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CONCORDO. Promova-se a discussão pública.  

 
 
Nos termos e com os fundamentos constantes na informação e despachos inseridos no sistema 

Geslis e que se anexam ao presente despacho. 

 

 

A Vereadora 

Joana Almeida 

Por delegação e subdelegação de competências, 

nos termos do Despacho nº 166/P/2021, publicado 

no 1º Supl. ao BM nº 1446, de 4/11/2021, alterado 

e republicado pelo Despacho nº 199/P/2021, 

publicado no BM nº 1453, de 23/12/2021 
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Processo nº 31/URB/2018 
 
Local Obra: Avenida Marechal Gomes da Costa, lote 45 
 
 
Informação Nº 44200/INF/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2021 
  
Exma. Senhora Vereadora Joana Castro e Almeida, 

 

Considerando que a solução urbana tem enquadramento no disposto no PDML e se 

adequa ao território em que se insere de ligação entre tecidos consolidados e a 

consolidar e foram tidos em conta os pareceres emitidos pelos serviços internos e 

externos e as condicionantes indicadas, concordo que a presente proposta está em 

condições de ser submetida a realização de período de discussão pública previamente 

a uma decisão final. 

No que se refere à cedência para espaços verdes e equipamentos de utilização 

coletiva, apesar de estarem considerados 4 033,93 m² de área de terreno a ceder, 

subsiste um défice de 1 925,65 m², valor este que considero poder ser compensado 

em numerário conforme art.º 89º do RDML. Nos termos do artigo 25.º do RPDM, 

deve ser apresentado um procedimento prévio para averiguação de indícios de solos 

contaminados. 

 

 

 

Sofia Mourão 

Diretora Municipal de Urbanismo 

 
 
 
 
 

 

Assinado por: SOFIA MARQUES SANTOS
MOURÃO ROSA TROPA
Num. de Identificação: 10105733
Data: 2022.03.23 12:24:30+00'00'
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Marechal Gomes da Costa _ Lote 45 
Processo n.º 31/URB/2018 

19 de novembro de 2020 
 
 
 
Ex.mo Director do Departamento de Projetos Estruturantes, 
Arq. Eduardo Campelo, 
 
 
 
1. A presente pretensão constitui um pedido de licenciamento de operação de loteamento com obras de 
urbanização a realizar nos terrenos sitos na Avenida Marechal Gomes da Costa, na parcela designada de 
lote 45, na freguesia dos Olivais. 
 
O projecto de loteamento foi objecto da informação n.º 11613/INF/DMURB_DepLPE_DivLU/ 
GESTURBE/2019, de 06.03.2019, e respectivos despachos, na sequência dos quais foi revisto, 
designadamente para garantir maior área de cedência e responder a exigências viárias, estando 
acompanhado de estudo de tráfego e estudo de vistas/ simulação tridimensional. 
 
 
2. Conforme referido na presente informação a área de terreno do loteamento apresenta 10.053m2, 
propondo-se uma superfície de pavimento de 11.919,15m2, dos quais 9.535,25m2 para habitação (104 
fogos) e 2.383,90m2 para terciário (comércio e serviços), distribuída por três lotes com 9 pisos (Lote 1) e 
4 pisos (Lotes 2 e 3) acima do solo, e um máximo de 4 pisos abaixo do solo. 
 
Na área remanescente são previstas áreas de cedência para espaços verdes e de utilização colectiva, 
com 4.033,93m2, e destinadas a infraestruturas viárias (58 lugares de estacionamento público). 
 
3. Em termos gerais considero o desenho urbano proposto adequado para o local, reiterando o 
anteriormente referido no que respeita ao enquadramento da intervenção no Plano Director Municipal de 
Lisboa: 
 
a) Trata-se de um espaço central e residencial a consolidar, podendo a operação de loteamento ficar 
dispensada da prévia delimitação de unidade de execução por enquadramento na alínea d), n.º 5 do 
artigo 58.º do RPDM; 
 
b) Nos termos do artigo 59.º do RPDM está assegurado que 20% da superfície de pavimento seja 
destinada a uso diferente do predominante, correspondendo a habitação a 80% e o terciário a 20%; 
 
c) Conforme estudo de vistas/ simulação tridimensional apresentada considero que a proposta, apesar de 
constituir uma ruptura com a situação envolvente, estabelece uma correcta transição com as morfologias 
existentes e com as propostas, designadamente com as soluções previstas no loteamento licenciado no 
âmbito do processo n.º 22/URB/2017 e na Unidade de Execução Olivais Sul, apresentando um índice de 
edificabilidade de 1.19, revelando enquadramento nas alíneas c) e e) do n.º 3 do artigo 60.º do RPDM; 
 
Não obstante, coloco à consideração se o estudo de vistas/ simulação tridimensional deveria incluir as 
referidas operações urbanísticas, enquanto cenários de ocupação a considerar, para melhor 
compreensão do enquadramento urbano da proposta; 
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d) No que respeita à matéria de cedências são previstos 4.033,93m2 de áreas verdes e de utilização 
colectiva sendo a obrigação de 5.959,575m2 (0.5/100m2), os remanescentes 1.925,645m2 terão de ser 
compensados em numerário, juntando-se o cálculo da compensação urbanística que resulta no valor total 
de 223.827,35€ – note-se que os taludes com 45% têm inclinação de 24,23º, inferior aos 25º que nos 
termos do PDM seriam excluídos da contabilização dos parâmetros; 
 
 
4. Na presente informação foram ainda colocadas as seguintes questões à consideração superior: 
 
- a não observância integral dos parâmetros de cedência, entendendo-se que será de aceitar, 
considerando que a  proposta revista garante um equilíbrio desejável entre o espaço construído e o vazio; 

- A matéria de estacionamento público que, conforme cálculo efectuado se concluí estarem cumpridos as 
capitações do Anexo XI; 

 

- a situação de divergência da área de implantação e do lote do Lote 3, entretanto alterada na última 
planta de síntese entregue, sendo os valores iguais; 
 
5. Foram consultados os seguintes serviços municipais: 
 

a) Departamento de Planeamento, que emitiu parecer em 14.01.2020 e 27.05.2020, referindo, entre 
outros aspectos, que não há necessidade de cedência para áreas de equipamento, fazendo 
sentido destinar-se a mesma a espaços verdes, acrescentando que a mesma deve ser integral, 
referindo a importância de ser apresentado um estudo de vistas, e confirmando que se trata de 
uma intervenção que estabelece ruptura com a morfologia da envolvente promovendo uma 
adequada transição com as volumetrias existentes, entre os 4 pisos e 2 pisos, e os 15 pisos 
programados no PUAEEO. Acrescenta ainda não lhe parecer exequível o nó rodoviário proposto, 
entretanto revisto; 
 

b) Departamento de Espaço Público, após um parecer inicial de 09.01.2019 emitiu um segundo 
parecer em 09.07.2019, em que se considera que o projecto revisto acolheu as recomendações 
relativas a árvores, preservação da Tília, espaços verdes, caldeiras, passadeiras e lugares para 
pessoas de mobilidade condicionada; 

 
c) O Departamento de Gestão de Mobilidade, que acompanhou o desenvolvimento da proposta, 

emitindo pareceres em 13.08.2019 e 16.09.2020, concluindo que o projecto responde aos 
condicionamentos colocados, designadamente: não prever saída para a Av. Marechal Gomes da 
Costa, pela nova via (prolongamento da rua de vila Fontes), apenas a entrada; a necessidade de 
se programarem mais de 53 lugares públicos à superfície; previsão de uma zona em T, na via 
nova, sobreelevada, que separa a circulação na via de dois sentidos de circulação para um, e 
previsão de lugares de estacionamento na ortogonal, com dimensões adequadas; 
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6. No que respeita a entidades externas foi consultada a Defesa Nacional que emitiu parecer favorável, 
solicitando que o projecto final fosse remetido para emissão de parecer final, ficando a obra de edificação 
dos lotes sujeitas a nova consulta; 
 
