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PROPOSTA N.0 524/2021

Assunto: Aprovar a Operagao PRA do Restelo ao Programa de Arrendamento a Custos Acessiveis
(PACA), com urn total estimado de 460 habitag6es e aprovar submeter a versao do projeto de loteamento
8/URB/2020 a novo periodo de discussao publica, ate 31 de outubro de 2021, ou em data posterior, caso
nao tenha decorrido o prazo minimo legalmente estabelecido.

Pelouros: Habitagao, Urbanismo e Finangas.

Servi~os:

DMHDL, DMU, DMGP e DMF.

Considerando que:
I.

A Constituigao da Republica Portuguesa proclama, no seu artigo 65. 0 , n. 0 1, que «todos tern direito,
para si e para a sua familia, a uma habitagao de dimensao adequada, em condigoes de higiene e
conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar»;

II.

Estabelece ainda o n.0 3 do referido preceito que «o Estado adotara uma politica tendente a estabelecer
urn sistema de renda compativel como rendimento familiar e de acesso a habitagao propria»;

Ill.

As autarquias locais tern, igualmente, importantes atribuigoes em materia de habitagao, tendo o
Municipio de Lisboa intensificado a sua agao neste dominio e diversificado iniciativas, com vista a
promogao e salvaguarda do direito a habitagao,

IV.

Na cidade de Lisboa regista-se uma elevada procura de habitagoes para arrendamento, sendo certo,
porem, que inumeras familias nao dispoem de condigoes financeiras para aceder a habitagao aos
pregos correntes de mercado;

V.

Tendo por base os suprarreferidos pressupostos e considerando que a garantia do direito a habitagao,
enquanto condigao para a qualidade de vida e bem-estar dos cidadaos, justifica a existencia de urn
programa de habitagao a renda acessivel, o Municipio de Lisboa tern promovido a construgao de
habitagao destinada as familias de rendimentos intermedios atraves de varias iniciativas: Concessoes
do Programa Renda Acessivel (PRA Concessoes), PACA, Programa de lntervengao do Edificado
Disperse (PIED) e Programa de Reconversao de Edificios da Seguranga Social (PRESS);

.

,

..

C

AM

A R A

MUNICIPAL

D E

LIS BOA

VI.

Todas as iniciativas de promoQao Municipal tern como prossuposto comum o aproveitamento do
patrim6nio municipal existente na cidade, valorizando-o com a construQao de novas areas
habitacionais, dotadas de equipamentos e comercio de proximidade e espaQos publicos qualificados,
cujas habitaQ5es se destinam ao arrendamento a preQOS acessiveis;

VII.

Uma das areas afetas ao Programa Renda Acessivel eo terreno Municipal existente no Alto do Restelo
delimitado pela Rua Gregorio Lopes, Av. da llha da Madeira, Rua Tristao Vaz e Rua Mem Rodrigues,
bern como duas parcelas edificaveis que confrontam com a Av. Mario Moutinho, a Rua Carlos Calisto
e a Rua D. Jorge da Costa;

VIII.

Esta area foi afeta apromoQao de habitaQao acessivel atraves do PRA Concessaes conforme disposto
na proposta de DeliberaQ8o 137/CM/2021 aprovada em reuniao de Camara dia 1 de abril, que se junta
em anexo a presente Proposta e dela faz parte integrante, estando a mesma em desenvolvimento
desde 2019 pelo Grupo de Trabalho e Gestao do Programa Renda Acessivel do Municipio de Lisboa
(GTGPRA) que integra o Nucleo Programa Renda Acessivel Concessoes da Lisboa Ocidental SRU
(NPRAC SRU);

IX.

0 desenvolvimento da OperaQao PRA Restelo consistia em dois loteamentos, urn que abrange as
parcelas que confrontam com a Av. Mario Moutinho (7/URB/2020) e outro a Sui das Torres do Restelo
(8/URB/2020), com as seguintes caracteristicas:
• Loteamento 7/URB/2020:
indice de edificabilidade- le=1, 70 (maximo admitido pelo PDML 2,0)
Numero de fogos -143
Numero maximo de pisos -14
Numero medio de pisos -14
• Loteamento 8/URB/2020:
indice de edificabilidade- le=1 ,58 (maximo admitido pelo PDML 2,0)
Numero de fogos - 486
Area de equipamentos coletivos- 840m 2
Numero maximo de pisos- 15
Numero medio de pisos - 8

X.

Ambos os Loteamentos foram submetidos a discussao publica, entre o dia 9 de fevereiro e o dia 4 de
maio de 2021 (84 dias), tendo sido nesse periodo recebidas no total de ambas as discussoes publicas
1.138 participaQoes;

XI.

Ap6s analise e ponderaQao das participaQoes, entendeu-se que os dois projetos de Loteamento,
submetidos a discussao publica, deveriam ser revistos para acolher os contributes apresentados pela
populaQao em todos os dominios, nomeadamente:
• A alteraQao da volumetria dos novos edificios reduzindo-se o numero maximo de pisos de 15 para

8;
•

A alteraQao da relaQao com o sistema de vistas protegido no Parque do Alto dos Moinhos, tendo
resultado na reduQao do numero de pisos dos edificios, que em regra passam a ter 6 pisos;
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Uma maior clarifica~ao das op~oes de transporte publico e consolida~ao e acomoda~ao da rede
de modos suaves, designadamente o metro de superficie LIOS e a sua interliga~ao com a rede
ciclavel ao Bairro do Caramao e ao Parque Florestal de Monsanto;
A inclusao de novos equipamentos, designadamente urn centro civico (biblioteca/mediateca, sala
de conferencias/teatro) com uma apropria~ao do espa~o de uso publico a varias cotas (nao apenas
ao nivel do piso terreo, mas tambem na cobertura dos edificios);
0 aumento da capacidade dos equipamentos anteriormente propostos, mais precisamente a
duplica~ao da capacidade da creche, agora para 84 crian~as;
0 refor~o de urn eixo de atividades econ6micas atraves da implementa~ao de urn corredor verde
onde se concentram area comerciais destinadas a comercio local e que agora, de forma mais
estruturada e segura, permite a liga~ao pedonal entre os equipamentos nao apenas da opera~ao
de loteamento, mas da envolvente - entre o Parque Moinhos de Santana, a lgreja S. Francisco
Xavier, as Piscinas e os futures Centro de Saude e Polidesportivo - apoiada por urn eixo de
comercio local;
A introdu~ao de medidas de acalmia de transite atraves de solu~oes de coexistencia e outras;
0 aumento de espa~os verdes de recreio e lazer ao nivel do piso terreo e tambem ao nivel das
coberturas de alguns edificios, onde se preve a existencia e espa~os verdes de estadia que
permitem a democratiza~ao da vista sobre a cidade, com liga~ao pedonal aerea ao Parque dos
Moinhos de Santana;
A promo~ao de maior sustentabilidade e conforto ambiental maximizando-se a permeabilidade do
espa~o publico e prolongamento do parque urbano - continuidade da estrutura do corredor verde
de Monsanto e o Parque dos Moinhos de Santana;
Urn aumento significative de oferta de estacionamento publico para alem do exigivel;
A elabora~ao de urn Estudo Previo de lmpacte Ambiental, por peritos independentes, que
demonstra nao existirem impactes negativos no territ6rio pela implementa~ao da solu~ao urbana
proposta, ou que a condicionem.

0 acolhimento das referidas preocupa~oes em sede de discussao publica, resultaram nas seguintes
caracteristicas dos projetos, comunicadas acidade atraves da publica~ao no site lisboa.pt em 24 de
junho de 2021 e de divulga~ao na comunica~ao social:
• Loteamento 7/URB/2020:
indice de edificabilidade- le =1,24 (maximo admitido pelo PDML 2,0)
Numero de fogos - 124
Numero maximo de pisos- 8
Numero medio de pisos- 8
• Loteamento 8/URB/2020:
indice de edificabilidade- le =1,26 (maximo admitido pelo PDML 2,0)
Numero de fogos - 454
Area de equipamentos coletivos- 1.540m2
Numero maximo de pisos- 8
Numero medio de pisos - 6
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XIII.

Para analise e debate das carateristicas dos projetos mencionadas, foram convocados para reuniao
os representantes dos Vizinhos de Beh~m, da Ambex e do Grupo de Moradores nos dias 25 de junho
e 1 de julho, tendo na sequencia dessas reunioes sido revistos os projetos, nos segu.intes pontos:
• Foi reduzido o numero total de habita9oes na area de interven9ao dos dois loteamentos, passando
de 578 para 494, representando uma redu9ao de 22% em rela9ao ao numero inicialmente previsto;
• Foi previsto o refor9o de equipamentos, sendo previsto urn novo equipamento privado com
2.202m2 •

XIV.

Estas pondera9oes resultaram nas seguintes caracteristicas dos projetos:
• Loteamento 8/URB/2020:
indice de edificabilidade- le =1,26 (maximo admitido pelo PDML 2,0)
Numero de fogos- 454
Area de equipamentos coletivos - 1.540m2
Numero maximo de pisos - 8
Numero medio de pisos - 6
• Loteamento 7/URB/2020 - Na sequencia de exposi9ao juridica remetida por urn grupo de
moradores e da sua audi9ao oral como interessados no processo, o desenvolvimento urbanistico
daquela area de interven9ao passa a ser concretizado por duas opera9oes de edifica9ao, tendo
sido demonstrada a desnecessidade de opera9ao de loteamento e reduzido o numero de
habita9oes, e que passam a ter no seu conjunto as seguintes caracteristicas:
• Parcela A:
Numero de fogos - 40
Numero maximo de pisos - 8
• Parcela B:
Equipamento de utiliza9ao coletiva privado
Numero maximo de pisos - 5

XV.

Estas altera9oes aos projetos, bern como a proposta de decisao sobre o loteamento 8/URB/2020 foi
notificada no dia 6 de julho aos moradores que se constituiram como interessados no processo para,
num prazo de 10 dias uteis, se pronunciarem em sede de audiencia previa;

XVI.

Simultaneamente, a proposta de decisao foi distribuida para agendamento em Reuniao de Camara,
com a referencia de que se tratava de uma proposta com conteudo de carater provis6rio, que era objeto
de uma audiencia previa que estava a terminar, podendo por isso ainda ser sujeita a altera9oes na
sequencia da pondera9ao relativamente ao exercicio do direito de audiencia previa mencionada no
ponto anterior;

XVII.

Na pronuncia dos interessados, apresentada na sequencia do exercicio do direito de audiencia previa
nao se verificaram fundamentos que justificassem a altera9ao da proposta de decisao sobre o processo
de Loteamento 8/URB/2020, tendo a mesma seguido para delibera9ao em Reuniao de Camara
Extraordinaria de 22 de julho de 2021. No entanto, estando agendada para o mesmo dia, uma reuniao
de Camara Publica, na qual 3 municipes tinham manifestado interesse em expor a sua
opiniao/considerandos sobre o projeto em causa, a delibera9ao da referida proposta foi adiada para
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que, em obediencia ao principia da participagao, essas participagoes dos municipes e respetivo debate
pudessem ser atendidos.
XVIII.

Na referida reuniao de camara Publica, da participagao de 2 dos municipes e do debate entre
Vereadores, foi determinado promover mais uma sessao de dialogo com os interessados no sentido
de se alcangar uma solugao que concilie o interesse e opini6es dos intervenientes, sem prejuizo do
interesse publico urgente na provisao de habitagao acessivel, e demais objetivos do Programa Renda
Acessivel.

XIX.

Nesse espirito, foram convidados os representantes dos Vizinhos de Belem, da Ambex e do Grupo de
Moradores para reuniao a realizar-se no dia 27 de julho de 2021. Nessa reuniao os representantes de
cada grupo, para alem de outras reivindicagoes que nao foram consideradas por conduzirem anao
satisfagao ou diminuigao substancial do interesse publico da provisao urgente de habitagao acessivel,
informaram de forma objetiva que o projeto se aproximaria daquilo que eo entendimento da populagao
local caso fossem adotadas as seguintes caracteristicas:
• indice de edificabilidade entre 1,0 e 1,1;
• Numero de pisos 6;
• Reduzir a Superficie de Pavimento de Habitagao para aumento da Superficie de Pavimento para
outros usos;
• lndicagao da cronologia para a construgao da infraestrutura de metro de superficie (LIOS), e a sua
relagao com a construgao dos edificios.

XX.

Assim, o Municipio de Lisboa, sensivel aos argumentos utilizados, e na margem de discricionariedade
de que dispoe, entendeu proceder a uma nova alteragao ao projeto nos seguintes termos:
• Foi reduzida a Superficie de Habitagao do projeto de loteamento 8/URB/2020 em 5.000 m2 ,
resultando num lndice de Edificabilidade desta operagao de 1,1 0.
• Foi reduzido o numero de pisos dos edificios, para urn maximo de 7 pisos, ocorrendo pontualmente
num corpo do late 3. Os restantes edificios passam a ter: Lote 1 - 6 pisos, Late 2-4 pisos, Late
3b- varia entre 4 e 6, Lote 3c- 3 pisos, Lote 4 - 6 pisos.
• Para o equilibria da Operagao PRAdo Restelo, para compensar a redugao da Sp de habitagao no
Loteamento 8/URB/2020, foi alterado o uso da Parcela 8 (na area de intervengao inicialmente
prevista para loteamento 7/URB/2021), passando de equipamento para habitagao, com uma
capacidade para mais 29 habitagoes.

XXI.

Da totalidade das operagoes urbanisticas agora em analise (loteamento 8/URB/2021 e duas operagoes
de edificagao a Norte), que no seu conjunto constituem a Operagao PRAdo Restelo, resulta a seguinte
distribuigao de usos:
• Habitagao: 83%
• Comercio: 6%
• Equipamentos: 11%
Esta distribuigao de usos tern enquadramento no n. 0 6 do artigo 59. 0 do PDML que exceciona as
operag6es urbanisticas de iniciativa municipal da implementagao de 30% de usos distintos do uso
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habitacional. Para ah~m deste enquadramento legal, a distribuigao de usos proposta resulta de outros
fatores, entre os quais o processo de participagao publica, tendo sido a excessiva Superficie de
Pavimento destinada ao uso comercial na versao inicial dos projetos (13% da Superficie de Pavimento
total) urn dos aspetos apontados. Para alem desse aspeto, a proximidade ao "Restelo Business
Centre" na Avenida da llha da Madeira e a grande concentragao de areas de equipamentos na
envolvente da area de intervengao, dotam esta zona da cidade de todas as valencias necessarias
para a criagao de uma nova centralidade atraves da articulagao do territorio com urn sistema de
mobilidade alinhado com as novas estrategias da "cidade a 15 minutes a pe".
XXII.

No que respeita arede de transportes publicos, e tendo sido interpretada a oferta atual, perspetiva-se
urn reforgo da oferta de autocarros da CARRIS, empresa municipal, e a melhoria do seu servigo e frota
de veiculos.

XXIII.

Em face da concretizagao dos empreendimentos relatives aOperagao Renda Acessivel do Restelo, a
CARRIS possui flexibilidade para reforgar a sua oferta naquela zona, pela adogao combinada ou
isolada de varias medidas, das quais se destacam:
• A intensificagao das frequencias de carreiras estruturantes que servem diretamente a zona de
implementagao do novo projeto urbanistico (727 e 728);
• A intensificagao da carreira de bairro (798), por reforgo da frequencia e eventual alteragao da
tipologia de veicuios com ajuste do percurso;
• 0 ajustamento aos percursos de carreiras estruturantes que servem a envolvente (714, 723 e
760).
• 0 langamento de novas servigos, ao Polo Universitario da Ajuda, que poderao vir a ser
prolongados, caso necessaria, ao Alto do Restelo.

XXIV.

Ainda no decorrer de 2021, preve-se o inicio de operagao dos primeiros autocarros da Carris
Metropolitana, que funcionarao numa rede unica, num sistema de informagao unica e com urn passe
unico. Estes autocarros vao ser mais modemos e eficientes, e globaimente com uma oferta "superior
a 40% da oferta atualmente existente". No ambito do alargamento da rede rodoviaria da Carris
Metropolitana, esta a ser estudada uma ligagao rapida e segregada entre Alges e a estagao ferroviaria
na Reboieira.

XXV.

Tambem a linha ferroviaria de Cascais esta a ser alvo de modemizagao, quer quanta ao material
circulante, quer quanta ao sistema de sinalizagao.

XXVI.

No horizonte temporal dos empreendimentos relatives a Operagao Renda Acessivel do Restelo, esta
prevista a construgao da linha de metro ligeiro, LIOS, que ira assegurar a ligagao aCruz Quebrada em
Oeiras, e ao centro da cidade atraves do rebatimento sobre as carreiras da Carris, no Alto de S. Amaro
e Alcantara, bern como com a linha vermelha do Metro.
0 financiamento da implementagao da LIOS esta assegurado atraves de uma linha de financiamento
do proximo quadro comunitario Portugal 2030;
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XXVII.

Da ponderac;ao da auscultac;ao aos moradores, na reuniao realizada no dia 27 de julho de 2021,
conforme disposto nos pontos anteriores, e agora proposta nova evoluc;ao das caracteristicas da
Operac;ao PRAdo Restelo, com as seguintes caracteristicas:
• Parcela A:
Numero de fogos - 40
Numero maximo de pisos - 8
• Parcela 8:
Numero de fogos- 29
Numero maximo de pisos - 5
• Loteamento 8/URB/2020:
indice de edificabilidade- le =1, 10 (maximo admitido pelo PDML 2,0)
Numero de fogos- 391
Area de equipamentos coletivos - 1.540m2
Numero maximo de pisos- 7 (pontual, apenas no corpo de um edificio)
Numero medio de pisos - 5

XXVIII.

Atendendo a evoluc;ao do projeto de Loteamento 8/URB/2020 (em Anexo a presente proposta), na
sequencia de todas as interac;oes descritas, numa 16gica de elevar o principia da participac;ao a sua
amplitude maxima, o Municipio de Lisboa entende que o conhecimento geral da cidade sobre este
resultado e amplamente alcanc;ado atraves da adoc;ao de uma nova fase de discussao publica - pese
embora, nesta versao, tenham sido ja acolhidas todas as pretensoes demonstradas pelos diversos
interessados -, permitindo uma vez mais que, agora sobre uma versao com menos 30% de indice de
edificabilidade e menos 26,8% de habitac;oes, exista uma pronuncia cabal e definitiva antes da tomada
de uma decisao final;

XXIX.

lmporta tambem ponderar a operacionalizac;ao da Operac;ao PRA do Restelo considerando a atual
versao dos projetos com um numero maximo de 460 habitac;oes, isto e 26,8% abaixo do inicialmente
proposto pelo Programa Renda Acessivel, o qual tinha 629 habitac;oes no total, das quais, no modelo
de concessao, cerca de 400 se destinavam a explorac;ao em regime de renda acessivel.
Com os valores atuais, o modelo concess6rio s6 teria viabilidade com um minimo de 285 habitac;oes
destinadas a renda acessivel, isto e menos 28,8% que o inicialmente previsto.

