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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 
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Camara Municipal de Lisboa 

Direqao Mun1c1pal da Mobilidade 
Departamento do Gestae da Mobilidade 

lnforma~ n• INF11064/DGMIOMMICMU20 Data 2020.{19-16 
Referencia: ENT/2692/DMM/CMU19 ~ EN\ lq 3=tp~o~ ... I~~J 2o 
Processo: 311URB/2018 
P.P n•: .2 oL1 J E DI 

Requerente: VGPT II · lnvestimentos lmobiliarios 
Local: Av. Marechal Gomes da Costa 
Freguesia. Marvila 
Assunto: Parecer no ambito de processes de licenciamento urtlanistico 
lnforma~ao 

l.INTRODUc;AO 

Submete-se novamente a aprecia~ao do DGM, ap6s pareceres INF 
385/DGM/DMM/CML/18 e INF 1253/DGM/DMM/CML/19 um 
projeto de licenciamento de um Joteamento localizado num lote na 
Av. Marechal Gomes da Costa confrontando rua de Vila Fontes e 
com o cana l do Alviela. 

Para o conjunto edificado e proposta a constru~ao de uma rua no 
prolongamento da rua de Vila Fontes, a qual vai intersectar a Av. 
Marechal Gomes da Costa. A area de constru~ao proposta e bastante 
significativa e o uso comercial indicia-nos uma previsao de gera~ao 
de tratego bastante significativa, receando-se o impacto deste 
empreendimento na circula~ao e na seguran~a da Av. Marechal 
Gomes da Costa - gera~ao de 155 vefculos a hora de ponta. 

A nova solu~ao devera desenvolver-se no ambito de uma rigorosa 
avalia~ao abordando e resolvendo os problemas de seguran~a e 
funcionalidade (circula~ao de pessoas e vefculos, paragem de 
vlaturas nos locals adequados, cargas e descargas, etc.), tendo em 

Despacho 

WIIIW.cm-hsbca pt 1 tel 808 20 32 32 1 fax 808 20 31 31 1 e-mail muntCipe@cm-lisboa.pt 
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Camara Municipal de Lisboa 
,. ~~,.. 'fltnnua IJ oiU II J 
Departamento de Gestao da Mob•lidadc 

conta o cumprindo da regulamenta~ao de acessibilidades (Dl 
163/2006), PDM, RMUEL, RCPEML e sinaliza~ao vertical e horizontal 
(conforme normas da CML). 

Sao condicionantes de aceita~ao no que diz respeito aos criterios de 
mobilidade e seguran~a: 

• Apresenta~ao de urn numero adequado de lugares de 
estacionamento na via publica, mais do que os apresentado 
anteriormente (21), no mfnimo 53 lugares de 
estacionamento (dotac;ao mfnima do RPDM), tal como 
indicado no nosso parecer. 

• Nao e admissivel a safda de velculos da nova rua (rua de Vila 
Fontes) para a Avenida Marechal Gomes da Costa . 

• Deve ser considerada a op~ao de aceder ao 
empreendimento por itinerario alternative pela Rua de Vila 
Fontes se bern que se aceite a entrada a partir da Avenida 
(nunca a safda para a avenida). 

• Ha que melhorar e detalhar o sistema de circula~ao pedonal, 
passeios e caminhos nomeadamente junto a urn "talude de 
enquadramento" e a articula~ao de caminhos pedonais, 
passelos e passagens de peoes a desenhar e sinalizar. 

• Encaminhamento para OS servic;os competentes sobre a area 
canal do Alviela e posslveis intervenc;oes futuras. 

AVALIA~AO 

Dada a grande dimensao do empreendimento, 11920m2, e sua 
localiza~ao foi dado especial atenc;ao as infraestruturas de 
acessibi lidade nos contactos t ecnicos havidos com o projetista entre 
fevereiro e abril de 2020. As principals preocupac;oes apontadas, 
definic;ao da ligac;ao com a avenida Marechal Gomes da Costa (s6 
sentido de entrada) e articula~ao com a atual rua e aumento das 
dota~oes de estacionamento publico na via publica foram resolvidos 
como se observa no extrato do projeto. 

