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1. Introdução
O presente documento constitui o Relatório de Ponderação das participações recebidas em sede da Discussão Pública
realizada sobre o projeto de loteamento de iniciativa municipal a realizar nos terrenos municipais sitos no Restelo, zona
sul, delimitados pela Rua Gregório Lopes, Rua Tristão Vaz, Rua Mem Rodrigues, Avenida da Ilha da Madeira e Rua Carlos
Calisto, integrando a Rua Antão Gonçalves, na freguesia de Belém.
A operação de loteamento sul foi promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, conjuntamente com a operação de
loteamento norte, através do Grupo de Trabalho do Programa de Renda Acessível, e visa a criação de habitação acessível,
contribuindo para a resposta municipal ao grave problema de carência habitacional que se verifica em Lisboa.
O projeto de loteamento submetido a discussão pública consiste na edificação de sete lotes, seis destinados ao uso
habitacional com comércio no piso térreo, um dos quais com programação de equipamentos coletivos públicos, e um
lote destinado exclusivamente a equipamento coletivo privado, bem como na reformulação da rede viária e espaço
público envolvente e programação de novos espaços verdes de utilização coletiva, tendo a sua tramitação decorrido no
âmbito do procedimento registado como processo n.º 8/URB/2020.

Planta de Síntese da operação de loteamento submetida a período de discussão pública
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2. Período de Discussão Pública
Conforme previsto no artigo 7.º do RJUE o período de discussão pública da operação de loteamento promovida pelo
município foi anunciado através do Aviso n.º 5/2021, de 27.01.2021, publicado no Boletim Municipal, em 28.01.2021, e
em dois jornais, em 29.01.2021, e do Aviso n.º 2285/2021, de 27.01.2021, publicado no Diário da República, em
04.02.2021, assim como pela afixação em locais de estilo, tendo sido iniciado em 09.02.2021 e terminado em 04.05.2021,
decorrendo durante 84 dias.
Durante este período o projeto da operação de loteamento constante do processo n.º 8/URB/2020, bem como as
informações técnicas elaboradas pelos serviços municipais competentes e os pareceres de entidades externas, estiveram
disponíveis para consulta no portal de Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa e no Centro de Documentação do
Edifício CML, Campo Grande.
No seu decorrer foi realizada uma apresentação pública online dos projetos de loteamento do Alto do Restelo, norte e
sul, no dia 15.03.2021, pelas 21h, para a qual foram previamente rececionadas um conjunto de questões que se procurou
responder durante a apresentação, a que acresceram outros esclarecimentos prestados, atendendo à participação em
direto através do chat.

3. Participação Pública
Ao longo do período de Discussão Publica foram rececionadas 647 participações escritas referentes ao loteamento sul,
avaliando-se como muito expressiva a participação obtida durante este período de tempo.
Atendendo ao número elevado de observações e sugestões recebidas e sendo semelhantes as questões colocadas nas
participações, o presente Relatório de Ponderação procura sintetizar por temas as matérias relevantes que constituem
as principais preocupações dos participantes e que justificam uma resposta de enquadramento e de esclarecimento por
parte da Câmara Municipal de Lisboa.
Não obstante, apesar de resultar da auscultação pública a identificação de temas comuns partilhados entre os moradores,
há contributos sobre matérias em particular que serão igualmente abordados no presente documento pela relevância da
sua clarificação.
Após validação e análise de todas as participações recebidas e ponderação das preocupações e sugestões efetuadas no
âmbito do presente relatório, entendeu-se proceder a alterações no projeto de loteamento que procuram aproximar a
intervenção proposta de um modelo urbano mais adequado às expetativas de população, mantendo-se o objetivo
principal de edificação de fogos para integração no programa de renda acessível, e sendo atualizados alguns dos estudos
desenvolvidos.
O Relatório de Ponderação será divulgado no Portal do Urbanismo e o respetivo link desejavelmente enviado a todos os
participantes.
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4. Análise e Resposta às Participações por temas
4.1 Volumetrias/ Densidade/ Número de Fogos
4.1.1. Descrição do teor das participações:
São apontados como aspetos negativos do projeto de loteamento desenvolvido a volumetria e número de pisos dos
edifícios propostos que se entendem excessivos e sem o devido enquadramento urbanístico na envolvente e que
conduzem a uma densificação populacional da zona urbana desajustada ao Bairro do Restelo, sugerindo-se que os
modelos urbanos adequados a adotar seriam os dos bairros construídos pela EPUL, de menor densidade construtiva,
viabilizando a redução do numero de fogos.
Consideram inadequada a qualificação dos terrenos, nos termos do Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDM), como
polaridade urbana (POLU).
Referem que as novas edificações se encontram dissonantes da realidade onde se inserem, com diferenças significativas
de número de pisos, descaracterizando o atual ambiente urbano e prejudicando a qualidade de vida dos moradores.
4.1.2. Enquadramento e justificação do projeto:
O terreno objeto da operação de loteamento está qualificada no Plano Diretor Municipal de Lisboa como polaridade
urbana, a consolidar, que nos termos do artigo 4.º do RPDM corresponde às áreas da Cidade onde se preconiza um
modelo de compacto de ocupação do território para o qual, e em conformidade com esta estratégia de densificação,
estão previstos índices de edificabilidade ligeiramente superiores aos aplicáveis a outras qualificações de espaço urbano.

Extrato da planta de qualificação de espaço urbano do Plano Diretor Municipal de Lisboa

A proposta de loteamento desenvolvida não pretendeu esgotar as possibilidades de concentração de edificabilidade,
optando por promover uma transição volumétrica entre os edifícios de tipologia em Torre localizados a norte, e os
edifícios mais baixos a sul, de forma a conciliar as distintas morfologias urbanas presentes no território, correspondentes
a diversas épocas de consolidação do bairro do Restelo.
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O conjunto de edifícios propostos apresentam distintos números de pisos que, conjuntamente com a sua disposição e
orientação, procuram estabelecer a ligação entre as malhas urbanas envolventes, não ultrapassando em altura a Torre
mais próxima, e prevendo a libertação de áreas afetas a espaços de utilização pública.
Em resultado dos pressupostos desta integração o índice de edificabilidade proposto corresponde a 1.6, não alcançando
o índice de 2.0 permitido, e não integrando na contabilização da área de terreno que serviu de base ao cálculo a área
municipal ocupada pela Rua Antão Gonçalves.
O número de pisos propostos para os novos edifícios oscila entre os 5 pisos e os 15 pisos, à semelhança das
edificabilidades das zonas envolventes, com variações semelhantes.
O número de famílias que se pretende virem a ocupar os 486 fogos habitacionais previstos não representam um
acréscimo populacional que seja expetável vir a desequilibrar a atual vivência urbano deste bairro, prevendo o
loteamento a criação de espaço públicos, áreas de equipamentos, acessos e arruamentos na envolvente dos lotes de
apoio à utilização dos edifícios.
Não obstante, constitui um dos objetivos da presente intervenção global reforçar a acessibilidade a transportes públicos,
dotar a área dos equipamentos e rever as condições de circulação viária e pedonal, para melhoria das atuais condições
de funcionamento e garantia da correta integração das novas edificações e dinâmicas associadas.

4.1.3. Ponderação e proposta de decisão:
Na sequência das participações apresentadas em sede de discussão pública o projeto de loteamento foi revisto,
procurando acolher as preocupações demonstradas relativamente à volumetria e o número de pisos dos edifícios
propostos.
Conforme projeto alterado o índice de edificabilidade corresponde agora a 1.26, sendo inferior à anterior edificabilidade,
e mantendo o mesmo critério de aferição, ou seja, não integrando na contabilização da área de terreno que serviu de
base ao cálculo, a área municipal ocupada pela Rua Antão Gonçalves.
A disposição dos edifícios segue genericamente a mesma orientação da anterior versão, apresentando o desenho urbano
que resultou das sugestões apresentadas, uma solução de ocupação com as edificações centrais mais agregados que a
aproxima do modelo dos quarteirões existentes a sul, criando uma praça de carácter mais reservado, conjugada com
espaços de utilização coletiva que mantém a mesma premissa de atravessamento e apropriação pública.
Em termos volumétricos estabelecem uma adequada transição entre as morfologias da envolvente, designadamente as
da Avenida da Ilha da Madeira e da Rua Mem Rodrigues (edifícios de 6 e 7 pisos) com as da Rua Gregório Lopes.
Concretamente, a proposta agora desenvolvida apresenta edifícios com um número de pisos mais reduzido, que oscila
entre edifícios mais altos implantados junto da Avenida da Ilha da Madeira, com 8 pisos acima do solo, e edifícios mais
baixos na proximidade do Parque de Moinhos de Santana e da Rua Mem Rodrigues, com 2, 4 e 6 pisos acima do solo.
Esta redução de edificabilidade tem consequência no número de fogos que passam a ser 454, ao invés dos anteriores
486.
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Esquema com a Identificação da área de
terreno sobre a qual se aplicou o índice de
edificabilidade, em cinza escuro, que exclui
3.530,40m2 afetos à Rua Antão Gonçalves.

