 

dos moradores e proprietários, incluindo a formalização da Associação dos Amigos da 

Quinta do Ferro; 

b) A elaboração de um relatório de diagnóstico das sttuações urbanas a necessitar de 

intervenção e reivindicações da população local. 

6- Em reunião de Câmara Municipal de Lisboa de 13 de outubro de 2016 foi homologada a lista 

de candidaturas admHidas e pontuadas no Programa BIP/ZIP Lisboa 2016- Parcerias Locais 

mediante a Proposta 540/CMU2016, tendo sido atribuído um apoio financeiro e na sua 

sequência apresentado um estudo urbanístico em 2018. 

7 - Em reunião de acompanhamento do desenvolvimento do projeto, realizada a 31 de janeiro de 

2019, o Departamento de Planeamento Urbano transmHiu aos representantes de Cooperativa 

Trabalhar com os 99 % a necessidade de serem a~erados e ultrapassados alguns 

constrangimentos ao desenvolvimento do trabalho apresentado, sendo que até à data não foi 

apresentada uma nova versão do estudo urbanístico; 

8- Na sequência, estes constrangimentos ao desenvolvimento do projeto foram discutidos numa 

reunião técnica interna de dia 15 de março de 2019, entre os serviços de urbanismo e os 

serviços de desenvolvimento local, na qual se concluiu que dadas os constrangimentos à 

execução do estudo apresentado, a solução passaria pela delimitação de uma ARU e da 

subsequente ORU, conforme Anexo 11, remetendo-se essa decisão para nível político. 

9 - Em 22 de setembro de 2020 foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal (•AML ") 

a recomendação n.9 116/02, a qual propõe que a Câmara Municipal: 
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•1 - Proceda à delimitação da Area de Reabilitação Urbana da Quinta do Fe"o, com a 

criação da co118spondent6 Operação de Reabilitação Urbana ou outro instrumento que 

con'esponda a uma solução definitiva; 

2 - A solução deverá respeitar os direitos de proprietários e inquilinos e deve procurar 

assegurar uma resposta de habitação digna a quem não a possuiu; 

3-Até ao 1.! trimestrB de 2021, a CML apresente uma solução à CML e à AML, através 

da 3.' Comissão Permanente; 

4-Proceda, em articulação com a Associação Amigos da Quinta do Ferro e da Junta de 

Freguesia de São VIC9nt6 ao levantamento urgente das necessidades sociais do bairro, 

designadamente de saúde pública."; 

1 O - Em conclusão, todos os estudos elaborados até esta data evidenciaram faHa de adesão de 

todas as partes envolvidas e ou insuficiências que não foram, entretanto, ultrapassadas, tendo 

sido recomendado pelos serviços de urbanismo e de desenvolvimento local a necessidade de 

proceder à delimitação de ARU, seguida de ORU sistemática, o que acabou por consubstanciar 

o teor da recomendação aprovada por unanimidade em AML, à qual se dá agora execução. 

11- Para o efeito, devem aproveitar-se os contributos tidos como adequados e exequíveis que 

tenham resuHado dos estudos e diagnósticos elaborados ao longo dos úHimos anos. 

12 - A área de intervenção desta ARU abrange um território com cerca de 6ha, onde se inclui a 

Quinta do Ferro e outros espaços urbanos que necessttam de qualificação urbanística e que são 

essenciais para o reforço da coesão terrttorial e social da Quinta do Ferro, apresentando as 

seguintes confrontações- conforme delimHação constante no Anexo I à presente proposta: 

• A norte: com a Rua Leite de Vasconcelos, 1 a 85A; 

• A sul: com o Campo de Santa Clara, 136 a 140 e 151 a 159/Travessa Conde de 

Avintes/Travessa das Flores/Travessa das Freiras/Rua Entremuros do 

Mirante/Outeirinho do Mirante, 1 a 43; 

• A nascente: com a Rua do Vale de Santo António, 1 a 39A; 

• A poente: com a Rua Senhora da Glória, 6 a 34/Rua da Verónica, 5 a 35. 
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13 - A Quinta do Ferro é uma área a que corresponde a um tecido urbano pouco estruturado e 

fechado sobre si mesmo que importa abrir à envolvente e articular com os tecidos urbanos que a 

circundam, embora mantendo a autonomia e singularidade que o caracterizam. 