XXX.

Face a urgencia e dimensao da necessidade de habitac;ao acessivel no concelho de Lisboa, e
atendendo as atribuic;oes do Municipio nesta materia, as alterac;oes aos projetos urbanisticos
resultantes do processo de participac;ao publica nao podem justificar a reduc;ao da utilidade publicae
social desta operac;ao, pela reduc;ao de habitac;oes destinadas a renda acessivel;

XXXI.

Desta forma, para assegurar um numero sustentavel de renda acessivel, entende-se que a presente
operac;ao deve ser promovida diretamente pelo Municipio atraves de obra publica municipal, a integrar
no ambito do PACA- Programa de Arrendamento a Custos Acessiveis, garantindo que 100% das
habitac;oes se destinem ao arrendamento acessivel. Estimando-se que, para a construc;ao desta nova
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area habitacional, seja necessario urn investimento em projetos e obras de aproximadamente oitenta
milh5es de euros, totalmente assegurado pelo Municipio;
XXXII.

0 Grupo de Trabalho do PRA (GTGPRA/NPRAC SRU), tendo gerido e desenvolvido os projetos de
loteamento e de arquitetura para operagao, bern como a intervengao coordenada com todas as
entidades envolvidas na sua concretizagao, estara em melhores condigoes de, ap6s a aprovagao do
projeto de loteamento, gerir e desenvolver a elaboragao dos projetos para o langamento de
empreitadas, estimando-se que a construgao do primeiro edificio possa iniciar-se no primeiro semestre
de 2022, e a conclusao prevista de todos os edificios num periodo de 4 anos.

XXXIII.

Ate ao momento, todos os projetos referentes a esta operagao PRA, tanto a nivel de Loteamento, como
estudos previos de arquitetura, foram elaborados pelo GTGPRA/NPRAC SRU com recurso a
metodologia BIM (Building Information Modelling). Esta equipa possui competemcias para trabalhar
com este sistema, que permite, atraves de urn processo colaborativo, aumentar a eficiencia dos
processos de concegao, construgao e exploragao dos empreendimentos, reduzindo os erros e
omissoes e levando a execugao de edificios com mais qualidade, ·com uma construgao mais
econ6mica, com prazos mais otimizados, mais sustentavel pela redugao de emissoes C02, durante
todo o ciclo de vida dos edificios. Entende-se que a operagao PRA do Restelo a desenvolver pelo
GTGPRA/NPRAC SRU podera funcionar como uma opera!{ao piloto do Municipio de Lisboa para a
produyao de habitagao apoiada na metodologia BIM;

XXXIV.

Neste sentido, entende-se que o GTGPRA/NPRAC SRU deve desenvolver os estudos e projetos da
operagao PRAdo Restelo no ambito do Programa PACA, recorrendo a metodologia BIM, e sem
prejuizo das aquisigoes de servi!{OS complementares que se revelem necessaries.

Temos a honra de propor que a Camara Municipal delibere ao abrigo do disposto no artigo 7. 0 do
Decreto-Lei n. 0 555/99, de 16 de dezembro, na sua reda~ao atual, que estabelece o Regime Jurfdico
da Urbaniza~ao e Edifica~ao:
1. Aprovar a Opera!{ao PRA do Restelo ao Programa de Arrendamento a Custos Acessiveis
(PACA), com urn total estimado de 460 habitagoes;
2. Aprovar submeter a versao do projeto de loteamento 8/URB/2020 a novo periodo de
discussao publica, ate 31 de outubro de 2021, ou em data posterior, caso nao tenha decorrido
o prazo minimo legalmente estabelecido.

Pagos do Concelho, em 30 de julho de 2021.
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0 Vereador

AV;)adora

/:;ifJ'q:
. _~
/

Paula Marques

Ricardo Veludo

Anexo 1- Delibera<;ao 137/CM/2021 aprovada em reuniao de Camara de dia 1 de abril
Anexo II - Projeto de Loteamento 8/URB/2020
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1

REVISAO E EVOLUCAO DO PROJETO

0 projeto de loteamento que se passa a apresentar e o resultado de um processo de convergencia de fatores
multiples e de sinergias, que passaram i} pelas exigencias regulamentares de ocupa<;:ao do territ6rio, decorrentes
dos lnstrumentos de Gestao Territorial (IGT}; ii} pela interpreta<;:ao dos IGT pela equipa multidisciplinar de tecnicos
responsaveis pelo projeto; iii} pela implementa<;:ao dos objetivos inerentes ao Programa de Renda Acessivel e do
seu conceito para a constru<;:ao de novos habitats; iiii} e do intense processo participative que se verificou, essencial
para na constru<;:ao coletiva da cidade, em que todos se sentem ouvidos e representados.

1.1

AP6S DISCUSSAO PUBLICA

Ap6s o periodo de Discussao Publica do proc. 8/URB/2020, que decorreu de 9 de fevereiro a 4 de maio, foram
revistos alguns aspetos do projeto que sucintamente se elencam:
•

Altera<;:ao da volumetria dos novos edificios reduzindo-se o numero maximo de 15 para 8 pisos;

•

A sequente altera<;:ao da abordagem ao sistema de vistas protegido no Parque do Alto dos Moinhos,
resultante da redu<;:ao do numero de pisos dos edificios;

•

Maior clarifica<;:ao das op<;:oes de transporte publico e consolida<;:ao e acomoda<;:ao da rede de modos
suaves, designadamente o metro de superficie LIOS e a sua interliga<;:ao com a rede ciclavel ao Bairro do
Caramao e ao Parque Florestal de Monsanto;

•

Proposta de novos equipamentos, designadamente um centro civico (biblioteca/mediateca, sala de
conferencias/teatro} com uma apropria<;:ao do espa<;:o de uso publico a varias cotas (nao apenas ao nivel
do piso terreo, mas na cobertura dos edificios};

•

Aumento da capacidade dos equipamentos anteriorrnente propostos, mais precisamente a duplica<;:ao da
capacidade da creche, agora para 84 crian<;:as;

•

Refor<;:o de um eixo de atividades econ6micas atraves da implementa<;:ao de um corredor verde onde se
concentram area comerciais destinadas a comercio local e que agora, de forma mais estruturada e segura,
perrnite a liga<;:ao pedonal entre os equipamentos nao apenas da opera<;:ao de loteamento, mas da
envolvente - entre o Parque Moinhos de Santana, a lgreja S. Francisco Xavier, as Piscinas e os futuros
Centro de Saude e Polidesportivo - apoiada por um eixo de comercio local;

•

A introdu<;:ao de medidas de acalmia de transite atraves de solu<;:oes de coexistencia e outras

•

Aumento de espa<;:os verdes de recreio e lazer ao nivel do piso terreo e tambem ao nivel das coberturas
de alguns edificios, onde se preve a existencia e espa<;:os verdes de estadia que perrnitem a
democratiza<;:ao da vista sabre a cidade, com liga<;:ao pedonal aerea ao Parque dos Moinhos de Santana;

•

Promo<;:ao de maior sustentabilidade e conforto ambiental maximizando-se a perrneabilidade do espa<;:o
publico e prolongamento do parque urbane- continuidade da estrutura do corredor verde de Monsanto e
o Parque dos Moinhos de Santana;

•

4>-

Maior oferta de estacionamento publico;
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1.2

APOS DISCUSSAO DO PROJETO NO AMBITO DO SEU AGENDAMENTO PARA DECISAO
EM REUNIAO DE CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

A proposta de decisao do processo em causa foi distribuida para vota<;:ao em Reuniao de Camara Municipal de
Lisboa, tendo a mesma sido agendada para a Reuniao de Camara Extraordinaria de 22 de julho de 2021. No entanto,
estando agendada para o mesmo dia, uma reuniao de Camara Publica, na qual 3 municipes tinham manifestado
interesse em expor a sua opiniao/considerandos sobre o projeto em causa, a proposta foi adiada para vota<;:ao ap6s
essas participa<;:oes e debate.
Na reuniao, da participa<;:ao de 2 dos municipes e da interven<;:ao de alguns dos vereadores que compoem o
executivo camarario, bern como de outras reunioes sequenciais que tiveram Iugar posteriormente, ficou claro o
entendimento de que a proposta de loteamento deveria ser revista para urn fndice de edificabilidade maximo de 1,1
- entendimento este que resulta tambem das participa<;:oes em fase de discussao publica, e que apesar da
aproxima<;:ao pretendida com a revisao do projeto, nao se tinha alcan<;:ado, sendo o fndice proposto de 1,26.
Assim, entendeu-se a revisao do projeto para dar uma resposta mais consolidada as participa<;:oes obtidas em fase
de discussao publica, refor<;:adas no amplo debate ocorrido na Reuniao de Camara Publica de 22 de julho de 2021,
sendo agora proposta a evolw;:ao para urn fndice de edificabilidade de 1,1, mais enquadrado nas caracterfsticas
urbanas da envolvente.
Esta redu<;:ao de edificabilidade sera implementada atraves da redugao do numero de pisos de alguns edificios,
melhorando ainda mais a sua rela<;:ao com a realidade urbana envolvente, passando o numero maximo previsto
(apenas num edificio) a 7 pisos.
Nao obstante as alteragoes introduzidas, conforme descrito, importante referir que o modelo urbana do projeto inicial,
bern como todo o seu conceito se mantE~m. conforme sera descrito no presente documento.

2

ENQUADRAMENTO

A presente proposta, em conjunto com outras identificadas no Programa Renda Acessivel (PRA), tem como
principal objetivo contribuir para a resposta municipal ao grave problema da carencia habitacional que se
verifica em Lisboa.

0 PRA surge como urn dos eixos estruturantes e transversais para uma politica publica de

habita~ao,

tendo

para o efeito o municipio disponibilizado patrim6nio imobiliario e promovido mecanismos de incentivo para a sua
concretiza<;:ao. Assim a missao do PRA consiste na viabilizagao e concretiza<;:ao de habita<;:oes para a classe media
e tern a seu cargo 10 areas de interven<;:ao.
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Neste contexto, e salientando que a presente opera9ao urbanistica se enquadra no disposto no artigo 7.• do RJUE
-

opera~oes

urbanisticas promovidas pela Administra~io Publica isentas de controlo previo - solicitarnos a

aprecia9ao desta opera9ao de lotearnento pelos servi9os respetivos carnararios, que passarnos a descrever.
A area de interven9ao localiza-se na freguesia de Belern, abrange urn territ6rio de aproxirnadarnente 3,6 ha e esta
integrada nurna zona de confluencia de varias classes de espa90 urbano, nurna POLU, onde o RPDM deterrnina
regras urbanisticas de regenera~io e densifica~io urbana.

Figura 1-Area de interven~ao
Todo este territ6rio, de forma rnais alargada, tern sido objeto de varias reflexoes, estudos e pianos, que rernontarn
aos anos 30 do seculo passado, nunca executados na totalidade, pelo que atualrnente resulta nurna rnescla de
todos, conforme facilrnente se reconhece nas irnagens que se seguern:
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Figura 2 - Plano de Urbanizayao da Encosta da Ajuda (Faria da Costa) - decada de 30

Figura 3- Excerto Plano Diretor de Urbanizayao de Lisboa- decada de 30 e 40
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Figura 4 - Estudo de Parcelamento- Bairro Econ6mico da encosta da Ajuda (Faria da Costa) - decada de 40
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Figura 5- Reajustamento da 2" fase da Encosta do Restelo {Pedro Falcao e Cunha e Jose Aleixo Sommer Ribeiro- decada
de 50
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. ri.

Figura 6- Estudo do Plano da 2• Fase da Urbanizacao do Restelo e Caramao da Ajuda (F. Zinho Antunes e E. Ferreira
Goncalves)- decada de 60
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Figura 7- Plano Pormenor do Restelo (N. Teot6nio Pereira, N. Portas e J. Paciencia)- decada de 70
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Figura 8 - Maquete do Plano Pormenor do Restelo (N. Teot6nio Pereira, N. Portas e J. Paciencia) - decada de 70

Estamos assim confrontados com urn territ6rio fragmentado, somat6rio de manchas urbanas executadas
parcialmente, consoante a concretizagao (ou nao) dos estudos e pianos para o local.
Posteriormente o Departamento de Planeamento e Reabilita~ao Urbana (DPRU) promoveu um Estudo Urbano
do Alto do Restelo (EUAR), onde procura cerzir, unificar e integrar na cidade este territ6rio.
Para o efeito recorre ao zonamento, definindo manchas de usos e hierarquizayao das vias, planeamento de
infraestruturas de transporte publico (rede de eletrico rapido) e de modes suaves (rede ciclavel estruturante).

Figura 9 - Estudo Urbano do Alto do Restelo promovido pelo DPRU
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0 intuido deste estudo prendeu-se com o preenchimento dos espa<;:os vazios e zonamento de uma area
enquadrada pela Cal<;:ada do GaMio, Rua Dr. Mario Moutinho, Av. das Descobertas, e a sui pelas Ruas Rua Antao
Gon<;:alves, Av. Da llha da Madeira, Rua Mem Rodrigues, Rua Tristao Vaz e Rua Conselheiro Martins de Carvalho.
Assim, com este estudo pretenderam os servi<;:os de Planeamento Urbano determinar um modelo de ocupa<;:ao e
densifica<;:ao onde as linhas de for<;:a convergem para uma rotunda viaria, que por sua vez determina o desenho
urbano.
Ainda no ambito deste estudo foi desenvolvido pelo DPRU, em dezembro de 2014, uma

opera~ao

de loteamento

(sem qualquer delibera~ao camararia), sensivelmente para a mesma area de interven~ao que aqui se

apresenta, que nao teve continuidade porque nao chegaram a ser respondidos alguns aspetos apontados
levantados pelos servi<;:os municipais, em sede de analise urbanistica
A opera<;:ao de loteamento que aqui se apresenta tern uma proposta diferente para a centralidade deste territ6rio e
tambem para a hierarquia do espa<;:o publico, nao reconhecendo que a lgreja de Sao Francisco Xavier e rotunda
viaria intitulada Pra<;:a de Sao Francisco Xavier devam consistir nos principais elementos estruturadores do novo
habitat.
Assim o foco agregador passa a serum grande miolo pedonal da area de interven~ao, interligado por pra~as
estruturadas pelos novos edificios propostos. Atribui·se assim protagonismo ao peao, atraves da
pedonaliza~ao

parcial de algumas vias, mais concretamente a Rua Antao Gon~alves e Rua Tristao Vaz.

No nosso entender o processo de coesao social e territorial, uma das grandes premissas do desenho da
cidade contemporanea, faz-se atraves do espa~o publico, estruturado por uma rede de equipamentos, servi<;:os

de proximidade e habita<;:ao de forma equilibrada, nao subjugados

a rede viaria, retirando paulatinamente ao

autom6vel o protagonismo que tern tido. Estas tern sido alias as ultimas orienta<;:5es que o municipio adotou para o
centro da cidade.

2.1

ANALISE DO LOCAL

A area de interven<;:ao apesar de se encontrar no limite concelhio tern uma localiza<;:ao privilegiada i) de rela<;:ao com
o rio, ii) de proximidade a equipamentos culturais, de saude e desportivos, iii) ao Parque Florestal de Monsanto e
Parque dos Moinhos de Santana, iv) alinha ferroviaria Lisboa/Cascais, iv) aRede Viaria de 1.0 Nivel da AS e de 2. 0
nivel Municipal de distribui<;:ao interna e, em tempo, v)

a rede de eletrico rapido (LIOS), cuja empreitada sera em

breve lan<;:ada em concurso.
A principal debilidade desta zona da cidade, que nao apresenta grande complexidade a nivel orografico, prende-se
essencialmente com a falta de densidade, desqualifica<;:ao do espa<;:o publico e acessibilidade de transportes
publicos, que se faz apenas atraves de autocarro.
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A area de

interven~ao

confronta-se a norte com as torres do Restelo da Rua Gregorio Lopes; a Nascente com a

Rua Mem Rodrigues e o Parque Moinhos de Santana; a sui com os edificios planeados e projetados pela EPUL da
Avenida da llha da Madeira ... ao fundo a foz do Tejo; e a poente com varies equipamentos designadamente a Piscina
Municipal, a lgreja de S. Francisco Xavier e uma Unidade de Saude.
A opera~ao de loteamento foi delimitada em fun~ao das caracteristicas do tecido urbane da envolvente, a fim de se
concluir urn conjunto de diferentes narrativas e promover uma transi~ao harmoniosa de linguagens deste territ6rio
com i) a malha a sui da Av. da llha da Madeira e Rua Mem Rodrigues, e ii) a norte com as torres do Restelo que a
delimitam.
Pretende-se nao apenas densificar o territ6rio, mas torna·lo cidade, de forma integrada e articulada,
essencialmente recorrendo nao apenas ao edificado, mas a um

espa~o

publico qualificado, usufruido por

todos e a que todos tem direito.

2.2

MODELO URBANO

Atraves do modele urbane proposto mantem-se os objetivos iniciais:
•

Em primeiro Iugar, e uma vez que e esta a missao do PRA: disponibilizar

habita~ao

de renda acessivel

para as familias com rendimentos intermedios;
•

Criar um habitat que consista numa nova centralidade, devidamente apoiada numa rede de infraestruturas

que fhe permita estar figada acidade, em rede, nomeadamente atraves de modes suaves de desfoca~o;
•

Densificar esta area, toma-fa multifuncional e criar novos espayos de estadia e de troca, atraves de comercio
e servi~os de proximidade tal como as orienta~oes do PDM o determinam;

•

Que esta nova centralidade se fa9a atraves de uma

transi~ao

harmoniosa com a restante area, cerzindo o

tecido urbane envolvente;
•

Trazer efetivamente a cidade aos seus fimites e simuftaneamente permitir que se abra a Monsanto e se
interligue com o Parque Urbano - o ponte de encontro e simultaneamente continuidade entre a cidade,
Monsanto e o Parque dos Moinhos;

•

Requalificar o espa~o publico.