A obra, a executar pelo requerente, de articula~ao com o lan~o 
existente da rua de Vila Fontes favorece o trafego local e 
provavelmente nao sobrecarrega tanto o cruzamento da avenlda 

www.cm-lisboa.pt 1 tel 808 20 32 32 1 fax 808 20 31 31 1 e-mail municipe@cm-lisboa.pt 
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Camara Municipal de Lisboa 
OiJ?.cao MLnirlla du Mobi id de 

Departamento de Gestao da Mobllidade 

Marechal Gomes da Costa com a avenlda Infante D. Henrique que 

funciona atualmente em rondi!;oes de limite de saturac;:ao. 

Na sua memoria descritiva o projet ista confirma as principals 
diretivas do Departamento de Gestae da Mobilidade para 
concretizac;:ao de infraestruturas de mobilidade que satisfac;:am os 

adequados criterios de seguranc;:a, funclonalidade e adaptac;:ao aos 
regulamentos em vigor. 

Assim : 

a) Com a proposta do requerente f ica definltivamente estabelecido 
a obrigatoriedade da nova via ter " urn s6 sentido fazendo a 

ligac;:ao da Av. Marechal Gomes da Costa com a Rua Vila Fontes" e 
tambem que "nao e permitida a saida viaria para a Av. Marechal 
Gomes da Costa". 

b) Quanta as dotac;:oes de estacionamento esta previsto urn 

aumento dos lugares de estacionamen to a superficie atingindo-se 
para cumprimento da nossa condlcionante o numero final de 53 
lugares, com lugares para deficientes (3), cumprindo a legislac;:ao 

em vigor. 

c) 0 redesenho da nova via, prolongamento da rua Vila Fontes, 

contempla: 

1. Novas lugares de estacionamento ortogonais em ambos os 

Iadas da via e com dimensoes mais generosas. 
2. Zona de inversao de marcha junto ao acesso viar io ao 

estacionamento subterraneo do Lote 1. Esta zona configura 
um "T" e separa, atraves de sobre-elevac;:ao, o troc;:o com 
apenas urn sentido (ou seja urn T complete materializado 
com pavimento em cubes sen do pontuado com 2 arvores) 

3 . Ligac;:ao a avenida com redesenho do passeio de modo a 
reforc;:ar o caracter de ter apenas urn sentido (deflexao), 
inviabilizando a salda. 

d) Reconfigurac;:ao dos percursos pedonais, de modo a serem 
mantidas as larguras e desafogo anter iores. Alargamento do 

passeio ? poertte, a im3gem e ( Ontinuidade do que ja existia 
no passeio a nascente. 

e) Altera~ao do postctonamento do Lote 1 e do seu 
alinhamento com o Lote 2, de modo a comportar o 

alargamento derivado da exec11~ao de lugares 
perpendiculares a via. 

www.cm·hsboe.pt 1 tel 808 20 32 32 I fax 808 20 3131 1 e-mail mumcipe@cm-lisboa.pt 
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f) Redefini~ao dos pontes de acesso aos lotes com execuc;ao de 
obra nos termos do art_Q44Q do RMUEL. 

g) Para integras:ao na zona envolvente ao loteamento preve-se 
uma obra de compatibiliza~ao do espac;o publico com 
integra~ao de uma zona exterior ao loteamento (no seu tope 
norte, atual impasse da rua de Vila Fontes) a ser reabi litado 
incluindo um novo passeio e mais lugares de 
estacionamento, melhorando tambem o acesso a escadaria 
ai insta lada. 

h) No total da zona loteada com a zona exterior reabilitada 
contabi lizam-se (53+5) =58 lugares de est acionamento. 

i) Chama-se a aten~ao dos services competentes sobre a area 
canal do Alviela. 

Cumpridas as nossas condicionantes de projeto, cabe ao requerente 
executar todas as infraestruturas de sinalizac;ao vertical, horizontal e 
dispositivos de seguranc;a (baias, pi laretes etc.) ja apontados na 
planta sfntese do loteamento e que terao de ser objeto de um 
projeto de especialidade. 