7. Coloco à consideração superior a ponderação de exigir nos termos do artigo 25.º do RPDM, prévio 
procedimento para averiguação de indícios de solos contaminados; 
 
 
Considerando o exposto, considero que o presente pedido de licenciamento de operação de loteamento 
se encontra em condições de ser submetido a realização de período de discussão pública, previamente a 
uma decisão final, colocando à consideração superior a entrega de estudo de vistas/ simulação 
tridimensional com as operações urbanísticas previstas na envolvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joana P. Monteiro 
Chefe da Divisão de Loteamentos Urbanos 

Assinado por : Joana Couvreur de Oliveira Pardal

Monteiro

Num. de Identificação: BI10782605

Data: 2020.11.19 16:51:22+00'00'
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31/URB/2018 

 

Para Directora Municipal da DMU, Dr.ª Rosália Russo 

 

1. A proposta de licenciamento da presente operação urbanística de loteamento, conforme 

informação e despacho da senhora Chefe de Divisão da DLU, Arqtª Joana Pardal Monteiro, após 

entrega dos últimos elementos, estará em condições de ser submetida a período de discussão 

pública. 

2. A solução urbana, enquadra-se de facto, tanto no que respeita à parametrização do PDML, 

como integração de transição, entre tecidos consolidados e a consolidar, cerzindo a malha de 

forma adequada. Julgo também que a simulação tridimensional é suficientemente explicativa do 

resultado a obter. A possibilidade de integrar nessa simulação outros desenvolvimentos em 

estádio mais atrasado, não se afigura nesta altura, seguro. Isto não invalida que, no âmbito da 

justificação do partido urbanístico adoptado, se releve a importância de todo o sector da Av. 

Infante D. Henrique, previsivelmente irá sofrer uma transformação significativa, nomeadamente 

ao nível das volumetrias, fruto dos objectivos fixados no PDML e da modelação sugerida no Plano 

de Urbanização da Envolvente da Estação do Oriente, instrumento de Gestão Territorial com 

Termos de Referência aprovados. 

3. Por outro lado, os pareceres emitidos pelos serviços internos e externos, foram tidos em 

consideração na alteração entregue, estando por conseguinte respeitadas as condicionantes 

apontadas. 

4. Contudo, no que concerne à cedência para espaços verdes e de utilização colectiva e 

equipamentos de utilização colectiva, apesar de estarem consignados 4 033,93 m², subsiste um 

défice de 1 925,65 m², valor este que reputo de significativo para ser compensado em numerário, 

tendo em consideração a actual perspectiva de procurar em cada operação, garantir as efectivas 

cedências, conforme art.º 88º do RDML. Reconhecendo que o equilíbrio que a proposta apresenta 

poderia ser posto em causa, com o acréscimo de cedência em superfície de terreno, coloco à 

consideração a alternativa de cedência em espécie, conforme artº 63º – E do RMUEL, 

designadamente com a entrega de fracções ou edificações emergentes da operação urbanística. 
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5. Nesta perspectiva e em função da decisão quanto à cedência, coloco á consideração duas 

alternativas:  

a) Notificar a entidade requerente para ponderar a forma de dar cumprimento à cedência 

integral, de acordo com artº 88º do RPDML; 

b) Propor o início do período de discussão pública, caso se entenda aceitável a compensação 

dos 1 925,65 m² de área de cedência, em falta. 

 

 

O Diretor de Departamento,  

        Eduardo Campelo 

 

           03/12/2020 
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 Folha n.º       
 

 

 
 
 
1- Refere-se a presente pretensão a um pedido de 
licenciamento de operação de loteamento para os terrenos sitos na Avenida 
Marechal Gomes da Costa, Lote 45, freguesia de Santa Maria dos Olivais. 
2- No âmbito da not. N.º 
10703/NOT/DMURB/_DepLPEDivLU/GESTURBE/2019, a requerente 
procedeu à entrega de novas peças desenhadas, agora apreciadas.  
 
A presente proposta prevê a constituição de 3 lotes (3502,07m2), com uma 
s.p igual a 11919,15 distribuídos entre o uso de comércio e habitação (104 
fogos), numa área de implantação de 3262,07m2, com 9 pisos (lote1), 4 
pisos (lotes 2 e 3) acima do solo, e abaixo do solo: 4 (lote1), 2 (lote2), 3 
(lote3). 
3- Pelo RPDM em vigor, a área da proposta está enquadrada 
num espaço central e residencial a consolidar traçado urbano C.  
3.1. Ficará a mesma excluída da obrigatoriedade de Unidade de 
Execução ao abrigo da alínea d) do n.º 6 do artigo 58.º RPDM, “ situações de 
uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou vários, 
que abranja a totalidade do polígono qualificado com espaço a consolidar” 
3.2. Nos termos do artigo 59.º do RPDM deverá ser assegurado 
que 20% da s.p total seja destinada a um uso distinto daquele que 
predomina na operação de loteamento, sendo agora apresentada uma 
distribuição de 80% para o uso de habitação com 9535.32m2, e 20% para o 
uso de comércio com 2383.83m2, com um total de 11919.15m2.  
3.3.  Avaliação impacto de volumetrias  
Decorrente do n.º4 do artigo 58.º e do artigo 17.º do RPDM, e pela 
importância de avaliar a  viabilidade da operação urbanística, foi consultada 
a estrutura municipal competente para o efeito, a Divisão de Planeamento 
Urbano com a simulação tridimensional a partir do Jardim Cabeço das Rolas, 
entregues pela requerente. Aquele serviço municipal emitiu parecer aferindo 
que “…não cabe a estes serviços técnicos apreciar respostas aos 
interessados em sede de reapreciações, quer sejam em audiências prévias 
quer sejam junções de elementos ao respectivo processo…” não tendo o 
mesmo sido conclusivo sobre a viabilidade,  ou não da volumetria e 
esquema de cérceas proposto  e apresentado pelo sistema de vistas da 
cidade. Pelo que se submete à consideração superior a decisão do mesmo.  
3.4. Ligações viárias  

Informação Data  
N.º 44200/INF/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2020 26-10-2020  

Assunto: Operações de Loteamento 

 

 

 
Despacho 

 
 
 
 
      

