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1. INTRODUÇÃO  
No seguimento da notificação recebida nº10703/NOT/DMURB_DepLPEDivLU/GESTURBE/2019, a 
equipa projetista procedeu aos esclarecimentos nela solicitados bem como às alterações resultantes 
dos vários pareceres emitidos.  

Estes esclarecimentos, que se reproduzem de seguida no ponto 4, não foram, no entanto, suficientes 
para colmatar as disposições da DMM, pelo que foram posteriormente realizadas novas reuniões com 
este departamento, de forma a ultrapassar algumas questões adicionais que impediam a emissão de 
parecer definitivo.  

De seguida, no ponto 3, enumeram-se as alterações efetuadas, decorrentes desta interação. 

Para facilidade de acompanhamento do histórico do processo, optámos por incluir a resposta ao 
anterior parecer e, no corpo na memória, todos os valores referidos estão corrigidos para a situação 
atual. 

2. ENQUADRAMENTO GERAL 
Trata-se de uma operação urbanística que pretende efetuar uma divisão de lotes na parcela localizada 
na morada supracitada. O projeto de loteamento localiza-se na freguesia de Santa Maria dos Olivais 
no concelho de Lisboa. Os elementos que constituem o presente pedido estão de acordo com a 
legislação em vigor e cumprem os regulamentos municipais de ordenamento do território. 

A área de intervenção está classificada na Carta de Ordenamento do PDM como Espaço Central e 
Residencial a Consolidar. Para estas áreas o PDM determina a possibilidade de realizar uma Unidade 
de Execução, um loteamento ou uma obra de edificação.  

A equipa projetista realizou várias reuniões com os serviços da CML designadamente com a Srª Chefe 
de Divisão Arqª Joana Pardal Monteiro. Nessas reuniões ficou estabelecido que o loteamento seria a 
melhor opção para este local, permitindo cozer as realidades existentes e ao mesmo tempo encontrar 
um desenho urbano que integrasse o edificado existente e o novo proposto. 

Realizou-se igualmente uma reunião com o departamento de tráfego de forma a aferir a melhor 
solução viária.  

O presente pedido deveria estabelecer uma ligação viária com a Avª Marechal Gomes da Costa, Rua 
Vila Fontes e Rua Vila Alferes Chamusca.  

Nesse sentido, a solução encontrada permite esta ligação através do espaço público e vai ao encontro 
das solicitações dos serviços da CML. 

A atual parcela confronta a Norte com um conjunto de Moradias (Traçado Urbano Tipo D) e a Poente 
com edifícios em banda (Traçado Urbano Tipo C).  

Estas confrontações permitiriam, ao abrigo do PDM, avançar para uma obra de edificação, contudo o 
desejo de criar um espaço público atrativo e com ligação à envolvente foi preponderante na 
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necessidade de realização de um loteamento permitindo a criação de lotes, zonas verdes públicas, 
vias pedonais e ligações viárias. 

Fez-se um esforço para garantir a maior área de cedência possível, para o efeito foi reduzida a área 
de implantação para 3263,07m2, a área dos lotes para 3502,07m2, a superfície de pavimento para 
11 919.15 m2, obrigando agora uma área de cedência de 5 959.57 m2. 

3. REUNIÕES E INTERAÇÃO COM A DMM 
Das principais preocupações apontadas, a mais relevante é a definição da ligação com a Avenida 
Marechal Gomes da Costa. Esta ligação deverá ser apenas de entrada no novo arruamento, dado que 
a necessidade da sua existência se prende com a rede viária no tardoz do lote não ter as 
características para comportar todo o acesso necessário. 

Assim, a nova via deveria ter apenas um sentido na parte em que não fornece acesso aos 
estacionamentos dos lotes e, para efeitos de maior segurança, na zona de transição para dois 
sentidos deveria ter uma sobre-elevação e desenho paisagístico que permitisse pontuar claramente 
esta diferenciação. 

Outra preocupação é a carência de estacionamento em via publica que se verifica na zona. Foi 
solicitado que o número de lugares de estacionamento fosse aumentado, reorganizando a sua 
disposição e estendendo as obras de urbanização para fora da área de intervenção, aproveitando 
para melhorar as condições de mobilidade nesse local. 