Foram ainda incorporados os contributes recebidos da popula9ao no ambito do processo de discussao publica:
•

Aproximar a escafa/numero de pisos dos ediffcios da envofvente da area de interven~ao a sui;

•

Refor~ar a rede

•

Refor~ar

de transportes publicos, bern como a acessibilidade pedonaf e ciclilVef;

a oferta de estacionamento publico, mantendo-se os fugares de estacionamento existentes e

propondo-se novos fugares de apoio aos equipamentos pubficos existentes e a construir na area do
loteamento e na envofvente;
•

Encarar toda a area de interven9ao como urn profongamento do Parque do Alto dos Moinhos, sendo todos os
pianos horizontais (espa~o publico terreo e coberturas) espa~os verdes ajardinados, de uso publico ou de uso
comum dos novos moradores;
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Refor~ar

•

a rede de equipamentos tirando tambem partido de outras parcelas de terreno municipal na

envolvente;
•

Avaliar o impacte ambiental do loteamento atraves de urn Estudo Previo Ambiental elaborado pelo lnstituto
Superior Tecnico, resultando o mesmo em

recomenda~oes

que contribuirao para uma maior identidade de

sustentabilidade de todo o projeto;
•

Reavaliar o sistema de vistas, criando novos espa9os publicos na cobertura dos edificios, democratizando-se
assim as vistas a cotas elevadas;

•

Melhorar a exposi9ao solar com a envolvente, pela redu9ao do numero de pisos dos edificios.

3

ENQUADRAMENTO URBANiSTICO

3.1

ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LISBOA (PDML)

3.1.1

ORDENAMENTO • QUALIFICACAO DO SOLO

Figura 10- Qualifica9ao do solo- RPDM

Todo o territorio do EPUAL pertence aCML, com

exce~io

de uma pequena parcela a sui da Rua Dr. Mario

Moutinho, cuja legitimidade se encontra em processo judicial.
Assim, sendo o desfecho desta situa~io incerto, parecendo certo que o territorio nio podera ficar a merce
destas

situa~oes

sem horizonte temporal, considerando os desafios emergentes com que a cidade se

confronta, designadamente o da falta de

habita~io

e reiterando que a quase totalidade da area POLU se

encontra em propriedade municipal conclui-se que a CML se encontra em

condi~oes

de poder garantir urn

correta articula~io desta area (area do EUAR) com o espa~o consolidado continuo e portanto enquadrar a
presente proposta na exce~io prevista no PDML.
i)

A area a lotear e abrangida apenas por urn tipo de qualificayao de espa9o urbano: espa~o a consolidar/
central e residencial - POLU
a)

espa!;O a consolidar/ central e residencial- POLU
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•

Apesar de nesta categoria de espac,:o se preconize a execuc,:ao do PDML no ambito de unidades de
execuc,:ao, disciplinadas ou nao por pianos de urbanizac,:ao ou de pormenor, sao admitidas excec,:oes,
nomeadamente quando a operacao urbanistica diga resoeito a parcelas situadas em contiguidade com
espaco consolidado e assegure uma correta articulacao formal e funcional com o espaco consolidado art. 0 58/4c).
Tal como ja referido o territorio encontra-se estudado {de forma nao vinculativa) de forma a produzir o que
se pretende nas unidades de execuc,:ao: garantir a sua programac,:ao de forma integrada e urn modelo
urbano abrangente.
Assim a proposta apresentada preve a transic,:ao entre os seguintes tecidos urbanos:
•

A sui, do tecido urbana consolidado Espac,:o Central e Residencial, das Ruas i) da llha da Madeira e
Mem Rodrigues-Trac,:ado C;

•

ii)

e a norte da Rua Gregorio Lopes, as Torres do Restelo.

UOPG 09-0cidental
A proposta de modelo urbana pretende responder aos conteudos programaticos definidos no PDML, para esta
UOPG, destacando-se os seguintes:
a) Objetivos
•

Promover a requalificac,:ao comercial e do espac,:o publico dos troc,:os de maior densidade comercial;

•

Valorizar o sistema de vistas da Frente Ribeirinha;

b) Programas e Projetos Urbanos Transversais
•

Programa de lntervenc,:ao Estrategica no Patrimonio Habitacional Municipal;

•

Programa de dinamizac,:ao do arrendamento;

•

Program a de desenvolvimento de corredores de transporte coletivo em sitio proprio;

•

Programa de reformulac,:ao das interfaces de transportes em articulac,:ao com os operadores e municipios
vizinhos;

•

Programa de Acessibilidade Pedonal de Lisboa;

•

Programa de requalificac,:ao do espac,:o publico de bairros residenciais promovendo a mobilidade suave e a
vivencia urbana;

•

Program a de melhoria da gestao dos Residuos Solidos Urbanos;

•

Programa de eficiencia energetica no espac,:o publico e em edificios municipais

c) Programas e Projetos Urbanos Especfficos
•

Programa de reabilitac,:ao, ampliac,:ao ou construc,:ao de equipamentos de nivellocal;

•

Projeto Urbano Alto do Restelo.

3.1.2

ORDENAMENTO • ESTRUTURA ECOLOGICA MUNICIPAL

i) Sistema Humido - lotes 2, 3 e 4. Nas situac,:oes em que a proposta de construc,:ao nova coincida com areas
integradas no sistema humido o PDML dispoe que em sede propria devem ser apresentados dados de
caracterizac,:ao hidrogeologica .
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No ambito da anterior proposta de loteamento, desenvolvida pela DPEU, foi solicitado ao Nucleo de Apoio
Tecnico da Unidade de Coordenac;:ao Territorial urn estudo geologico para a mesma area de intervenc;:ao a fim
de se aferir a viabilidade das caves propostas para o estacionamento.
0 estudo conclui o seguinte:
"Face ao exposto, de um modo geral, nao parecem existir condicionamentos significativos no que se refere aos
aspetos de ordem geologico-geotecnicos e hidrogeologicos, para as construqoes prevista.
No entanto salienta-se desde ja, que os lotes 1 a 3 [coincidentes com o lote 1 da presente proposta ], se localizam
em area de influ{mcia da falha geologica mencionada, pelo que deverao ser acauteladas as condit;oes de
fundat;ao destes edificios que se pretendem construir nesta zona do loteamento.
As escavaqoes previstas a realizar para a construqao dos dois pisos enterrados, envolvem profundidades da
ordem dos 6 m a 7 m, deverao ser executadas ao abrigo de uma estrutura de contenqao periferica, adequada

ao Projeto e as reias condicionantes geotecnicas do terreno.
Assim, o local de vera ser objeto de uma campanha especifica de Prospeqao Geologico-Geotecnica, envolvendo
ensaios de caracterizaqao "in situ", com medit;ao de niveis de agua. "

ii)

Sistema de Corredores Estruturantes -lote 5.

Egarantida a continuidade do Corredor Estruturante e em sede

de obras de urbanizac;:ao sera apresentado o projeto de arranjos exteriores, de acordo como artigo 12."/3 do
RPDM.

3.1.3

ORDENAMENTO • RISCOS NATURAlS E ANTR6PICOS I

i) Vulnerabilidade as lnundac;:aes Moderada- lotes 2, 3, e 4- Nestas situac;:oes deve garantir-se as exigencias ja
definidas para o sistema hUmido, uma vez que sao coexistentes.

3.1.4

ORDENAMENTO • RISCOS NATURAlS E ANTR6PICOS II

i) Vulnerabilidade Sismica dos Solos Baixa na totalidade da area de intervenc;:ao, nao havendo necessidade de se
recorrer a estudos adicionais ou medidas adicionais, para alem da legislac;:ao aplicavel aos edificios,
relativamente as materias da resistencia estrutural antissismica.

3.1.5

ORDENAMENTO • SISTEMA DE VISTAS

A area de intervenc;:ao encontra-se no sub-sistema de angulos de visao do Miradouro dos Moinhos de Santana.
A proposta apresentada tern em considerac;:ao e valoriza as exigencias do PDM relativamente arelac;:ao visual com
o Parque de Monsanto, a partir do Miradouro. Sao apresentadas imagens que refletem o impacto visual dos edificios
demonstrando o que antecede, nos termos do artigo 17."/4 do RPDM.

3.1.6

ORDENAMENTO- ACESSIBILIDADES

A area de interven9ao encontra-se numa zona de interface previsto de nivel 3. Esta proposta que apresentamos foi
devidamente acompanhada pelos servic;:os de Planeamento e de Mobilidade.
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3.2

CONDICIONANTES

3.2.1

AREA DE REABILITA<;AO URBANA

A area de interventtao encontra-se totalmente inserida em Area de Reabilitattao Urbana de Usboa (delimitada
atraves do Aviso n° 8391/2015 da 2a 8erie do Diario da Republica n° 148 de 31 de Julho).
3.2.2

SERVIDCES ADMINISTRATIVAS E RESTRI<;CES DE UTILIDADE PUBLICA

ldentificam-se as seguintes condicionantes para o local:
i) Estattao emissora de Alfragide/ Zona de Libertattao Secundaria- deve ser consultada a ICP-ANACOM;

ii) Plano Horizontal Exterior- deve ser consultada a Autoridade Nacional de Aviattao Civil.

4

PROPOSTA

4.1 CONCEITO
0 Estudo Urbano do Alto do Restelo que se debruttou sobre uma area de interventtao mais abrangente, propoe para
a envolvente da lgreja deS. Francisco Xavier e Escola Secundaria do Restelo, uma zona de equipamentos- Piscina,
Unidade de Saude e Cuidados Continuados. A nascente da Pratta de Sao Francisco Xavier concentra a habitattao
e serviyos, em edificios com 6 e 8 pisos e 11 lotes, na area de interventtao deste loteamento.
0 que agora se propoe, e no alinhamento da recente estrategia municipal de remeter ao peao o protagonismo
devido, e exatamente desmaterializar o mais possivel espa~o do autom6vel, ou seja, nao subjugar o desenho
urbano ao tra~ado viario que aqui se encontra bastante vincado, designadamente a rotunda chamada de Pratta
de Sao Francisco Xavier.
0 processo participative veio permitir uma maier consolidattao e refortto deste conceito inicial.
Assim, prop6e-se agora urn refor(fO do pressuposto inicial: uma rede de espa(fO publico e pedonal no miolo
delimitado pela Rua Greg6rio Lopes, Av. Da llha da Madeira, Rua Mem Rodrigues e Rua Tristao Vaz, onde apenas
os peoes circulam, estruturado por edificios que fazem a transittao de uma malha pouco densa para outra, densa
em torre.
A evoluttao do projeto resulta agora na proposta de cinco lotes que se destinam essencialmente ao uso
habitacional, comercio e de equipamentos publicos- creche (com capacidade de 84 crianttas), centro de dia

(40-60 pessoas), centro civico (biblioteca/mediateca, sala de conferencias/ teatro e terratto), e pavilhao desportivo
(para as modalidades amadoras do Belenenses).
0 espa(fo publico continua a constituir o elemento forte, fundamental e agregador de toda a proposta, com diferentes
ambientes, em funttao dos usos que suporta, tando ao nivel do piso terreo como agora, tambem ao nivel das
coberturas, que acolhem espa(fos de estadia. Ao peao sera permitido apropriar-se do espa(fo a multiples niveis.
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Com a reduc;;ao do numero de pisos dos ediffcios agora proposta, surge a oportunidade de propor urn passeio publico
com inicio no Parque Moinhos de Santana e que serpenteia as coberturas dos ediffcios que serao simultaneamente
espac;;os de estadia, de trocas comunitarias e urn grande miradouro sobre Monsanto eo Tejo.
Assim analisamos o territ6rio fragmentado, com diferentes tipos de tecido urbano e convergencias, e procuramos
continuar a agrega-lo e torna-lo coeso, evitando, contudo, a rigidez imposta pela estrutura viaria, aqui bastante
vincada.

4.2 USOS E FUNCIONAMENTO
Os Lotes 1 e 2, com 6 e 4 pisos respetivamente, com frente para urn grande corrector verde de ligac;;ao entre o
Parque Moinhos de Santana e a lgreja Sao Francisco Xavier, constituem edificios habitacionais, servidos nos pisos
terreos por comercio.
0 Lote 3, varia entre os 3 e 7 pisos. Este lote com 3 blocos, para alem de se destinar a habitac;;ao, comercio e
equipamentos, permite a modelac;;ao do territ6rio, criando espac;;os i} ora mais expostos - para o corrector verde- ii}
ora mais intimistas, com prac;;as que se fecham sobre si, ou para fora - Rua Mem Rodrigues - iii} para alem de ser
ele proprio ser uma ponte de acesso ao Parque do Alto dos Moinhos, que pode ser percorrido por todos e com
acesso ao centro civico na cobertura. No seu bloco C, com acesso pela Rua Mem rodrigues, preve-se a existencia
da creche e de urn centro de dia.
0 Lote 4 com 6 pisos, efetua a transic;;ao com o tecido urbano a sui, tam bern se destina a habitac;;ao.
Os fogos PRA, estudados para serem espac;;os flexiveis, tern como objetivo a maximizac;;ao das areas uteis, a
reduc;;ao ao minimo dos espac;;os de circulac;;ao e varandas generosas quanto possivel, que acrescem aos quartos e
salas, ampliando-os.
Destinado a urn equipamento publico, o lote 5 apresenta 1 piso acima da cota de soleira, com uma altura
correspondente sensivelmente a 3 pisos habitacionais.
Os edificios vao serpenteando o territ6rio, em implantac;;ao e volumetria, formando prac;;as servidas por comercio e
servic;;os no piso terreo e desfazendo volume com a proximidade do miradouro.
As entradas de estacionamento dos edificios sao indicativas e serao estudadas com maior rigor em sede de projeto
de arquitetura.

4.3

PARAMETROS URBANiSTICOS DA OPERACAO DE LOTEAMENTO

Esta operac;;ao urbanistica encontra-se numa area de Polaridade Urbana, contigua a i} areas Centrais e Residenciais
Consolidadas- trac;;ado urbano C e ii} Espac;;o de Uso Especial de Equipamentos Consolidado.
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Assim devera, do ponte de vista urbanistico e arquitet6nico, responder as necessidades de

colmata~tao/

transil{ao

da area consolidadas residencial envolvente e simultaneamente apresentar-se como urn conjunto coerente e
harmonioso.
A opera~tao urbanistica devera atender ao definido no PDML, Capitulo IV/ Secl{ao II {Espal{os Consolidados), artigos
58. 0 a 60. 0 e Secl{ao Ill {EspalfOS a Consolidar)
4.3.1

PARAMETROS URBANiSTICOS APLICAVEIS AOPERACAO DE LOTEAMENTO

4.3.1.1

ALTURA MAxiMA FACHADAS

No que respeita a esta materia, propoe-se que edificios fa9am uma adequada transi9ao entre as morfologias da
envolvente, designadamente as da Av. Da llha da Madeira e da Rua Mem Rodrigues {edificios de 6 e 7 pisos) com
as da Rua Gregorio Lopes {edificios com mais de 13 pisos).
Na sequencia do processo de participal{ao publica foi revisto o numero maximo de pisos proposto: a solu~tao anterior
apresentava urn maximo de 15 pisos que passa agora para urn maximo de 7 pisos {lote 3a).
Assim, tal como na solu~tao anterior, mas agora com uma volumetria inferior, a altura dos edificios mais altos (agora
com urn maximo de 7 pisos no lote 3a), que acompanham a Avenida da llha da Madeira diminuem a sua volumetria,
passando para 3 {lote 3c) e 4 pisos {lote 2), a medida que se aproximam do Parque dos Moinhos de Santana, e
passando tambem para 6 pisos no contacto com a area consolidada da Avenida da llha da Madeira.

0 edificio localizado na cota mais alta da area de interven~tao, o lote 1, apresenta agora tambem uma altura maxima
de 6 pisos.
As alturas maxi mas das fachadas encontram-se definidas no Quadro Sin6ptico da opera~tao de Loteamento.
4.3.1.2

PROFUNDIDADE MAxiMA DE EMPENAS

A profundidade maxima dos edificios habitacionais agora preconizada e de 15m, superior a da proposta anterior
que propunha apenas 3 edificios com 15m de empena e os restantes com 12m.
A profundidade de empenas agora proposta cumpre o preconizado no n° 1 do artigo 43° do RPDML, conjugado com
a alinea d) do n° 3 do artigo 60° do mesmo regulamento.
A profundidade de empena proposta resulta numa area de

implanta~tao

total acima do solo de 10.153m2, superior

a area de implanta~tao anterior de 9.652m2.
4.3.1.3

INDICE DE EDIFICABILIDADE

A defini~tao do indice de edificabilidade {/e) segundo o PDML {instrumento urbanistico aplicavel),

e o quociente

maximo admitido entre a superficie de pavimento (Sp) duma operaqao urbanistica e a area de solo (As) a que o
indice diz respeito de acordo com cada categoria de espaqo:
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Ie

= LSp/As

Esclarece-se que os indices de Edificabilidade indicados no projeto de loteamento nao consideram areas de
arruamentos {ou seja, a area de solo e igual adiferen9a entre a area do loteamento (A lot) e a area de arruamentos
{Arua)), tendo sido calculados de acordo como quadro seguinte:

Arua

8/URB/2020

A lot

Sp

Area do
loteamento
(m2)

Superficie de
pavimento
(m2)

35.691,0

35.476,4

Sp/(Alot- Arua)
Area de
Area obras de
arruamentos
urbaniza!(io
indicede
excluida do calculo
(m2)
edificabilidade
do indice
(m2)
66.092,0

3.530,4

1,1

Tambem na versao inicial do projeto de loteamento 8/URB/2020, que propunha urn indice de edificabilidade de 1,6,
o mesmo foi calculado com os pressupostos descritos.
lmporta ainda esclarecer que area do loteamento e bastante inferior aarea a urbanizar, de 66.092 m2, e que este
limite nao foi considerado para o calculo de quaisquer parametros urbanisticos.
A imagem seguinte ilustra as areas adotadas para o calculo do indice de edificabilidade:

Ar-..ee

•~rd~

Area d-~ ntetY~r¥)o &em as •.as ex6le!l'~ 1 ·ea "Si!OB
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0 Plano Diretor Municipal de Lisboa considera a constituictao de novos polos emergentes em localizact6es
estrategicas na cidade, pretendendo potenciar novas centralidades em articulactao entre o modelo de
desenvolvimento urbano e o sistema de transporte publico.
Nestas areas definiu-se um modelo de ocupaCfao de maior densidade, possibilitando que o transporte
publico possa ser o meio privilegiado de mobilidade urbana. Nesse sentido, repensou-se a dotactao e gestao da
oferta de estacionamento e promoveu-se as interfaces de transporte publico como elementos estruturadores das
polaridades urbanas.
A melhoria da mobilidade deve assentar no reforcto e qualificactao do transporte coletivo, nomeadamente na
conclusao da densificactao da rede de metro no miolo da cidade, com a constructao da linha circular, e com a criactao
de canais para uma rede de eletricos rapidos, especialmente a norte da 28 circular, Ajuda e Restelo.

