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Requerente: Administracao Conjunta Augi Teresa Saldanha 
Local: Rua Teresa de Saldanha 
Freguesia: Santa Clara 

Analisa-se na presente informajfao o documento apre~sentado pela Comissao 
de Administrac;ao Conjunta da AUGI Rua Teresa Saldanha em resposta a 
analise tecnica realizada por estes serviqos ao projecto de reconversao 
desenvolvido para o mesmo local (lnformaqao n° 
38022/INF/CML2/GESTURBE/2015 de 14-08-2015). 0 documento referido 
foi remetido a DEU pela DLU atraves do Oficio n° 4872/EXP/2016, tendo 
como anexos as fls. 352 a 354, 365, 366 e 368 do Processo n° 1/URB/2014. 
A nota de esclarecimento enviada pela Comissao de Administraqao Conjunta 
da AUGI Rua Teresa Saldanha refere-se a detalhes construtivos da escada 
projectada a Sui da area de intervenjfao que estabelece a ligac;ao entre a 
Rua Teresa Saldanha e a zona de estacionamento autom6vel acesslvel pela 
Rua Quinta da Assunqao. Verificou-se que houve efectivamente urn lapso na 
contagem do numero de degraus que compoem a escadaria (Pianta de 
Acessibilidades a esc ala 1 :500), ficando demonstrado no documento em 
analise o cumprimento do estabelecido no Decreta-Lei n° 163/2006 de 8 de 
Agosto no que respeita a relac;ao dimensional entre espelho e cobertor dos 
degraus. Nao se encontram, contudo, representados os corrimaos da 
escadaria projectada, ao contrario do que acontece, a mesma escala, para a 
escada existente a Norte da area de intervengao. 
Para alem deste aspecto, a analise das peqas desenhadas fomecidas pela 
DLU suscitou outras questOes que se considera importante referir e que se 
enumeram seguidamente: 
- nao se percebe qual o criteria subjacente a localizac;ao da passadeira 
proposta, em alternativa a sua colocaqao no inlcio da Rua Teresa Saldanha, 
onde seria assegurada a continuidade do percurso pedonal da Estrada da 
P6voa, e assinalada, simultaneamente, a entrada na "via partilhada limite 
30"; 
- devera ser pormenorizada a transiqao entre a area de intervenqao, para a 
qual se propoe uma plataforma nivelada de circulaqao mista, e a faixa de 
rodagemllancis dos arruamentos contlguos; 
- aparentemente, os lugares de estacionamento propostos nao consideram 
todas as entradas de garagem existentes. Esta observa9ao foi feita atraves 
do Google Maps e devera ser validada, desconhecendo-se a existencia de 
motivos para a eventual eliminaQao de alguns destes acessos. 
Nao havendo referencia no documento apresentado pela Comissao de 
Administragao Conjunta da AUGI Rua Teresa Saldanha relativamente as 
situa96es idenlificadas na lnforma9ao n° 

Folha n.0 

Despacho 

A Arq.• Joana Monteiro, CDLU 
{Cc/ Arq.• Pedro Dinis, DDEP} 

Concordo. 
Face ao descrito tendo em 
conta os esclarecimentos 
verificados, emite-se parecer 
favoravel ao p.p. nos termos 
das competencias destes 
servi~s. remetendo as 
restantes considerat;Qes 
presentes na informa<;ao para 
a fase de desenvolvimento 
dos respeUvos projetos de 
arranjos exteriores/ obras de 
urbaniza<;ao, uma vez que nao 
se consideram estruturantes. 

Chefe da Divisao de Estudos 
Urbanos I DEP I DMU 
28.09-2017 
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Camara Municipal de Llsboa 
bire~ao-Municlpc~ de Urbanismo 
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DMsao-deEstlldos Urbanos 

38022/INF/CML2/GESTURBE/2015 em que nao sao cumpndas as normas 
tecnicas de acessibilidade estabelecidas no Decreto-Lei n° 163/2006 de 8 
de Agosto, deduz-se que foi superiormente aprovado o regime de excep9ao 
definido no Artigo 10° daquele diploma. 

A considera9ao superior, 

A Tecnica 

Arqta Paisagista 
(DMU/DEP/DEU)) 