Para responder ás solicitações, as seguintes alterações foram efetuadas ao desenho urbano: 

a) Redesenho da via, integrando: 

a.1) Novos estacionamentos em ambos os lados da via. 

a.2) Definições dimensionais mais generosas no "Manual do Espaço Público". 

a.3) Zona de inversão de marcha junto ao acesso viário ao estacionamento subterrâneo do 

Lote 1. Esta zona configura um “T” e separa, através de sobre-elevação, do troço com 

apenas um sentido. Esta sobre-elevação será em cubo de granito de cor contrastante. 

a.4) Ligação á Avenida com redesenho do passeio de modo a reforçar o carácter de ter apenas 

um sentido. 

a.5) Total de 58 lugares á superfície fornecidos. 

b) Reconfiguração dos percursos pedonais, de modo a serem mantidas as larguras e desafogo 

anteriores. 

c) Alargamento do passeio a poente, á imagem do que já existia no passeio a nascente. 

d) Alteração do posicionamento do Lote 1 e seu alinhamento com o Lote 2, de modo a comportar 

o alargamento provocado pelos lugares perpendiculares à via. 
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e) Redefinição dos pontos de acesso aos lotes. 

f) Integração de uma zona exterior ao Loteamento (no seu topo norte) a ser reconfigurada e 

reabilitada para incluir novo passeio e lugares de estacionamento, melhorando o acesso à 

escadaria aí colocada. É a zona indicada nas plantas como “Obras de urbanização exteriores á 

intervenção” 

Como consequência da integração destas disposições, houve lugar ao acerto do quadro de síntese de 
parâmetros, que se reproduz no ponto 9 abaixo. 

Foi igualmente necessário proceder ao acerto de alguns valores que se encontravam inscritos 
erroneamente, fruto do recálculo agora executado a todo o loteamento, tendo agora estes 
parâmetros a mesma expressão que consta nas fichas de INE, estas igualmente corrigidas em 
conformidade. 

4. MARÇO 2019 - INFORMAÇÃO Nº 10703/ NOT/ DMURB/ DEPLPE_DIVLU/ 
GESTURBE/2019 

No seguimento da notificação emitida dia 11/03/2019 pelos serviços técnicos da C. M. Lisboa 
relativamente ao processo nº 31 / URB/2018, pretende-se com a junção destes elementos dar integral 
cumprimento aos pontos expostos na notificação e devidamente descritos e justificados nos pontos 
seguinte da presente memória. 
 
Pontos enumerados no Parecer_ 
5.1” …operação terá de assegurar 20% da s.p total para um uso distinto daquele dominante.” 

Foram retificadas as áreas constantes no quadro síntese. Alterou-se igualmente a relação entre a 
Superfície de Pavimento do uso predominante e do uso de comércio de forma a dar cumprimento ao 
ponto 4 do artigo 59º do PDM. É assim garantida a relação de 80% para o uso de habitação (uso 
predominante) e 20% para Comércio (uso diferente ao predominante) de acordo com a superfície de 
pavimento proposta: 

Superfície de Pavimento = 11 919.15 m2 

Comercio 20% = 2 383.83 m2 

Habitação 80% =9 535.32 m2 

Área de cedência obrigatória ao abrigo do artigo 88º do PDM:  5 959.57 m2 

 
5.2 Cérceas 
“ …Um estudo de vistas aconselhado nesta situação salvaguardando assim os requisitos previstos 
no preceituado do nº 3 do artigo 60º do RPDM.” 
Conforme é solicitado, procedeu-se a um estudo de vistas, sendo efetuada uma simulação 
tridimensional da proposta, a qual se anexa à presente memória descritiva. 
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5.3 Cedências 
Com a retificação do desenho urbano, a supressão de um volume de embasamento, permitindo 
assim uma continuidade de área verde a ceder, foi possível aumentar a área de cedência a prever. 
Podemos assim verificar que: 

Superfície de Pavimento prevista = 11 919.15 m2 

Área de cedência obrigatória ao abrigo do artigo 88º do PDM =  5 959.57 m2  

Área de cedência prevista na presente proposta =  4 033.93 m2 

Apesar de não ser possível atingir a área de cedência obrigatória, foi a equipa projectista ao encontro 
da recomendação constante na notificação, designadamente, “…deve considerar-se a cedência integral 
das áreas destinadas a espaços verdes de utilização colectiva, ou pelo menos, atingir valor mais próximo 
do obrigatório” 

Foi com esta orientação que procedeu a equipa projetista a uma reformulação do desenho urbano 
permitindo aproximar a área de cedência aos valores previsto em sede de PDM. O requerente 
encontra-se disponível para proceder às devidas compensações pecuniárias em relação à área em 
falta. 

As áreas de cedência apresentam uma continuidade com área mínima de 200m2 e com uma largura 
superior a 2,00m. Deste modo fica sanada o incumprimento ao ponto 5 do artigo 88º do PDM 

Adicionalmente, resultado da interação com a DMM, foi incluída uma área exterior á intervenção, que será 
alvo de obras de urbanização e que permite melhorar as condições de salubridade e ligação urbana, 
adicionando mais 5 lugares de estacionamento públicos. 
 
 “ ..não será de aceitar o talude de enquadramento ao lote 3 ( com 27%), nem os 4 canteiros ao 
longo do novo arruamento proposto.” 
A modelação do terreno foi revista de forma a considerar os 45% como inclinação máxima das zonas 
verdes. 
Os 4 canteiros mencionados na informação foram eliminados. Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva 
de Paisagismo. 
 