Antonio Pereira Abreu 

{engenheiro civil assessor) 

www.cm-llsboa.pt 1 tel 808 20 32 32 I fax 808 20 31 31 1 e-mail munioipe@om-lisboa.pt 
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Camara Municipal de lisboa 
.l _.., • ~pal ju , ... i ~~r 

Departamento de Gestao da Mobi idade 

lnforma9ao no INF/385/DGM/DMM/CML/18 
Referencia:31/URB/2018 
P.P n° 204/EDI 
ENT/3841/DMMT/CMU18 
Requerente: VGPT VII- lnvestimentos lmobiliarios 
Unipessoal Lda 
Local: Avenida Marechal Gomes da Costa, rua de Vlla 
Fontes, e rua vii a Alferes Chamusca 

Assunto: Ucenciamento de obras- Loteamento 
lnformagao 

t.INTRODU~AO 

Data 2018-12-07 

Submete-se a apreciac;ao do DGM um projeto relative ao 
licenciamento de um loteamento locallzado na avenida Marechal 
Gomes da Costa confrontando-se igualmente com a rua de Vila 
Fontes, com a rua vita Alferes Chamusca e com o canal do Alviela. 

Para o conjunto edificado e proposta a constrU<;ao de uma rua no 
prolongamento da rua de Vila Fontes, a qual iria intersetar a 
avenida Marechal Gomes da Costa . 

A proposta nada tem a ver com o uso antecedents, Industria, sendo 
proposta a construc;ao de 3 edificlos-bloco de uso misto de 
habltac;ao e comerclo, um deles com 9 pisos acima do solo, 
segundo urn modelo urbanistico diverse do espac;o/plano 
envolvente dos Olivals (tema a avaliar no ambito da DMU). 

A area de constru<;ao proposta e o usa comercial indicia -nos uma 
previsao de gerac;ao de trcifego bastante sJgnlficativd, releando-se 
o 1mpacto deste empreendlmento na clrculac;ao e na seguran<;a da 
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Camara Municipal de Lisboa 
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Departamento de Gestao da MobiTidade 

avenida. Marechal Gomes da Costa. 

A avenlda Marechal Gomes da Costa faz parte da rede viaria 
fundamental da Cidade e, de acordo com o PDM, e o 

prolongamento natural da 2a circular em dire<;ao ao rio Tejo/Av. 
Infante D. Henrique. 

Da documenta~ao enviada nao consta qualquer analise de 
mobilldade ou estudo de trafego1 nem a apresentac;ao de medidas 
relatlvas a mitiga~o do impacto em termos de mobilidade. 

2. Avalia~ao: seguran~a, organiza~ao da rede viaria e 
lnfraestruturas de estacionamento 

A hierarquia da rede viaria corresponde a classificac;~o das vias de 
acordo com a fu nc;;ao que devem desempenhar e o papel de uma 
via e caracterizado par parametres relaclonados com a tunc;ao 
"acessibllldade". 

A REDE MUNICIPAL ESTRUTURANTE, na qual se inclui a avenida 
Marechal Gomes da Costa como prolongamento natural da 2a 
circular em direc;ao ao rio Tejo/Av. Infante D. Henrlque, deve 
assegurar a distribuic;ao dos malores fluxes de trafego e as 
deslocac;aes do concetho de Lisboa bem como os percursos de 
media dlstfmcia e 0 acesso a rede de 10 nivel (estradas e auto 
estradas) e acesso ao nlvel segutnte (setores da Cldade e 
articutac;ao com a rede secund<kia) . Ja a REDE LOCAL apenas deve 
garantir o acesso rodovlario ao edificado, reunlndo condlc;Cies 
privilegladas para a circulac;ao pedonal, sendo que a via esquic;ada 

nesta proposta de VGPT VII esta enquadrada no ultimo nivel (so 

nivel ) hlerarquico. 

Ora de acordo com o PDM de Lisboa e com as normas e 
recomendac;Oes de entidades (por exemplo documentac;ao do IMT e 
CCDR-N) a organtzac;ao da rede viaria deve ter em conta a 
diferen~ reJativa de nfvel hierarquico entre n6s de articulac;ao de 
vias, pelo que n:!o sera adequado nem seguro a construc;ao de 
intersec;Bes entre vias do 20 nfvel (a avenida Marechal Gomes da 
Costa) e do so nivel (rua de Vila Fontes), como seria o caso em 
apreciac;ao De igual modo, do ponto de vista de seguranc;a, tem 
sido recomendado e exlgldo que os acessos a propriedades sejam 
localizados sempre nas vias seomdarlas e de menor t ratego 
(RMUEL) e reunam as condi~oes tecnicas de seguran~. 