4.2. Rede Viária/ Transportes Públicos/ Estacionamento
4.2.1. Descrição do teor das participações:
As matérias de tráfego e estacionamento público constituem outra das principais preocupações apresentadas nas
participações, identificando-se como deficitário o sistema viário existente que não respondendo eficazmente às atuais
necessidades terá um congestionamento agravado face ao acréscimo de circulação de viaturas decorrente da
densificação de ocupação desta zona.
Avalia-se como insuficiente a rede de transportes público apenas provida de autocarros e, em termos da reformulação
do sistema proposto questiona-se a substituição da rotunda por um cruzamento, o perfil de arruamento da Rua Gregório
Lopes, a insuficiência de lugares de estacionamento público e a eliminação de atravessamentos existentes e diminuta
proposta de alternativas.
São ainda solicitadas informações sobre a implementação do LIOS, a rede de ciclovia e quanto à existência de estudos de
tráfego que sustentem o Estudo de Mobilidade do Restelo divulgado no âmbito da discussão pública.
4.2.2. Enquadramento e justificação do projeto:
O Estudo de Mobilidade do Alto do Restelo compreende todos os elementos integrantes de um estudo de impacte de
tráfego. No seu âmbito são analisadas as condições de operação da rede viária na atualidade, para o ano previsto de
entrada em funcionamento dos loteamentos, bem como dez anos após essa data.
A área em análise transcende os arruamentos limite dos projetos urbanísticos, alargando-se à sua articulação com a rede
rodoviária estruturante da zona em que se insere, mais concretamente à articulação da Avenida das Descobertas com
Avenida Dr. Mário Moutinho e Rua Gregório Lopes. Os trabalhos de caracterização basearam-se em contagens realizadas
em praticamente todas as interseções da rede em análise (11 postos). Estas tiveram lugar em fevereiro de 2020 - e por
isso no período pré-covid - refletindo por isso uma situação típica de funcionamento em dia útil da situação atual, que se
estabeleceu para o ano de 2020.
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As estimativas de tráfego gerado para a ocupação preconizada no contexto do loteamento considerado no processo
8/URB/2020 apontam para um adicional de 316 e 346 veículos nos períodos horários condicionantes da manhã e da
tarde, respetivamente. Refira-se que, já em conjunto com o tráfego gerado pela ocupação do loteamento que lhe é
adjacente e equipamento a localizar na envolvente imediata, o acréscimo de tráfego a gerir pela rede em análise não
chega, no horizonte limite de análise (2033), a atingir 8% face a uma situação de não concretização do empreendimento.
A caracterização da rede de transporte coletivo existente indica realmente que este serviço é apenas suportado por na
atualidade por autocarros. No entanto a diversidade de ligações proporcionada (12 carreiras distintas com
origens/destinos em Oeiras, Sintra e Lisboa) e as cadências vigentes (intervalos entre passagens globalmente inferiores
a 5 minutos em dia útil) permite concluir que se trata de uma oferta já considerável e espacialmente abrangente.
Ainda no contexto da oferta de transporte coletivo acresce-se também que no âmbito do projeto se visou garantir a
viabilidade de implementação do projeto LIOS. A sua construção encontra-se prevista ainda durante o horizonte de
análise considerado, correspondendo a uma linha de metro ligeiro, que irá assegurar a ligação à Cruz Quebrada em
Oeiras, e ao centro da cidade através do rebatimento sobre as carreiras da Carris, no Alto de Santo Amaro e Alcântara,
bem como com a linha vermelha do Metro. Note-se que este projeto foi apenas tido como uma condicionante do projeto
– considerando-se a salvaguarda do seu espaço canal, com condicionantes para a solução viária desenvolvida. Em virtude
de à data não se ter em concreto o horizonte em que esta oferta estará no terreno, não foram considerados os seus
benefícios em termos de redução do recurso ao transporte individual, o que representa uma situação conservadora em
termos dos resultados da análise de operacionalidade viária. Salienta-se que o dimensionamento da oferta de
estacionamento, bem como dos volumes de tráfego decorrentes, foi realizado considerando que se mantém inalteradas
as atuais condições de oferta de transporte coletivo.
É efetivamente a condicionante imposta pela salvaguarda do corredor LIOS e a necessidade de assegurar que a sua
operação se processe com menor interferência de conflitos com o tráfego rodoviário, que leva à substituição da atual
rotunda da Rua Antão Gonçalves/Rua Carlos Calisto/Avenida Ilha da Madeira por uma interseção semaforizada.
Relativamente ao perfil da Rua Gregório Lopes haverá de clarificar que não se procedeu a qualquer alteração face à
atualidade, tendo havido apenas lugar à supressão do movimento de viragem desde a Avenida das Descobertas,
encaminhando parte do tráfego para a Avenida Dr. Mário Moutinho. Esta ação permite concentrar o tráfego nesta última
avenida, enquanto diminui a procura de tráfego na Rua Gregório Lopes, onde se pretende ter uma natureza de via mais
local.
O conceito de acessibilidade subjacente à proposta de intervenção na rede viária visou proteger espaços de maior
sensibilidade à circulação pedonal, como é o caso da Rua Antão Gonçalves, reconduzindo os principais fluxos de
atravessamento através da Avenida Dr. Mário Moutinho. A inserção do corredor LIOS sobre este eixo, e a redução da
capacidade viária que assim se impõe, aliada ao tratamento diferenciado de que será objeto, reduzirá tendencialmente
os níveis de tráfego na envolvente ao conjunto de equipamentos que se localiza sobre este eixo, destacando-se entre
estes a Escola Secundária do Restelo.
O dimensionamento da oferta de estacionamento foi realizado garantindo o cumprimento estrito dos parâmetros
exigidos pelo RPDM de Lisboa na componente pública (Artigo 76º, Anexo X) e na premissa que as necessidades impostas
pela nova ocupação são supridas autonomamente na sua zona de intervenção. Nesta medida considera-se que o número
de lugares dimensionado será suficiente para suprir as necessidades de estacionamento público suscitadas pela ocupação
prevista no processo de loteamento.
Importa referir que foi considerada a localização integral do empreendimento em Zona D (a de requisitos mais elevados),
segundo a classificação espacial constante na carta de acessibilidade do PDM de Lisboa.
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4.2.3. Ponderação e proposta de decisão:
Considerando o teor das participações e o subsequente desenvolvimento do projeto de loteamento, procedeu-se à sua
adaptação, com implicações quer em termos da ocupação prevista, quer no ajustamento da estrutura viária.
No que se refere à estrutura viária, foram introduzidos ajustamentos no interior do espaço do loteamento e também na
sua envolvente que vêm a reforçar o conceito de acessibilidade gizado inicialmente. Este, como já referido, visou a
proteção de espaços de maior sensibilidade à circulação pedonal, como é o caso da Rua Antão Gonçalves, reconduzindo
os principais fluxos de atravessamento através da Avenida Dr. Mário Moutinho.
Enquanto alterações face à proposta inicial destacam-se fundamentalmente a pedonalização de todo o alinhamento da
Rua Antão Gonçalves no espaço em que este eixo atravessa a área de intervenção referente ao processo n.º 8/URB/2020,
acompanhando o corredor do LIOS, que se mantém naturalmente inalterado enquanto condicionante ao
desenvolvimento da solução viária. No sentido da minimização das interferências do tráfego rodoviário com a sua
operação, encontra-se prevista a supressão do atravessamento do seu espaço canal no alinhamento da Rua Tristão Vaz.
Complementarmente é ainda alargado, sempre que possível, o âmbito das medidas de acalmia de tráfego que
paulatinamente têm vindo a ser introduzidas no eixo da Avenida Ilha da Madeira, beneficiando assim em termos de
segurança em particular nos espaços de atravessamento pedonal.
Em termos da ocupação prevista dessa revisão resultam variações relevantes em termos das áreas de construção: foi
suprimida integralmente a componente terciária neste loteamento reduzindo-se igualmente o número de fogos
contabilizados. As estimativas de tráfego gerado para a ocupação revista no contexto do loteamento considerado no
processo n.º 7/URB/2020 apontam para que se reduza para 45 a 50 os veículos gerados nos períodos horários
condicionantes da manhã e da tarde, ou seja pouco mais de metade dos considerados na proposta inicial.
Complementarmente à ocupação prevista no contexto dos loteamentos em análise é ainda contemplada na análise as
perspetivas de reforço da rede de equipamentos da envolvente, sendo contabilizado o contributo em termos de tráfego
a gerir na rede em análise de uma unidade de cuidados continuados e uma creche, ambos localizados fora dos limites de
qualquer dos loteamentos. Também no espaço do loteamento se encontra proposta o reforço da capacidade da creche
já referenciada na proposta inicial e a criação de um equipamento desportivo. Este último dispõe de oferta de
estacionamento de gestão autónoma – cerca de 80 lugares - que visa suprir as necessidades suscitadas no seu
funcionamento corrente, apoiando outras de caráter mais pontual suscitadas por outros equipamentos similares da
envolvente imediata.
Importa referir que em termos da rede de transporte coletivo também se poderão perspetivar a prazo algumas alterações
com benefícios em termos da redução do recurso ao transporte individual. Assim, e em face da concretização dos projetos
urbanísticos em análise, a CARRIS considera possuir flexibilidade para reforçar a sua oferta na zona em análise, pela
adoção combinada ou isola de várias medidas, das quais se destacam:




Intensificação da carreira de bairro (79B), por reforço da frequência e eventual alteração da tipologia de veículos
com ajuste do percurso;
Ajustamento aos percursos de carreiras estruturantes que servem a envolvente (714, 723 e 760);
Lançamento de novos serviços, ao Pólo Universitário da Ajuda, que poderão vir a ser prolongados, caso
necessário, ao Alto do Restelo.