“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 
atividades de recreio e lazer.” 
A área referida apresenta continuidade com o talude proposto ao longo do limite nascente da área 
de intervenção. 
 
5.6- Sistema de Vistas 
Foi elaborada uma simulação tridimensional a partir do Jardim Cabeço das Rolas. As imagens 
produzidas vão em anexo à presente memória descritiva e são agora elementos constantes do 
presente pedido. 
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5.7 – Rede viária 
-A proposta reflete o que foi debatido em reunião com o Departamento de Tráfego, designadamente 
os seguintes pontos: 
-Uma via de um só sentido fazendo a ligação da Av. Marechal Gomes da Costa com a Rua Vila Fontes. 
-Não é permitida a saída viária para a Av. Marechal Gomes da Costa 
-Prever um aumento dos lugares de estacionamento à superfície atingindo um número de 40 lugares. 
(agora aumentado para 58 resultado da interação com a DMM) 
-Aumentar os lugares para deficientes (3), em cumprimento com a legislação em vigor. 
-Foi elaborado e entregue um estudo de Tráfego na fase de Licenciamento do Loteamento. 
 
5.8 – Estrutura Ecológica Municipal- sistema Corredores Estruturantes 
“A continuidade dos sistemas naturais no Corredor Verde Oriental - Vales da Zona Oriental é 
assegurada na presente proposta através de uma zona verde contínua ao longo de todo o limite 
nascente confinante com o corredor verde previsto no PDM, ampliando-o. De facto, a área entre os 
blocos 1 e 2, cuja implantação se encontra recuada relativamente ao corredor verde, bem como a 
área a sul do bloco 3, constituírem amplas zonas verdes de carácter permeável reforçando a 
continuidade dos sistemas naturais.” 
 
“A articulação pedonal com a rua de Vila Fontes foi considerada através da continuidade dos 
passeios de ambos os lados do arruamento proposto. Do lado poente, na base das escadas 
existentes, o passeio terá de ser ampliado na zona de beneficiação de forma a garantir a 
continuidade da circulação pedonal.” 
Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 
“Deve considerar-se a cedência integral das áreas destinadas a espaços verdes de utilização 
colectiva, ou pelo menos, atingir o valor mais próximo do obrigatório;” 
Conforme já referido, foram ampliadas em 1.036,00 m2 as áreas de cedência atingindo os 4.033,93 
m2, aproximando-se assim dos 5.959,57 m2 obrigatórios. 
 
“ ….Verifica-se um exemplar arbóreo adulto…pelo que se requer a sua localização” 
O exemplar arbóreo está identificado como Árvore existente a manter nos desenhos de Arranjos 
Exteriores. 
 
“ Devendo ajustar-se também a passadeira á linha de desejo na continuidade do passeio 
existente...” 
No nosso entender para o projeto respeitar as premissas do Departamento de Tráfego e garantir o 
devido afastamento da passadeira relativamente à via principal entre os 1.5m e os 3m e garantir 
igualmente uma passadeira com 4 metros, não será exequível dar resposta ao solicitado, dado ao 
facto da linha de desejo se encontrar demasiado afastada da parcela. 
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“Solicita-se o esclarecimento sobre entidade responsável pela futura manutenção do espaço…” 
A proposta de espaços exteriores foi revista de forma a considerar apenas duas tipologias de bancos 
para maior facilidade de manutenção: 
1 - Circulares totalmente fechados (sem zona verde no interior) 
2 - Circulares com aberturas francas. 
As áreas a ceder para o domínio público, designadamente, zonas verdes de cedência, vias de 
circulação viária, áreas de passeio e lugares de estacionamento passaram a ser da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Lisboa, pelo que, a sua manutenção deverá ser assegurada pela CML ou por 
outra entidade em delegação de poderes. 
 
Ver ponto 8.2.2. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 
“Passadeiras – As novas passadeiras devem obedecer ás disposições do decreto de lei 
nº163/2006…” 
O projeto foi revisto em conformidade. 
Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 
“ Deve ser salvaguardada a distância mínima entre candeeiros e plantação , de acordo com o 
artigo 18º, ponto 3..” 
Os Candeeiros e árvores do arruamento encontram-se em lados opostos da rua projetada. 
 
“..acções para preservação do exemplar aquando da obra , devem obedecer ao Regulamento…” 
Foi incluído em MD que As ações para preservação do exemplar obedecerão ao Regulamento 
Municipal do Arvoredo de Lisboa. 
Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 
 
“..guia de encaminhamento deve ter um comprimento suficiente …” 
Procedeu-se à reformulação da guia de encaminhamento em conformidade com o solicitado. 
 