De seguida ilustra-se a grelha base de apo1o ao processo de selec;ao 
da tlpologia adequada a um quatquer cruzamento: 

214 
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Assim a 16gica basica de compatibilizar;ao entre tipologia de 
cruzamentos e tlpologia funcronal das vias que se cruzam leva-nos 
a sugerlr uma reorqanizac;ao de todo o esoac;o. e a aQresentac;ao de 
uma proposta de rede viada assente no prolongamento da rua de 
Vila Fontes e iaualmente a utilizac;ao da rua yila Alferes Chamusca 
para service das novas edjficac;:6es. sem utjlizar a avenida Marechal 
Gomes da Costa nem promoyer acesso diretos a esta avenlda. 

Observa-se urn "talude de enquadramento" junto a avenida que, a 
aceitar-se, constituiria um impedimento e uma barreira a clrcular;ao 

pedonal e uma descontinuldade no alinhamento natural do espar;o 
publico. Se assim fosse o espar;o visivel e utilizavel pelo peao ficaria 
limitado apenas 1 metro, valor inadequado e nao regulamentar. A 
articulac;ao da rede pedonal com a rua de Vila Fontes tambem nao 
parece ter sido considerada. Aparentemente a soluc;ao que nos e 
apresentada nao aprofundou a artlcular;ao de camlnhos pedonais, 
passeios e ligac;ao a passagem de peoes superior, desnivelada, que 
permite o atravessamento da avenlda. 

Estilo previstos alguns lugares de estacionamento publico na via 
publica, 21 lugares, se bern que em numero multo limitado tendo 
em conta a volumetria e uses propostos, o que e preocupante em 
face da falta de estacionamento de residentes nos Olivais fruto da 
construc;ao de lnumeros edificios nos anos 60/70 sem 
estacionamento pr6prlo edificado. No arruamento de servh;o, que 
nao devera ligar-se com a avenida Marechal Gomes da Costa, ha 
possibilidadc de concretlzar cerca de 50 luga1 es de estaclonamento 

As rampas de acesso ao:> parques de estaoonamento pnvatlvos 
devem localizar-se dentro dos edlfietos e dos totes e nao no exterior 
(como proposto), nem edlflcar muros no espa<;o publico. 

•::\WJ cm-!1sboa pi I tel 806 20 32 32 I fax 808 20 ~ l lj rnumc;pe@an-ltsboa pt 

314 



) 



Camara Municipal de Llsboa 
r i· ;r~t ~- "'"'' -

Departamento de Ge~o da Mobilidade 

3. Sintese 

Em conclusao enteode-se que a proposta nao e satisfat6ria nem 
regular, e a futura solu~ao a apresentar devera organlzar-se em 

torno de infraestruturas de circula~ao assentes no prolongamento 
da rua de Vila Fontes e utllizac;ao da rua vila Alferes Chamusca, 
sem utilizar a avenida Marechal Gomes da Costa nem promover 
acesso diretos de ediffcios a esta avenida. integrando-se na malha 
urbana envolvente. 

A nova solu<;ao devera desenvolver-se no ambito de uma rigorosa 
avaliac;:io em estl!dO de trafego que apresente medidas concretas 
de mjtjga!jlo do impacto, abordando e resolvendo os problemas de 
seguran91 e fi.Jncionalidade (circulac;ao de pessoas e velculos, 
paragem de viaturas nos locais adequados, cargas e descargas, 
etc.), tendo em conta o cumprindo da regulamenta~ao de 
acessibllidades {Dl 163/2006), PDf-1, RMUEL, RCPEML e sinallza<;ao 
vertical e horizontal (conforme normas da CML). Haque apresentar 
urn numero adequado de lugares de estacionamento na via publica. 