Processo n.º 31/URB/2018 

Requerente: Vgpt Vii - Investimentos Imobiliarios, Lda 

Local:     Avenida Marechal Gomes da Costa,Lote 45 

Freguesia: Olivais  
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No âmbito de várias deficiências da proposta, e o seu impacto na geração 
de trafego que não resolviam problemas de segurança nem de 
funcionalidade rodoviária e pedonal, foram efectuadas alterações ao 
projecto com respectiva apreciação pelo Departamento de Gestão de 
Mobilidade.  
Conforme parecer emitido, o rigor desta avaliação passa pelo cumprimento 
da regulamentação das acessibilidades (DL 163/2006), RPDM, RCPEML e 
a sinalização vertical e horizontal (normas internas CML).  
Um dos grandes constrangimento viários do projecto é  a  ligação da Av. 
Marechal Gomes da Costa com a Rua de Vila Fontes, que  na proposta 
actual “…fica definitivamente estabelecido a obrigatoriedade da nova via ter 
“um só sentido fazendo a ligação da Av. Marechal Gomes da Costa com a 
Vila Fontes”,  e também que “não é permitida a saída viária para a Av. 
Marechal Gomes da Costa.” 
 Existe ainda uma ligação à Avenida com o redesenho do passeio para 
reforço de um sentido apenas (deflexão), inviabilizando assim o movimento 
de saída.  
Os percursos pedonais foram também revistos para se apresentem mais 
desafogados e contínuos. O número de lugares de estacionamento 
aumentou para 53 lugares à superfície na área a lotear, sendo 5 desses 
lugares em área exterior a reabilitar, em que houve também a 
reconfiguração do seu desenho, para que no todo se satisfaçam os 
adequados critérios de segurança, funcionalidade e cumprimento da 
legislação em vigor. 
 
Conclui o parecer técnico que  estão cumpridas as condicionantes ao 
projecto, sendo de cumprir à posterior o projecto de especialidade relativo à 
sinalização.  
 
Ainda no âmbito desta reformulação de projecto, importa salvaguardar em 
matéria de obras de urbanização e especialidades a relocalização dos 
traçados das infra-estruturas em subsolo.  
 
3.5. Cedências  
Conforme planta de cedências, a presente proposta reflecte agora um 
aumento das áreas de cedência igual a 4033.93m2. Contudo esse aumento 
não dá ainda cumprimento ao exigível pelo artigo 88.º do RPDM. Em 
memória descritiva é justificada o seguinte “…deve considerar-se a 
cedência integral das áreas destinadas a espaços verdes de utilização 
colectiva, ou pelo menos atingir valor mais próximo do obrigatório.” 
Informando ainda que “…as áreas de cedência apresentam uma 
continuidade com área mínima de 200m2 e com uma largura superior a 
2,00m…” ficando salvaguardado o cumprimento do n.º 5 artigo 88.º RPDM.  
3.6. Estacionamento público e privado 
Conforme despacho superior exarado na inf. n.º 
11613/INF/DMURB_DepLPE_Div/GESTURBE/2019, os parâmetros de 
estacionamento público devem ser cumpridos  em função do esquema de 
usos proposto  que,  no uso genérico de terciário terá de se avaliar o 
cenário mais exigente (sendo que terciário afecta a totalidade de comércio), 
ainda “…o número de caves destinado a estacionamento privado terá de 
ser justificado em função das capitações decorrentes das utilizações , não 
se vendo  inconvenientes , nesta área , em criar mais pisos em cave, caso 
seja necessário.” 
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Verifica-se que há um aumento do n.º de caves abaixo solo, que passa de 2 
pisos a 4 pisos no lote 1, a 3 pisos no lote 2, e mantém-se os 2 pisos no lote 
1. 
E conforme quadro sinóptico verifica-se um total de 58 lugares públicos à 
superfície e 308 lugares em cave. Contudo não se encontra qualquer 
justificação acerca desse aumento, nem respectivo cálculo de capitação 
conforme legislação e regulamentação aplicável.   
3.7.   A divisão de Estudos urbanos, emitiu também novo 
parecer no âmbito da revisão à proposta, que conclui:  
a)Todas as acções para preservação do arbóreo adulto na zona pedonal 
dentro do limite do lote adjacente à Av. Marechal Gomes da Costa devem 
obedecer ao Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa 
b)A área verde de uso público (entre o lote 1 e 2) e a proposta de árvores ali 
localizadas, “…foi repensada e resolvida com a abertura das estruturas 
circulares da proposta anterior, facilitando não só a manutenção do espaço 
como criando o aumento de área de espaço de utilização pedonal.” 
c) Todas as caldeiras propostas foram revistas cumprindo as disposições 
constantes na secção 4.13 do Decreto- Lei n.º 163/2006.  
d) As passadeiras foram redesenhadas cumprindo as disposições legais, 
obedecendo ao decreto-lei n.º 163/2006 assim como o estacionamento 
reservado à mobilidade condicionada.  
 Concluindo, pelo parecer técnico emitido o novo projecto apresentado 
resolveu todas as situações deficitárias, assinaladas anteriormente.  
 
3.8.  Pela relação estreita da presente operação urbanística com 
a área do Canal do Alviela, uma área classificada como Espaço Verde de 
Recreio e Produção a Consolidar, onde se prevê a passagem de uma 
ciclovia, há que assegurar em sede de obras de urbanização os trabalhos 
de terras e modelação do terreno.  
3.9. Conforme memória descritiva está garantida uma área de 
acesso a veículos de emergência localizada no lote 2 , que responde aos 
requisitos das legislação aplicável em matéria de segurança.  
3.10. Verifica-se que no lote 3 há uma diferença de 239m2 entre 
a área de implantação e a área do lote que, analisadas as peças 
desenhadas e lida memória descritiva não se encontra justificação a essa 
delimitação.  
 
Face ao exposto, coloca-se à consideração no exposto nos pontos: 3.3., 
3.5, 3.6 e 3.10. e subsequente prosseguimento do presente processo.  
 
É tudo quanto cumpre informar 

O(A) Técnico(a) 

 

 

(Claúdia Mota (DMU/DPE/DLU))  
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 Folha n.º       
 

 

 
 
 
    1-Refere-se o presente processo a um pedido de operação de 
loteamento localizado na Avenida Marechal Gomes da Costa lote 45, com 
confrontação com a Rua vila Alferes Chamusca e Rua Vila Fontes na 
freguesia de Santa Maria dos Olivais; 
 
2-Legitimidade  
Incide a operação urbanística numa parcela descrita na conservatória do 
registo predial sob o n.º 4401/20060511 e inscrita na matriz sob o artigo 
1481, com uma área total de 10053,00m2 (fls. 10-11); 
 
3-Instrução  
Encontra-se o processo instruído conforme o artigo 90.º do RMUEL; 
 
4-Enquadramento urbanístico e regulamentar 
O instrumento de gestão territorial a aplicar é o RPDM em vigor, Contudo a 
área em análise integra uma antiga área industrial do Plano de Urbanização 
de Olivais – sul. 
Enquadra-se a presente operação urbanística na Planta de Ordenamento: 
a. Qualificação do Espaço Urbano: Espaços a Consolidar - 
Espaços Centrais e Residenciais – traçado urbano C;  
b. Estrutura Ecológica Municipal - no Sistema Corredores 
Estruturantes e Espaços Verdes de enquadramento áreas edificadas 
c.  Património Arqueológico e Geológico  
Nível arqueológico III 
d. Planta de Condicionantes I 
Canal do Alviela   
e. Riscos Naturais Antrópicos II, com Vulnerabilidade Sísmica 
dos Solos Moderada sendo maioritariamente Elevada; 
 
5-Análise urbanística  
Referem-se os espaços centrais e residenciais a consolidar, a malhas 
urbanas a reconverter urbanística e funcionalmente, onde se pretende 
estruturar uma ocupação urbana edificada, preconizando a reconversão 
destas áreas nomeadamente áreas industriais obsoletas.  
 