Para efeitos das análises agora realizadas - e à semelhança do efetuado anteriormente - não são considerados os
contributos da oferta de transporte coletivo na redução do recurso ao transporte individual, as quais, por essa via a
menores, conduziriam potencialmente a solicitações inferiores sobre a rede viária da envolvente. Em virtude da
pedonalização da Rua Antão Gonçalves e da supressão do atravessamento rodoviário do espaço canal do LIOS no
alinhamento da Rua Tristão Vaz foi considerada a necessidade de reformulação de percursos de algumas das carreiras de
autocarros existentes na atualidade.

Junho de 2021
DMU I DLPE I Divisão de Loteamentos Urbanos

8

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS EM SEDE DE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO DE INICIATIVA
MUNICIPAL A REALIZAR NO RESTELO, ZONA SUL, EM CURSO NO ÂMBITO DO PROCESSO N.º 8/URB/2020

A construção da proposta de oferta de estacionamento para os loteamentos em apreço procurou ter presente de forma
quantificada as condições de operacionalidade atuais do sistema de estacionamento na envolvente em que se insere.
Deste modo procedeu-se ao levantamento das condições de oferta de estacionamento (número de lugares
disponibilizados) e procura diurna e noturna de estacionamento em via pública numa envolvente de 400 m (número de
veículos estacionados em ambos os períodos). Da análise da informação recolhida constata-se que em termos globais
este sistema se encontra efetivamente sob pressão dado que o número de veículos estacionados excede globalmente o
número de lugares disponibilizados em via pública, resultando em taxas de ilegalidade ainda expressivas em qualquer
dos períodos. Constata-se, porém, que mesmo nestas condições subsiste a existência de lugares legais disponíveis na
generalidade dos setores definidos no tratamento destes dados. Tal levou a que se considerasse de baixa eficiência
proceder à dotação expressiva de oferta de estacionamento adicional no espaço do loteamento de forma a atenuar as
pressões a que a envolvente está sujeita. No entanto, no sentido de também não as acentuar, optou-se por não
condicionar a folga de oferta disponível que à data se contabiliza nos arruamentos que limitam ambos os loteamentos.
No caso específico do loteamento em apreço a reformulação da oferta em via pública fora dos limites do loteamento
permite que seja proporcionado um total de 84 lugares, o que representa uma redução de 57 lugares existentes na
atualidade. Essa oferta suprimida equaciona-se reposta na zona de estacionamento em estrutura a criar no contexto do
lote 3 deste empreendimento com capacidade da ordem dos 515 lugares. Esta concentrará também a totalidade dos
lugares públicos dimensionados nos lotes 1 a 4, bem como a oferta associada à componente privada do próprio lote.
A dotação de estacionamento público foi mantida no cumprimento estrito dos parâmetros regulamentares do PDM de
Lisboa (Artigo 76º, Anexo XI) independentemente do uso a que se encontra associada.
Em concreto, no que respeita à oferta de lugares de estacionamento público a prever dentro dos limites da operação de
loteamento foram programados 109 lugares de estacionamento de superfície e 63 lugares de estacionamento, nos pisos
em cave do lote 3, totalizando 172 lugares, que respondem às exigências de capitação constantes no Anexo XI, zona D,
atendendo aos seguintes cálculos:
Habitação, com superfície de pavimento total de 37.734m2, sendo exigível um mínimo de151 lugares de
estacionamento público (0,4 lugares por 100m2 de sp);
Comércio, com superfície de pavimento total de 2.699m2, sendo exigível um mínimo de 21 lugares de
estacionamento público (0,75 lugares por 100m2 de sp.
Acresce ao dimensionamento efetuado a programação no lote 3 de um excedente de 182 lugares de estacionamento
público, totalizando 354 (172 + 182), que pretendem compensar lugares existentes na área de intervenção, de utilização
inviabilizada com a presente operação de loteamento.
Em matéria de estacionamento privado, e no que respeita à oferta destinada a servir o uso comercial, os cálculos foram
efetuados considerando a área afeta a esta utilização, em cada um dos lotes, decorrendo da aplicação do artigo 75.º,
Anexo X, zona D, a necessidade de serem programados no lote 1, 11 lugares (673m2/100m2spx1,5), no lote 2, 13 lugares
(819m2/100m2spx1,5) e no lote 3, 19 lugares (1.207m2/100m2spx1,5), totalizando 43 lugares.
Não se considerou a necessidade de dimensionar lugares de estacionamento de pesados, nos termos do artigo 78.º,
atendendo a que os lotes 1 e 2 não apresentam áreas superiores a 1000m2, e que as três frações de comércio do lote 3
possuem todas áreas inferiores a 500m2.
A capitação de estacionamento privado a considerar para apoio aos equipamentos de utilização coletiva resultam do
artigo 75.º, Anexo X, zona D, e do estudo de tráfego, tendo os cálculos efetuados considerado cada uma das suas
finalidades, resultando para o lote 3 a necessidade de 8 lugares, e para o lote 5, a previsão de 88 lugares, totalizando 90
lugares;
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Relembra-se que se refere à componente privada da oferta de estacionamento destinado à habitação - e ponderando as
características da população alvo do empreendimento, em que a componente habitacional integrada no Programa de
Renda Acessível é relevante – procurou-se tirar o partido possível das condições de acessibilidade proporcionadas pela
localização em apreço. Ou seja, privilegiando uma utilização mais intensa da oferta de transporte coletivo e modos suaves
existente e perspetivada na envolvente, em detrimento de uma maior dependência do automóvel. Esta opção, já em si
consonante com a estratégia que tem vindo a ser seguida para a cidade, tem particular relevância quando o mercado
alvo do empreendimento apresenta tendencialmente baixos níveis de motorização e consequentemente apetência à
utilização do transporte coletivo e modos suaves.
Tal levou a que, enquanto parâmetro de dimensionamento referente à componente habitacional, fosse sustentado no
estudo de tráfego, conforme previsto no Anexo X para operações urbanísticas com mais de 300 fogos, a adoção de um
rácio de 1,0 lug./fogo, independentemente da sua dimensão. Este quantitativo justifica-se pela baixa taxa de posse de
veículo apontada para a população alvo de um Programa Público de Habitação como será o caso presente. Note-se que
o regime de exceção considerado tem uma aplicação parcial ao caso em apreço, já que apenas se torna efetivo no caso
dos fogos com dimensão igual ou superior a T3/150m2sp que representam 12% dos fogos previstos nesta operação. Nos
termos do artigo 75.º, Anexo X, zona D, no caso dos fogos de dimensão inferior a T3 este valor corresponde ao mínimo
estipulado.
Com o desenvolvimento dos projetos de edificação e a definição concreta das tipologias será, contudo, igualmente
possível aplicar o rácio de 1,5 lug. aos fogos de dimensão superior a T3, com mais de 150m2, a que corresponde cerca de
mais 27 lugares, garantidos na bolsa dos 182 lugares excedentes previstos nas caves do lote 3.
Os resultados das pressões induzidas pela nova ocupação e solução viária proposta agora no âmbito dos loteamentos do
Alto do Restelo foram avaliados lançando mão do modelo de microssimulação já construído. Este foi agora atualizado à
luz das soluções viárias já explicitadas. Nestas circunstâncias, num cenário de concretização do loteamento em apreço,
bem como das outras intervenções que se perspetivam na sua envolvente (loteamento 8/URB/2020 e reforço da rede de
equipamentos) é expectável que mantenham inalteradas na generalidade as condições de operacionalidade da rede,
ainda que com alguma degradação das velocidades praticadas, mas não introduzindo alterações relevantes nos níveis de
serviço globais das principais interseções, cuja operação se mantem em nível de serviço B. Acresce-se ainda que os
resultados obtidos são claramente mais favoráveis que os associados à configuração viária em que apenas é assegurada
a concretização do corredor LIOS
Assim, será de concluir que a concretização da intervenção em apreço – conjunto dos dois loteamentos - não virá a
introduzir condicionantes de operacionalidade relevantes nas interseções da rede viária interna e da sua envolvente,
trazendo benefícios à área de estudo pela restruturação da rede viária, organizando de forma mais eficiente os eixos de
maior tráfego, simultaneamente alterando o caracter de algumas vias, de vias de passagem para arruamentos mais
urbanos. Alerte-se que será expectável o aumento da intensidade de tráfego sobre o eixo da R. Mem Rodrigues, face à
atualidade. Não obstante, as análises realizadas apontam para que nas interseções localizadas nos dois pontos extremos
deste eixo se possam vir a manter condições de operacionalidade sem condicionamento relevante.
Haverá por último de referir que no processo de revisão da proposta foi formalizada uma proposta de rede ciclável,
decorrente essa das intenções de desenvolvimento desse tipo de infraestruturas já equacionadas pela Câmara de Lisboa.
4.3. Equipamentos e Serviços
4.3.1. Descrição do teor das participações:
Do teor das participações resulta também a consideração geral de que as infraestruturas existentes ao nível dos serviços
e equipamentos são insuficientes para responder às necessidades geradas pelo exponencial aumento de famílias
residentes, com especial enfoque na deficiência de equipamentos de educação.
São igualmente apontadas dúvidas quanto às implicações do aumento populacional na sobrecarga da capacidade das
infraestruturas de subsolo existentes, designadamente ao nível das redes de água, de esgotos e de energia.
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4.3.2. Enquadramento e justificação do projeto:
No âmbito do desenvolvimento dos projetos de loteamento os serviços municipais competentes na gestão de
equipamentos que integram o Departamento de Planeamento Urbano deram indicações sobre os equipamentos a
prever, concluindo pela necessidade de programar uma Creche para acomodar as necessidades decorrentes do aumento
populacional, que foi localizada neste loteamento, mais central e onde se concentra maior edificabilidade. O projeto de
loteamento integra ainda um Centro de Convívio e uma área destinada a equipamento privado.
No sentido de esclarecer a análise então efetuada foi elaborada a NOTA TÉCNICA DE ESCLARECIMENTO com informação
sobre equipamentos de utilização coletiva – CRECHES, da qual se salienta a conclusão de que o acréscimo populacional
gerado no escalão etário dos 0-2 anos, não vem sobrecarregar a rede de equipamentos existentes (rede não lucrativa),
por prever a construção de 1 creche para 42 crianças, permitindo atingir uma taxa de cobertura de cerca de 60%, rede
esta complementada com as creches da rede lucrativa existentes que, conjuntamente, alcançam o equilíbrio desejável.
Em matéria de equipamentos de educação foi também elaborada a NOTA TÉCNICA DE ESCLARECIMENTO com informação
sobre equipamentos de utilização coletiva – ESCOLAS, para aferir eventuais carências da zona, concluindo que o
agrupamento de escolas Belém Restelo apresenta uma taxa de cobertura com uma oferta superior em relação à procura