~ 

Ant6nio Pereira Abreu 

( engenheiro ctvil assessor) 
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lnformagao no INF/1253/DGM/DMM/CML/19 
Referencia: 31/URB/2018 
P.P n° 204/EDI 
ENT/3841/DMMT/CML/18 
Requerente: VGPT 11-lnvestimentos lmobilk~rios 
Local: Av. Marechal Gomes da Costa, 45 

Data 2019-08-13 

Assunto: Parecer no ambito de processes de Ucenciamento urbanis!ico de loteam::...:e::...:n::...:to_---:--------
lnforma!;ao Despacho 

1.1NTRODU~AO 

Submete-se novamente a apreciac;ao do DGM urn processo relative 
ao licenciamento de urn loteamento localizado na avenida Marechal 

Gomes da Costa confrontando com tua de Vila Fontes e com o 

canal do Alviela. E proposta a construc;ao de uma rua no 
prolongamento da rua de Vila FontesJ a qual iria intersetar a 
avenida Marechal Gomes da Costa. 

A area de construc;ao proposta e o uso comercial indicia-nos uma 

previsao de gerat;ao de trafego bastante significativa, mais de 155 

veiculos a hora de ponta, receando-se 0 impacto deste 
empreendimento na circulac;a.o e na seguranc;a da avenida Marechal 

Gomes da Costa (rede viaria fundamental da Cidade e, de acordo 

com o PDM, prolongamento natural da 2a circular em direc;ao ao rio 
Tejoj avenida Infante D. Henrique). 

Foi enviado um Estudo de TrMego (ET) que nao vem acompanhado 

de medidas mitigadoras do impacto, nem alterac;oes e propostas 
vertidas no projeto de arquitetura. 

0 estudo deveria dar resposta ao parecer INF 
385/DGM/DMM/CML/18 e a todas as questoes assinaladas, 

nomeadamente quanta a criac;ao de um acesso pela avenida 
Marechal Gomes da Costa e a problematica dai derivada: de 

seguranc;a rodovi<kia; de cumprimento do PDM no que diz respeito 
a hierarqula viaria; de apresenta~;ao de soluc;oes de circulac;;ao 

pedonal na avenida com espac;;o adequado e encaminhamentosj e, 
finalmente, de apresentac;ao de estacionamento publico na via 
publica, derivado da operac;;ao urbanistica. 

Nesse parecer reconhece-se que a proposta nao e satisfat6ria "e a 

futura soluc;;ao a apresentar devera organizar-se em torno de 

lnfraestruturas de circulac;ao assentes no prolongamento da rua de 
V1la Fontes, sem utilizar a avenida Marechal Gomes da Costa nem 

promover acesso diretos de edifkios a esta avenida, integrando-se 
na malha urbana envolvente". 

k--'-~ 1. ~ •.' ('>!oti.C.._I P''-~ 

a c..U-L'-?f·<e;; ~~ ~ ....... - ._~ 

Cl:'JLl cu £U..l h""-... 1. lo 

t1 ,_ u: y_l_L t.-, c lu clJ 

C.i bi"\ C.O-' ~ v-~..; ).,-~ '-~ c~ 
t\W_,\-{it:... .t~ )1..-.\ut& 

A Diretora de D!!panarn~rno , 

Ana· Luisa Ferreira 
Departamento de Gestio da MooWr!'lrl~' 

?JC• 06 2.~\ c l 
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Citamos tambem: "A nova solut;ao devera desenvolver-se no 

ambito de uma rigorosa avalia<;ao em estudo de trafego que 
apresente medjdas concretas de mitigac;~o do impacto, abordando 

e resolvendo os problemas de seguran~a e funcionalidade 

(circulac;ao de pessoas e vefculos, paragem de viaturas nos locals 

adequados, cargas e descargas, etc.), tendo em conta o cumprindo 
da regulamenta~ao de acessibilidades (DL 163/2006), PDM, RMUEL, 

RCPEML e sinallzac;ao vertical e horizontal (conforme normas da 
CML). Ha que apresentar um numero adequado de lugares de 

estacionamento na via publica. 

2.Avalia~ao 

Verificamos que o relat6rio nao apresenta medidas concretas de 

mitiga~ao do impacto na rede, nem a resoluc;ao das outras 

questoes apresentadas. Nao recebemos qualquer alterac;ao ao 
projeto de arquitetura anteriormente avallado. 