 

Informação Data  
N.º 11613/INF/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2019 06-03-2019  

Assunto: Operações de Loteamento 

 

 

 
Despacho 

 
 
 
 
      

Processo n.º 31/URB/2018 

Requerente: Vgpt Vii - Investimentos Imobiliarios, Lda 

Local:     Avenida Marechal Gomes da Costa,Lote 45 

Freguesia: Olivais  
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5.1. Enquadra-se a presente operação urbanística nas excepções da alínea 
d) do n.º 5 do artigo 58.º RPDM, “situações de uma única operação 
urbanística, da iniciativa de um proprietário ou vários, que abranja a 
totalidade do polígono qualificado como espaço a consolidar.” Ficando no 
entanto sujeita ao n.º 4 do artigo 59.º RPDM, cuja operação terá que 
assegurar 20% da s.p. total para um uso distinto daquele dominante.  
Condição que não se encontra assegurada, estando em falta 152,4m2 
destinados ao uso de comércio e serviços.  
Importa ainda referir que as áreas do quadro sinóptico, nomeadamente o 
lote 2 pelos lapsos encontrados carecem de correcção.  
 
5.2. Cérceas 
Analisando o esquema de cérceas a fls. 38 p.p. , em conjugação com a 
interpretação das alíneas a), b) e c) do n.º3 do artigo 60.º RPDM, e com 
devido enquadramento no traçado urbano em que se insere, entende-se 
que a altura máxima de fachada tem de promover uma adequada transição 
com as volumetrias da envolvente e deverá ser avaliado o seu impacto na 
silhueta da cidade, sendo um estudo de vistas aconselhado nesta situação, 
salvaguardando assim os requisitos previstos no preceituado do n.º 3 do 
artigo 60.º do RPDM.  
 
5.3 Cedências 
Em matéria de cedências e de acordo com o artigo 88.º do RPDM deveriam 
ser cedidos 5.998,88m2 para espaços verdes e de utilização colectiva a 
integrar no domínio municipal e, conforme planta a fls.43, são cedidos 
3.275,00m2 para áreas verdes de utilização colectiva a integrar o domínio 
público. O parecer do Departamento de Planeamento Urbano a fls. 2014 p.p 
sobre esta matéria refere: “…deve considerar-se a cedência integral das 
áreas destinadas a espaços verdes de utilização colectiva, ou pelo menos , 
atingir valor mais próximo do obrigatório”. 
Ainda de acordo com o n.º 5 do artigo 88.º RPDM, as áreas de cedência a 
integrar o domínio público deverão apresentar continuidade, terem mais de 
200m2 e integradas em arruamentos públicos com largura superior a 
2metros e, áreas com um declive inferior a 25 graus.  Neste entendimento 
não será de aceitar o talude de enquadramento ao lote 3 (com 27%), nem 
os quatro canteiros ao longo do novo arruamento proposto. Entende-se 
ainda que não haverá interesse por parte do município na aceitação da 
cedência para domínio público da área adjacente ao lote 2, uma vez que a 
mesma carece de características para actividades de recreio e lazer.  
 
5.4. Índice 
Para uma área total de 10053,00m2 são propostos 11.997,76m2, do qual 
resulta um índice de edificabilidade igual a 1,2 conforme o previsto na 
alínea e) do n.º3 do artigo 60 RPDM; 
 
5.5. Profundidade 
Apresentam as volumetrias propostas empenas que não ultrapassam os 
15m conforme previsto no artigo 43.º RPDM, seja no n.º 1 ou no n.º 6 onde 
se enquadra o proposto. 
 
5.6. Sistema de vistas 
Conforme o n.º 4 do artigo 60.º RPDM, e o previsto no n.º 4 do artigo 17.º 
do RPDM, as volumetrias propostas devem ser analisadas através de um  
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conjunto de vistas como indicados na planta do sistema de vistas, de modo 
a contribuírem para a valorização da imagem urbana da cidade. A reforçar 
esta premissa está o despacho exarado a fls. 204 que refere a necessidade 
de um estudo de impacte visual que permita avaliar e estabelecer 
condicionamentos relativamente a novas construções, considerando o 
ponto de vista dominante que é no Jardim Cabeço das Rolas. 
 
5.7. Rede viária  
No âmbito do parecer a fls. 199 emitido pelo Departamento de Gestão da 
Mobilidade, é necessário um Estudo de Tráfego que avalie o impacto 
gerado pela proposta na circulação e na segurança da Av. Marechal Gomes 
da Costa. Ainda a fls. 204, o Departamento do Planeamento Urbano reforça 
este entendimento:  
“…Não nos parece exequível o nó rodoviário proposto entre a rede viária de 
acesso rodoviário ao edificado (que deverá privilegiar a circulação pedonal) 
e a Avenida Marechal Gomes da Costa (Via de 2.º Nível da Rede de 
Distribuição Principal) dadas as funções que ambas devem desempenhar 
de acordo com a sua hierarquia.” 
 
5.8. Estrutura Ecológica Municipal - Sistema Corredores Estruturantes  
Conforme o artigo 12.º RPDM, “…deve ser garantida a continuidade física 
dos corredores estruturantes e a sua concretização deve ser efectuada na 
totalidade ou, caso não seja possível de forma integrada, em projectos de 
espaço exterior …” .  A presente área de intervenção caracteriza-se pela 
implantação de edifícios isoladas e de grandes áreas livres que os 
circundam, pelo que deverá ser mantido e garantido essa continuidade dos 
sistemas naturais no Corredor Verde Oriental (Vales da Zona Oriental) onde 
está integrado.  
 