“As caldeiras propostas apresentação um formato rectangular , com largura interior inferior a 
1.20m…” 
A implantação das caldeiras propostas no passeio público foi revista de forma a cumprir o 
Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa e as disposições constantes na secção 4.13 do 
Decreto-Lei nº163/2006, nomeadamente considerando 1.20m como dimensão interna. 
Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 
 
“…propõe-se a extensão do limite do lote 2 até ao limite da parcela…” 
O acesso a esta zona faz-se de nível através do vazado proposto no edifício do Lote 2. 
Os espaços exteriores privados do lote 1 circunscrevem-se à praça pavimentada proposta. 
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“Propõe se por último, ao longo da via projectada uma plantação de árvores que garanta uma 
métrica mais coerente …” 
Foram propostas, sempre que possível, árvores de arruamento considerando as regras do Manual do 
Espaço Público e Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa. 
Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 
 
“…a inclusão de uma faixa confortável no passeio  ..” 
Projeto foi revisto de forma a prever uma faixa confortável no passeio. 
Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 
 
6- Pareceres 
“…Solução proposta não é satisfatória nem regular…sem utilizar a Av. Marechal gomes da Costa 
nem promover acesso directos a esta Avenida…”.  
Após reunião com o Departamento de tráfego na presença do Engº António Abreu, ficou aferido que 
poderíamos usar somente o acesso a partir da Av. Marechal Gomes da Costa, não sobrecarregando 
a Rua Vila Fontes com entradas e saídas de veículos. 
 
” Há que apresentar um número adequado de lugares de estacionamento na via pública.” 
Solução de 21 lugares iniciais foi revista, tendo atingido os 40 lugares públicos de estacionamento de 
superfície. (agora aumentado para 58 resultado da interação com a DMM) 
 
“Está previsto que aquele canal funcione uma continuidade de ligação ciclável ao longo do 
território por onde Passa.” 
Relativamente a esta área de enquadramento no limite nascente da área de intervenção refere-se 
que confina com um terreno classificado como Espaço Verde de Recreio e Produção a Consolidar, 
onde passa o canal do Alviela e está previsto uma ciclovia. Assim, salienta-se que é garantida a ligação 
em termos de modelação do terreno ao atual passeio pedonal existente neste limite (fora da área de 
intervenção), ao longo do qual se encontra prevista a ciclovia no canal do Alviela. 
O traçado da ciclovia apresentado nas peças desenhadas é uma representação esquemática a partir 
da Rede Ciclável apresentada no site da CML. 
Ver ponto 8.2.1. da Memória Descritiva de Paisagismo. 
 

5. ENQUADRAMENTO LEGAL 
A presente proposta cumpre acessoriamente toda a legislação aplicável em vigor, nomeadamente as 
anteriormente citadas, o R.G.E.U. (normas gerais), o Decreto-Lei nº 224/2015, de 9 de Outubro 
(Regulamento de Segurança Contra Incêndio em Edifícios), os Regulamentos Municipais aplicáveis e 
está instruído de acordo com o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro (R.J.U.E.) com a redação 
que lhe foi conferida pela Lei. 
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Os instrumentos de gestão territorial que balizaram a solução proposta foram as normas constantes 
nos seguintes documentos: 

> Regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa em vigor (PDM); 

> Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU); 

> Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa (RMUEL) 

6. CONDICIONANTES 
De acordo com a legislação aplicável, a Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de 
Lisboa, identifica as Servidões e Restrições de utilidade Pública que constituem limitações ou 
impedimentos à ocupação do território, nomeadamente para a área de intervenção do Plano no qual 
se insere o presente Loteamento.  

7. LOCALIZAÇÃO/CADASTRO 
A presente proposta de Loteamento incide sobre uma parcela, descrita na Conservatória do Registo 
Predial Lisboa sob o n.º 4401/20060511 e inscrita na matriz sob o artigo 1481, com uma superfície 
total de 10 053,00  m², pertencente à Freguesia Santa Maria dos Olivais, nº 45, na Av. Marechal Gomes 
da Costa, tornejando para o arruamento pedonal ao longo do canal Alviela. 

Este terreno, de propriedade da empresa VGPT VII – Investimentos imobiliários Lda, encontra-se 
delimitado pela avenida Marechal Gomes da Costa a sul, pela rua Vila Alferes Chamusca a poente, por 
uma zona verde a nascente e por quarteirões de moradias edificados a norte. 

A descrição deste prédio, é composto por um complexo fabril todo murado. Contudo o mesmo 
encontra-se desactivado e ao abandono. As várias edificações existentes encontram-se em ruina, 
conforme se pode verificar pela observação da imagem aérea da zona. 