estimada, em todos os ciclos de ensino, sendo igualmente complementada pela rede privada que assegura a cobertura
restante.
Quanto às infraestruturas, aquando do desenvolvimento dos projetos das obras de urbanização, um procedimento
subsequente à aprovação do projeto de loteamento, serão criadas novas infraestruturas de subsolo que garantam
sistemas de saneamento domésticos e pluviais, bem como o abastecimento de água, gás, energia e telecomunicações,
aos fogos habitacionais, as áreas de comércio e aos espaços públicos (rede viária, espaços verdes e iluminação pública).
O dimensionamento destas novas infraestruturas poderá justificar o reforço das redes principais existentes, com as quais
são estabelecidas as ligações, constituindo na sua globalidade um encargo desta intervenção, situação comum em novas
urbanizações para salvaguarda da manutenção de níveis de serviço adequados às edificações existentes e propostas.
4.3.3. Ponderação e proposta de decisão:
Nesta operação de loteamento identificou-se a necessidade de ser localizada uma área de equipamento coletivo público
afeta a Pavilhão Desportivo, que constitui o Lote 5, em resultado da avaliação das necessidades de equipamentos
apontadas na discussão pública, e que será complementada com outras áreas dimensionadas para esta finalidade na área
exterior ao loteamento, reconhecidas como carências pela população local.
No que respeita a outros equipamentos coletivos públicos dentro do loteamento, integrou-se no Lote 3 um Centro Cívico,
com valências de Biblioteca/ Mediateca, Sala de Conferências/ Teatro e um Centro de Dia como capacidade para 40-60
utentes, programados para além do equipamento Creche anteriormente previsto, cuja capacidade duplicou para 84
crianças, na presente versão.
A concessão e gestão destas áreas de equipamentos será aferida em fase posterior, aquando do desenvolvimento da
implementação do Programa de Renda Acessível.
Conjugada a informação prestada nas NOTAS TÉCNICAS elaboradas sobre os equipamentos de Creche e Escolas e os
novos equipamentos públicos previstos na envolvente da intervenção, complementados pela oferta privada disponível
na freguesia de Belém, consideram-se equilibradas as áreas afetas a esta finalidade na proposta de loteamento.
Em sede do desenvolvimento dos projetos de obras de urbanização serão avaliadas as infraestruturas de subsolo a criar,
o seu dimensionamento e a eventual necessidade de reforço das existentes, de forma a garantir um serviço adequado,
sem saturação do atual sistema em funcionamento, com execução de obra programada previamente à utilização dos
edifícios.
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4.4. Espaços Verdes
4.4.1. Descrição do teor das participações:
Sugere-se que o terreno objeto da intervenção seja afeto a espaço verde em continuidade com a área verde do Parque
dos Moinhos de Santana, indicando que a intervenção irá reduzir a área verde disponível e alertando para o risco de cheia
da zona.
Contudo, também os espaços verdes públicos propostos no loteamento oferecem reservas relativamente à sua
dimensão, atendendo aos custos da sua futura gestão e manutenção, e respetiva imputação à administração local.
4.4.2. Enquadramento e justificação do projeto:
Sobre a programação de espaços verdes de continuidade com a área florestal de Monsanto, em alternativa à edificação,
será de referir que o PDM define uma estrutura ecológica fundamental e integrada, em complemento e conjugação com
as qualificações de espaço urbano, que determina quais as áreas da Cidade Lisboa que devem ser afetas na totalidade a
sistemas naturais, para garantir a sustentabilidade e equilíbrio do território ocupado, como será o caso da área confinante
a que corresponde o Espaço Verde do Parque dos Moinhos.
As áreas das operações de loteamentos são qualificadas de espaços a consolidar, centrais e habitacionais que, nos termos
da estratégia do PDM correspondem a malhas urbanas a reconverter urbanística e funcionalmente, bem como a espaços
intersticiais onde se pretende estruturar uma ocupação urbana edificada, conforme previstos no artigo 58.º RPDM.
Não responder a esta estratégia do PDM seria deturpar os objetivos deste instrumento de gestão territorial que abrange
a totalidade da Cidade de Lisboa, e cuja elaboração estabelece o modelo de organização espacial e a estratégia de
desenvolvimento do território municipal, elaborado com base na avaliação das componentes urbanas e ambientais
existentes e regulando o uso e transformação do solo atendendo a cenários evolutivos que pretende atingir.
As áreas a edificar são, no entanto, sempre servidas de áreas de cedência para espaços verdes que, em complemento
com as áreas de logradouro dos lotes estão sujeitas a cumprimento dos parâmetros de superfície vegetal ponderada
(svp), para os quais contribuem diferentes superfícies de revestimento vegetal, ponderadas em função da sua
importância, visando, entre outros aspetos, promover a melhoria do conforto térmico e visual e favorecer a infiltração
de água.
A intervenção proposta observa o cumprimento destes parâmetros de svp, prevendo um conjunto de superfícies
totalmente permeáveis e de outras sobre caves, salvaguardando as premissas do PDM quanto a estas matérias.
A manutenção das áreas verdes e de utilização coletiva são uma responsabilidade da administração local, e nesse sentido,
os projetos de intervenção procuram soluções que salvaguardem a qualidade destes espaços e uma apropriação
adequada por parte da população, com custos de gestão e manutenção ajustados ao que poderá ser suportado pelas
entidades responsáveis.
4.4.3. Ponderação e proposta de decisão:
A proposta de loteamento na versão desenvolvida reforça o carácter fundamental dos espaços verdes permeáveis e
coletivos públicos da intervenção, estabelecendo um corredor de atravessamentos entre as zonas envolventes e a
estrutura verde do Parque dos Moinhos de Santana, ligando a zonas de estadia, e garantindo todas as condições para a
sua apropriação pública e correta infiltração de águas, sem alterar a finalidade de ocupação deste terreno preconizada
pelo PDM para os espaços urbanos qualificados como centrais e habitacionais.
A solução revista continua a cumprir os parâmetros definidos no RPDML para a integração no domínio público de espaços
verdes e de utilização coletiva e de superfície vegetal ponderada.
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Em relação ao facto dos lotes 2, 3 e 6 estarem abrangidos pelo Sistema Húmido será de referir que o Núcleo de Apoio
Técnico da Unidade de Coordenação Territorial elaborou um estudo geológico para a área de intervenção, no âmbito de
uma anterior proposta de intervenção municipal, a fim de aferir a viabilidade de execução das caves propostas para o
estacionamento, na qual concluiu que “de um modo geral, não parecem existir condicionamento significativos no que se
refere aos aspetos de ordem geológico-geotécnicos e hidrogeológicos, para as construções previstas (…) As escavações
previstas a realizar para a construção dos dois pisos enterrados envolvem profundidades da ordem dos 6m a 7m, deverão
ser executadas ao abrigo de um estrutura de contenção periférica, adequada (…).o local deverá ser objeto de uma
campanha específica de Prospeção Geológica- Geotécnica, envolvendo ensaios de caracterização “in situ”, com medição
e níveis de água” condição que será colocada à futura execução dos edifícios.
4.5. Ausência da realização de estudo de impacto ambiental
4.5.1. Descrição do teor das participações
Foi invocado que a promoção das duas operações de loteamento do Restelo, integradas no Programa de Renda Acessível,
face ao projeto globalmente considerado e independentemente de estarmos perante uma ou duas operações de
loteamento, por se superar o limite de 500 fogos, implicavam a sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos
do artigo 1.º, n.º 3, alínea b), i) e Anexo II, 10, b) do Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental.
4.5.2. Enquadramento e justificação do projeto
Sobre a ausência de estudo de impacto ambiental, cumpre esclarecer que as operações de loteamento foram
desenvolvidas como intervenções distintas e só a previsão de obras de urbanização, exteriores à área objeto de
transformação fundiária, no sentido de garantir o tratamento contínuo do espaço público, levou a haver contiguidade
das mesmas.
A exigência legal de Avaliação de Impacte Ambiental está definida, no caso regra, para operações de loteamento que
apresentem parâmetros superiores a 500 fogos ou 10 hectares, nos termos do citado regime jurídico, sendo que
nenhuma das operações de loteamento que foram objeto de discussão pública – quer a presente operação, quer a situada
a Norte – atingem esses limiares.
Esta questão deve ser articulada, obrigatoriamente, com a proposta, apresentada em sede de discussão pública, no
sentido de a operação situada a Norte não constituir uma operação de loteamento e ser concretizada, com vantagem,
por duas obras de construção, o que surge como uma sugestão que merece total acolhimento.
Sem prejuízo de se esclarecer que a opção inicial de realizar a operação de loteamento Norte não pretendeu concretizar
uma edificabilidade superior à que resultaria de operações de edificação. Tal afirmação baseou-se num errado
pressuposto de que as obras de construção, a serem realizadas isoladamente, estariam sujeitas ao índice de
edificabilidade próprio das áreas de moradias (Traçado urbano D). Contudo, as regras aplicáveis naquela localização são
do Traçado urbano C, correspondentes ao espaço consolidado contíguo de maior dimensão (a área contígua delimitada
como Traçado urbano C apresenta 289.725m2, contra uma área delimitada como Traçado urbano D de 248.263m2),
constantes do artigo 42.º, n.º 6 do Regulamento do PDM).
4.5.3. Ponderação e proposta de decisão
A operação de loteamento na zona sul constituída por 5 lotes, pela área que ocupa, a sua localização, o número de fogos
propostos, os usos em causa, entre outros aspetos, como a inexistência de qualquer anterior utilização destes terrenos
que pudesse ter comprometido a qualidade dos seus solos, apresenta características que não sujeitam, nos termos da
legislação aplicável, a submissão do projeto a procedimento de avaliação de impacto ambiental.
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Termos em que se propõe a aprovação da presente operação em singelo, a qual não suscita qualquer dúvida de
legalidade, à luz do Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, sendo os terrenos municipais a Norte objeto de
operações de edificação a definir.
Não obstante o exposto, entendeu-se desenvolver um Estudo Prévio de Impacte Ambiental da Operação de Loteamento
do Alto do Restelo que considere os efeitos do loteamento e a procura de sustentabilidade ambiental para as zonas
urbanas, concluindo que a proposta tem um potencial de intervenção e desenvolvimento elevado, fomentando a atração
e criação de oferta complementar no Alto do Restelo, bem como dinamização de sustentabilidade local.
Resulta do estudo a indicação de um conjunto de recomendações a adotar no desenvolvimento dos projetos de
urbanização e de edificação a concretizar no âmbito da operação de loteamento.