5.9. Desenho urbano 
Na avaliação do desenho urbano proposto importa contextualiza-lo na 
ocupação urbana em que se insere, e nas respectivas características 
morfológicas do traçado urbano C, caracterizado por uma implantação livre, 
de edifícios isolados, em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres 
que circundam as edificações. O bairro dos Olivais caracteriza-se 
precisamente pela existência de amplas zonas verdes de utilização pública 
que enquadram a implantação das edificações.  
As edificações propostas, de implantação livre e com cérceas de 4 pisos 
acima da cota de soleira no lote 2 e lote 3, e com 9 pisos acima cota soleira 
no lote 1 poderão produzir um efeito de barreira visual ao longo da Avenida 
Marechal Gomes da Costa em direcção ao Rio, conforme se pode já 
perspectivar nos desenhos a fls. 45.  
No entanto, entende-se que são estes espaços com estas particularidades 
e em área a consolidar que permitem uma ocupação com estas 
características de implantação e altimetria, desde que a solução do conjunto 
salvaguarde o impacto na silhueta da cidade bem como as áreas de 
cedência para usufruto público. Neste entendimento, e conforme já referido 
nesta análise deverá ser analisada a volumetria proposta num estudo de 
vistas avaliando o seu impacto, bem como reformulado o desenho da 
mesma no âmbito da circulação viária,  das áreas a ceder para espaços 
verdes de utilização colectiva e,  na salvaguarda do sistema de corredores 
onde esta inserido.  
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6. Pareceres  
Departamento de Gestão da Mobilidade (DGM) – Conforme parecer e 
despacho exarado a fls. 199-2012, importa sintetizar o seguinte: Sendo que 
a área de construção proposta e o uso comercial indicam uma previsão de 
geração de trafego bastante significativa com impacto na circulação e na 
segurança da avenida Marechal Gomes da Costa. Entendendo-se que a 
“…solução proposta não é satisfatória nem regular, e a futura solução a 
apresentar deverá organizar-se em torno da infra-estruturas de circulação 
assentes no prolongamento da Rua de Vila Fontes e utilização da rua Vila 
Alferes Chamusca, sem utilizar a Avenida Marechal Gomes da Costa nem 
promover acessos directos de edifícios a esta avenida, integrando-se na 
malha urbana envolvente. A Nova solução deverá desenvolver-se no âmbito 
de uma rigorosa avaliação em estudo de tráfego que apresente medidas 
concretas de mitigação do impacto, abordando e resolvendo os problemas 
de segurança e funcionalidade (circulação de pessoas e veículos, paragem 
de viaturas nos locais adequadas, cargas e descargas), tendo em conta o 
cumprimento da regulamentação de acessibilidades e sinalização vertical e 
horizontal. Há que apresentar um número adequado de lugares de 
estacionamento na via pública.” 
Departamento de Planeamento Urbano (DPU) – A fls. 204-205 e anexos a 
fls. 213-217, destaca-se o despacho exarado no mesmo: ”No que se refere 
ao sistema de vistas, o projecto deverá ser ponderado com base num 
estudo de impacte visual, tendo em consideração o ponto de vista 
dominante situado no Jardim Cabeço das Rolas, nos termos do n.º 4 do 
artigo 17.º do RPDM.”  
Importa ainda destacar as seguintes conclusões: 
- Na matéria de cedências deverá considerar-se a cedência integral das 
áreas destinadas a espaços verdes de utilização colectiva ou pelo menos 
atingir valor mais próximo que o obrigatório; 
- Como a forma urbana desta operação urbanística se caracteriza por um 
traçado urbano C, as volumetrias propostas tem de ser analisadas através 
do conjunto de pontos de vista indicados na planta do sistema de vistas de 
modo a contribuir para a valorização da imagem urbana da cidade (ponto 
4.º artigo 60.º). Este tecido urbano caracteriza-se essencialmente pela 
implantação de edifícios isolados, em forma de banda ou torre, e de 
grandes áreas livres que circundam as edificações, e que se pretende 
manter neste local garantindo a continuidade dos sistemas naturais no 
Corredor Estruturante em que está integrado. 
- Não parecer ser exequível o nó rodoviário proposto entre a rede viária de 
acesso rodoviário ao edificado (que deverá privilegiar a circulação pedonal) 
e a Avenida Marechal Gomes da Costa (Via de 2.º Nível da Rede de 
Distribuição principal) dadas as funções que ambas devem desempenhar 
de acordo coma sua hierarquia.  
Divisão de Estudos Urbanos (DEU) – Conforme parecer a fls. 210-211, 
deverá a presente proposta ser revista no âmbito de projecto do espaço 
público conforme as premissas indicadas em parecer, bem como da 
consulta das disposições legais do decreto-lei n.º 162/2006 e Regulamento 
Municipal do Arvoredo de Lisboa, e ainda a consulta do Manual de Espaço 
Público “Lisboa, o Desenho da Rua”.  
Ministério da Defesa Nacional fls. 212 – É emitida parecer favorável  , sendo 
que e fase de projecto de arquitectura deverá ser remetido peças 
desenhadas do mesmo para emissão de parecer final. 
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7. Conclusão  
Face ao exposto, verifica-se que a presente proposta não se encontra em 
condições de prosseguir, nomeadamente: 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 5.8., 5.9. e 
6.  
Pelo que se coloca à consideração superior o prosseguimento do mesmo. 
 
   

O(A) Técnico(a) 

 

 

(Claúdia Alves da Mota (DMU/DPE/DLU))  
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O presente processo trata de um pedido de operação de loteamento com 
obras de urbanização para usos  de habitação, comércio e serviços. 
Quanto às áreas de cedência para espaços verdes e de utilização colectiva 
e/ou equipamentos de utilização coletiva, sou a informar conforme indicado 
pelo Eng.º Gonçalo Belo, chefe de divisão do PDM, relativamente à  
necessidade de áreas de cedência para espaços verdes e de utilização 
coletiva ou para equipamentos, conclui-se que, não há necessidade de 
equipamentos, no entanto, a área de cedência para espaços verdes públicos 
de utilização coletiva faz todo o sentido. 
O Espaço Central e Residencial Consolidado contiguo de maior dimensão é 
o Traçado Urbano C que corresponde ao traçado de implantação livre que 
abrange tecidos urbanos edificados desde a segunda metade do século XX, 
como é o caso do Bairro dos Olivais. Este tecido urbano caracteriza-se 
essencialmente pela implantação de edifícios isolados, em forma de banda 
ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as edificações, e que se 
pretende manter neste local garantindo a continuidade dos sistemas naturais 
no Corredor Estruturante em que está integrado.  
 
A divisão do PDM alertou também a atenção para o seguinte: 
 
· deve considerar-se a cedência integral das áreas destinadas a espaços 
verdes de utilização coletiva, ou pelo menos, atingir valor mais próximo do 
obrigatório; 
 
· como a forma urbana desta operação urbanística se carateriza por um 
traçado urbano C, as volumetrias propostas tem de ser analisadas através do 
conjunto de pontos de vistas indicados na planta do Sistema de Vistas de 
modo a contribuir para a valorização da imagem urbana da cidade (ponto 4 
do artigo 60º);  
 
· não nos parece exequível o nó rodoviário proposto entre a rede viária de 
acesso rodoviário ao edificado (que deverá privilegiar a circulação pedonal) 
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e a Avenida Marechal Gomes da Costa (via de 2º nível da Rede de 
Distribuição Principal) dadas as funções que ambas devem desempenhar 
de acordo com a sua hierarquia. 
 
Por ultimo e conforme extratos de peças gráficas apresentadas em anexo, 
sou a informar que considerando que a presente operação de loteamento 
com obras de urbanização encontra-se localizada em área qualificada como 
Espaço Central e Residencial a Consolidar do PDM em vigor, encontram-se 
reunidos os requisitos e enquadramento legal previsto no preceituado da 
alínea c) do n.º 3 do Art.º 60.º do RPDM. Nomeadamente a presente 
proposta de intervenção estabelece uma ruptura com a morfologia da 
envolvente, promovendo atravês da altura máxima de fachada uma 
adequada transição com as volumetrias da envovlente, devendo ser no 
entanto avaliado e acautelado o seu impacto na silhueta da cidade, bem 
como os restantes requisitos previstos no preceituado do n.º 3 do Art.º 60.º 
do RPDM. 
Ou seja a presente proposta de intervenção numa análise de âmbito geral 
preconiza edificios que vão dos 4 pisos aos 9 pisos acima do solo, 
verificando-se conforme extrato de ortofotomapa (3D) que junto se anexa, 
que tal desiderato faz a transição entre os 4 pisos e 2 pisos da envolvente 
com os 15 pisos programados no PUAEEO em processo de elaboração, ou 
admitidos em processos referentes a operações de loteamento da área 
envolvente. 
 