Ecom base nesta proposta de planeamento, de reforCfO da rede de transportes publicos na area do Alto do Restelo
que se justifica o tratamento daquela zona como uma futura POLU, com um indice de edificabilidade maximo de 2.
Apesar de a operactao de renda acessivel prevista para o Alto do Restelo cumprir todos os
requisitos para poder justificar uma ocupayao maxima, com um indice de 2, nunca se optou por essa soluctao.
Na proposta de loteamento inicial propunha-se um indice de 1,6 (8/URB/2020) - Propoe-se agora a redu~ao deste
indice para 1,1.
Foram analisados os indices de edificabilidade das areas envolventes aos projetos de foteamento, obtendo-se os
seguintes valores, conforme imagem seguinte:

Os indices de edificabilidade da envolvente 2 variam assim entre 1,05 e 3,02, e representam um indice medio de
1.74, pelo que consideramos que o indice de edificabilidade atualmente proposto, de 1,1 se enquadra nos
valores da envofvente, nao constituindo quaisquer valores de rotura ou dissonimcia.
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4.3.1.4

SUPERFiCIE VEGETAL PONDERADA (SVP)

Nos termos do artigo 60/3g) do RPDML, a SVP em operac;oes de loteamento nos espac;os a consolidar em
Polaridades Urbanas, com os indices em causa (1.7 a 2), deve corresponder no minimo a 40% da AR do
loteamento e a 30% de A (solo organico), parametres que sao respeitados com a operac;ao de loteamento que
prop5e, conforme Quadro Sin6ptico (Ponto 5):
SVP = 41% AR (na versao anterior 46%)
A= 31% AR (na versao anterior 40%)
A evoluc;ao da solu<;ao, resultado do processo de participac;ao publica, levou a um aumento da area de implantac;ao
dos edificios, que se reflete na diminuic;ao da area permeavel e, portanto, da SVP e AR, relativamente a soluc;ao
anterior. Contudo esta versao continua a responder as exigencias do PDM.

4.3.1.5

OUTROSUSOS

A presente proposta enquadra-se na excec;ao prevista no RPDML, artigo 59. 0/6, relativamente a quantificac;ao de
usos, destinando 80% de SPa uso habitacional e 7% de SPa comercio e 13% a Equipamentos Publicos.
A reduc;ao da area comercial, nesta versao, resulta das participac;oes publicas, unanimes na necessidade de
diminuic;ao desta area e de a destinar a comercio local, pelo que propomos que a mesma se passa a concentrar
num espac;o canal, que acompanha o corredor verde de ligac;ao do Parque dos Moinhos de Santana e a lgreja Sao
Francisco Xavier - propoe-se assim uma centralidade linear muito a semelhanc;a da Rua Duarte Pacheco Pereira
("Rua do Careca"), muitas vezes invocada nas participac;oes publicas como um excelente exemplo de area
comercial.
Para alem desse aspeto, a proximidade ao "Restelo Business Centre" na Avenida da llha da Madeira e a grande
concentrac;ao de areas de equipamentos na envolvente da area de intervenc;ao, dotam esta zona da cidade de todas
as valencias necessarias para a criac;ao de uma nova centralidade atraves da articulac;ao do territ6rio com um
sistema de mobilidade alinhado com as novas estrategias da "cidade a 15 minutes ape".

0 PDML no numero 6 do seu artigo 59° preve que as operac;oes de loteamento de iniciativa municipal possam ser
excecionadas da aplicac;ao do n• 3 do mesmo artigo, isto

e,

da previsao de 30% da Superficie de

Pavimento destinada a outros uso que nao o uso predominante, neste caso o uso habitacional.
Refere-se ainda que a dotac;ao de equipamentos publicos na operac;ao de loteamento resulta do processo de
participac;ao publica, na inclusao do centro civico e do pavilhao desportivo, bern como da consulta elaborada a
DMU/DP, na inclusao de uma creche destinada a 84 crianc;as, bern como manutenc;ao do centro de dia destinado a
60 utilizadores.
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4.3.1.6

PONTOS DE VISTA

Considerando que a proposta de modelo urbano se ira caracterizar maioritariamente por edificios com
caracteristicas de um tra9ado urbano C {edificios em banda ou torre}, apresentam-se estudos de volumetria atraves
de pontos de vista, indicados na Planta do Sistema de Vistas. Assim e de acordo como disposto no artigo 60. 0 /4 do
RPDML, pretende-se demonstrar que a presente solu9ao para alem de valorizar a imagem urbana da cidade, nao
compromete o seu sistema de vistas. Esta foi uma das grandes preocupa9oes da popula9ao no processo de
participa9ao publica.
Assim, tal como na anterior versao, os edificios mais altos encontram-se mais afastados do Miradouro dos Moinhos
de Santana e perpendiculares a este, permitindo a comunica9ao visual com Monsanto, a poente. A proposta que se
apresenta evitou solu9oes rigidas e impositivas, fomecendo uma resposta de desenho urbano flexivel, permitindo
pontos de vista muito diversificados, em fun9ao do espa9o de estadia/ pra9a, escolhidos pelo peao.
A evolu9ao da solu9ao permite agora novos pontos de vista, que deixam de estar disponiveis apenas ao nivel terreo,
e passam a ser mais dinamicos, a outros niveis, podendo usufruir-se destes nas coberturas dos edificios {lote 3}, a
que todos podem aceder.
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Figura 11 - Fotografia situagao existente

.

Figura 12 - Simulr19ao tridimensional da soluyao proposta
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4.3.1.7

EQUIPAMENTOS E ESPACOS VERDES DE UTILIZACAO COLETIVA (aplicado atotalidade da area
de interven~ao)

Nas Areas a consolidar POLU, o PDML dispoe, no seu artigo 88. 0 que por cada 100m2 de SP, 30m2 se destinem
a Espar;:os Verdes e de Utilizar;:ao Coletiva, bern como percentagens de variar;:ao relativamente a solur;:ao inicial.
Para os 35.476,4m2 de SP (habitar;:ao e comercio) estao previstos:
ESPA<;OS VERDES E DE UTILIZA<;AO COLETIVA/ art. 88. 0 RPDM (m2)

A~§.~-~~jY.~.~~-~§Q.f1~1~9.~§::·¢9.:~§f1.Y.~•i:~•?.i."."•"o:o . oO .:.··.•••:·:::·:. :·:·: . :·....:. .

• •• •oo OO•m

:•••••••••
00

ESPA<;OS VERDES E DE UTILIZA<;AO COLETIVA TOTAL (m2) (art. 0 88 e 89 do PDML)
·gp···EQDfPAME.NT·os···p-cJBCfC.<J"STC'R'EC'H'ETC·~····o·iAFC.ENT.RO

p~~~.9.RJ..IYQ{r.!:l.?.t . om•• • • •-• • • • •-•-

. ClVICOT"PAViLFiAO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

Utiliza~ao

5.419,3

omom-•••--••-••••••---··---••-• - • • • m• •m• •••-•--

Assim para esta evolur;:ao da proposta seria necessaria urn total de 10.642,0 m2 de

13.711,8
8.335,4
22.044,2

..................................

00

Espa~os

Verdes e de

Coletiva a integrar no dominio municipal.