4.6 Outros Temas
4.6.1. Descrição do teor das participações:
São igualmente suscitadas questões sobre a conformidade do projeto de loteamento com as disposições do PDM relativas
à dispensa de prévia elaboração de unidade de execução e à salvaguarda do sistema de vistas, assim como sobre a
observância das regras sobre o ruído.
A ocupação destes terrenos com uma oferta considerável de novos fogos habitacionais, coloca também reservas aos
moradores quanto à eventual desvalorização patrimonial dos seus imóveis, sendo sugerido, por um lado a sua utilização
para ocupação com usos de terciário, complementares ao atual uso predominante de habitação, por outro, a redução
das áreas comerciais de forma a não comprometer o comércio local e não gerar um acréscimo de tráfego na zona.
São apresentados modelos alternativos de ocupação de território.
4.6.2 Enquadramento e justificação dos projetos:
Quanto à prévia delimitação de unidade de execução verifica-se que estão cumpridos os requisitos para a sua dispensa,
conforme decorre do regime excecional do artigo 58.º do RPDM, nomeadamente e porque, conforme resulta do exposto
nos pontos anteriores e da planta de qualificação de espaço urbano do Plano Diretor Municipal de Lisboa, na solução
proposta é assegurada uma evidente articulação formal e funcional com o espaço consolidado contíguo e promovido um
correto e desejável ordenamento urbanístico do espaço a consolidar.
Acrescenta-se que a delimitação de unidades de execução deve ser especialmente realizada quanto implique acordo por
via de contratualização entre diversos proprietários, relativamente a um desenho urbano de conjunto e a uma
distribuição perequativa de benefícios e encargos, matérias que não se colocam no desenvolvimento destas
intervenções.
Em termos do sistema de vistas, o PDM determina quais as zonas e pontos dominantes a salvaguardar no território da
Cidade de Lisboa, verificando-se que a área de intervenção está abrangida pelo ponto dominante do Parque de Moinhos
de Santana.
Nessa medida a orientação proposta para os edifícios do loteamento pretende respeitar as vistas que resultam deste
ponto dominante, não prevendo edifícios cuja disposição inviabilize as panorâmicas sobre o território envolvente,
conforme o demonstram o estudo de impacte visual do loteamento que se encontra junto ao processo.
Os serviços municipais elaboraram o estudo de ruído para a intervenção concluindo pela conformidade do ambiente
sonoro em grande parte da área do loteamento, com exceção para as fachadas a poente dos lotes 1 e 6/edifício A, que
ficam expostas a valores ligeiramente acima do limite legal para zonas mistas, pelo que em sede do projeto de arquitetura
do edifício será prevista a adoção de medidas que atenuem esta situação.
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Sobre as questões de desvalorização dos imóveis haverá de relembrar que a origem de parte das habitações/ conjuntos
edificados desta zona resultam igualmente de promoções públicas de habitação no Restelo, que têm sido valorizados ao
longo do tempo, acompanhando a mercado imobiliário.
As operações de loteamento a desenvolver procuram dotar o bairro do Restelo de espaços públicos de qualidade e
promover uma ocupação das áreas intersticiais atualmente desocupadas e desprovidas de funções, promovendo, em
articulação com outras projetos do município, a melhoria das condições de funcionamento do sistema viário e de acesso
aos transportes públicos, na expetativa de contribuir para a valorização deste território e não o seu contrário.
De referir ainda que para todos os territórios haverá soluções interessantes de ocupação, em função dos objetivos que
se pretendem concretizar, estando neste momento preconizada uma solução que se entende servir os propósitos das
intervenções.
4.6.3 Ponderação e proposta de decisão:
Os pontos abordados neste tema relativos a uma eventual unidade de execução não são acolhidos, por não se
justificarem nos termos da legislação aplicável e do regulamento do PDM, conforme fundamentos expostos no ponto
anterior.
O estudo de vista foi atualizado verificando-se que a nova solução de ocupação apresenta menor implicação com as
panorâmicas urbanas que a anterior solução, decorrente da redução de volumetria proposta, proporcionando novas
vistas a partir das coberturas dos edifícios do Lote 3, acessíveis ao público e associadas às áreas de equipamentos
coletivos.
Será de acrescentar que a simulação de vistas foi elaborada com o rigor desejado, atendendo ao método de obtenção da
mesma, efetuada de acordo com a seguinte nota da empresa responsável:
“ O 18—25 Studio utiliza o método representativo da fotomontagem ou foto-inserção de modo rigoroso. Este sistema de
representação arquitetónica é um instrumento que exige um rigor de análise extremamente alto, para que o resultado
seja exato e tenha uma precisão geométrica. O processo requer o alinhamento das imagens fotográficas captadas do
existente, com a perspetiva rigorosa obtida pela representação geométrica do modelo tridimensional. A partir de uma
nuvem de pontos conseguida através de digitalização da envolvente é feito o alinhamento do modelo virtual, situando-o
com elevado rigor, levando a que a margem de erro tenha valores desprezáveis.”
Em termos de ruído são mantidas as condicionantes colocadas sobre as fachadas a poente dos lotes 1 e 4 (anterior lote
6), que ficam expostas a valores ligeiramente acima do limite legal para zonas mistas, a que acrescem as fachadas a
poente do lote 3 e as fachadas do Lote 5, pelo que em sede do projeto de arquitetura do edifício será prevista a adoção
de medidas que atenuem esta situação, nos termos da legislação aplicável.
4.7. Programa de Renda Acessível
4.7.1. Descrição do teor das participações:
As participações sobre a finalidade de edificar habitação e integrar no Programa de Renda Acessível são diversas, por um
lado congratulam a iniciativa da sua implementação na cidade de Lisboa e solicitam informação sobre o procedimento
de acesso aos fogos, em particular para candidatura na zona do Restelo, por outro questionam a sua localização
colocando reservas ao aumento de população que será gerado pelo acréscimo de fogos habitacionais, e consequências
sociais.
São sugeridas opções alternativas de utilização de edifícios municipais existentes a reabilitar para integração no Programa
de Renda Acessível, ao invés de novas edificações, e suscitadas dúvidas sobre a sustentabilidade financeiro do programa,
em particular dos projetos de loteamento.
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4.7.2. Enquadramento e justificação do projeto:
A Constituição da República Portuguesa proclama, no seu artigo 65.º, n.º 1, que «todos têm direito, para si e para a sua
família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal
e a privacidade familiar». Estabelece ainda o n.º 3 do referido preceito que «o Estado adotará uma política tendente a
estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria».
As autarquias locais têm, igualmente, importantes atribuições em matéria de habitação, tendo o Município de Lisboa
intensificado a sua ação neste domínio e diversificado iniciativas, com vista à promoção e salvaguarda do direito à
habitação.
Na Cidade de Lisboa, regista-se uma elevada procura de habitações para arrendamento, sendo certo, porém, que
inúmeras famílias não dispõem de condições financeiras para aceder a habitação aos preços correntes de mercado.
Tendo por base os supra referidos pressupostos, e considerando a garantia do direito a habitação, enquanto condição
para a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos, justifica-se a existência de um programa municipal de habitação com
renda acessível, o qual dá cumprimento aos objetivos fixados no Programa de Governo da Cidade, no Programa Local de
Habitação, no Plano Diretor Municipal, bem como na Carta Estratégica de Lisboa e outros instrumentos de planeamento
e programação do Município, designadamente de promoção da fixação e rejuvenescimento da população e,
consequentemente, de desenvolvimento social e económico de Lisboa.
Para que o Município possa prosseguir uma política de habitação pública a preços acessíveis, conclui-se pela necessidade
de afetação de património imobiliário municipal, através da reabilitação e a construção de fogos novos afetos ao
arrendamento acessível que possam suprir as necessidades das famílias de rendimentos intermédios.
A 20 de abril de 2017, foi aprovado o Programa Renda Acessível, pelos Órgãos do Município de Lisboa, através da
Deliberação n.º 168/AML/2017 (Proposta n.º 180/CM/2017), de 30 de maio, publicada no 3.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1217, de 16 de junho de 2017, e da Deliberação 317/CM/2021 de 1 de abril, publicada no 3.º Suplemento
ao Boletim Municipal N.º 1416, assente num modelo de Concessão de Obra Pública, convocando outros setores da
sociedade para a resposta ao problema da carência de habitação em Lisboa para as famílias com rendimentos
intermédios.
Dos objetivos estratégicos do Programa Renda Acessível reforçam-se nos seguintes:
a)