  
   

O Técnico 

 

 

(Arq.º Pedro Santos) 
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Na sequência do parecer anterior deste departamento com registo n.º 
1952/INF/DMURB_DepPU/GESTURBE/2019 solicitado pela Divisão de 
Loteamentos Urbanos, sou a manter o teor do mesmo em relação à nova 
proposta ingressa no presente processo. 
 
Sou ainda a informar que, com o intuito da salvaguardar a celeridade na 
apreciação e tramitação processual, o respeito pelo principio de autonomia 
dos serviços bem como as competências e atribuições no âmbito dos 
serviços municipais que estão consigandas a cada departamento e/ou 
divisão, não cabe as estes serviços técnicos apreciar respostas aos 
interessados em sede de reapreciações, quer sejam em audiência prévias 
quer sejam em junções de elementos ao respetivo processo, até porque os 
pareceres do DPU no presente caso, culminam numa apreciação genérica 
de enquadramento das propostas em relação aos instrumentos de gestão 
territorial em vigor, na definição da necessidade de equipamentos de 
utilização colectiva e/ou de espaços verdes de utilização colectiva e em 
qualquer duvida que os serviços técnicos de gestão urbanistica tenham em 
relação a normas previstas em instrumentos de gestão Territorial em vigor. 
 
 

O Técnico 

 

 

(Arq.º Pedro Santos) 
 
 
 
 
 
 
 

Informação Data  
N.º 25833/INF/DMURB_DepPU/GESTURBE/2019 27-05-2019  

Assunto: Operações de Loteamento 

 

 

 
Despacho 

 
 
 
 
      

Processo n.º 31/URB/2018 

Requerente: Vgpt Vii - Investimentos Imobiliarios, Lda 

Local:     Avenida Marechal Gomes da Costa,Lote 45 

Freguesia: Olivais  



 

 

2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

CAM - Centro de Atendimento ao Munícipe | tel 808 20 32 32 | fax 808 20 31 31 | e-mail municipe@cm-lisboa.pt 

 

 Folha n.º       
 

 

 
 
 
O loteamento a apreciação nestes serviços é terreno privado e está 
delimitado a sul pela Avenida Marechal Gomes da Costa, a poente pela Rua 
Vila Alferes Chamusca, uma zona verde de enquadramento em talude a 
nascente e quarteirões edificados a norte.  
 
Localiza-se na freguesia de Santa Maria dos Olivais e compete a estes 
serviços a análise do espaço público proposto em projecto. 
 
A área de intervenção era outrora um complexo fabril, actualmente 
desactivado e abandonado, com construções em ruína. 
 
É referido na memória descritiva que a área sujeita a loteamento urbano 
observa a integração no domínio público de todos os espaços não 
construídos. 
 
São propostos 21 lugares públicos de superfície, não respondendo ao índice 
mínimo em número que seria de 81 lugares conforme anexo 11 do PDM de 
Lisboa, referindo o requerente a possibilidade de prever compensações com 
pagamento pecuniário correspondente de acordo com o previsto no artigo 
89º do PDM de Lisboa. 
 
O loteamento é servido por uma via de circulação viária em ambos os 
sentidos, dando a mesma a cesso ao estacionamento subterrâneo dos lotes 
e acesso a veículos de emergência e recolha de resíduos sólidos. Esta via 
garante a ligação da Avenida Marechal Gomes da Costa à Rua Vila Fonte 
que, actualmente, termina em impasse. 
 
Os volumes dos lotes 1 e 2 são sobrelevados no terreno permitindo a 
circulação livre de pessoas pelo lote num espaço ajardinado de uso público. 
 
Áreas verdes, árvores existentes e propostas 
- Em termos de árvores existentes, verifica-se um exemplar arbóreo adulto 
na zona pedonal dentro do limite do lote adjacente à avenida Marechal 
Gomes Costa. Da análise da planta síntese o mesmo não está assinalado, 
pelo que se requer a sua localização como “árvore existente a preservar”, 
de acordo com o mencionado na memória descritiva do projecto. Todas as 
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acções para preservação do exemplar aquando da obra, devem obedecer 
ao Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, aprovado em 
Assembleia Municipal a 18 de Julho de 2017. 
- As árvores propostas nomeadamente as localizadas na área verde de uso 
público compreendida entre os lotes 1 e 2, encontram-se delimitadas por 
muros circulares com a finalidade de bancos para estadia. Solicita-se o 
esclarecimento sobre a entidade responsável pela futura manutenção do 
espaço, pois não se considera que a configuração proposta seja viável com 
uma fácil intervenção mecânica para limpeza junto ao tronco das árvores 
devido aos muros circulares fechados, admitindo-se contudo, que a solução 
final pensada possa não estar totalmente traduzida nas peças apresentadas 
nesta fase de projecto. 
 
Caldeiras propostas 
- As caldeiras propostas apresentam um formato rectangular, com largura 
interior inferior a 1,20m, o que não está de cordo com o Regulamento 
Municipal do Arvoredo de Lisboa, artigo 18º, ponto 3, no que diz respeito a 
novas plantações. Em termos de percepção enquanto obstáculo por 
invisuais, as mesmas devem também cumprir as disposições do mesmo 
artigo. 
- As caldeiras propostas devem ainda cumprir todas as disposições 
constantes na secção 4.13 do Decreto-Lei nº163/2006. 
Iluminação  pública 
- Refere-se que, em fase posterior de projecto, deve ser salvaguardada a 
distância mínima entre candeeiros e plantação, de acordo com o artigo 18º, 
ponto 3, do Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, no que diz 
respeito a novas plantações. 
 
Passadeiras 
-As novas passadeiras devem obedecer às disposições do decreto-lei 
nº163/2006 e Manual de Apoio a Projecto e Obra de Espaço Público da 
Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, na zona do passeio adjacente à 
passagem de peões deve existir um tipo de revestimento específico e 
inconfundível, designado piso táctil, com cor contrastante e/ ou textura bem 
diferenciada, que permita ao peão detectar a existência da passagem de 
peões, a sua largura e a direcção de atravessamento. 
 
O piso táctil deve conjugar três componentes: 
 
- faixa de alerta; 
- guia de encaminhamento; 
- moldura de contraste. 
De notar, por exemplo, que a guia de encaminhamento deve ter um 
comprimento suficiente para ligar o limite da faixa de alerta ao limite do 
percurso acessível ou limite oposto do passeio, o que não se verifica no 
presente projecto, devendo estender-se por forma a ser detectada por 
invisuais no alinhamento do percurso pedonal (passeio). 
 