14· Atualmente na Quinta do Ferro predomina o uso habitacional, destacando-se um n~cleo de 

habnações precárias, áreas de estacionamento desordenado e ainda as instalações do Clube 

Desportivo da Graça com entrada pela rua da Senhora da Glória, incluindo um pequeno 

polidesportivo a descoberto; 

15 • A solução para os problemas prementes identificados na Quinta do Ferro encontra-se 

circunscrita, mas deverá estruturar-se em ligação e articulação sócio territorial com esta área 

histórica da cidade, valorizando as ruas existentes e outros espaços públicos, aproximando os 

habitantes destas áreas. 

16- O objetivo da delimHação da ARU da Quinta do Ferro, assenta na reconhecida necessidade 

de concretizar uma solução integrada que promova mecanismos que assegurem a regeneração, 

reabiiHação e qualificação urbanística, social e ambiental, que repovoe e rejuvenesça o centro de 

Lisboa e promova o acesso a habHação condigna para todos os atuais residentes, na medida do 

exequível; 

17 - A delimHação da Área de ReabiiHação Urbana e a sequente Operação de ReabiiHação 

Urbana deve orientar-se pelos seguintes princípios: 

a) O princípio da abrangência e coesão territorial, intervindo na totalidade da Quinta do 

Ferro e nos espaços pertinentes da envolvente; 

b) O princípio da coesão social, integrando dHerentes grupos socioeconómicos da 

população no mesmo território, valorizando o desenvolvimento do sentido de 

comunidade, e articulando de forma coerente as intervenções físicas com as estratégias 

de Desenvolvimento Social articuladas, nomeadamente através de plataformas de 
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cooperação entre entidades competentes em razão da matéria e instituições sem fins 

lucrativos que se dediquem ao desenvolvimento local e combate à pobreza; 

c) O princrpio da transparência e de independência da atuação pública em matéria de 

ordenamento do território e de defesa do interesse público e da população, conduzindo o 

processo de planeamento e de regeneração urbana de modo a evitar fenómenos de 

especulação imobiliária e de desproteção dos mais wlneráveis, utilizando os 

mecanismos legais que apenas uma ORU sistemática consagram, bem como o recurso 

ao exercido do direito de preferência pelo Municrpio, quando se justifique; 

d) O princrpio da equidade e da justa repartição de benefrcios e encargos resultantes da 

operação de reabilitação urbana, incluindo a responsabilidade dos proprietários 

relativamente à satisfação das necessidades de habHação condigna para os seus 

arrendatários; 

e) O princípio da participação cidadã e da governação integrada, em que os cidadãos 

diretamente, bem como as instituições da Cidade, os parceiros locais, os moradores e 

os proprietários na área de intervenção têm acesso a informação e participam na 

discussão sobre as várias fases de conceção, projeto, construção, e utilização do 

território a intervencionar, apresentando os seus contributos e participando nas ações de 

transformação, na medida do aplicável; 

f) O princípio do tratamento específico da Quinta do Ferro, na medida em que é sobre este 

território que se desenvolverá o essencial da ORU, nomeadamente para efeitos de 

reestruturação fundiária, resolução dos problemas da habitação indigna, de combate à 

pobreza e acesso aos Direitos Sociais, bem como a melhoria da resiliência aos riscos 

naturais; 

18 - Especfficamente, os objetivos da ARU da Quinta do Ferro são: 

a) Desenvolver um processo de reabilttação urbana integrado ao nível regeneração urbana 

e ambiental, que comporte a quaiHicação e produção de habitação acessível, a 

requaiHicação do espaço público e infraestruturas urbanas, o desenvolvimento social, o 

sentido de comunidade local e o acesso aos direitos sociais; 
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b) Concretizar um processo de governação integrada, que envolva a Cidade e a 

comunidade local na discussão do seu futuro e na concretização da transformação da 

área de intervenção; 

c) Promover na Quinta do Ferro a oferta pablica de habHação acessrvel, cuja atribuição 

seguirá os critérios previstos no Regulamento Municipal do Direno à Habitação, 

contribuindo para o repovoamento e rejuvenescimento desta área da Cidade; 

d} Mobilizar propriedades de entidades pablicas, situadas na zona envolvente à Quinta do 

Ferro, com vista à respetiva programação, numa perspetiva integrada de regeneração 

da área e de maximização da oferta pública de habitação acessrvel; 

e) Assegurar a opção ao •direHo ao luga(' para os atuais moradores que, em virtude das 

ações de regeneração urbana, serão realojados em novos edifícios a construir na área 

de intervenção; 

n Reforçar as relações de vizinhança entre a área da Quinta do Ferro e as malhas urbanas 

envolventes, reforçando ligações urbanas, designadamente no acesso a espaços 

públicos de referência (Campo de Santa Clara) e ao equipamento educativo (ES Gil 

Vicente), situados nas proximidades, e criar no interior da Quinta do Ferro espaços 

públicos, comércio e equipamentos públicos geradores de atratividade para a população 

da área envolvente; 

g) O faseamento programado da intervenção, promovendo a coesão social e territorial, a 

prevenção de riscos naturais e a articulação com os tecidos envolventes; 

h) O seu enquadramento através de um Programa Estratégico de ReabiiHação Urbana. 