Contribuir para assegurar o cumprimento do Direito à Habitação constitucionalmente consagrado no artigo 65º,
bem como à Lei de Bases da Habitação Lei n.º 83/2019 de 3 de setembro;
b) Dar cumprimento ao Programa de Governo da Cidade de Lisboa;
c) Prosseguir a política de habitação e objetivos de desenvolvimento definidos no PDM de Lisboa;
d) Prosseguir os objetivos e executar as medidas previstas no Programa Local de Habitação de Lisboa;
e) Atender às orientações estratégicas definidas na Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024 e na Estratégia LxEuropa 2020;
Os objetivos operacionais do Programa Renda Acessível são:




Promover, no menor prazo possível, a reabilitação e construção de fogos para arrendamento, com preços e
características adequadas às necessidades da procura habitacional de famílias com rendimentos de nível
intermédio;
Reabilitar o tecido urbano das áreas afetas ao Programa, em elevado estado de degradação, e melhorar as
condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços não edificados;
Utilizar os recursos do Município de Lisboa de forma eficaz, eficiente e sustentável no médio e longo prazo,
estimulando e alavancando a mobilização de recursos financeiros e a capacidade técnica dos intervenientes no
mercado da habitação (promotores imobiliários, projetistas, construtores e sector financeiro) essenciais para o
êxito do Programa;
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Contribuir para a cooperação institucional entre entidades públicas e os operadores privados existentes no
mercado, de modo a assegurar as condições sistémicas necessárias à atratividade e desenvolvimento do
mercado de arrendamento habitacional, acessível aos vários níveis de rendimento da população.

O universo dos beneficiários do «Programa Renda Acessível» corresponde às famílias de rendimentos intermédios, que
residem ou desejam residir em Lisboa, que não conseguem aceder aos preços de mercado a habitação adequada às suas
necessidades e que não são elegíveis para outros programas habitacionais, municipais ou do Estado, que permitam
concretizar o Direito à Habitação através da oferta de habitação pública, sem prejuízo da possibilidade de conjugação
com apoios públicos do lado da procura, nomeadamente com o Programa Porta 65 ou outros.
As normas de acesso a habitações destinadas ao arrendamento acessível sob gestão direta ou indireta do Município de
Lisboa são definidas pelo Regulamento Municipal do Direito à Habitação (RMDH), aprovado a 12 de novembro de 2019,
através da Deliberação n.º 420/AML/2019.
O RMDH regula, no Capítulo III, designadamente: a adequação entre a composição do agregado habitacional e a tipologia
da habitação, a adequação entre o rendimento do agregado familiar e a renda acessível da habitação através da definição
de uma taxa de esforço de referência no cálculo da renda acessível, a elegibilidade dos candidatos a habitações de renda
acessível e os procedimentos de candidatura e atribuição de habitação.
Ao abrigo do disposto no RMDH poderá candidatar-se a habitações de renda acessível qualquer cidadão nacional maior
de 18 anos ou cidadão estrangeiro detentor de título válido de residência no território nacional, e maior de 18 anos, e
que não seja proprietário, usufrutuário ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio
urbano destinado a habitação, localizado em concelho da Área Metropolitana de Lisboa, sem prejuízo de outros
requisitos e impedimentos previstos no RMDH.
O rendimento do agregado habitacional dos candidatos a habitações com renda acessível deve, conforme disposto no
Anexo IV do RMDH, estar compreendido entre os seguintes limites:
a)

Valor mínimo corresponde ao total obtido pela soma das seguintes parcelas de acordo com a composição do
agregado habitacional:
a.

1.º adulto (não dependente): 100 % da Retribuição Mínima Nacional Anual;

b.

Por cada adulto adicional (não dependente): 50 % da Retribuição Mínima Nacional Anual;

b) Valor máximo do rendimento global do agregado habitacional:
a.

Agregado com uma pessoa: 35.000 €/ano;

b.

Agregado com duas pessoas: 45.000 €/ano;

c.

Agregado com mais de duas pessoas: 45.000 €/ano + 5.000 €/ano por cada dependente adicional que
conste na declaração de IRS.

Verifica-se assim que o programa renda acessível se destina a 80% das famílias, excluindo assim 10% de famílias com
menores rendimentos, e os 10% de famílias com maiores rendimentos.
Para além da produção de habitação pública através de concessões de obra pública, com a convocação de outros setores
do mercado, o Município de Lisboa iniciou também novas frentes de produção de habitação através de promoção 100%
pública:



Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA) – destinado à construção direta pelo Município de um
número estimado de 2.500 novas habitações em propriedade municipal;
Programa de Reabilitação de Edifícios da Segurança Social (PRESS) - destinado à reabilitação dos imóveis
adquiridos pelo Município à Segurança Social, resultando na disponibilidade de 181 novas habitações;
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Programa de Intervenção em Edifícios Dispersos – destinado à reabilitação de edifícios de propriedade municipal
dispersos, prevendo-se um número de 320 habitações reabilitadas;
Bairros Municipais – destinado à reabilitação e construção de 320 habitações localizadas em bairros municipais;
Pátios e Vilas – destinado à reabilitação desta tipologia de conjuntos habitacionais, estimando-se a reabilitação
de 82 habitações.