Propoem-se 22.047,16m2 de espa!;OS desta natureza (13.711,8m2 a integrar no dominio municipal e
8.335,4m2 de area privada de uso publico), a que acrescem, nos termos do artigo 89.0 do RPDM, 5.419,3 m2
de area destinada a equipamentos - Lote 3 parcialmente destinado a uma creche, urn centro de dia e urn centro
civico e Lote 5 destin ado a pavilhao desportivo, pelo que este parametro urbanistico ecumprido.
Para comparar;:ao, apresentam-se no quadro seguinte os valores correspondentes a solur;:ao inicial:
- - - - - - ----· · - - -

~~~~2~._'{~~_1?.~-~--~·g·~-~TILI?!Y:;AQ COL~TI~~.:. ~~::_~~~~-.!~2) --··-·---------·--- ----··-··-·-·----!?.:.~~?.
~~.EA ~~-~Y.~~~.Q§.Y.!1~~~.9.A.9..~9.~~!1Y~(~~) . _ ·---m•••••••••••••••••m•••-m••••••••-•-••••••
OmOmmooom••--- •••••••••••••••••••••••••m••?:.?.~?.
0
ESPA<;OS VERDES E DE UTILIZA<;AO COLETIVA TOTAL (m2) (art. 88 e 89 do PDML)
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000
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00

••
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Acresce referir que, em reunioes mantidas com a Direr;:ao Municipal de Mobilidade, foi sugerido, enquanto a linha
do eletrico rapido (LIOS) nao for concretizada, ocupar provisoriamente a area de rede viaria afeta a sua localizayao,
com passeios publicos que podem ser ocupados com eventos, valorizando a participar;:ao da comunidade local.
Assim, e considerando que se trata de uma situar;:ao nao definitiva, esta area nao foi contabilizada como Espar;:o
Verde e de Utilizar;:ao Coletiva.
4.3.1.8

ESTACIONAMENTO

Tendo a tematica do estacionamento sido uma das grandes preocupay6es da populayao, verificada no processo de participayao
publica, foi revista a capitayao do estacionamento privado, em funyao da alterayao das respetivas SP habitacional e comercial,
e essencialmente a do estacionamento publico, que passa a ter uma oferta bastante superior relativamente asoluyao anterioraproximadamente 126%.

Assim, nos termos do PDML e considerando tratar-se esta duma zona de acessibilidade D, para a capitar;:ao de
estacionamento propoe-se:
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Estacionamento privado

Uso habitacional

0 PDML define nos termos do seu Anexo X que e necessario realizar urn Estudo de lmpacte de Trafego e
Transportes quando as operac;:oes urbanisticas prevejam urn numero de fogos superior a 300.
De acordo com o Estudo de lmpacte de Trafego e Transportes realizado, considerando o perfil dos futuros
residentes, as condic;:Oes de acessibilidade e a oferta de transporte coletivo e de modos suaves, existentes e
previstos, definiu-se urn racio de 1 Iugar de estacionamento por fogo.
Assim face aos 391 fogos propostos preve-se o mesmo numero de lugares de estacionamento privado, inseridos
no estacionamento coberto dos respetivos lotes.
Uso comercial:
Para o comercio sao propostos os numeros de lugares resultantes da aplicac;:ao do racio definido no artigo 75. 0 do
RPDML e respetivo Anexo X.
Considerando os 2.699m2 de SP · para uso comercial, sao necessarios e propostos 43 lugares de
estacionamento privado -1S500m2 e 500<1,5<2500 em func;:ao da SP de comercio por lote.
Uso Eguipamento
Estao previstos 5.419 m2 de equipamento, distribuidos por 3 frac;:oes: uma creche, urn centro civico, urn pavilhao
desportivo e urn centro de dia:
Para a creche, com 4 salas, e de acordo com o artigo 75° e Anexo X do RPDML, serao necessarios 3
lugares de estacionamento privado, considerando urn racio de 0,7/Sala de aula, localizados no Lote 3;
Para o Centro Civico estimou o estudo de trafego a necessidade de 31ugares de estacionamento, situados
no Lote 3.
Para o Pavilhao Desportivo o estudo de trafego estima uma necessidade de 821ugares (situados em cave
no lote 5) para o uso pelos utilizadores deste equipamento e de outros existentes na envolvente da area
de intervenc;:ao;
Para o Centro de Dia, com 3 salas, e de acordo com o artigo 75° e Anexo X do RPDML, serao necessarios
21ugares de estacionamento privado, considerando urn racio de 0,7/Sala de aula, localizados no respetivo
lote, situados no Lote 3.
Estacionamento publico

De acordo com o RPDML e conforme definido no artigo 76. 0 do RPDML e respetivo Anexo XI.
Uso Habitacional - para os 32.777,05 m2 de SP habitacional sao necessarios 132 lugares de
estacionamento publico (0,41ugares por cada 100m2 de Superficie de Pavimento)
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Uso comercial - para os 2.699,35m2 de SP para uso comercial serao necessarios 21 lugares de
estacionamento publico (0,751ugares por cada 100m2 de Superficie de Pavimento)

Mostram-se assim necessarios um total de 1531ugares de estacionamento publico.
Destes 153 lugares de estacionamento publico, 109 localizam-se a superficie dentro dos limites da area do
loteamento e 44 lugares (33% do total de necessidade de estacionamento publico gerada pelo loteamento)
localizam-se em cave no Lote 3.
De acordo com o estudo de trafego para o local: "Em particular a ultima das conclusoes retidas levou a que se
considerasse de baixa efici{mcia proceder adotaqao de oferta de estacionamento adicional de forma a atenuar as
pressoes a que a envo/vente esta sujeita. No entanto, no sentido de tambem nao as acentuar, optou-se por deixar

a

inalterada a fo/ga de oferta disponivel que data se contabiliza nos arruamentos que limitam ambos os loteamentos."

0 estudo de trafego elaborado contabiliza que atualmente existem a superficie no interior da area de interven~ao
182 lugares de estacionamento publico. Contudo como reordenamento do estacionamento que agora se propoe
esses lugares passam a localizar-se em cave tambem no lote 3. Assim o Lote 3 deve assegurar um total de 515
lugares de estacionamento publico e privado:
•

235 lugares de estacionamento privado gerados pelo proprio;

•

44 lugares de estacionamento publico (33% do total de 153 de estacionamento publico necessaria para
suprir as necessidades geradas pelo loteamento, estando os restantes 1091ocalizados asuperficie);

•

Reposi~ao

de 182 lugares atualmente existentes

a superficie no interior da area de interven~o e que

sao utilizados pela popula~ao da area envolvente.
Lugares reservados para veiculos em que um dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada

(2.8 das normas tecnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada) - sao
necessanos 4 lugares com uma largura util nao inferior a 2,5m, uma faixa de acesso lateral com uma largura util
nao inferior a 1m e comprimento util nao inferior a 5m, estando 4 lugares representados no Plano de
Acessibilidades.

Para alem destes lugares de estacionamento, conforme ja referido no ponto anterior, sao agora tambem propostos
82 lugares de estacionamento para uso publico, para apoiar a utiliza~ao do Pavilhao Desportivo do Lote 5, do
Pavilhao Desportivo a construir na Escola Secundaria do Restelo fora da area de loteamento, bem como de outros
equipamentos existentes na envolvente.

5

OBRAS DE URBANIZACAO

Os projetos de obras de
opera~ao

urbaniza~ao

do presente loteamento serao desenvolvidos posteriormente, no ambito da

do Programa de Renda Acessivel.

Nao serao postos em causa o desenho urbano da opera~ao de loteamento nem os seus parametres urbanisticos,
indicados nas Plantas de Sintese e Planta de Areas a integrar no Dominio Municipal.
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Deve o projeto de arranjos exteriores contemplar a implementa(:ao de tro(:os de ciclovia, na respetiva area de
interven(:ao das obras de urbaniza(:ao da presente opera(:ao, conforme orientar;;5es da Dire(:ao Municipal de
Mobilidade. Acresce referir que o tra(:ado representado nas per;;as desenhadas, com excer;;ao do tra(:ado da via
ciclavel no ambito do eletrico rapido {LIOS), e indicativo, tendo de ser, necessariamente, confirmado e dimensionado
pela Direr;;ao Municipal de Mobilidade, em sede de obras de urbanizar;;ao.
Sera reservado urn espa(:o canal, de acordo com as orientar;;5es do Departamento de Espar;;o Publico, para o LIOS,
cuja implementar;;ao nao tern ainda data prevista.
Em sede de projeto de obras de urbanizar;;ao podera haver necessidade de ajustamento da rede viaria de acordo
com o seguinte:

6

•

lnserr;;ao do LIOS na Rua Antao Gonr;;alves;

•

Perfil da interser;;ao entre a Rua Gregorio Lopes e Rua Carlos Calisto.

RUiDO

A nivel de desempenho acustico, sublinha-se, relativamente a area de intervenr;;ao, urn decrescimo visivel das
emiss5es sonoras, nos termos dos novos mapas de ruido.
Com efeito, quando confrontadas com as situar;;5es de referencia, as situar;;5es futuras compaginam valores
inferiores em "LDEN" e "LN", que nao s6 viabilizam as volumetrias propostas, como tambem indiciam urn nivel de
conforto no espa(:o publico que ladeia o trO(:o mais a norte da Av. llha da Madeira.
Tal situar;;ao, que se verifica apesar do aumento previsivel do trafego- conforme previsto no estudo de mobilidade
- deve-se, de uma forma geral, a supressao da rotunda existente, a redistribuir;;ao generica do trafego e ao
reperfilamento daquela arteria, por intermedio do qual se implementam medidas de acalmia de trafego, novos
revestimentos das faixas de rodagem em betuminoso modificado e com incorporar;;ao de borracha, e ainda uma
configurar;;ao dos arranjos exteriores otimizada para a atenuar;;ao do ruido viario.
Da previsivel concretizar;;ao da rede interconcelhia LIOS, decorre ainda a supressao de trafego autom6vel ao Iongo
do tro(:o nascente da Rua Antao Gon(:alves.
A norte, da ador;;ao a Avenida Mario Moutinho de medidas similares as descritas para a Avenida llha da Madeira,
correspondem igualmente melhorias ao nivel do ruido, real(:ando-se a diminuir;;ao do n6 que corresponde a
interser;;ao com o eixo Avenida dos Bombeiros/Rua Carlos Calisto.

7

ACESSIBILIDADES

Sera possivel percorrer a totalidade do territ6rio atraves de passeios ou rampas com inclinar;;ao inferior a 6%, ou
recurso a meios mecanicos integrados nos edificios, de acordo com as Normas Tecnicas de Acessibilidade {do
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Decreta-Lei n. 0 163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreta-Lei n. 0 136/2014, de 9 de setembro e pelo DecretaLei n° 125/2017 de 4 de outubro).
Os percursos pedonais acessiveis apresentam em toda a sua extensao uma largura minima de 1,50m livre de
obstaculos, com pavimentos continuos em toda a area. 0 revestimento do pavimento nos percursos pedonais deve
ter superficie estavel, duravel, firme e continua.
Os acessos ao estacionamento privative dos edificios garantem a continuidade altimetrica dos passeios sem
obstaculos, devendo ser diferenciados pelo pavimento (material e estereotomia). Deve proceder-se ao refor90 da
funda«;:ao do passeio e boleamento do respetivo lancil. Qualquer acerto de cotas a que haja Iugar para garantir a
coordena«;:ao com as cotas da via publica devera ser realizado no interior do lote (art. 0 44° RMUEL).
A localiza«;:ao dos acessos ao estacionamento previstas no presente projeto sao apenas indicativas, devendo as
mesmas merecer uma nova reflexao aquando da elabora«;:ao dos projetos de arquitetura dos edificios, momenta no
qual pela adapta«;:ao desta localiza«;:ao se devera avaliar a inclusao de mais lugares de estacionamento "kiss and
ride" de apoio aos varios usos dos edificios.

0 estacionamento na via publica, reservado a veiculos em que urn dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade
condicionada, foi calculado com base nos parametres da sec«;:ao 2.8 do Anexo do Decreta-Lei das Acessibilidades.
Estao previstos 4 lugares de estacionamento reservados para pessoas com mobilidade condicionada {4 lugares em espa«;:os de estacionamento com uma lota«;:ao entre 101 e 500 lugares). As dimensoes destes lugares de
estacionamento sao as que se encontram definidas no ponto 2.8.2 do mesmo diploma.
Todas as passagens de peoes de superficie serao rebaixadas com diferencia«;:ao de pavimento, como preve a
sec«;:ao 1.6 das Normas tecnicas para a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada no
Capitulo 1 referente a Via Publica.
As passagens de peoes deverao na fase de desenvolvimento dos projetos de arquitetura dos edificios, bern como
dos projetos de obras de urbaniza«;:ao, ser devidamente compatibilizadas com altera«;:6es que possam ocorrer, como
relocaliza«;:ao de acessos a estacionamentos, percursos pedonais, etc.

8

SUSTENTABILIDADE

8.1 PRINCiPIOS DA PROPOSTA
A presente opera«;:ao de loteamento implementa solu«;:6es concretas de sustentabilidade urbana, definidas como
prioridades de planeamento e gestao no Plano Diretor Municipal (2012) e na Estrategia Municipal de Adapta«;:ao as
Altera«;:oes Climaticas (2017).
A sustentabilidade urbana e intrinseca ao projeto de loteamento desde a sua fase de conce«;:ao inicial e esta patente
nas propostas seguintes:
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•

A conce9ao, projeto, construvao e explora9ao dos edificios e dos espayos publicos objeto do Contrato devem
contribuir para a prossecuvao de objetivos de desenvolvimento sustentavel definidos pela Uniao Europeia,
Republica Portuguesa e Municipio de Lisboa, nomeadamente os expresses nos seguintes documentos:
a} Estrategia Europa 20201;
b) Plano de Recuperavao e Resiliencia- Recuperar Portugal2021-2026- Plano preliminar2
c) Roteiro para a Neutralidade Carb6nica 2050 3 que foi publicado atraves da Resolucao de Conselho de
Ministros n. 0 107/2019. de 1 de julho4. Este documento constitui a Estrategia de Iongo prazo para a
neutralidade carb6nica da economia portuguesa ate 2050 submetida a Convenvao Quadro das Na96es
Unidas para as Alteravoes Climaticas (CQNUAC} a 20 de setembro de 2019;
d) Diretiva Europeia 2008/98/ECS;
e) COM (2005} 446 finals;
~

Covenant of Mayors/Pacto dos Autarcas (2009)1;

g) Mayor's Adapt (2014)8;
h) Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia (2016)9;

i} EMAAC- Estrategia Municipal de Adapta9ao as AlterayCies Climaticas (2017)10;
j}

Plano Geral de Drenagem 2016-2030, CML11

k} Plano Diretor Municipal de Lisboa (2012)12;

1 ht!ps:/fwww.com oote2020.oov.OUadminlfileman/Uploads/Documents/Estrateoia

2 https:I/WNW oortuoal goy

3 Rotejro

eurooa2020. Pl!f

QUpVgc22/comunjcacaoidocumento?i=Diano=lle-recuoeracao-e-resi!jencja-recuoorar-oortuga!-2021-202&-fl! ano-oreliminar-

para a Neutra!idade Carb6nica 2050 I A!!€ncja Portuguesa do Ambiente (apambjente ott

4 hlt!Js·iidre.oVhome/-/dre/1227V644/details/maxjmjzed

s httos:l/eur-lex eurooa ew1egak:ontenVENfTXTI!'PE/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN
6

httn·l/ec eyropa.ey/environmenVactjon-proqramme/odfUa annexes/Annex%203%20-%20Tarqets%20set%20bv%20EU%20environment%20DO!icy 00!

7 httos·l/c!imate-adapl eea europa.eu/eu-adaotation-DO!icy/covenant-o1-mayors

ehttos·ifwww eumavors.ey/
9 hi!Ds·lfwww coyenantofmayors.eu/en/

10 hltDs:/lwww.lisboa

pt!fi!eadmin/cidade temasjambiente/gua!idade ambientai!EMMAC/EMAAC 2017 pdf

11 https:/fwww !isboa.pt!fi!eadmin/cidade

12

ht!Ds:l/www oactodeaytarcas eulpt

temas/ambiente!gua!idade ambientaVdocumentos/PianoGera!Prenqgem 2016 2030 pdf

https:/lwww lisboa pt!fi!eadmin/down!oad center/notificacoes/avisos/PDM DR 2s n168 Aviso n11622 2012 Qdf
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I) Decreto-Lei n.0 118/2013, de 20 de agosto, com altera96es posteriores13;
m) Portaria 349-D/2013, de 2 de dezembro, com alterayaes posteriores14;
n) Lisboa Capital Verde Europeia 20201s.
•

A prossecu9ao dos objetivos acima referidos deve consubstanciar-se no cumprimento dos requisitos minimos
que constam da legisla9ao nacional e municipal aplicavel as edificayaes e obras de urbaniza9ao.

•

A sustentabilidade ambiental urbana devera ser intrinseca aos projetos dos edificios e dos espa9os publicos de
cada operayao, desde a fase de conceyao inicial ate a fase de projeto de execu9ao, prolongando-se durante as
fases de obra e explora9ao. As propostas enumeradas de seguida sao demonstrativas do compromisso
esperado pelo Concedente do Concessionario, nao devendo este limitar-se ao desenvolvimento das propostas
seguintes:
a) Em sintonia com as estrategias municipais de gestao da agua, descritas na Estrategia Municipal de
Adapta9ao as Altera9oes Climaticas e no Plano Geral de Drenagem 2016-2030, o projeto devera fomentar
o controlo na origem e a permeabilidade do solo no desenho do espayo publico de modo a privilegiar o ciclo
da agua, evitar sobrecarregar as infraestruturas de drenagem pluvial existentes e reduzir a erosao dos solos
por escoamento superficial;
b) 0 projeto devera aumentar, sempre que possive!, as areas de Superficie Verde Ponderada (SVP)
estipuladas nos processos 7/URB/2020 e 8/URB/2020. Por exemplo, a ausencia de embasamentos entre
alguns dos edificios de habita9ao devera ser considerada como uma oportunidade para propor espa9os
publicos de estar e lazer essencialmente permeaveis;
c) A orienta9ao variavel dos edificios, motivada nao apenas pela continuidade do tecido urbano existente, mas
tambem, e principalmente, pelas exigencias regulamentares de manuten9ao do sistema de vistas devera
ser encarada como urn estimulo para a ado9ao de soluyaes menos conservadoras para a concretiza9ao das
habita96es, sendo a proposta de urn modelo de distribuiyao em duplex uma delas. 0 projeto devera
desenvolver este modelo para os edificios de habita9ao afim de permitir que cada habita9ao possa usufruir
de uma orienta9ao solar mais abrangente, de preferencia com as zonas comuns de estadias orientadas a
sui favorecendo solu96es simples e eficazes de eficiencia energetico-ambientais.
d) 0 projeto devera adotar medidas solares passivas e de ventila9ao e ilumina9ao naturais, no desenho das
habitayaes, para reduzir as necessidades energeticas e para promover o conforto termico e visual a baixo
custo energetico.

" https://dre.pUanQ!ication/conteudo/499237
14 https://dre.pt!am~jcation/conteudo/263693

15

hltlls://www !isboa !l!fcapital-verde-2020
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e) 0 projeto devera considerar pelo menos uma varanda em cada habita9ao, que devera contribui para um
melhor desempenho termico do interior da habita9ao e funcionar como um prolongamento da area habitavel,
naqueles periodos do ano em que a temperatura do ar ambiente o permita;
~

0 projeto devera ter uma abordagem integrada numa procura de sustentabilidade e resiliencia climatica, e
efetuar a analise da possibilidade de produ9ao local de energia renovavel, num potencial mix de solu96es,
dentro do espa9o disponivel;

g) No desenho dos espa9os publicos de estadia a prioridade devera ser proporcionar a diversidade de
ambientes termicos e visuais de modo a satisfazer os diferentes tipos de publico e de usos. Assim estes
espa90s irao gozar de periodos de sol e de sombra que variam consoante as horas do dia e as esta96es do

ano;
h) Na cobertura dos edificios de habita9ao, o projeto devera considerar a partilha do espa9o entre:
i)

Espa9os comuns multifuncionais (ex. areas de co-working, sala de reunioes e festas dos residentes,
etc.);

ii)

Paineis Solares termicos (aquecimento de aguas domesticas) e/ou fotovoltaicos (geradores de
eletricidade) para darem resposta as exigencias regulamentares NZEB (near zero energy buildings);

iii)

Areas verdes que podem ter um carater mais tecnico (prote9ao termica da camada de
impermeabiliza9ao da cobertura e retardar a drenagem de aguas pluviais), mais ludico (areas
ajardinadas, jardins verticais e pergulas) e/ou de produ9ao (pequenas hortas em caixas);

i)

Os materiais de revestimento usados no espa9o publico deverao ser selecionados de modo a nao
contribuirem de forma adversa para o efeito "ilha de calor'';

j)

Nos materiais de constru9ao do edificado, o projeto devera considerar, pelo menos, 10% de materiais