Passamos a sintetizar as questoes condicionantes e indicar algumas 
altera~oes e soluc;oes a concretizar: 

2.1. A rede municipal estruturante, na qual se inclui a avenida 

Marechal Gomes da Costa como prolongamento natural da 2a 

circular em dlre~ao ao rio Tejoj avenida Infante D. Henrique, deve 

assegurar a distribulc;ao dos maiores fluxos de trafego e as 
deslocac;oes do concelho de Lisboa, bem como os percursos de 

media distancia e o acesso a rede de 1o nfvel (estradas e auto 

estradas) e nfvel seguinte (setores da Cidade e articulac;ao com a 
rede secundaria) e deve ser protegida. 

Assim par urn lado oao e admissfvel a saida de veiculos do 

prolonqamento da rua de Vila Fontes pa@ a avenida Marechal 

Gomes da Costa. (sltuac;ao claramente exposta ao projetista de 

arquitetura na fase antecedente) e reconheclda na adenda do ET 
que anexamos e que nos foi enviada pelo gablnete de projeto. N::io 
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foram produzldas altera<;oes nos desenhos de arquitetura. Em todo 

o caso tambem consideramos pouco recomendavel o acesso de 

entrada no empreendimento a partir da avenida Marechal Gomes 
da Costa se atendermos igualmente ao exposto no ponto seguinte e 

ao articulado do PDM no que diz respeito a hlerarquia. 

2.2. A proposta nao evita o aumento de carga do cruzamento da 

avenida Marechal Gomes da Costa com a avenida Infante D. 
Henrique que funclona atualmente em condic;<Ses de limite de 

saturac;ao (tendo em conta os volumes de t rafego e as filas de 

espera). Outros projetos na envo/vente, alguns sem alternativa, 

irao sobrecarregar essa intersec;ao viaria que sustenta toda a zona 
sul/nascente; o loteamento do Brac;o de Prata, o loteamento da 

Matinha e o eixo viario norte-sui da avenida Infante D. Henrique. 

Em consequ~ncia recomenda-se que se opte por aceder ao 
emp.reendimento por itinerarlo alternative. 

Da documenta<;ao do ET constam valores de volumes de tratego 

baseados no modelo VIsum do autor do estudo, nao se dispondo de 

avalia<;Oes de comprimento de filas de espera atuais "in loco". 

Considerando-se aproprlada a metodologia de calculo da gera<;ao 
de trafego, que apresenta uma gera~o de 99 velculos na HPM e 

168 na HPT, o facto de nao se cruzar a i nforma~o com outros 
empreendimentos existentes e em curso, que tambem se sustem 

no cruzamento da avenida Marechal Gomes da Costa com a 

avenida Infante D. Henrique, leva o autor a determinar niveis de 

servi<;o mals favoravels que os reais1 pols sao bastante percetiveis 
os congestionamentos de trMego na zona. 

2.3. Observou-se no projeto de arquitetura urn "talude de 

enquadramento" no percurso pedonal da avenida o qual const ituiria 

urn impedimenta e uma barreira a clrculac;ao pedonal e uma 

descontinuidade no alinhamento natural do espa<;o publico. A 

documenta<;ao do ET nao aborda a problematlca da circulac;ao 

pedonal e a articulac;~o de caminhos pedonals, passeios e ligac;ao a 
passagem de peoes superior, desnivelada, que permite o 
atravessamento da avenida Marechal Gomes da Costa e o acesso 
aos transportes publicos. 

2.4. A previsao de 40 lugares de estacionamento publico na via 
publica a serem geridos pela EMEL (ultima tnd1cac;ao na adenda ao 

ET) supera o valor anterior, mas mantemos a preocupa<;ao face a 
falta de estacionamento de residentes da zona envolvente em 

analise, fruto da construc;ao de lnumeros editkios sem 

estacionamento pr6prio edificado. Tambem nao se entende como 
seria possivei uma gestao e funcionamento de 19 lugares dentro do 

edificio com acesso publico a vlsitantes e residentes dos Olivais. 

Porem verificamos que ainda ha possibllldade de, ajustando a 
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modelac;ao/implantac;ao, concretizar todos os 59 lugares de 
estacionamento na via publica (dota«;ao minima do RPDM), tal 
como foi lndicado anteriormente. 

2.S.Recomendamos uma avaliac;ao, pelos servic;os competentes, 
sabre a area adjacente ao canal do Alviela e possiveis intervenc;oes 
futuras. 