Estacionamento reservado para mobilidade condicionada 
- De acordo com o decreto-lei nº163/2006, para uma lotação compreendida 
entre 11 e 25 lugares é necessário 2 lugares de estacionamento para 
utentes com mobilidade condicionada. O projecto só prevê 1, devendo ser 
rectificado. 
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- O desenho dos lugares de estacionamento para mobilidade condicionada 
deve obedecer à seção 2.8, ponto 2.8.2 do decreto referido.  
Para apoio ao projecto, sugere-se ao projectista, além da consulta das 
disposições legais do decreto-lei nº163/2006 e Regulamento Municipal do 
Arvoredo de Lisboa, também a consulta do Manual de Espaço Público 
“Lisboa, o Desenho da Rua" constante em http://www.cm-
lisboa.pt/viver/urbanismo/espaco-publico. 
Submete-se à consideração superior, 
 
   

A Técnica, 

 

 

(Sandra Pinto, Arqtª Paisagista)                                        
(DMU/DEP/DEU))  
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Na sequência da anterior informação destes serviços 
1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019 foi efectuada a revisão 
dos aspectos referidos e verificado o cumprimento do que se tinha solicitado.  
 
 
Áreas verdes, árvores existentes e propostas 
 
 
Inf 1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019  - “Em termos de 
árvores existentes, verifica-se um exemplar arbóreo adulto na zona pedonal 
dentro do limite do lote adjacente à avenida Marechal Gomes Costa. Da 
análise da planta síntese o mesmo não está assinalado, pelo que se requer a 
sua localização como “árvore existente a preservar”, de acordo com o 
mencionado na memória descritiva do projecto. Todas as acções para 
preservação do exemplar aquando da obra, devem obedecer ao 
Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, aprovado em Assembleia 
Municipal a 18 de Julho de 2017.” 
 
 
A árvore encontra-se agora devidamente assinalada como árvore a preservar 
e a espécie identificada como Tília. Em fase posterior de projecto devem vir 
devidamente identificadas em caderno de encargos, todas as medidas 
cautelares para manutenção da integridade desta espécie, estando de 
acordo com o determinado pelo Regulamento Municipal do Arvoredo de 
Lisboa. 
 
Inf 1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019  - “As árvores 
propostas nomeadamente as localizadas na área verde de uso público 
compreendida entre os lotes 1 e 2, encontram-se delimitadas por muros 
circulares com a finalidade de bancos para estadia. Solicita-se o 
esclarecimento sobre a entidade responsável pela futura manutenção do 
espaço, pois não se considera que a configuração proposta seja viável com 
uma fácil intervenção mecânica para limpeza junto ao tronco das árvores 
devido aos muros circulares fechados, admitindo-se contudo, que a solução 
final pensada possa não estar totalmente traduzida nas peças apresentadas 
nesta fase de projecto”. 
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Foi repensado no projecto apresentado esta situação e a mesma foi 
resolvida com a abertura das estruturas circulares da proposta anterior, 
facilitando não só a manutenção do espaço como criando o aumento de 
área de espaço de utilização pedonal. 
 
 
Caldeiras propostas 
 
 
Inf 1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019  - “ As caldeiras 
propostas apresentam um formato rectangular, com largura interior inferior a 
1,20m, o que não está de cordo com o Regulamento Municipal do Arvoredo 
de Lisboa, artigo 18º, ponto 3, no que diz respeito a novas plantações. Em 
termos de percepção enquanto obstáculo por invisuais, as mesmas devem 
também cumprir as disposições do mesmo artigo. 
 
- As caldeiras propostas devem ainda cumprir todas as disposições 
constantes na secção 4.13 do Decreto-Lei nº163/2006.” 
 
 
O desenho das caldeiras foi revisto cumprindo a área regulamentar. 
 
 
Passadeiras 
 
 
Inf 1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019  - “As novas 
passadeiras devem obedecer às disposições do decreto-lei nº163/2006 e 
Manual de Apoio a Projecto e Obra de Espaço Público da Câmara Municipal 
de Lisboa, ou seja, na zona do passeio adjacente à passagem de peões 
deve existir um tipo de revestimento específico e inconfundível, designado 
piso táctil, com cor contrastante e/ ou textura bem diferenciada, que permita 
ao peão detectar a existência da passagem de peões, a sua largura e a 
direcção de atravessamento”. 
 
 
Foram redesenhadas as passadeiras cumprindo as disposições legais. 
 
 
Estacionamento reservado para mobilidade condicionada 
 
 
Inf 1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019  - “De acordo com o 
decreto-lei nº163/2006, para uma lotação compreendida entre 11 e 25 
lugares é necessário 2 lugares de estacionamento para utentes com 
mobilidade condicionada. O projecto só prevê 1, devendo ser rectificado”. 
 
Inf 1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019  - “O desenho dos 
lugares de estacionamento para mobilidade condicionada deve obedecer à 
seção 2.8, ponto 2.8.2 do decreto referido”.  
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O actual projecto cumpre agora o solicitado na informação destes serviços 
no que diz respeito estacionamento reservado para mobilidade 
condicionada. 
 
 
Conclui-se que foram observadas e resolvidas em projecto todas as 
situações assinaladas por este serviço na informação 
1088/INF/DMURB_DepEP_divEU/GESTURBE2019. 
 
 
Submete-se à consideração superior, 
 
  

O(A) Técnico(a) 

 

 

(Sandra Pinto, Arquitecta Paisagista (DMU/DEP/DEU))  
 



À DMU para efeitos subsequentes considerando que
concordo com a informação
Assinado por : ANA LUÍSA DE MELO FERREIRA
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Exmo. Senhor 
 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Paços do Concelho - Praça do Município 
1100-365 LISBOA 

  

SUA REFERÊNCIA 

     LSB2018-04679 
NOSSA REFERÊNCIA 

N.º: 8282 

PROC. Nº: 02.05.05 

DATA 07 de Novembro de 2018 

SERVIÇO DPTM-AF 

ASSUNTO: Projeto de loteamento, com demolição das construções existentes, a levar a 
efeito na Avenida Marechal Gomes da Costa, freguesia de Olivais, concelho 
de Lisboa 

  

 

 

Em relação ao assunto em epígrafe, tendo por base o Decreto n.º 3/2007 de 02 de 

Março e o Decreto n.º 42090/59 de 07 de Janeiro, após análise dos elementos descritivos e 

cartográficos, relativos ao projeto de um loteamento, com demolição das construções 

existentes, a levar a efeito na Avenida Marechal Gomes da Costa, freguesia de Olivais, 

concelho de Lisboa, requerido por “VGTP VI – Investimentos Imobiliários, Lda.”, cumpre 

informar V.Exa que o referido projeto se encontra abrangido pela Zona H1 “Patamar”, pelo 

que há viabilidade para a realização do mesmo. 