8. SITUAÇÃO EXISTENTE 
A área de intervenção, com aproximadamente 10 053,00m², encontra-se murada e com diversas 
construções de carácter fabril. A Norte é limitada por um conjunto habitacional de Moradias, a Sul 
pela Avenida marechal Gomes da Costa, a nascente por uma zona verde sem edificações, e a poente 
pela rua Vila Alferes Chamusca. 
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9. QUADRO SÍNTESE COM INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE EDIFICABILIDADE, 
SUPERFÍCE DE PAVIMENTO E DEMAIS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 
CARACTERIZAÇÃO PROPOSTA 
PARÂMETROS GERAIS DO LOTEAMENTO  
Área da Parcela (m²) 10 053,00 

Área de Lotes (m²) 3 502,07 

Áreas verdes para dominio Público (m²) 4 033,93 

Área para Infraestruturas Viárias (m²) 713,00 

Área para Estacionamento Público (m²) 621,00 

Área de Passeios (m²) 1 183,00 

Obras de Urbanização Exteriores á Intervenção   

Área para Infraestruturas Viárias (m²) 136,88 

Área para Estacionamento Público (m²) 55,78 

Área de Passeios (m²) 62,10 
  

Volumetria (m³) 43 291,24 

Superficie de Pavimento (Sp) (m²) 11 919,15 

Área de Implantação (m²) 3 263,07 

Índice de Utilização Bruto (IUB) 1,2 

Índice de Utilização Liquido (IUL) 1,2 

Índice de Ocupação (IO) 0,4 

Número máximo de fogos 104 

Número de lugares de estacionamento privado 308 

Número de lugares de estacionamento público - superficie 58 

Área Impermeavel (m²) 6 019,07 

Área Permeavel (sobre laje cobertura) (m²) 959,00 

Área Verde Permeavel (100%) (m²) 3 930,00 

Superficie Verde ponderada SVP (m²) 4 505,00 
  

Área do Lote 1 (m²) 759,75 

Área de Implantação (m²) 759,75 

Superficie de Pavimento (m²) 5 676,32 

N.º máx de Caves 4 

Superficie de Pavimento Habitação (m²) 5 392,62 

Superficie de Pavimento Comércio e Serviços (m²) 283,70 

N.º máx de fogos 58 

Altura da fachada (m) 29,90 

Altura da Edificação (cércea) (m) 79,90 

Número de pisos acima cota soleira 9 
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Área do Lote 2 (m²) 807,92 

Área de Implantação (m²) 807,92 

Superficie de Pavimento (m²) 1 960,03 

N.º máx de Caves 2 

Superficie de Pavimento Habitação 1 960,03 

N.º máx de fogos 22 

Altura da fachada (m) 14,15 

Altura da Edificação (cércea) (m) 63,90 

Número de pisos acima cota soleira 4 
  

Área do Lote 3 (m²) 1 934,40 

Área de Implantação (m²) 1 695,40 

Superficie de Pavimento (m²) 4 282,80 

N.º máx de Caves 3 

Superficie de Pavimento Habitação (m²) 2 182,60 

Superficie de Pavimento Comércio e Serviços - total (m²) 2 100,20 

Comércio e Serviços - Piso 0 (m²) 1 540,00 

Comércio e Serviços - Piso -1 (m²) 560,20 

N.º máx de fogos 24 

Altura da fachada (m) 15,90 

Altura da Edificação (cércea) (m) 64,90 

Número de pisos acima cota soleira 4 

 

10. ARQUITECTURA PAISAGISTA 

10.1 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo refere-se ao projeto de arquitetura paisagista dos espaços exteriores definidos 
como área de intervenção no programa para a operação de loteamento no Lote 45 da avenida 
Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, centrando-se na necessidade de requalificar a área envolvente 
aos edifícios projetados. 

A área alvo da presente proposta apresenta-se delimitada pela avenida Marechal Gomes da Costa a 
sul, pela rua Vila Alferes Chamusca a poente, pelo canal do Alviela a nascente e por quarteirões 
edificados a norte, de onde se destaca a rua de Vila Fontes que tem atualmente o seu término 
sensivelmente a meio do limite norte da área em estudo. 

De uma forma global, pretende-se que a presente intervenção se assuma claramente enquanto vetor 
de qualificação intrínseca do espaço, enfatizando as componentes ambiental, cénica, ecológica e 
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paisagística, promovendo um equilíbrio formal do conjunto e conferindo-lhe uma identidade própria 
na qual interagem formas de vivência agradáveis e diversificadas. 

Assim, com a requalificação deste espaço pretende-se atingir um conjunto de objetivos: 

1. Execução em harmonia com os edifícios projetados, de forma a promover a qualidade visual 
do lugar e a sua integração e valorização estética como um todo; 

2. Articulação de funções entre os espaços exteriores e os edifícios propostos, permitindo uma 
fluidez ao nível das circulações e garantindo a acessibilidade a utilizadores com mobilidade 
condicionada; 

3. Articulação com a rua de Vila Fontes, prevendo-se a sua integração na presente proposta 
de forma a garantir a continuidade de circulação quer pedonal quer automóvel; 

4. Definição clara das diversas tipologias de espaço – acessos, áreas de circulação pedonal e 
automóvel, áreas de estadia, contemplação e enquadramento, garantindo a criação de 
zonas francas e seguras destinadas a uma deslocação exclusivamente pedonal e 
claramente diferenciadas das faixas de circulação automóvel; 