O plano de produção de habitação pública prevê assim a construção de aproximadamente 6.759 novas habitações
públicas (em preparação e em execução) distribuídas pela cidade e por forma de produção conforme mapa seguinte:

Para além da construção destas novas habitações e da estruturação de novas áreas da cidade, estão também em curso
programas de atribuição de apoios financeiros às famílias (SMA), bem como o recurso ao arrendamento a habitações no
mercado, para subarrendamento às famílias em regime de arrendamento acessível (Renda Segura).
Verifica-se assim o esforço do Município de Lisboa na afetação de todo o seu património imobiliário para a reabilitação
e construção de novas habitações em todas as áreas da cidade, com vista a resolução do problema urgente da
impossibilidade de acesso de cerca de 80% das famílias a uma habitação em Lisboa.
Em relação às dúvidas suscitadas pela sustentabilidade/viabilidade financeira da Operação PRA do Restelo, esclarece-se
que a mesma, à semelhança das restantes operações com modelo concessório, não implica qualquer custo para o
Município durante todo o período do contrato (90 anos).
A concessão é viável financeiramente uma vez que o concessionário é ressarcido pelo seu investimento em projetos,
obras, manutenção, conservação e custos de exploração, através do recebimento das rendas acessíveis (mínimo 65% das
habitações), das rendas de mercado de habitação (máximo 35%) e de espaços comerciais.
Todas as propostas de lançamento de concursos de concessão são sempre acompanhadas por uma justificação da
viabilidade financeira da operação.
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4.7.3. Ponderação e proposta de decisão:
A política de habitação do Município de Lisboa tem por base a afetação de todo o seu património imobiliário à provisão
de novas habitações, estando esse património imobiliário distribuído por toda a cidade, conforme se verifica no mapa
acima.
Desta forma, e verificando-se uma crescente urgência em permitir às famílias com rendimentos intermédios (80% das
famílias) o acesso a uma habitação na cidade, não se encontram motivos para a redução do número de habitações
previstas construir, pelo que se mantém o objetivo de serem desenvolvidas todas as operações PRA, incluindo a do
Restelo.
5. Alteração ao projeto de loteamento de iniciativa municipal
O projeto de loteamento final para os terrenos do Restelo, zona sul, revisto na sequência das participações apresentadas
em sede de discussão pública, realizada entre dia 09.02.2021 e 04.05.2021, apresenta as seguintes alterações:











Alteração da volumetria, propondo-se que o número de pisos oscile entre edifícios mais altos implantados junto
da Avenida da Ilha da Madeira, com 8 pisos acima do solo, e edifícios mais baixos na proximidade do Parque de
Moinhos de Santana e da Rua Mem Rodrigues, com 2/3, 4 e 6 pisos acima do solo, ao invés da anterior solução
com variação entre 5 e 15 pisos acima do solo;
A redução do índice de edificabilidade de 1.6 para 1.26, sem contabilizar as áreas afetas a equipamentos
coletivos públicos, e do número de fogos de 486 para 454;
A clarificação das opções de transporte público e a acomodação da rede de modos suave, designadamente sobre
a implantação do metro de superfície LIOS;
A introdução de medidas de acalmia de trânsito através de soluções de coexistência e uma maior oferta de
estacionamento público;
A previsão de áreas de equipamentos coletivos públicos, Pavilhão Desportivo, Centro Cívico, com programação
de áreas para Biblioteca/ Mediateca, Sala de Conferências/ Teatro, associadas a áreas exteriores no piso térreo
e na cobertura, Centro de Dia para 40-60 utentes e o aumento da capacidade do equipamento de Creche, que
duplica para 84 crianças;
A implementação de um corredor verde estruturante da intervenção que permite a ligação pedonal entre os
equipamentos da zona envolvente, a Igreja de São Francisco Xavier, as Piscinas e os futuros Centro de Saúde e
Polidesportivo, e o Parque dos Moinhos de Santana;
O aumento de espaços verdes de recreio e lazer, com a previsão de hortas urbanas e o aproveitamento público
das coberturas, que constituem igualmente espaços para usufruto das panorâmicas, com ligação pedonal aérea
ao Parque dos Moinhos de Santana;

A proposta mantém a sua conformidade com a estratégia de ocupação constante no PDM para a qualificação de espaço
urbano, central e habitacional, e o objetivo de garantir habitação acessível para resposta ao grave problema de carência
habitacional.
O desenho urbano do loteamento segue genericamente a mesma orientação de implantação da anterior versão, com
uma solução de ocupação em que as edificações centrais estão mais agregadas, gerando uma praça no interior da
intervenção.
O espaço público, verde e pedonal, permanece como o elemento fundamental da proposta, estabelecendo um corredor
de atravessamentos entre equipamentos existentes e futuros e a estrutura verde do Parque dos Moinhos de Santana,
ligando a zonas de estadia.
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Em resultado, o programa do loteamento visa a ocupação de um terreno com 35.690,87m2, no qual são constituídos 5
lotes, com edificabilidade de 45.852m2, destinados a habitação (37.734m2/ máx. 454 fogos), a comércio (2.699m2) e a
equipamentos públicos (5.419m2), com a seguinte distribuição:
 Lote 1 - edifício para uso habitacional e comercial, com um número máximo de 77 fogos e de 8 pisos acima do
solo e 3 pisos abaixo do solo;
 Lote 2 - edifício para uso habitacional e comercial, com um número máximo de 64 fogos e de 6 pisos acima do
solo e 2 pisos abaixo do solo;
 Lote 3 - edifício para uso habitacional, comercial e programação de equipamentos públicos coletivos, associados
a áreas exteriores, com um número máximo de 252 fogos e de 8 pisos acima do solo e 2 pisos abaixo do solo;
 Lote 4 - edifício para uso habitacional com um número máximo de 61 fogos e de 6 pisos acima do solo e 2 pisos
abaixo do solo;
 Lote 5 - edifício destinado a equipamento publico coletivo, pavilhão desportivo, com 2 pisos acima do solo e 2
pisos abaixo do solo;
No âmbito da operação de loteamento, para além da criação dos lotes, são integrados no domínio municipal público
áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva que representam 13.711,80m2, e áreas afetas a rede viária,
com 7.255,54m2, dos quais 3.530,40m2 correspondem à Rua Antão Gonçalves.
Em matéria de estacionamento público está prevista a programação de 172 novos lugares de estacionamento, 109 de
superfície e 63 lugares no Lote 3, a que acrescem até 182 lugares, por compensação dos lugares suprimidos na área
envolvente, em virtude da reformulação da rede viária e para eventual afetação à tipologias T3/150m2.
Os estudos de mobilidade, ruído e de sistema de vistas foram igualmente alterados e adequados ao modelo urbano que
evoluiu em função das participações no âmbito da discussão pública, e apresentada a simulação tridimensional da nova
solução, concluindo-se pela devida integração da proposta no bairro do Restelo.

Planta de Síntese da operação de loteamento revista na sequência do período de discussão pública
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CAMARA
MUNICIPAL
DE
LISBOA
DIRECCAO MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO URBANO
Dlv l sao de Plano Dlretor Municipal

NOTA TECNICA DE ESCLARECIMENTO
Periodo de Discussao Publica dos Loteamentos Restelo Norte (Processo 7/URB/2020) e
Restelo Sui
(Processo 8/URB/2020) da Opera~ao de Renda Acessivel do Restelo
lnformacao sabre eguipamentos de utilizacao coletiva- ESCOLAS

No decurso do periodo de discussao publica, respeitante as opera~oes de loteamento
promovidas pela Camara Municipal de Lisboa, no ambito do Programa de Renda Acessfvel,
localizadas no Alto do Restelo, situ ados na freguesia de Belem, cum pre-nos informar o seguinte:
- No ambito da Revisao da Carta Educativa, foi proposta uma nova delimita~ao de agrupamentos
com base num conjunto de varios criterios, nomeadamente no ajustamento destes aos limites
administrativos das freguesias (proposta esta que carece ainda da

aprova~ao

do Ministerio da

Educa~ao);

- A analise da rede escolar e

OS

respectivos calculos da programa~ao dos equipamentos de

ensino foram efectuados com base nestes novas agrupamentos. Em particular, o agrupamento
em causa e designado por Belem Restelo;

Delimita~ao

do agrupamento actual e do agrupamento proposto

Em relac;:ao aos estabelecimentos que compoem o atual Agrupamento de Escolas de o Restelo e
os que ficarao a integrar a proposta do futuro Agrupamento de Escolas Belem-Restelo, s6 existe
a reduc;:ao de urn estabelecimento de ensino. Trata-se da Escola Basica Professor Manuel Sergio
que oferece as valencias de pre-escolar e 1.2 Cicio e que pertence

aFreguesia da Ajuda.
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Como se procurou ajustar os limites dos agrupamentos aos limites administrativos das
freguesias, na proposta de revisao em curso da Carta Educativa e proposto a cria~ao de um novo
agrupamento de Escolas na freguesia da Ajuda ao qual ficara a pertencer a Escola Basica
Professor Manuel Sergio.

e dada

- Os estabelecimentos de ensino representam a oferta educativa do agrupamento, que

pela frequencia dos alunos em 2020/2021 e pelas capacidades em numero de alunos, para cada
nfvel de ensino, sendo geralmente a oferta superior

a procura,

como se observa no quadro

seguinte:
FrequAncla alunos 2020/21

Capacidade em numero cfe alunos em 2020
Preescolar

1.•

2.•

3.•

Cicio

Secund

Cicio

Cicio

Cicio

464

TTl

504

952

504

504

Pre·
escolar

1.•

2.•

3.•

Cicio

Cicio
280

285

505

375

600

Escola Basica Bairro do Restelo

66

240

75

240

Escola Basica Moinhos do Restelo

95

tn

100

264

Bolam - Restelo

280

Escola Basica Paula Vicente
Jardim de lntancia de Bel~m

84

Escola Basica de Caselas

40

140

Secuncf

728

150
88

96

50

m

324

Escola Secundaria do Restelo

448

728

- Por forma a avaliar e a quantificar as necessidades futuras dos equipamentos escolares foi
considerado um modele s6cio- urbanfstico (Ocupa~ao Total) e para uma analise prospetiva de
planeamento, foi estimada uma popula~ao de 14 816 residentes neste agrupamento, adotando
para esse efeito, o cenario C (crescimento moderado), a partir do estudo de projec~oes
demograficas para o concelho de Lisboa
A esta popula~ao global estimada, e para o calculo da popula~ao por grupo eta rio foram aplicadas
as respectivas percentagens para cada grupo etario a partir das dessas proje~oes demograficas.