reciclados, de acordo como Decreto-Lei n.0 102/2020, em vigor em julho 2021;

k) No desenho do espa9o publico e da rede viaria deverao ser propostos sistemas de ilumina9ao publica,
ilumina9ao semaf6rica e outras estruturas urbanas de alta eficiencia energetica (ex. LED);
I)

0 projeto devera integrar o modele de mobilidade urbana sustentavel no desenho do espa9o publico,
promovendo em especial as desloca96es pedonais entre os varies pontos de interesse locais,
nomeadamente as incluidas nos projetos de loteamento 7/URB/2020 e 8/URB/2020:
i)

A circula9iio do miolo da opera9ao de loteamento devera ser apenas pedonal, com a exce9ao dos
tro9os aprovados para acesso dos bombeiros;

ii)

0 projeto devera assegurar a liga9ao pedonal e ciclavel a toda a envolvente, como parte das obras
de urbaniza9ao;

iii)

0 projeto devera acomodar e potenciar as liga96es da rede sustentavel de transportes publicos
existente- Carris - e em estudo - LIOS e Carris Metropolitana;

iv)

0 projeto devera prever locais para a instala9ao de ilhas para parqueamento seguro de bicicletas
(pr6prias e/ou partilhadas), em articula9iio como Concedente;

m) Na fase de obra, sempre que possivel o material resultante da escava96es e remo9ao de terras, devera ser
reduzido ao minimo essencial na fase de projeto e usado para modela96es de terrene dentro do perimetro
da area de interven9ao e obras de urbaniza9ao. Os objetivos sao essencialmente a redu9ao das
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movimentagoes de camioes para fora da area de

interven~tao

e minimizagao dos impactes negativos

associados ao ruido e ao p6;

8.2

ESTUDO PREVIO DE IMPACTE AMBIENTAL {EPIA)

0 EPIA da Opera~ao de Loteamento do Alto do Restelo elaborado, apresenta conclusoes e recomenda~toes de
ambiente e sustentabilidade para a concretizagao da proposta .
i)

CONCLUSOES

"As propostas de loteamentos (7 e 8 URB) tem um contributo importante para a a/terat;ao da zona de intervent;ao e
da envo/vente.
A abordagem do projeto /oteamento, quer pela sua 16gica, quer pelo investimento em 8/M, cria condit;oes para
promover uma base de informat;ao poderosa e que pode alargar a sua operacionalizat;ao as fases subsequentes.
A fase de construqao, que se estima durar ate aos 5 anos previstos para conc/usao da proposta, tal como e habitual
nas obras, podera criar algumas perturbat;oes, sendo, por isso, essencial a considerat;ao de medidas de boas
praticas para esta fase e um programa de gestao ambiental para reduzir esses efeitos.
A construqao de edificado vai alterar a morfo/ogia e volumetria da zona, tendo alterat;oes nas vistas para edificios
na envo/vente pontualmente nos pisos mais baixos, sombreamento (em algumas horas), orientaqao ao nivel micro
de ventos.
A fase de operat;ao de ambos os loteamentos, vem contribuir para uma dinamica de desenvo/vimento da zona, bem
como a criat;ao de um conjunto de valencies positives. No caso do loteamento a Sui, BURB, sera criada uma nova
oferta de 454 habitat;oes que atrairao cerca de 6% novas habitantes para a freguesia de Be/em, face

asituaqao

atua/. Ja no loteamento 7URB, a Norte, sera criada uma oferta de mais 123 novas alojamentos, com potencial de
trat;ao de cerca de 2% novas habitantes face asituaqao atua/ da freguesia.
A proposta dos /oteamentos insere-se no Plano de Renda Acessivel (PRA) do municipio de Lisboa, estando prevista
a disponibilizat;ao de cerca de 65% dos fogos para renda acessivel e os restantes 35% para renda livre. 0 PRA e
dirigido aos jovens e as families das classes medias, cujos rendimentos se enquadrem nos parametros definidos
pelo Regu/amento Municipal de Direito ahabitat;ao.
A operat;ao de /oteamento, bem como a sua ligaqao a um conjunto de intervent;oes, pode ainda potenciar uma
procure acrescida de sustentabilidade com os seguintes contributos:
•

Assegurar a qualificat;ao urbana e conexao com espat;os envo/ventes, eliminando barreiras de
acessibilidade;

•

Potenciar a mobilidade ativa, atraves de novas percursos pedonais e ciclaveis;

•

Mobilidade publica e sustentavel (LIOS);

4>-
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•

lmplementaqao de novas zonas e corredores verdes promovendo a continuidade da zona e sua ligaqao a
zonas verdes na envolvente (Parque Moinhos de Santana e eventualmente Parque Florestal de
Monsanto);

Em sintese, embora, possam existir alguns efeitos menos positivos, bem como perturbaqoes temporarias (fase de
obra), mesmo nesta fase preliminar, a proposta tem as bases necessarias para uma potencial inteNenqao com
elevado contributo para o desenvolvimento, atraqao e criaqao de oferta complementar no Alto do Restelo bem como
dinamizaqao da sustentabilidade local. n

ii) RECOMENDACOES
"Nesta secqao listam-se as macro recomendaqoes para as fases de construqao e operaqao das propostas dos
loteamentos 7URB e BURB.
Na fase de construqao recomenda-se, desde logo, a especificaqao do calendario e periodo de obras e
recomendaqao quanta a boas praticas de gestao ambiental e potenciais soluqoes modulares.
A procura de bom desempenho, e principios de sustentabilidade vem criar oportunidades para potenciar uma
qualificaqao do edificado e da zona, recomendando-se:
•

Nos materiais de construqao do edificado, considerar, pelo menos, 10% de materiais reciclados, de acordo
como Decreta-Lei n. 0 10212020 a entrarem vigor em Julho 2021;

•

Destacar a abordagem de amenidades humanas e outras criadas pela proposta;

•

Considerar uma abordagem integrada numa procura de sustentabilidade e resi/i{mcia climatica: Efetuar a
analise da possibilidade de produqao local de energia renovavel, num potencial mix de soluqoes, dentro
do espaqo disponivel;

•

Destacar as soluqoes de mobilidade ativa criadas pela proposta e investir na ligaqao, por percursos
ciclaveis, aos espaqos verdes da envolvente, nomeadamente o Parque Florestal de Monsanto.

Dada a identificaqao de uma zona de "sistema hUmido" que intersecta sobretudo o loteamento BURB, devem ser
tidas em conta as medidas adequadas que assegurem a drenagem, escoamento natural ou retenqao de aguas
pluviais.
A comunicaqao da tipologia de acessos (renda acessivel e outros) e importante para a boa perceqao e deve ser
potenciada, desde logo com a clarificaqao do PRA e a quem se dirige, bem como eventuais seNiqos, equipamentos
e comercio previstos.

Eigualmente importante todo o conjunto de projetos complementares previstos para a zona

(UOS, pavilhao multidesportivo e outros).
A inteNenqao de ambos os loteamentos pode ser uma oportunidade para criar uma 16gica de comunidade, podendo
comeqar, por exemplo por comunidade de energia e de economia circular e podendo ser o ponto de dinamizaqao
tambem para a envolvente. n
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9

QUADRO SINOTICO
a)

Area total da opera~ao de Loteamento- 35o690,87m2

Area total da operac;:ao de loteamento sem as vias existentes (area retirada para efeito de apuramento do indice de edificabilidade- i.e)- 32o160,5m2
b)

indice de Edificabilidade 1,1

c)
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d)

Areas destinadas a espa~os de utiliza~ao coletiva (m2):

Rede Viaria (m2)
Espa~os Verdes

7.255,5
e de Utiliza~ao coletiva a integrar no dominio publico (art. 88 do RPDM) (m2)

Areas privadas de uso publico (m2)

e)

13.711 ,8
8.335,4

Areas destinadas a equipamentos (m2):

Equipamentos publicos (art. 0 89 do RPDM) (m2)

f)

0

5.419,3

Superficie vegetal ponderada - aplicada apenas aarea a consolidar (~0,4 Area de referencia e A~0.3
Area de referencia)

SVP = A+0,68 +0,3C
A = solo organico
8 = superficie vegetal sobre a laje com o minimo de 1 m de terra
C= superficie vegetal sobre a laje com o minimo de 0,3 m de terra
SOLUCAO INICIAL- anterior adiscussao publica
SVP(m2)

14.043

AREA PERMEAVEL 100% (A)

12.262

SUPERFiCIE VEGETAL 1 m (B)
SUPERFiCIE VEGETAL 0,3 m (C)
CEDENCIAS EQ. E UTILIZAQAO COLEC. (m2)

379
5176
17.327

AREA DOS LOTES

13.259

AREA DE REFERENCIA (AREA LOTES + CEDENCIAS EO. E UTILIZACAO COLEC.)

30.586

SOLUCAO FINAL- ap6s discussao publica
SVP(m2)

11.679,1

AREA PERMEAVEL 100% (A)

8.805,5

SUPERFiCIE VEGETAL 1m (B)

1.492,7

SUPERFiCIE VEGETAL 0,3 m (C)
CEDENCIAS EQ. E UTILIZACAO COLEC. (m2)

6.593,2
13.711,8

AREA DOS LOTES

14.723,5

AREA DE REFERENCIA (AREA LOTES + CEDENCIAS EQ. E UTILIZAQAO COLEC.)

28.435,3

SVP=41%AR
A=31%AR
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10 ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA RENDA ACESSiVEL
A presente area esta incluida no Programa Renda Acessivel do Municipio de Lisboa, aprovado atraves da
Delibera~tao

n. 0 168/AMU2017 (Proposta n. 0 180/CM/2017), publicada no 3. 0 suplemento ao Boletim Municipal n. 0

1217, de 16 de junho, que visa concretizar o direito

a habita~tao, consagrado no artigo 65.

0

da Constitui(fao da

Republica Portuguesa, bern como os objetivos definidos no Plano Diretor Municipal, no Programa Local de
Habita~tao,

na Carta Estrategica de Lisboa 2010-2024 e na Estrategia Lx-Europa 2020, os quais sao sinteticamente

transcritos seguidamente:
PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM):
•

No artigo 86. 0 do PDM e regulada a "Politica municipal de habita~tao":
"1. 0 Programa Local de Habitagao fixa os objetivos plurianuais da politica municipal de habitagao, numa
perspetiva transversal que envolve diferentes politicas municipais.
2. Cabe ao Programa Local de Habitagao, nomeadamente, definir as medidas necessarias para:

(...)
c) 0 desenvolvimento da coesao socio-territorial;

PROGRAMA LOCAL DE HABITACAO (PLH):
•

Missao "Melhorara cidade":
"Objetivo A - Melhorar a qualidade do parque habitacional (publico e privado)
Recuperar, conservar e manter o parque habitacional municipal e incentivar a recuperagao, conservar;ao e
manutenr;ao do parque habitacional privado e publico degradado, dando prioridade a assegurar condir;oes
minimas de habitabilidade - areas satisfat6rias, agua, esgotos, eletricidade, instalar;oes sanitarias e infiltrar;oes
- e valorizando a acessibilidade universal, a eficiencia energetica e a proter;ao antissismica.
Objetivo B - Melhorar a qualidade da vida urbana e a coesao territorial
Completar, redimensionar, gerir e manter a rede de equipamentos de proximidade; conservar reabilitar e criar
espar;os publicos e de lazer; garantir a qualidade do ambiente urbano, garantir a qualidade do ambiente urbano,
garantir a mobilidade (estacionamento, transportes, passeios) e dinamizar o comercio local.
Objetivo C- Promover a Coesao Social
lncentivar a convivencia e desenvolver a cidadania, atraves de politicas publicas de criagao de igualdade de
oportunidades, de reforr;o dos lagos de vizinhanqa e solidariedade ativa, de promor;ao da mixidade social,
diversidade e da interculturalidade, de fomento da inovaqao, de apoio ao empreendedorismo social e ao
urbanismo comercial, de incentivo ao envelhecimento ativo e de combate aexclusao social."

•

Missao "Atrair nova popular;ao":
Objetivo E- Poupar Recursos (tempo, energia e dinheiro)
Operacionalizar o conceito de sustentabilidade, promovendo a utilizar;ao criteriosa de recursos, atraves da
redur;ao de consumos energeticos na habitar;ao, transportes e espar;o publico, de concertar;ao de horarios na

a

cidade e da generalizar;ao do acesso banda larga, promovendo o conceito de «cabaz urbano» e incentivando
a redur;ao das migrar;oes pendulares."
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CARTA ESTRATEGICA DE LISBOA 2020·2024:
•

"promover a diversidade social no espago urbana em todas as suas formas (estrato social, nacionalidade, idade,
etnia, etc.), nomeadamente, mediante a reserva de uma percentagem de fogos nos novos empreendimentos
(construgao novae reabilitagao) para habitagao a custos acessiveis, o desenvolvimento de politicas de reversao
da concentragao do alojamento social e a promogao da mobilidade residencial dos grupos menos favorecidos;

•

desenvolver intervengoes direcionadas as areas de concentragao de carencias e problemas, sejam estas
centrals, peri-urbanas ou outras, com base nos principios da participagao e da parceria, que abordem de forma
integrada os problemas sociais, econ6micos e fisicos em presenga, de modo a inverter as tendencies de dec/inio
e a integrar estas areas e as suas populagoes no processo de desenvolvimento global da cidade e no tecido
fisico da mesma;

•

promover a diversidade de fungoes no espago urbana, tendo em atengao a compatibilidade entre as mesmas e
entre estas e o tecido fisico de suporte;

•

garantir uma cobertura adequada e equilibrada dos equipamentos e servigos publicos em todo o territ6rio e
promover novas centralidades nas freguesias perifericas;

• o garantir a existencia, a qualidade e a seguranga dos espagos coletivos (incluindo espagos publicos, areas
verdes, infraestruturas e equipamentos), entendidos como os elementos estruturadores das atividades, do
funcionamento e da vivencia da cidade;
•

terminar os projetos urbanos em curso e colmatar os vazios urbanos;"

ESTRATEGIA LX-EUROPA 2020:

Figura 13- Objetivo 'Melhorar a qualidade de vida' e respetivas linhas de a(:ao na Estrategia Lx-Europa 2020 (Fonte: Estrategia
Lx-Europa 2020, pag. 29)

As operar;:oes urbanisticas de edificar;:ao e urbanizar;:ao inerentes a execur;:ao da presente interven~ao,
correspondem a operar;:t>es urbanisticas para colmatar;:ao da malha urbana pre-existente, de acordo com termos de
referencia tecnicos estabelecidos pelo Municipio de Lisboa em contrato de concessao de obra publica, que
asseguram a prossecu~ao dos objetivos constantes do artigo 3. 0 do RJRU:
a. Assegurar a reabilitar;:ao dos edificios que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados;
b. Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradar;:ao;
c. Melhorar as condir;:oes de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliario urbano e dos espar;:os nao
edificados;
d. Garantir a proter;:ao e promover a valorizar;:ao do patrim6nio cultural;
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e. Afirmar os valores patrimoniais, materials e simb61icos como fatores de identidade, diferencia9ao e
competitividade urbana;
f.

Modernizar as infraestruturas urbanas;

g. Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e econ6mica dos espa9os urbanos;
h. Fomentar a revitalizavao urbana, orientada por objetivos estrategicos de desenvolvimento urbane, em que as
a96es de natureza material sao concebidas de forma integrada e ativamente combinadas na sua execu9ao com
intervenyees de natureza social e econ6mica;

i.

Assegurar a integra9ao funcional e a diversidade econ6mica e socio-cultural nos tecidos urbanos existentes;

j.

Requalificar os espa9os verdes, os espa9os urbanos e os equipamentos de utilizavao coletiva;

k. Qualificar e integrar as areas urbanas especialmente vulneraveis, promovendo a inclusao social e a coesao
territorial;
I.

Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadaos no acesso as infraestruturas, equipamentos, servi9os e
fun96es urbanas;

m. Desenvolver novas solu96es de acesso a uma habita9ao condigna;
n. Recuperar espa9os urbanos funcionalmente obsoletes, promovendo o seu potencial para atrair fun96es urban as
inovadoras e competitivas;
o. Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente atraves de uma melhor gestae da via publica e dos
demais espayos de circulavao;
p. Promover a cria9ao e a melhoria das acessibilidades para cidadaos com mobilidade condicionada;
q. Fomentar a adovao de criterios de eficiencia energetica em edificios publicos e privados.

Andre Mendes e Ana Correia
Lisboa, junho 2021
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Relativamente aos processes urbanisticos n. 0 7/URB/2020 e n. 0 8/URB/2020, e na sequencia da
ausculta9ao oral em sede de discussao publica, que teve Iugar no passado dia 01.07.2021 no Edificio
Municipal sito no Campo Grande n. 0 25, 1749-099, Lis boa, entre as 17h00 e as 20h30, conforme Aditamento
ao Relat6rio das Participa9oes Recebidas em Sede de Periodo de Discussao Publica (em anexo), vimos
apresentar as informa96es seguintes sobre as diferentes materias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A densidade eo volume
A Monofuncionalidade
Mobilidade e Transportes publicos
Escolas
Ruido
Avalia9ao de lmpacte Ambiental
Sistema de Vistas

Sobre o processo de loteamento 7/URB/2020, importa antes de tudo referir, que na sequencia de todo o
processo participative, opera9ao sera reconfigurada, passando o desenvolvimento urbanistico daquela area
a ser concretizado por duas opera96es de constru9ao. constru9ao singulares, em momento opor.tuno, no
quadro do Programa Renda Acessivel (PRA).
Ap6s a pondera9ao e a a1tera9ao dos projetos na sequencia do processo de Discussao Publica, a proposta
de decisao sobre os mesmos foi distribuida para vota9ao em Reuniao de Camara Municipal de Lisboa,
tendo a mesma sido agendada para a Reuniao de Camara Extraordinaria de 22 de julho de 2021. No
entanto, estando agendada para o mesmo dia, uma reuniao de Camara Publica, na qual3 municipes tin ham
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manifestado interesse em expor a sua opiniao/considerandos sobre o projeto em causa, a proposta foi
adiada para votacao ap6s essas participacoes e debate.
Na reuniao, da participacao de 2 dos municipes e da intervencao de alguns dos vereadores que compoem
o executivo camarario, bern como de outras reunioes sequenciais que tiveram Iugar posteriormente, ficou
claro o entendimento de que a proposta de loteamento 8/URB/2020 deveria ser revista para um indice de
edificabilidade maximo de 1,1 - entendimento este que resulta tambem das participacoes em fase de
discussao publica, e que apesar da aproximacao pretendida com a revisao do projeto, nao se tinha
alcancado - sendo o indice anteriormente proposto de 1,26.
Assim, entendeu-se a revisao do projeto para dar uma resposta mais consolidada as participacoes obtidas
em fase de discussao publica, reforcadas no amplo debate ocorrido na Reuniao de Camara Publica de 22
de julho de 2021, sendo agora proposta a evolucao do Projeto de Loteamento 8/URB/2020 para urn indice
de edificabilidade de 1, 1.
Esta reducao de edificabilidade sera implementada atraves da reducao do numero de pisos de alguns
edificios, passando o numero maximo previsto (apenas num edificio) a 7 pisos.
Em relacao as edificacoes previstas a Norte, na Rua Dr. Moutinho, e para equilibrio na operacao PRA da
reducao do numero de habitacoes que a revisao do indice do loteamento 8/URB/2020 implica, o edificio
designado Parcela 8, na Rua Carlos Calisto, sera agora proposto como urn edificio de uso habitacional.
Resultam desta alteracao os seguintes indicadores urbanisticos para a totalidade da operacao do PRA
Restelo, conforme quadro seguinte:

2
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Quadro sinoptico da area de interven~ao
Estacionamento Privativo (estim ado) no interior dos lotes
(unid des)

Superficie de Pavimenlo (m2)
Numero de

Area de
lntervenyao
(m2)

Habita9ilo

Comercio

Total

Equipamento
{*)

Habita~oes

Comercio

Equipamento
{**)

Total

Estacionamento Publico (unidades)
Novos lugares
Necessidade gerada pela edificabilidade
Migo 76' PDML

(unidades)

Habita9ao

4188

40

56

56

25

2202

29

34

34

13

391
460

391

43

481

43

524
614

109
147

Superficie
Parcela A

612

4188

Parcela B

657

2202

8/URB/2020

35 691
36960

32777
39167

2699
2699

83%

6%

total

35476
41866

5419
5419

90
90

Cave

44
44

Existentes
relocalizados em
cave

182
182

Existentes
relocalizados a
superficie

Total

47

85

47

335
420

11%

(j A superficie de pavimento de equipamentos coletivos niio e conlabilizada para efeilos de indice de edficabilidade
(j Os lugares de estacionamento indicados como privados afetos aos equipamentos publicos, destinam-se ao uso publico dos seus ulilizadores e foram calcu/ados considerando as necesidades geradas pelos restantes equipamentos da area envolvente