5. Organização dos espaços verdes e do conjunto arbóreo, prevalecendo uma composição 
clara e eficaz do espaço, enaltecendo a própria arquitetura; 

6. Estruturação do espaço com ênfase em manchas verdes totalmente permeáveis que 
permitam a adequada infiltração de água no solo; 

7. Promoção do adequado revestimento das áreas verdes, nomeadamente através da 
utilização de um elenco vegetal de reduzida manutenção, bem adaptado às condições 
edafoclimáticas em presença; 

8. Garantia do ensombramento, sempre que possível, das diferentes áreas funcionais. 

Decorrente dos pareceres recebidos por parte do Departamento de Gestão da Mobilidade (DGM), 
Departamento de Planeamento Urbano (DPU), Departamento de Espaço Público (DEP) e 
Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes da Câmara Municipal de Lisboa (CML), a 
proposta sofreu alterações pontuais com o intuito de dar resposta às recomendações apresentadas 
e ir de encontro às boas práticas implementadas pela CML, nomeadamente: 

1. Garantir articulação pedonal com a rua de Vila Fontes onde o passeio, na zona de 
beneficiação, terá de ser ampliado de forma a garantir a continuidade da circulação pedonal; 

2. Aumento das áreas destinadas a espaços verdes de utilização coletiva, de forma a atingir 
valor mais próximo do obrigatório; 

3. Estruturação dos passeios públicos considerando uma faixa contínua ao limite dos edifícios 
propostos, uma faixa de percurso acessível confortável e uma faixa adjacente à via de circulação 
automóvel, onde se encontram integrados os lugares de estacionamento, rebaixamentos 
pedonais e, sempre que possível, árvores em caldeira;  
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4. Reformulação dos rebaixamentos pedonais, designadamente o desenho da guia de 
encaminhamento; 

5. Inclusão do traçado da ciclovia do Canal do Alviela, a partir da Rede Ciclável apresentada no 
site da CML; 

6. Revisão da implantação das árvores de arruamento e caldeiras propostas no passeio 
público, de forma a cumprirem o Manual do Espaço Público, Regulamento Municipal do 
Arvoredo de Lisboa e as disposições constantes na secção 4.13 do Decreto-Lei nº163/2006; 

7. Revisão das tipologias de bancos circulares propostas para uma maior facilidade de 
manutenção; 

8. Revisão da modelação do terreno de forma a considerar os 45% como inclinação máxima 
das zonas verdes. 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Como referido, a presente proposta tem como objetivo base a valorização paisagística da envolvente 
dos edifícios propostos, garantindo a sua integração na área envolvente e valorizando o loteamento 
de uma forma eficaz e atrativa, polarizando os fluxos pedonais e determinando um novo ponto de 
referência neste local. 

Com base na análise do local de implantação do novo loteamento e do próprio projeto de arquitetura, 
desenvolveu-se um conceito para o espaço que, atendendo às características, condicionantes e 
especificações da zona de intervenção, se pode dividir nas seguintes áreas funcionais: 

1. O espaço público de circulação pedonal constituído pelos passeios que garantem não só 
a ligação entre o loteamento e a envolvente, como também a conexão entre os principais 
pontos de acesso aos edifícios propostos, concorrendo ainda para a condução dos seus 
utilizadores até às zonas de estadia; 

2. As áreas públicas de recreio, lazer e enquadramento constituem as áreas de estadia por 
excelência – ampla área relvada envolvida por maciços herbáceo-arbustivos,  e as zonas 
verdes de enquadramento.  

3. As praças no vazamento dos edifícios 1 e 2 propostas ao nível do piso térreo e tirando 
partido da permeabilidade dos edifícios. 

4. Os jardins privados sobre cobertura propostos nos edifícios de todos os lotes, com maior 
expressão no edifício do lote 3, destinados principalmente à contemplação, constituem um 
cenário para quem se encontra no interior do edificado. 
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10.2.1 Passeios públicos pedonais  

Os espaços públicos de circulação pedonal, associados ao arruamento proposto, garantem o 
atravessamento da área de intervenção desde a avenida Marechal Gomes da Costa até à rua de Vila 
Fontes e o acesso às entradas principais dos edifícios propostos. 

A partir da avenida Marechal Gomes da Costa é assim possível atravessar pedonalmente a totalidade 
da área de intervenção, sendo garantida a articulação com a rua de Vila Fontes através da 
continuidade dos passeios de ambos os lados do arruamento proposto, que garantem a ligação aos 
passeios já existentes na interface com a área de intervenção. 

A ligação da área em estudo ao bairro adjacente a poente, mais concretamente à rua de Vila Alferes 
Chamusca, será garantida através das escadas já existentes em duas situações distintas: escadas de 
ligação ao passeio pedonal da avenida Marechal Gomes da Costa e escadas de ligação ao atual beco 
da rua de Vila Fontes, a sudoeste e noroeste da área de intervenção respetivamente. Na última 
situação, na base das escadas existentes, o passeio terá de ser ampliado na zona de beneficiação de 
forma a garantir a continuidade da circulação pedonal. 