19 - Igualmente de acordo com o determinado na "Estratégia de Reabilitação Urbana 2011-

2024", devem ser aplicáveis à ARU da Quinta do Ferro todos os benefícios e incentivos fiscais 

previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n. 1 215189, de 1 de julho 

(
11EBP1, na sua redação atualmente em vigor, designadamente aqueles consagrados nos seus 

artigos 45.1 e 71.1, bem como quaisquer outros previstos em regime extraordinário de apoio à 

reabilitação urbana; 
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20 - Encontram-se reunidos os fundamentos para se propor a aprovação da delimitação da "Área 

de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro" para efeitos de submissão à Assembleia Municipal, 

com a fundamentação inscrita na Memória Descritiva em anexo à presente proposta, 

acompanhada da Planta com a delimitação da área abrangida e o Quadro dos Benetrcios Fiscais 

associados aos impostos municipais, nos termos do n.11 3 do artigo 7.11, dos nºs 1 e 2 do artigo 

13.9 e do artigo 14.11 do RJRU, e ao abrigo do disposto na alrnea ooc) do n.11 1 do artigo 33.11 do 

Anexo I da Lei n.11 7512013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurrdico das 

Autarquias Locais (•RJAL''; 

21- A par da aprovação da regularização e qualificação urbanística é necessário um trabalho 

continuo de caracter socioeconómico, pelo que deve ser formalizado um acompanhamento de 

intervenção local transversal pelas entidades com competências para a resolução dos desafios e 

problemas socio territoriais que a Quinta do Ferro enfrenta. 

22 - Alguns dos edifícios existentes na Quinta do Ferro apresentam sinais de necessidade de 

conservação importa proceder entretanto, e no menor prazo possível, à avaliação do estado de 

conservação geral do edificado privado, em especial no que concerne às condições de 

segurança, e salubridade, e sequentes medidas que se revelem necessárias, em especial às de 

carácter urgente, razão pela qual foi determinado proceder a esta avaliação através de despacho 

DESP/31GVRV/CMLJ20 do Vereador do Urbanismo. 

Temos a honra de propor que a camara Municipal de Lisboa delibere: 

1 • Aprovar submeter à aprovaçio da Assembleia Municipal de Lisboa a delimitação da 

Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro, com a fundamentação constante na 

Memória Descritiva e Justificativa, como Anexo I à presente proposta e que dela faz parte 

integrante e que inclui a Planta com a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana e o 

Quadro dos benefícios fiscais, nos tennos do n.1 3 do artigo 7.1, dos n's 1 e 2 do artigo 
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13.1 e do artigo 14.1 do Regime Jurídico da ReabiiHação Urbana e ao abrigo da alínea coe) 

do n.9 1 do artigo 33.1 doAnexo I da Lei n.2 7512013, de 12 de setembro; 

2 - A Unidade de Coordenação Territorial (UCT) deve Informar as conclusões, no menor 

prazo possível, resultantes das visitas técnicas às frações ou edificações que apresentem 

sinais de mau estado de conservação (salubridade e segurança), devendo proceder em 

conformidade )unto dos respetlvos proprietários para a realização de obras de 

conservação ou de reabilitação, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, por forma a garantir habitações condignas com condições de segurança e no 

edificado privado. Em caso de necessidade poderá proceder-se desde logo a posse 

admlnlstrallva para realização de obras coercivas, devidamente articulada com a DMMC, 

SMPC, DMHDL, DMGP, PM ou oulros serviços municipais. 

Lisboa, 12 de novembro de 2020 

O Vereador 

Ricardo Veludo 

Anexos 

Anexo 1-Memória Descritiva e Justificativa da Delimitação da ARU da Quinta do Ferro e respetiva 

infonnação técnica 

Anexo 11-Acta da Reunião de 19.03.2019 

Anexo III- Despacho· DESP/31GVRV/CMLJ20 