Apopula~ao por grupo etario e de acordo com as taxas de cobertura consideradas para os varios
ciclos de ensino obteve-se a popula~.ao a escolarizar:

Fl:lpula~Ao

Grupos
TIPO de Equlpan-ento
Sarlos

Total
A'evista

Educ. A'e·Escolar
Ensino Bask:o 19 C
10-11 Ensino Bas leo 2" C
12 ·14 Ensino Bask:o 3°C
15-17 Ens. Secundario
3·5
6-9

14816
r

o~erlode
Nvel de satistaoao da procura no
agrupamento (salas de aulas)
!Anensionan-ento
Max. Terrano
Tax as
Fl:lpulaoao
Fl:lpulacao
Alunos /Utente Necessaries Exlstenles Saldo
por Grupo Cobertura
total a
Sarlo
A'opostas escolarizar por Sala m2

326
444
237
370
415

SO".k

163

80%

356

90%

213
352
436

95%
105%

25
24
28
28
28

16
18

18
26
24

7
15
8
13
16

15
25
18
34

26

0
0
0
0
0

8
10
10
21

10
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- De acordo com os criterios dE: :limensionamento do n2 de alunos por sala, e tendo em conta as
capacidades atuais das escolas e as salas necessarias para responder a procura, foi calculado o
saldo para os diferentes niveis ae ensino, verificando-se que este agrupamento apresenta uma
oferta superior em rela~ao

a procura estimada, em todos

os ctclos de ensino.- Refira-se que os

excesses de oferta verificados pocerao dar resposta a algumas carencias nos agrupam entos
cont fguos. Como esta localizado numa das zonas de entrada em Usboa, nas desloca¢es para o
trabalho das popula~oes restde-tes nos concelhos llm!trofes, verificam-se :en6rrtenos de
importa~ao de! alunos/crian~as ·es.dentes fora de Lisboa, a frequenta r as esco1as deste

agrupamento, devidamente E:!nquaorados pelos despachos de matriculas que anualmente sao
publicados
- A taxa de cobertura apresentada e para a rede publica, sendo a restante assegurada pela rede
privada (sendo que que ha sempre famOias a optar pelo ensino privado).

Lisboa, 18 de

mar~o

de 2021

r

Otecnico

~ . _.._ -

?

!: ' .

L{i-v:r /'?.C.t /V

Dr.i Anabela Complefo
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NOTA TÉCNICA DE ESCLARECIMENTO
Período de Discussão Pública dos Loteamentos Restelo Norte (Processo 7/URB/2020) e Restelo Sul
(Processo 8/URB/2020) da Operação de Renda Acessível do Restelo
Informação sobre equipamentos de utilização coletiva - CRECHES

No decurso do período de discussão pública, respeitante às operações de loteamento promovidas pela Câmara
Municipal de Lisboa, no âmbito do Programa de Renda Acessível, localizadas no Alto do Restelo, situados na
freguesia de Belém, cumpre-nos informar o seguinte:
1. POPULAÇÃO INFANTIL - A oferta existente de equipamentos de CRECHE na Freguesia de BELÉM
evidencia o seguinte:
Rede Não Lucrativa e de Acesso Não Restrito
EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE TOTAL

BELÉM

5

216

EQUIPAMENTOS

CAPACIDADE TOTAL

NOME DO EQUIPAMENTO

CAPACIDADE

UTENTES

OCUPAÇÂO

O CANTINHO DO BÉBÉ

31

30

96,7%

CASINHA DE NOSSA SENHORA

44

44

100,0%

CENTRO HELEN KELLER

60

49

81,6%

ABRIGO INFANTIL DE SANTA MARIA DE BELÉM

68

68

100,0%

CED JACOB RODRIGUES PEREIRA

13

12

92,2%

216

203

93,9%

Rede Lucrativa

BELÉM
4

NOME DO EQUIPAMENTO

CAPACIDADE

UTENTES

OCUPAÇÂO

CRECHE RAIZ

42

6

14,2%

CASA DA ÁRVORE

82

82

100,0%

GERAÇÃO CHUPETA

86

80

93,6%

O NOSSO COLÉGIO

25

17

68,0%

235

185

78,7%

235

Fonte: Carta Social - MTSSS, 2021

______________________________________________________________________________________

www.lisboa.pt | Câmara Municipal de Lisboa - Departamento para os Direitos Sociais
Rua D. Luís I nº10 | 1200-151 LISBOA | Telefone: (+351) 21 817 36 01

1/3

2. A TAXA DE COBERTURA de creches na Freguesia de Belém em 2021 (Pop. Base Censos 2011) é a
seguinte:
Freguesia
BELÉM

População 0 aos 2 anos
Censos 2011
438

Creches - Existências em 2020

Capacidade
(nº de lugares)
216

5

Taxa
Cobertura
49,3%

3. A CARTA MUNICIPAL DE CRECHES – REVISÃO 2021, na Freguesia de Belém, pressupõe o
seguinte:
Base Demográfica, com base em projeções demográficas1 para 2031:
População Total

BELÉM



População 0-2 anos

Censos 2011

Ocupação Total

Censos 2011

Censos 2011 (2,66%)

Ocupação Total (2,42%)

16 528

16 873

438

440

409

1 Creche Programada (Programa Renda Acessível - PRA) – COD 01PRA – Restelo – 42
crianças – permite elevar a taxa de cobertura na Freguesia para 58,9% (considerando a
população base dos Censos 2011)

Por forma a avaliar e quantificar necessidades futuras em equipamento de creche, é considerado o cenário
prospetivo de crescimento moderado (Cenário C do referido estudo – ver nota de rodapé), e a ocupação a 80%
dos fogos a construir, assim como o envelhecimento demográfico (redução de 2,66% para 2,42% de crianças
dos 0-2 anos), no qual o valor da população-alvo dos equipamentos de creche na freguesia é estimado em 409
crianças deste escalão etário, o que permite atingir uma taxa de cobertura final da oferta existente e programada
de 63,0%.
Pode portanto concluir-se que a presente Operação de Renda Acessível - Restelo, e o respectivo acréscimo
populacional gerado neste escalão etário, não vem sobrecarregar a rede de equipamentos de creche existente
(rede não lucrativa), já que ao prever a construção de 1 creche para 42 crianças, permite atingir uma taxa de
cobertura de cerca de 60%.
Complementarmente, as creches da rede lucrativa actualmente existentes (cuja capacidade instalada está
ocupada em cerca de 80%), bem como as que vierem a ser construídas para as famílias que optem por essa
opção, são também parte do equilíbrio de rede que se pretende atingir.
MALHEIROS, Jorge, LOURENÇO, Deolinda e VALE, Mário, (2016); “Projeções Demográficas - Município de Lisboa 2016-2031”, Centro
de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, CEG/IGOT-UL.
1
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A proposta da Carta Municipal de Creches (Revisão 2021), após aprovação pela Câmara Municipal, durante o
período de consulta pública, é sujeita a parecer do Conselho Local de Acão Social (CLAS) de Lisboa, sendo
apresentada e discutida em sessão plenária daquela estrutura consultiva, procedimento que está já de acordo
com o estabelecido na recém-publicada Portaria n.º 66/2021, de 17 de março, que fixa os conteúdos, as regras
de atualização e de divulgação, bem como os procedimentos de revisão das cartas sociais municipais e
supramunicipais, nas quais se inclui naturalmente o mapeamento e programação da rede de creches, entre
outras respostas sociais constantes da Lista de Nomenclaturas e Conceitos das Respostas Sociais.
Acresce que, após a publicação dos resultados definitivos dos Censos 2021, e conhecido em maior detalhe o
perfil dos agregados familiares que efetivamente se candidatarem e vierem a ocupar os fogos a contruir e
arrendar no âmbito desta Operação de Renda Acessível (ORA Restelo), estaremos em condições de rever o
cálculo das carências em equipamentos de creche e das respectivas taxas de cobertura, podendo nesse
momento, propor o reforço de capacidade instalada da Rede Não Lucrativa e de Acesso Não Restrito, mediante
propostas concretas, com localização definida no território da freguesia, para a construção de novos
equipamentos de creche, que permitam suprir carências entretanto acrescidas e servir não somente as famílias
que vierem a ocupar os fogos construídos por esta ORA, mas também a restante população residente na
freguesia de Belém.

O técnico
Assinado por : JORGE MANUEL SANTOS
CARVALHO MOURÃO
Num. de Identificação: BI095914560
Data: 2021.03.18 18:47:06+00'00'

Jorge Mourão
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