De forma a garantir uma faixa confortável no passeio, nos termos do preconizado no Manual do 
Espaço Público da CML, os passeios pedonais serão pavimentados em betão contínuo, armado, 
esquartelado e de cor branca, aplicado 'in situ' do tipo 'UniLisboa' da Secil ou equivalente.  

Este percurso acessível apresenta uma largura mínima de cerca de 3.00m e, para além do 
atravessamento total da área de intervenção, garante a ligação aos rebaixamentos pedonais previstos 
no âmbito do projeto.  

Os rebaixamentos pedonais serão em pavimento podotátil, com textura diferenciada e cor 
contrastante, permitindo ao peão detetar de forma clara a existência de uma passagem de peões. O 
pavimento podotátil será constituído por uma faixa de alerta – piso tátil de alerta, e uma guia de 
encaminhamento – piso tátil direcional. A moldura de contraste não foi diferenciada nos 
atravessamentos, uma vez que o pavimento do percurso acessível apresenta contraste visual e de 
textura relativamente ao pavimento tátil proposto. 

A faixa contígua ao limite dos edifícios propostos, com 60 cm de largura, será pavimentada em 
calçada de cubo de calcário com 5cm de aresta, de forma a facilitar a transição entre o espaço público 
e privado, permitir que pessoas com deficiência visual se orientem melhor ao circularem na rua pelas 
linhas das fachadas e ainda permitir a integração de equipamentos à superfície, caso necessário, 
relativos às infraestruturas instaladas no subsolo. 

Na faixa contígua à via de circulação automóvel são propostos os lugares de estacionamento, 
paralelos do lado nascente e perpendiculares do lado poente, em calçada de cubo de granito, cor 
cinza, com 0.10m de aresta.  

Do lado nascente são propostas, sempre que possível, árvores de arruamento em caldeiras 
quadrangulares com 1.20m de dimensão interna, revestidas em gravilha estabilizada permeável. Do 
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lado oposto, dada a dimensão do passeio e proximidade ao edifício, não é possível propor árvores 
em caldeira, sendo assim a faixa aproveitada para a implantação dos candeeiros.  

Os acessos aos estacionamentos subterrâneos, ao materializarem atravessamentos nas zonas de 
circulação pedonal, são propostos em calçada de calcário, com cubos de maiores dimensões (10cm), 
denotando a preponderância do peão sobre o veículo. 

De facto, as áreas de circulação pedonal contrastam com o arruamento e bolsas de estacionamento 
propostas em calçada de cubo de granito, cor cinza, com 10cm de aresta, determinando um sistema 
complementar de compreensão visual do espaço, ao permitir a perceção da transição entre tipologias 
de espaço e acautelar o atravessamento da mesma. 

Por último, importa ainda mencionar o alargamento do passeio pedonal da avenida Marechal Gomes 
da Costa, do lado nascente da área de intervenção, com a proposta de um alinhamento de árvores 
de arruamento da mesma espécie que a existente a preservar - Tília, identificada e localizada nas 
peças desenhadas. As ações para preservação do exemplar obedecerão ao Regulamento Municipal 
do Arvoredo de Lisboa. 

      

  

 

10.2.2 Áreas públicas de recreio, lazer e enquadramento 

Do lado nascente da área de intervenção, sensivelmente entre os edifícios dos lotes 1 e 2, propõe-se 
uma ampla área de recreio, lazer e estadia conferindo uma maior abertura do espaço, pontuado por 
elementos circulares que pretendem estabelecer a continuidade com o desenho dos espaços 
públicos nos Olivais, resultantes da implantação do Plano dos Olivais. 
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Olivais Norte. Plano de Pavimentos. Álvaro Dentinho. (Fonte: ANDERSEN, T. et al (2003), 
Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian) 

Assim, na matriz relvada que constitui a área entre estes dois lotes, surgem elementos circulares de 
cor contrastante e dimensões distintas, que materializam bancos fechados ou com aberturas, criando 
diferentes oportunidades à sua apropriação e estadia.  

A dimensão dos bancos, bem como das aberturas dos mesmos, foi estudada de forma a facilitar a 
manutenção do espaço verde. 

Dotado de características que proporcionam quer um recreio ativo quer passivo, pretende-se que a 
ampla área entre os edifícios dos lotes 1 e 2 constitua a zona de estadia por excelência, marcada 
pela presença dos elementos circulares a pontuar o espaço complementados pela disposição arbórea 
que dotará o espaço de um maior conforto para os seus utilizadores. 

Importa ainda referir que, do lado do lote 2, assegura-se uma área destinada ao eventual acesso de 
emergência/bombeiros, pavimentada em grelhas de enrelvamento, respondendo aos requisitos de 
segurança impostos pela legislação.  