Mais se informa que, nos termos da Servidão, o projeto final, com a implantação, 

assim como cortes e alçados devidamente cotados, deve ser remetido a este Ministério para 

emissão de parecer final. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Diretor-geral 
 
 
 
 

Alberto António Rodrigues Coelho 

Alberto António 

Rodrigues 

Coelho

Digitally signed by Alberto António 

Rodrigues Coelho 

DN: c=PT, o=Direção-Geral de 

Recursos da Defesa Nacional, 

cn=Alberto António Rodrigues 

Coelho 

Date: 2018.11.07 20:37:33 Z
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Data Técnico Tipo Sentido Conclusões

19-11-
2020 

DMURB_DepLPE_DivLU-Joana Monteiro 
(DMU/DLPE/DLU)

Parecer
À Consideração 
Superior

(...)4. Na presente informação foram ainda colocadas as seguintes 
questões à consideração superior:- a não observância integral dos 
parâmetros de cedência, entendendo-se que será de aceitar, 
considerando que a proposta revista garante um equilíbrio desejável 
entre o espaço construído e o vazio;- A matéria de estacionamento 
público que, conforme cálculo efectuado se concluí estarem cumpridos 
as capitações do Anexo XI;- a situação de divergência da área de 
implantação e do lote do Lote 3, entretanto alterada na última planta de 
síntese entregue, sendo os valores iguais;5. Foram consultados os 
seguintes serviços municipais:Departamento de Planeamento, que 
emitiu parecer em 14.01.2020 e 27.05.2020, referindo, entre outros 
aspectos, que não há necessidade de cedência para áreas de 
equipamento, fazendo sentido destinar-se a mesma a espaços verdes, 
acrescentando que a mesma deve ser integral, referindo a importância 
de ser apresentado um estudo de vistas, e confirmando que se trata de 
uma intervenção que estabelece ruptura com a morfologia da 
envolvente promovendo uma adequada transição com as volumetrias 
existentes, entre os 4 pisos e 2 pisos, e os 15 pisos programados no 
PUAEEO. Acrescenta ainda não lhe parecer exequível o nó rodoviário 
proposto, entretanto revisto;Departamento de Espaço Público, após um 
parecer inicial de 09.01.2019 emitiu um segundo parecer em 
09.07.2019, em que se considera que o projecto revisto acolheu as 
recomendações relativas a árvores, preservação da Tília, espaços 
verdes, caldeiras, passadeiras e lugares para pessoas de mobilidade 
condicionada;O Departamento de Gestão de Mobilidade, que 
acompanhou o desenvolvimento da proposta, emitindo pareceres em 
13.08.2019 e 16.09.2020, concluindo que o projecto responde aos 
condicionamentos colocados, designadamente: não prever saída para 
a Av. Marechal Gomes da Costa, pela nova via (prolongamento da rua 
de vila Fontes), apenas a entrada; a necessidade de se programarem 
mais de 53 lugares públicos à superfície; previsão de uma zona em T, 
na via nova, sobreelevada, que separa a circulação na via de dois 
sentidos de circulação para um, e previsão de lugares de 
estacionamento na ortogonal, com dimensões adequadas;6. No que 
respeita a entidades externas foi consultada a Defesa Nacional que 
emitiu parecer favorável, solicitando que o projecto final fosse remetido 
para emissão de parecer final, ficando a obra de edificação dos lotes 
sujeitas a nova consulta;7. Coloco à consideração superior a 
ponderação de exigir nos termos do artigo 25.º do RPDM, prévio 
procedimento para averiguação de indícios de solos 
contaminados;Considerando o exposto, considero que o presente 
pedido de licenciamento de operação de loteamento se encontra em 
condições de ser submetido a realização de período de discussão 
pública, previamente a uma decisão final, colocando à consideração 
superior a entrega de estudo de vistas/ simulação tridimensional com 
as operações urbanísticas previstas na envolvente.

03-12-
2020 

DMURB_DepLPE-Eduardo Campelo 
(DMU/DLPE)

Parecer
À Consideração 
Superior

Para Directora Municipal da DMU, Dr.ª Rosália Russo. 1. A proposta de 
licenciamento da presente operação urbanística de loteamento, 
conforme informação e despacho da senhora Chefe de Divisão da 
DLU, Arqt.ª Joana Pardal Monteiro, após entrega dos últimos 
elementos, estará em condições de ser submetida a período de 
discussão pública. 2. A solução urbana, enquadra-se de facto, tanto no 
que respeita à parametrização do PDML, como integração de 
transição, entre tecidos consolidados e a consolidar, cerzindo a malha 
de forma adequada. Julgo também que a simulação tridimensional é 
suficientemente explicativa do resultado a obter. A possibilidade de 
integrar nessa simulação outros desenvolvimentos em estádio mais 
atrasado, não se afigura nesta altura, seguro. Isto não invalida que, no 
âmbito da justificação do partido urbanístico adoptado, se releve a 
importância de todo o sector da Av. Infante D. Henrique, 
previsivelmente irá sofrer uma transformação significativa, 
nomeadamente ao nível das volumetrias, fruto dos objectivos fixados 
no PDML e da modelação sugerida no Plano de Urbanização da 
Envolvente da Estação do Oriente, instrumento de Gestão Territorial 
com Termos de Referência aprovados. 3. Por outro lado, os pareceres 
emitidos pelos serviços internos e externos, foram tidos em 
consideração na alteração entregue, estando por conseguinte 
respeitadas as condicionantes apontadas. 4. Contudo, no que 
concerne à cedência para espaços verdes e de utilização colectiva e 
equipamentos de utilização colectiva, apesar de estarem consignados 
4 033,93 m², subsiste um défice de 1 925,65 m², valor este que reputo 
de significativo para ser compensado em numerário, tendo em 



consideração a actual perspectiva de procurar em cada operação, 
garantir as efectivas cedências, conforme art.º 88º do RDML. 
Reconhecendo que o equilíbrio que a proposta apresenta poderia ser 
posto em causa, com o acréscimo de cedência em superfície de 
terreno, coloco à consideração a alternativa de cedência em espécie, 
conforme artº. 63.º ¿ E do RMUEL, designadamente com a entrega de 
fracções ou edificações emergentes da operação urbanística. 5. Nesta 
perspectiva e em função da decisão quanto à cedência, coloco á 
consideração duas alternativas: a) Notificar a entidade requerente para 
ponderar a forma de dar cumprimento à cedência integral, de acordo 
com art.º 88.º do RPDML; b) Propor o início do período de discussão 
pública, caso se entenda aceitável a compensação dos 1 925,65 m² de 
área de cedência, em falta. 

23-03-
2022 

DMURB-Sofia Mourão (DMU) Parecer
À Consideração 
Superior

Exma. Senhora Vereadora Joana Castro e Almeida, Considerando que 
a solução urbana tem enquadramento no disposto no PDML e se 
adequa ao território em que se insere de ligação entre tecidos 
consolidados e a consolidar e foram tidos em conta os pareceres 
emitidos pelos serviços internos e externos e as condicionantes 
indicadas, concordo que a presente proposta está em condições de ser 
submetida a realização de período de discussão pública previamente a 
uma decisão final. No que se refere à cedência para espaços verdes e 
equipamentos de utilização coletiva, apesar de estarem considerados 4 
033,93 m² de área de terreno a ceder, subsiste um défice de 1 925,65 
m², valor este que considero poder ser compensado em numerário 
conforme art.º 89º do RDML. Nos termos do artigo 25.º do RPDM, deve 
ser apresentado um procedimento prévio para averiguação de indícios 
de solos contaminados. 
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