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1 A densidade e o volume
1.1

fndice de Edificabilidade

A definicao do indice de edificabilidade {Ie), segundo o PDML (instrumento urbanistico aplicavel), e o
quociente maximo admitido entre a superficie de pavimento (Sp) duma operaqao urbanistica e a area de
solo (As) a que o indice diz respeito de acordo com cada categoria de espaqo: I e = L Sp I As
Esclarece-se que os indices de Edificabilidade indicados no projeto de loteamento 8/URB/2020 nao
consideram areas de arruamentos (ou seja, a area de solo e igual adiferenca entre a area do loteamento
(Alot) e a area de arruamentos (Arua)), tendo sido calculados de acordo com o quadro seguinte:
Arua

Area obras de

Area do loteamento
(m2)

Superficie de
pavimento
(m2)

(m2)

Area de
arruamentos
excluida do calculo
do indice
(m2)

35.691,0

35.476,4

66.092,0

3.530,4

Sp
A lot

8/URB/2020

urbaniza~iio

Sp/(Alot- Arua)
lndicede
edificabilidade

1,1

Tambem na versao inicial do projeto de loteamento 8/URB/2020, que propunha urn indice de edificabilidade
de 1,6, o mesmo foi calculado com os pressupostos descritos.
lmporta ainda esclarecer que area do loteamento e bastante inferior aarea a urbanizar, de 66.092 m2, e
que este limite nao foi consideradopara o calculo de quaisquer parametros urbanisticos.
A imagem seguinte ilustra as areas adotadas para o calculo do indice de edificabilidade:

Area de vias existentes
Area de inlerven~o sem as vias existentes (area usada para efeitos de calculo do indice de edificabilidade)
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A defini~ao da edificabilidade da parcela A, com uso habitacional, rege-se pelos parametres urbanisticos
definidos no numero 2 do artigo 60° conjugado como ponto 6 do artigo 42. 0 do PDML, sendo o Espa~o
Consolidado Central e Residencial com Tra~ado Urbano C a mancha confinante com a mancha de Espa~o
Central e Residencial a Consolidar/ Polaridade Urbana, mais predominante, com 289.725m2 (a mancha
correspondente ao Espa~o Consolidado Central e Residencial com Tra~ado Urbano D tern uma area total
de 248.263m2).
Para a Parcela A, com uso habitacional, propoe-se a seguinte volumetria, tratando-se de urn edifico isolado:
a)
b)

altura maxima de 25 metros nos termos da alinea b) do numero 6 do artigo 42° do PDML, resultando
num numero maximo de 8 pisos;
profundidade maxima de empena de 15m, abaixo do permitido pelo n° 6 do artigo 43° do PDML que
admite em edificios isolados outra dimensao de empena, sem imposi~ao de limites.

A Parcela 8, tam bern destinada a habita~ao, mantem-se a proposta de uma altura maxima em alinhamento
com o edificio confinante da rua Carlos Calisto no lote 1594, com urn total de 5 pisos. 0 mesmo criterio se
adota nos termos n. 0 2 do artigo 43. 0 do PDML para a profundidade maxima da empena, sendo esta
alinhada pela profundidade da empena do edificio confinante referido.

1.2

Os indices maximos da Area POLU

0 Plano Diretor Municipal de Lisboa considera a constitui~ao de novos polos emergentes em localiza~oes
estrategicas na cidade, pretendendo potenciar novas centralidades em articula~ao entre o modelo de
desenvolvimento urbano e o sistema de transporte publico.
Nestas areas definiu-se urn modelo de ocupa~ao de maior densidade, possibilitando que o transporte
publico possa ser o meio privilegiado de mobilidade urbana. Nesse sentido, repensou-se a dota~ao e gestao
da oferta de estacionamento e promoveu-se as interfaces de transporte publico como elementos
estruturadores das polaridades urbanas.
A melhoria da mobilidade deve assentar no refor~o e qualifica~ao do transporte coletivo, nomeadamente
na conclusao da densifica~ao da rede de metro no miolo da cidade, com a constru~ao da linha circular, e
com a cria~ao de canais para uma rede de eletricos rapidos, especialmente a norte da 2a circular, Ajuda e
Restelo.

Ecom base nesta proposta de planeamento, de refor~o da rede de transportes publicos na area do Alto do
Restelo que se justifica o tratamento daquela zona como uma futura POLU, com urn indice de
edificabilidade maximo de 2.
Apesar de a opera~ao de renda acessivel prevista para o Alto do Restelo cumprir todos os requisitos 1 para
poder justificar uma ocupa~ao maxima, com urn indice de 2, nunca se optou por essa solu~ao nos
processos de loteamento 7/URB/2020 e 8/URB/2020.
1 A possibilidade de atingir o indice maximo restringe-se (conforme Relat6rio da Proposta de Plano- PDM) as seguintes situac;oes,
entre ou1ras:
•
A oferta de togas sujeitos a valor maximo de renda au prec;o de venda;
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Nas propostas de loteamento iniciais propunham-se indices de 1,6 (8/URB/2020) e 1,7 (7/URB/2020).
Propoe-se agora a redu{:ao deste indice no projeto de Loteamento 8/URB/2020 para 1, 1.
Em rela{:ao aarea de interven{:ao a norte, propoe-se uma redu{:ao da superficie de pavimento de habita{:ao
total anteriormente proposta (anterior Loteamento 7/URB/2020 na sua versao inicial) de 12.952 m2 para
6.390 m2•

Os indices de edificabilidade da envolvente aarea de interven~io

1.3

Foram analisados os indices de edificabilidade das areas envolventes aos projetos de loteamento, obtendose os seguintes valores, conforme imagem seguinte:

Os indices de edificabilidade da envolvente2 variam assim entre 1,05 e 3,02, e representam urn in dice
medio de 1.74, pelo que consideramos que o indice de edificabilidade agora revisto para 1,1, na
opera{:ao de loteamento 8/URB/2020 e de uma redu{:ao de 50% na area de interven{:ao a Norte, na Rua
Mario Moutinho, se enquadra nos valores da envolvente, continuando a nao constituir quaisquer valores de
rotura ou dissonancia.

•
•
•

A transmissao para o dominic municipal de areas verdes, integradas em Espa9os consolidados e a consolidar verdes
de recreio e produ9ao, a titulo gratuito e como acrescimo as cedencias legalmente exigiveis;
A integra9ao de conceitos bioclimaticos e de eficiencia na utiliza9ao dos recursos e de eficiencia energetica nos edificios,
estruturas urbanas e espa9os publicos;
A oferta suplementar de estacionamento para residentes em zonas com defice de estacionamento.

2 0 Calculo dos indices considerou todas as areas construidas acima do solo, destinadas ao uso de habila9ao, comercio,
servi90s e excluindo areas de equipamentos e arruamentos estruturantes.
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2

A Monofuncionalidade

Segundo o n. 0 3 do artigo 59. 0 do PDML, nas operar;oes de loteamento localizadas em polaridades urbanas
(POLU) tern de ser assegurado que 30% da superficie total de pavimento seja destinada a uso diferente do
predominante na operar;ao proposta. No entanto, o n. 0 6 do artigo 59. 0 do PDML exceciona desta obrigagao
as operar;oes de iniciativa municipal.
Da proposta agora em analise para o processo de Loteamento 8/URB/2020 e para as futuras operagoes
urbanisticas a Norte, na Av. Mario Moutinho, resulta a seguinte distribuigao de usos:
•
•
•

Habitagao: 83%
Comercio: 6%
Equipamentos: 11%

Esta distribuigao de usos resulta de varios fatores, entre os quais o processo de participagao publica, tendo
sido a excessiva Superffcie de Pavimento destinada ao uso comercial na versao inicial dos projetos (13%
da Superficie de Pavimento total) urn dos aspetos apontados.
Para alem desse aspeto, a proximidade ao "Restelo Business Centre" na Avenida da llha da Madeira e a
grande concentracao de areas de equipamentos na envolvente da area de intervengao, dotam esta zona
da cidade de todas as valencias necessarias para a criacao de uma nova centralidade atraves da
articulagao do territ6rio com urn sistema de mobilidade alinhado com as novas estrategias da "cidade a 15
minutos a pe".
0 PDML no numero 6 do seu artigo 59° preve que as operagoes de loteamento de iniciativa municipal
possam ser excecionadas da aplicagao do n° 3 do mesmo artigo, isto e, da previsao de 30% da Superffcie
de Pavimento destinada a outros uso que nao o uso predominante, neste caso o uso habitacional.

3

Sistema de Vistas

Considerando que a evolugao agora proposta reduz ainda mais o numero de pisos dos edificios do
Processo 8/URB/2020, apresentam-se estudos de volumetria atraves de pontos de vista, indicados na
Planta do Sistema de Vistas. Assim e de acordo com o disposto no artigo 60.0/4 do RPDML, demonstrandose que a presente solucao para alem de continuar a valorizar a imagem urbana da cidade, compromete
ainda menos o seu sistema de vistas.
Assim, tal como na anterior versoes deste loteamento, os ediffcios mais altos encontram-se mais afastados
do Miradouro dos Moinhos de Santana e perpendiculares a este, permitindo a comunicagao visual com
Monsanto, a poente. A proposta que se apresenta evitou solucoes rfgidas e impositivas, fomecendo uma
resposta de desenho urbano flexivel, permitindo pontos de vista muito diversificados, em fungao do espago
de estadia/ praga, escolhidos pelo peao.
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A evolu9ao da solu9ao permite agora novos pontos de vista, que deixam de estar disponiveis apenas ao
nivel terreo, e passam a ser mais dinamicos, a outros niveis, podendo usufruir,se destes nas coberturas
dos edificios (lote 3), a que todos podem aceder.

Figura 1- Fotografia situaqao existente
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Figura 2- Simulaqao tridimensional da so/uqao proposta

AConsideracao Superior
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CAMARA

MUNICIPAL

DE

LISBOA

ATA EM MINUTA

Nos termos e para os efeitos do artigo 57. 0 do Anexo I
12 de setembro,

e da lei n.0

a lei n.0

75/2013, de

1-A/2021, de 19 de maryo, na sua redao&o atuai,

bern como do dlsposto no artigo 19.0 , n.0 2, do Regimento da CAmara
Municipal de Lisboa e no C6digo do Procedimento Administrative, foram
deliberados na ReuniAo de CAmara Extraordinaria de 30 de julho de 2021, os
votos de pesar e as propostas a seguir discriminados, constituindo o presente
documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta:

Voto de Pesar n. 0 33/2021

(Subscrlto pela Camara)

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Pedro Tamen, nos termos do voto:
(Aprovado por unanimidade)

Voto de Pesar n.0 34/2021

(Subscrlto pelo Senhor Vereador Manuel Grilo)

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecirnento de Otelo Saraiva de Carvalho, nos
termos do voto;

~-- --------

I

Rejeitado com a segulnte vot~o:
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4 (11nd., 2PCP e
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i
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Os Senhores Vereadores do PPDIPSD nAo participaram na discussAo e na vota~o

do voto.
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Proposta n.0 523/2021

DE

LISBOA

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar a opera~o de loteamento de iniciativa municipal, desenvolvida pelo Grupo
de Trabalho do Programs de Renda Acessivel, para os terrenos municipais sitos
no Alto do Restelo, zona sui, localizados na Rua Gregorio Lopes, Rua Carlos
Calista, Rua Tristao Vaz, Rua Mem Rodrigues, e Avenida da llha da Madeira, e
que integram a Rua Antao Gon~lves, Freguesia de Belem, que constitui o
Processo n. 0 8/URB/2020, nos termos da proposta;
(Retirada)

Proposta

n.0 52412021

(Subscrlta pelos Srs. Vereadores Paula Marques,
Jolo Paulo Saraiva e Ricardo Veludo)

Aprovar a Opera~o PRA do Restelo ao Programa de Arrendamento a Custos
Acessfveis (PACA), com um total estimado de 460 habitaQoes e aprovar submeter
a versAo do projeto de loteamento 8/URB/2020 a novo periodo de discussao
publica, ate 31 de outubro de 2021, ou em data posterior, case nAo tenha decorrido
o prazo minima legalmente estabelecido, nos terrnos da proposta;

-·--- .. - ·-----···--·--- ·- ·.....,.--·--·---·. _
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j
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Proposta n.o 550/2021

- ·· -

___

j

(Subscrlta pelo Sr. Presldente)

Aprovar ratificar o Protocolo de Coopera9ao celebrado entre o Municipio de Lisboa,
o Ministerio da Adminlstra~o Interns e a Guarda Naclonal Republicans para um
conjunto de im6veis localizados na area envolvente ao Palacio das Necessidades
e ao Convento do Sacramento, em Alcantara, nos termos da proposta;

~-----
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Aprovada por rnaioria com a

seguinte vota~o:
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Proposta n.0 64412021

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Celeste
Correia e Joio Paulo Saralva)
Aprovar submeter aAssembleia Municipal de Lisboa a prorroga~o extraordinaria,
ate ao final de dezembro de 2021, do periodo de exercicio de fun9)es da
Provedora Municipal dos Animals de Lisboa, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 511/2021

(Subscrita pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar)

Aprovar o refor~ o~mental do Programa de Apoio
(PAAB), nos termos da proposta;

,----l

---r--;;;;-- I ____ _:_~~_ra T

Aprovada potr
com a
segum e vo 'r'"o:
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I

0

1

de Bicicletas

Absten~6es

l

2 (PCP)

i

1

_________l __________j

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.0 2 do artigo 24. 0 -A do C6digo
do Procedimento Administrativo, na sua reda~o atual, regista-se que a
presente reuniao foi realizada por via telematica, atraves da plataforma
"Teams".
Nos termos do n.0 3 do art~o 57. 0 do An~xo I a supra citada Lei n.0 75/2013,
de 12 de setembro, eu, t"~3>\-.\o-v-c. AI ')rV'-')(9...
? ~ Diretora do
Departamento de Apoio aos 6rgaos e servll;os do Municipio, mandei lavrar.
Payos do Concelho, em 30 de julho de 2021

Reun!Jo de Cl1111ra &troordin6ria n.l 186 de 30 de julho de 2021
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3.Q SUPLEMENTO AO BOLETIM MUNICIPAL N.Q 1416

S U MAR IO
RESOLU~OES DOS 6RGAOS DO MUNICiPIO

Deliberaciies (165.! Resumo da Reuniao Extraordinaria
de Camara Municipal)
-Proposta n.R 137/2021 (SUbscrita pelos Vereadores Paula
Marques, JoiD Paulo Saraiva e Rieardo Veludo]- Aprovou

as alteraciies ao modelo de concessao de obra publica
a conslderar nas proxlmas operac;iies do Programa Renda
Acessivel, bern como o planeamento para a contlnuidade
da lmplementacao do Programa Renda Acessivel, nos termos
da Proposta
pcig. 752 (220)
- Proposta n.! 138/2021 (Subscrita pelos Vereadores
Paula Marques, JoiJo Paulo Saraiva e Ricardo Veludo}

-Aprovou a decisao de contratar, tendo em vista a celebracao
de Contrato de Concessao relativo a cOperacao Renda
Acessivel de Benfica•. com financiamento, concet;ao, projeto,

ANO XXVIII
N.O 1416
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construcao. conseiVat;ao e exploracao de bens im6veis
do Municipio de Lisboa, no ambito do cPrograma Renda
Acessivel>, atraves de Concurso PUblico, com publicidade
intemaclonal, as Pecas do Procedimento, a nomeat;ao
do JUri do Concurso e dos perltos para apoio ao JUri
e submeteu aAssembleia Municipal o pedido de autortzacao
para a celebracao do Contrato de Concessao e de afetacao
de patrim6nio imobiliario tal como identiftcado no Cademo
de Encargos, nos termos da Proposta
pcig. 752 (838)
- Proposta n.t 139/2021 (Subscrita pelos Vereadores
Paula Marques,
Paulo Saraiva e Ricardo
Veludo] - Aprovou a dectsao de contratar, tendo em vista

Joao

a celebracao de Contrato de Concessao relatlvo a •Operacao
Renda Acessivel do Paco da Ralnha•, com financiamento,
concecao, projeto, c()nstrut;ao, conseiVat;ao e exploracao
de hens im6veis do Municipio de Lisboa, no ambito
do •Programa Renda Acessivel>, atraves de Concurso PUblico,
com publicidade intemacional, as Pecas do Procedimento,

SEDE: ESrnADA DE CHELAS, 101
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- Proposta n,! 161/2021 (Subscrita pelo Vereador
Manuel Grilo} - Aprovou a atrlbul¢o de apoios financelros
a entidades do setor social e solldarlo, para prolongamento
da resposta allmentar a pessoas carenciadas, desfavorecldas
efou vulnenivels, ao abngo do Regime Extraordlnario
de Apoio no ambito da pandemia COVID-19 - Fundo
de Emergencia Social de Usboa (FES) - Vertente de Apoio
a Insti~Oes Particulares de Solldariedade Social (IPSS)
e outras entidades sem fins lucrativos, parte integrante
do Programa Municipal •Lisboa Protege•. nos termos
da Proposta
¢9. 752 (778)
-Proposta n.R 162/2021 (SUbscrita pelo Vereador Manuel
Grilo}- Aprovou a transferencia de verba para o Agrupamento
de Escolas Manuel da Maia, referente a centros de apoio
a aprendlzagem, no ambito da ~0 Social Escolar - Ano
Letivo 2020/2021, nos tennos da Proposta
¢9. 752 (784)

USIOI

- Proposta n,! 163/2021 (Subscrita pelos Vereadores
do PCP}- Aprovou que se promova urn estudo de avaliacao
dos impates da lmplementa¢o do IFRRU 2020, na cidade
de Llsboa, nos termos da Proposta
¢9. 752 (787)
- Proposta n,! 167/2021 (Subscrita pelo Vereador Joao
Paulo SaraiDa) - Dellberou ratiftcar o despacho que aprovou
a 10.1 Altera¢o ao O~ento de 2021 e Grandes Opcaes
do Plano 2021-2025, nos termos da Proposta

¢g. 752 (787)
-Proposta n,! 168/2021 (Subscrita pelo Vereador Miguel
Gaspar} - Aprovou e submeteu a Assembleia Municipal

de Llsboa as medidas extraordlnarias de apoio, no ambito
do alargamento dos apoios do Programa Municipal •Lisboa
Protege•, nos termos da Proposta
¢9. 752 (839)

RESOLU~OES DOS 6RGAOS DO MUNICiPIO
Dellbera~

Reuniao Extraordimiria de Camara realizada em 1 de abiil
de 2021
A Camara Municipal de Usboa, reunida no dia 1 de abril
de 2021, deliberou aprovar as segulntes Propostas, que lhe
foram presentes e que tomaram a forma de Delibera~oes,
como se seguem:
- Deliberru;iw n. 11 137/CM/2021 (Proposta n.g 137/2021)
- Subscrita pelos Vereadores Paula Marques, Joao Paulo
Saraiva e Ricardo Veludo:

Aprovar as altera~6es ao modelo de concessio de obra pUblica
a considerar nas pr6zimas opera~6es do Programa Renda Acessivel,
bem como o planeamento para a continuidade da implementa~o
do Programa Renda Acessivel
Pelouros:
Serv~s:

Habita~ao, Urbanismo e Finan~as.
DMHDL, DMU, DMGP e DMF.

Considerandos:
1 -Em 9 de junho de 2015, foi nomeada a Equipa
de Missao do •Programa Renda Acessiveh, por despacho
do Senhor Presidente da Camara Municipal de Usboa, tendo
por objetivo analisar, na perspetiva juridica e financeira,
os modelos de prom~ao de habita~ao com renda acessivel
mais adequados - de modo a propor oferta adequada
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a dimensao e composi~ao das familias, nas suas distintas
fases de vida familiar e proftssional, aos diversos niveis
de rendimento familiar, com especial aten~o aquelas
que nao conseguem aceder aos p~os de mercado
de habita~o. Foram assim efetuados estudos comparativos,
designadamente atraves de analises custo-beneficio
e de risco das vartas o~6es de contrata~o que se aftguravam
potencialmente mais adequadas para o Municipio;
2 - 0 trabalho desenvolvido pela Equipa de Missao
do Programa Renda Acessivel e pelo GTGPRA. sobre
a procura de habita~ao no concelho de Usboa, no
ambito da Proposta n.g 180/CM/2017 e os estudos
de fundamenta~o que em 2019, consubstanciaram
o novo Regulamento Municipal do Direito a Habita~ao,
no ambito da Delibera~o n.a 420/AML/2019, comprovaram
a existencia de falhas de mercado signiftcativas
no imobiliario residencial e, em particular, no mercado
de arrendamento habitacional;
3 -A 20 de abril de 2017, foi aprovado o Programa Renda
Acessivel, pelos 6rgaos do Municipio de Usboa, atraves
da Delibera~o n.a 168/AML/2017 (Proposta n.a 180/
/CM/2017), de 30 de maio de 2017, publicada no
3.a Suplemento ao Boletim Municipal n.a 1217, de 16 de
junho de 2017, assente num modelo de Concessao
de Obra PUblica, convocando outros setores da sociedade