A delimitar e enquadrar este novo espaço de utilização coletiva propõem-se manchas herbáceo-
arbustivas, que se destacarão pelas suas cores, numa abordagem de contraste de diferentes 
tonalidades recorrendo a espécies com folhagem e/ou floração distinta.  

A demarcar a totalidade do limite nascente do loteamento surge um talude, com uma inclinação 
máxima de 45%, revestido por uma sementeira de prado de sequeiro, de forma a evitar problemas 
de erosão, reduzir o consumo de água, manutenção e valorizar todo o conjunto. Esta área verde de 
enquadramento será marcada pela proposta de elementos arbóreos de portes distintos e elevado 
valor cénico. 

Relativamente a esta área de enquadramento no limite nascente da área de intervenção refere-se 
que confina com um terreno classificado como Espaço Verde de Recreio e Produção a Consolidar, onde 
passa o canal do Alviela e está previsto uma ciclovia. Assim, salienta-se que é garantida a ligação em 
termos de modelação do terreno ao atual passeio pedonal existente neste limite (fora da área de 
intervenção), ao longo do qual se encontra prevista a ciclovia no canal do Alviela. 
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Por último, destaca-se ainda a ampla zona verde na extremidade sudoeste da área de intervenção 
que comporta uma área mais aplanada junto do passeio pedonal, tornando mais agradável o 
percurso, seguida de uma zona em talude, com uma inclinação máxima de 45%, de forma a diminuir 
a presença do muro existente na interface com a rua Vila Alferes Chamusca.  

Esta área de proteção e enquadramento será estabilizada através de uma sementeira herbáceo-
arbustiva, sem grandes exigências nem de manutenção nem hídricas.  

A estrutura arbórea assume um carácter linear junto aos passeios pedonais, orientando os 
utilizadores aos principais pontos de acesso, adquirindo uma distribuição mais orgânica no interior 
da zona verde, segundo as curvas de nível propostas. 

As soluções a adotar para os espaços verdes, ao nível das plantações e sementeiras, recorrerão 
preferencialmente a um elenco vegetal de reduzida manutenção, sempre que possível da flora local, 
bem adaptado às condições edafoclimáticas em presença, com necessidades de rega mais reduzidas.  

Por fim, reforça-se a intenção de garantir a continuidade dos sistemas naturais no Corredor Verde 
Oriental - Vales da Zona Oriental, através das amplas zonas verdes anteriormente descritas, de 
carácter permeável reforçando a continuidade dos sistemas naturais.  

A zona verde contínua ao longo de todo o limite nascente confinante com o corredor verde previsto 
no PDM garante a sua ampliação, reforçada ainda pela área verde entre os lotes 1 e 2, cuja 
implantação dos edifícios se encontra recuada relativamente ao corredor verde. Por último, acresce 
ainda a área verde a sul do lote 3. 

10.2.3 Praças no vazamento dos edifícios 1 e 2  

O vazamento dos edifícios dos lotes 1 e 2, ao nível do piso térreo, permite a criação de amplas áreas 
de praça que garantem em simultâneo o acesso às principais entradas pedonais nos edifícios. 

Estas áreas, de elevada permeabilidade funcional, serão pavimentadas em betão desativado, armado, 
esquartelado e de cor lioz creme, aplicado 'in situ' do tipo 'UniDécor desativado' da Secil ou 
equivalente, garantindo assim uma continuidade na materialização dos espaços de circulação 
pedonal. Em termos de esquartelamento pretende-se que seja definido por alinhamentos 
perpendiculares, associados à arquitetura. 
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10.2.4 Jardins privados sobre cobertura  

Embora de carácter distinto, no interior do limite dos três lotes propostos propõem-se jardins sobre 
cobertura. 

Com uma maior dimensão surge o jardim associado ao lote 3, que concretiza uma ampla área relvada 
na zona adjacente ao edifício, garantindo a ligação ao mesmo, enquadrada por manchas herbáceo-
arbustivas com folhagem e/ou floração contrastante e marcada pelo alinhamento de árvores de 
pequeno porte. No lado sul, surge um banco linear contínuo que avança e recua sobre a área relvada, 
criando reentrâncias de maior privacidade. 

       

11. CONCLUSÃO 
Com o presente aditamento, foram efetuadas as alterações necessárias para dar cumprimento aos 
vários pontos enumerados na informação e nas reuniões com a DMM. É possível agora encontrar 
uma proposta que dá cumprimento aos Planos de Ordenamento vigentes, bem como, resposta às 
pretensões dos vários departamentos da CML que emitiram parecer. 

Face ao exposto, julga-se que o presente aditamento cumpre técnica e legalmente a legislação em 
vigor solicitando-se a emissão de parecer favorável ao presente pedido. 

 

Lisboa, 15 de abril de 2020 

___________________________________ 

Miguel Saraiva, arq.to  
















