para a resposta ao problema da carencia de habita~ao
em Lisboa para as famillas com rendimentos intermedios;
4 - Simultaneamente, e na mesma data anteriormente
referida, a Camara Municipal de Lisboa deliberou,
atraves da Proposta n.g 182/CM/2017, o lan~amento
do Procedimento, com recurso a urn Concurso PUblico,
para a concessao com financiamento, conce~ao, projeto,
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constnu;ao/reabilita~o. conserva~o e explora<:ao de hens
irn6veis do Municipio de Lisboa, no ambito do •Programa
Renda Acessiveh, sitos na Rua de Sao Lazaro, processo
que terminou com a assinatura do Contrato de Concessao
a 13 de setembro de 2018;
5- Posteriormente, a 13 de julho de 2017, a Camara
Municipal de Lisboa deliberou, atraves da Proposta
n. 2 477/CM/2017, o lan(:amento do Procedirnento,
com recurso a urn Concurso PUblico, para a concessao com
financiamento, conce<:ao, projeto, construcao/reabilitacao,
conservacao e exploracao de hens im6veis do Municipio
de Lisboa, no ambito do •Programa Renda Acessivel»,
sitos na Rua Gomes Freire, processo que terminou com
a assinatura do Contrato de Concessao a 29 de agosto
de 2019;
6- Nos termos da Lei n.g 98/97, de 26 de agosto (na sua
redacao atual} - Lei de Organizacao e Processo do Tribunal
de Contas (LOPTC} - os dois Contratos de Concessao
foram submetidos a ftscalizacao previa daquela entidade;
7 - A 16 de janeiro de 2019, atraves do Ac6rdao
n.g 1/2019, do 1iibunal de Contas, foi recusado o visto previo
ao Contrato de •Concessao com ftnanciamento, concecao,
projeto, constru~o/reabilita~o. conservacao e exploracao
de hens irn6veis do Municipio de Lisboa, no ambito
do "Programa Renda Acessivel, sitos na Rua de Sao
Lazaro•, decisao a qual o Municipio de Lisboa interpos
recurso a 5 de fevereiro de 2019;
8-A 17 de dezembro de 2019, pela Decisao n.g 1049/2019,
foi visado o Contrato de Concessao com ftnanciamento,
concecao, projeto, constru~oI reabilitacao, conserva~o
e exploracao de hens irn6veis do Municipio de Lisboa,
no ambito do •Programa Renda Acessivel», sitos na Rua
Gomes Freire;
9- Na sequencia do recurso apresentado no dia 5 de fevereiro
de 2019, foi concedido, sem qualquer recomenda<:ao, a 1 de
abril de 2020, o visto previo ao Contrato de Concessao com
financiamento, concecao, projeto, construcao/reabilitacao,
conservacao e exploracao de hens im6veis do Municipio
de Lisboa, no ambito do •Programa Renda Acessivel•, sitos
na Rua de Sao Lazaro, atraves do Ac6rdao n.g 18/2020,
do 1iibunal de Contas;
10- Para o prosseguirnento e monitorizacao da execu~o
do Programa, de coordenacao de todos os intervenientes,
de articula<:ao entre todas as areas abrangidas,
de cooperacao entre as Unidades Orgamcas envolvidas
e de dotacao dos recursos adequados a prossecUI;ao
destes objetivos, e tendo em conta a experiencia entretanto
adquirida, foi necessaria atualizar e otimizar os recursos
tecnicos e humanos ao dispor do Municipio, revendo-se
a composicao, organizacao, funcionamento e atribuic6es
do Grupo de Trabalho de Gestao do Programa Renda
Acessivel (GTGPRA), conforme Despacho n.g 139/P/2020,
de 14 de dezembro;
11 - Nao obstante, a obtencao dos vistos previos
aos Contratos para as operac6es da Rua de Sao Lazaro
e da Rua Gomes Freire, as consideracoes do Tribunal
de Contas nos v<irios documentos supra elencados,
foram tidas em considera<:ao nos elementos elaborados
durante o ano de 2020 e que atualmente fundamentam a
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tomada de decisao para o prosseguirnento das operac6es
das areas de intervencao de Benftca, Paco da Rainha,
Parque das Nacoes, Restelo e Olaias, que permitirao
constru<:ao de 2334 novas habita<:6es destinadas
ao mercado de arrendamento, das quais 65 % para
explora<:ao em regime de arrendamento acessivel;
12 - Deste modo, as propostas para decisao de contratar
das pr6ximas concessoes, consideram nomeadamente
os seguintes aspetos:
- Relat6rio de fundamentacao elaborado pelo GTGPRA,
justiftcando os principios de cada Contrato: beneftci<irios,
avaliacao custo/beneftcio, analise e partilha de riscos,
viabilidade econ6mico-ftnanceira de cada projeto,
estudo de mercado, comportabilidade orcamental
dos encargos brutos previsiveis para o Municipio, afetacao
de patrim6nio municipal;
- Sum<irio executivo constituido por uma analise de custo/
/beneficia comparando a promo<:ao de cada opera(:ao
em 4 modelos distintos: concessao de obra publica,
promocao publica ftnanciada pela alienacao de patrim6nio,
promo<:ao publica ftnanciada com emprestimo banc<irio
e •do rwthing>;
- A possibilidade de uma avalia~o preliminar, indicativa
e oftciosa pelos concorrentes da sua proposta,
de uma forma autotruitica, aquando da sua elaboracao,
possibilitada por urn modelo de avaliacao de propostas
baseado em formulas matematicas claras e objetivas
- embora as mesmas apenas sejam analisadas e avaliadas,
ap6s a sua submissao, nos termos legals, pelo JUri
do Procedimento;
- 0 reequilibrio ftnanceiro a favor do Concession<irio
e efetuado preferencialmente atraves da prorrogacao
do prazo da Concessao pelo tempo estritamente necess<irio
a garantir aquele reequihbrio, o qual nao deveni exceder
10 anos, e/ou por qualquer outro meio, designadamente,
os previstos no n. g 3 do artigo 282. g do CCP, conforme
seja ftnanceiramente mais vantajoso para o Concedente;
- A transferencia total do risco de procura para
o Concession<irio.
13 " Atendendo aos antecedentes expostos, aos objetivos
do Programa Renda Acessivel e as carateristicas
das pr6ximas operac6es, prop6em-se ainda as seguintes
alteracoes relativamente ao modelo de concessao
das operacoes da Rua de Sao Lazaro e da Rua
Gomes Freire, as quais foram ja admitidas no ambito
da Deliberacao n.g 180/CML/2017, de 20 de abrll:
- Remunera(lio dos concessionirios: receitas provenientes
de:
- Receitas provenientes dos Contratos de Arrendamento
das respetivas habitacoes em edificios a explorar em
regime de renda acessivel, de acordo com os valores
compreendidos nos intervalos deftnidos no Regulamento
Municipal do Diretto a Habitacao para o acesso
a habitacao com renda acessivel;
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- Receitas provenientes da explora~iio das habita~oes nos
edificios afetos a regime livre, a pre~os livres;
- Explora~iio dos usos niio habitacionais, nomeadamente
espa~os de comercio, de servi~os, lugares de estacionamento e equipamentos de utiliza~o coletiva, outras
receitas provenientes da presta~o de servi~os acessorios;
- Aliena~iio ou loca~iio dos equipamentos tecnicos instalados
nos edificios, quando devam ser substituidos.

- Regime de propriedade dos im6veis afetos
a concessio: os imoveis seriio transmitidos em regime
de direito de superficie durante a dura~iio do Contrato
de Concessiio, niio havendo lugar a quaisquer transmissaes
em propriedade plena, regressando os imoveis na sua
totalidade ao dominio do Municipio no final do Contrato
de Concessiio;

- Percentagem de habita~oes a explorar em regime
de renda acessivel: face ao novo regime de propriedade
bern como a dimensiio das pr6ximas
com previsiio de matores encargos com
obras de urbaniza~o e constru~iio de equipamentos
de proximidade, a percentagem de habita~aes para
explora~iio em regime de arrendamento acessivel varia
entre 62 % e 67 %, dependendo das carateristicas
especffi.cas de cada area de interven~o. sendo assegurado
urn valor medio de 65 o/o na totalidade das novas
e

remunera~iio,

opera~oes,

opera~oes;

- Prazo da concessio: para o equihbrio financeiro

das opera~OeS, e atendendo a percentagem de habita~oes
para explora~iio em regime de renda acessivel fixado
para cada opera~iio, o prazo de Contrato proposto
e de 90 anos, ao fun do qual todos os imoveis revertem
na totalidade a esfera do Municipio ficando assim
disponiveis para a utiliza~iio pelas gera~oes futuras.

14 - Este modelo apresenta como principals vantagens
para o Municipio, face ao modelo anterior, a manuten~iio
da propriedade em regime de Diretto de Superficie, niio
havendo quaisquer aliena~Oes de patrimonio pelo Municipio.
Para alem desse aspeto, este modelo sera mats atrativo
para investidores que procuram produtos de baixo risco
e com menores rendibilidades, mats experientes na gestiio
deste tipo de opera~oes tanto na componente de prom~iio
como na componente de explora~iio dos imoveis num
longo prazo;
15 - Atualmente estiio reunidas todas as condi~oes para
o prosseguimento do Programa Renda Acessivel- Concessoes,
significando a produ~iio de urn valor minimo de 3326
novas habita~oes destinadas a arrendamento acessivel,
distribuidas pelas vartas Opera~oes: 2 em curso (171),
3 prontas para lan~amento (668) e 4 em prepara~o (2487);
16- Sintetiza-se o ponto de situa~iio de cada opera~iio:

- Rua de Sio Lazaro: Contrato visado pelo Tribunal
de Contas, em 1 de abril de 2020, aguardando
condi~oes para a consigna~iio dos imoveis e transmissiio
dos mesmos em regime de direito de superficie,
as quais estiio pendentes da resolu~iio da totalidade
das ocupa~oes de Espa~os Niio Habitacionais existentes
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nos edificios. Atualmente foram ja assinados acordos
para a desocupa~iio de 5 espa~os, foram aceites
as condi~aes para a resolu~iio de 4 Contratos, e estiio
em negocia~iio as condi~oes de acordo de 2 Contratos.
Aguarda-se o termino das condicionantes impostas pelo
periodo de confinamento para notifica~iio para desocupa~o
imediata de uma cedencia precarta (a ocorrer depots
da revoga~iio da Lei n.D 1-A/2020, de 19 de ~o.
na sua reda~iio atual);
- Rua Gomes Freire: o Contrato de Concessiio encontra-se
em execu~iio, tendo o concessionarto sido ja notificado
da autoriza~iio do inicio das obras, no passado dia
1 de m~o. Aguarda-se assim o inicio da obra;
- Benfica, Pa~o da Rainha, e Parque das Na~oes: estiio
concluidos todos os trabalhos preparatorios destas
opera~aes, estando submetidos a aprovacao do Municipio
os Procedimentos para a decisiio de contratar;
- Restelo e Olaias: Estiio ainda em fase de analise
urbanistica os projetos de loteamento municipals
para cada opera~o: Q os projetos de loteamento
da area de interven~iio do Restelo estiio em fase
de discussiio publica, ii) e 0 projeto de loteamento da area
da interven~o das Olaias aguarda aprova~iio do inicio
da fase de discussiio publica;
- .AJuda: estiio ainda em defini~iio os pressupostos para
o desenvolvimento da opera~ao da Ajuda, bern como
se aguarda a aprova~ao do inicio da fase de discussao
publica do projeto de loteamento para aquela area;
- Vale de Santo Antonio: encontra-se em conclusiio
a proposta de Altera~iio ao Plano de Urbaniza~o
do Vale de Santo Antonio, devendo a mesma ser
submetida a aprova~iio do Municipio para envio a CCDR.
a curto prazo. Ap6s a aprova~o da proposta final de
Altera~o ao Plano de Urbaniza~o do Vale de Santo
Antonio, seriio definidos os pressupostos base, bern como
o modelo de desenvolvimento para a(s) opera~iio(aes)
nesta area de interven~iio.
17 - No desenvolvimento dos projetos de cada opera~o
seriio aplicados os conceitos e principios arquitetonicos
e urbanisticos que se encontram vertidos no Cademo
Tecnico do Grupo de Trabalho de Gestiio do Programa
Renda Acessivel Concessoes, e que pretendem, para alem
da constru~iio de habita~aes condignas, a regenera~iio
integrada das respetivas areas urbanas em que se inserem,
com sustentabilidade ambiental, dotadas dos necessartos
equipamentos de utiliza~o coletiva e comercio de proximidade, com espa~os publicos de qualidade e seguros,
bern servidas de transportes publicos e dotadas
de infraestruturas para modos suaves ativos;
18 - Nos Cademos de Encargos de cada opera~o
exige-se agora integra~iio de urn ou mats •artlstas e outros
criativos•. enquanto membros das equipas projetistas,
com vista a implementa~iio de interven~oes artisticas
ao nivel dos edificios e do espa~o publico, passando
estes elementos a fazer parte da referenda identitaria
dos novos habitats;
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19 - No quadro seguinte resumem-se os prlncipais indicadores numericos das 3 operacoes ja em condicoes
de prosseguimento para a fase de decisao de contratar:
Benfica

SP de Comercio e Servi~
N.• de lugares I ABC Estacionamen!o Privativo
N.• de lugares I ABC de Estacionamento Publico

TOTAL

154

668

67%

65%

66%

66%

688

85

235

1008

51%

72%

51%

53%

49%

28%

49%

47%

52 044 m•
1 350 m•
6 488 m•
13 256 m•

6 462 m•

16 886 m•
450m•
2 724 m•
135 m•

75392 m'
1800 m'
9212 m'
13 951 m'

933/ 29 837 m•
217/6 940 m•

-

277/8 345 m•

144

93

103

3 008/103 804 m'
488/10 987 m'
340

13 639 m•
2 584 m•

9 838 m•
222m•

20 026 m•
10 358 m•

43503 m'
13164 m'

106 000 000€

10 500 000 €

30 000 000€

146 500 000€

TO
T1
T2
T3
T4+

SP de oulros equipamen!os

Parque das Na~6es

55

Numero tltal de bgos

SP habitacao

da Rainha

459

Minimodebgosem RA

SP equipamen!os de proximidade

Pa~o

N" kJgares de estadonamenkl na via publica

560 m•

-

20 - Os nUn1eros de habitacoes para exploracao em regime de renda acessivel sao valores minimos, submetidos
a concorrencia no ambito dos Procedimentos Concursais, sendo este o fator de avaliacao com maior ponderacao
(67,5 o/o}, no modelo de avaliacao proposto;
21 -A percentagem de tipologias definidas para cada area de intervencao teve em consideracao: Q as carateristlcas fisicas
dos edificios, no caso da operacao do Paco da Rainha, ii) as carateristicas demograftcas da freguesia de cada area
de intervencao, ii) bern como da analise a composicao das familias mais vulneraveis ao acesso a habitacao em Usboa;
22- Atendendo ao estado de cada operacao. conforme referido no ponto 16, propoe-se o seguinte planeamento para
o prosseguimento das operac6es de Benfica, Paco da Rainha e Parque das Nac6es:

Benfica
Q55

1!!30

W!!

Pa~o

?>'

--

A10,5M£-

-

IWUOlt

da Rainha

::=
.....
..,,

em NIL

tm RCMl

IIAA2121

Parque das
Restelo

QU4
m
242
4lo

110M£

--

~
..

tm Ra.t.

IIAI02021

Olaias

""'_,.

__......

t!)H'_ .. _

em MI.

JINOao2t

1!!244
&

10CME

_ _ ....,

·~ lnkllll tltii!MdD
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23 - As operac6es do Restelo e Olaias terao condicoes
de ser submetidas a aprovacao de decisao de contratar
a Reuniao de Camara Municipal e a Assembleia Municipal,
ap6s a aprovacao das versoes finals de cada projeto
de loteamento, resultantes da ponderacao dos processos
de consulta publica;
24 - Apesar das propostas para a decisao de contratar
de algumas operacoes poderem ser votadas em RCML
e AML em simultaneo, prop6e-se que nao sejam lancados
os respetivos Concursos na plataforma ACINGOV, na
mesma data - deveni considerar-se urn desfasamento entre
cada Concurso, para que os concorrentes que nao fiquem
classificados em primeiro Iugar no Concurso anterior,
disponham ainda de prazo para poderem elaborar proposta
e concorrer ao Concurso seguinte;
25 - No dia seguinte a data limite para apresentacao
das propostas de cada Concurso, todos os concorrentes
poderao consultar todas as propostas admitidas, verificando
atraves Formularto de Atributos de cada proposta quais
as classificacoes atribuidas automaticamente, apesar
das mesmas estarem ainda sujeitas a analise e validacao
do JUri do Procedimento;
26 - Para alem do prosseguimento destas operac6es,
continuam em desenvolvimento pelo GTPRA, as areas
de intervencao da .t\juda, cuja operacionalizacao sera
tambem proposta a RCML e AML, durante o segundo
trimestre de 2021. bern como a area de intervencao
do Vale de Santo Antonio com o objetivo de conclusao
de todos os trabalhos preparat6rios ate ao primeiro
trimestre de 2022.
Temos a honra de propor que a Camara Municipal
delibere ao abrigo da alinea ccc) do n. a 1 do artigo 33. a,
conjugada com o disposto nas alineas Q e p) do n. a 1
do artigo 25.a da Lei n.a 75/2013, de 12 de setembro,
na sua redacao atual:
1 - Aprovar as alterac6es ao modelo de concessao de obra
publica a considerar nas pr6ximas operacoes do Programa
Renda Acessivel;
2 - Aprovar o planeamento para a continuidade da implementacao do Programa Renda Acessivel.
[Aprovada por maioria, com 10 votos a favor (6 PS,
2 Independentes e 2 PPD/PSD), 1 voto contra (BE)
e 6 abstencoes (4 CDS/PP e 2 PCP).)

- Delibera¢o n.ll 144/CM/2021 (Proposta n. 2 144/2021)
- Subscrita pelo Vereador Jose Sa Fernandes:

Deh"berar autorizar a adjudica~o e a realiza~o da despesa, bem
como aprovar a Minuta de Contrato e designer o Gestor de Contrato,
referente aos Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no imbito do Concurso PUblico
com publica~o no Jomal Oficial da UDiio Europeia, para a 11presta~o
de servi~os de aluguer operational de veiculos autom6veis ligeiros
de carga, pelo periodo de 60 meseSJt (Proeesso n. a 13019/CML/20
e n.a 45/CPI/DA/DCP/2020), DOS termos da Proposta
Pelouro: Frota - Vereador Jose Sa Fernandes.
Servic;o: DMHU I DRMM.

752 (224)

Considerando que:
1) De acordo a Informacao n. 2 484/DMHU/CML/20,

de 2020/10/26 e consequente Proposta n.a 698/2020,
foi submetida a esta Camara Municipal, nos termos
da alinea c) do n.a 1 do artigo 16.a e da alinea a)
do n. 2 1 do artigo 20. 2 do C6digo dos Contratos PUblicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n. 2 18/2008, de 29 de janeiro,
doravante CCP. a realizacao de •Concurso PUblico»;
2) Nos termos da Proposta supra referenciada e por
Deliberacao da Camara de 12 de novembro de 2020,
foram autorizadas a decisao de contratar e a realizacao
da despesa e aprovadas as Pecas Processuais;
3) 0 Concurso PUblico decorreu em cumprimento de todas
as normas legals e regulamentares aplicaveis, conforme
se ve do Relat6rio Preliminar e do Relat6rio Final,
a que se referem os artigos 146.a e 148. 2 , respetivamente,
do CCP. constantes do Procedimento de formacao
do Contrato vertente;
4) Ap6s analise de propostas efetuada pelo JUri, designado
por Deliberacao da Camara de 12 de novembro
de 2020, sob a Proposta n. 2 698/2020, procedeu-se
aaudiencia previa dos concorrentes, nos termos do disposto
no artigo 147.a do CCP e do disposto no artigo 18.a
do Programa do Procedimento, notificando-os
respetivamente do Relat6rio Preliminar e para, querendo,
pronunciarem-se, por escrito, sobre o teor do mesmo,
ate ao 5. a dia util seguinte a data de colocacao
do mesmo na plataforma eletr6nica •acinGoV»;
5) Durante o prazo de audiencia previa que decorreu entre
2 e 8 de marco de 2021, nao foi apresentada qualquer
pronlincia escrita;
6) E competente para autorizar as adjudicacoes dos Lotes 1,
2, 3, 4, 5 e 6, da presente aquisicao de Servicos
a Camara Municipal, nos termos do disposto no n. a 1
do artigo 73. 2 do CCP;
7) Nos termos do disposto no artigo 88. a e seguintes
do CCP. e exigivel ao adjudicatarto a prestacao
de caucao. destinada a garantir a celebracao do Contrato,
bern como o exato e pontual cumprimento de todas
as obrigacoes legals e contratuais que assume com
essa celebracao;
8) De acordo com o artigo 95. a do CCP. e exigivel
a reducao do Contrato a escrito pela presente aquisicao
de hens ter urn preco contratual superior a 10 000 euros;
9) Os ajustamentos ao conteudo do Contrato a celebrar,
a notificacao da respetiva Minuta e a outorga
do Contrato, incumbem ao 6rgao Competente para a decisao
de contratar, nos termos dos artigos 99. 2 , 100. 2 , 104. 2
e 106. 2 , todos do CCP.
1O) A competencia para aprovar a Minuta de Contrato,
e atribuida ao 6rgao Competente para a decisao
de contratar, que e quem tern tambem a competencia
para autorizar a despesa, nos termos do disp'osto no
artigo 36.a, n.a 1 do CCP;
11) 0 disposto no artigo 109. 2, quanto a possibilidade
de delegacao das competencias previstas no CCP. tern
necessariamente de ser conjugado com o disposto
e por referenda aos limiares estabelecidos no artigo 29. 2
do Decreto-Lei n. 2 197/99, de 8 de junho;
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