3.CONCLUSAO 

Em conclusao nao foram apresentadas soluc;oes satisfat6rlas as 
questoes que resolvam as quest5es elencadas no parecer INF 
385/DGM/DMM/CML/18, tanto a nfvel do estudo de tratego como 
das diversas alterac;Oes a concretizar no projeto de arquitetura. 

No arruamento de servlc;o, prolongamento da rua de Vila Fontes, e 
inviavel a saida para a avenida Marechal Gomes da Costa, questao 
ja reconhecida numa adenda ao estudo. Porem, se tivermos em 
conta o disposto no PDM sabre hlerarquia e se considerarmos os 
aspetos de natureza funcional somas de opiniao que o ingresso 
tambem se deveria realizar a norte da rua de Vila Fontes anulando
se a ligac;ao com a avenida Marechal Gomes da Costa; assim se 
evitariam impactos negatives e malar carga no cruzamento da 
avenida Marechal Gomes da Costa com a avenida Infante D. 
Henrique. 

E nosso entendlmento que na rua de Vila Fontes e no espac;o do 
loteamento ha posslbllldade de se concretizarem os 59 lugares de 
estacionamento na via publica, dotac;ao minima do RPDM. 

De acordo como RMUEL e necessaria apresentar uma planta da via 
publica sabre levantamento topograflco, nos termos do art.o 900 e 
940, onde se lndique, nomeadamente, a implantac;ao das 
edificac;oes, o espac;o envolvente, o acesso ao parque de 
estacionamento, o trac;ado existente na via publica a manter e a 
alterar, e a reconAgurac;ao do espac;o pedonal de modo a 
apresentar condic;oes faceis de circuiac;ao e cumprimento do DL 
163/2006. 

Tendo em conta o exposto julga-se que a proposta deve ser 
reformulada de modo a satisfazer as questoes de mobilidade e 
seguranc;a. 

- \ Ant6nio Pereira Abreu ' 

(engenheiro civil assessor) 

c, ' • I ' • > I ~..:;.~ ;..t..J~·~\" 0 ·~--'-I? s I > 1'·" ~ ., I 
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Enquadramento 
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0 presente documento constftui uma Adenda ao Estudo de Trafego elaborado para efeitos de 
Licenciamento de uma Unidade de Execur;ao/Loteamento a construir na Avenida Marechal Gomes da 
Costa, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de lisboa. 

Dado que os dados constantes do Estudo de Tratego entregue na CML nao correspondem na exatidao 
aos elementos finals do projeto, esta Adenda procura analisar de que forma estas dlferenr;as tern 

impacto no Estudo ja entregue, nomeadamente no que se refere aos acessos ao Loteamento e ao 
estacionamento. 

Acessos ao Loteamento 

No Estudo de Tratego de Agosto de 2018 era proposto que o acesso rodoviario fosse realizado a sui pela 
Avenida Marechal Gomes da Costae a norte pela Rua de Vfla Fontes, atraves de uma nova liga~o. Ap6s 
apresentar;ao e discussao desta solur;ao de acessos com o Departamento de Gestao da Mobilidade da 
camara Munfcfpal de Lisboa, procurou-se tr ao encontro das preocupar;fies demonstradas por aquete 
departamento ao nivel da seguranr;a rodovlaria e pedonal, pelo que a soluc;:ao foi alvo de alterac;:oes. 

Assim, a solu~o final de acessos corresponde a: 
• Entradas do Loteamento: apenas peta Av. Marechal Gomes da Costa; 
• Saidas do loteamento: apenas pela Rua Vita Fontes. 

,4.~··-· ······~·······-.. . ...... . . .. ............... ,. 
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Gera~ao de Trafego e Avalia~ao das Condi~oes de 
Circula~ao 

Em termos globais, as areas inicialmente previstas no Estudo de Tratego sofreram uma diminuh;ao de 
cerca de 185m2, pelo que se consider a que as analises constantes do Estudo se mantem validas. 

Por outro lado, uma vez que a solut;ao de acessos agora preconizada nao preve o movimento de saida 
do Loteamento para a Av. Marechal Gomes da Costa1 deixa de haver Iugar a avaliat;ao das condit;OE!s 
de circulat;ao daquele movimento nao prioritario. 

Estacionamento 

Oferta de estacionamento 

A revisao do projeto desenvolvido preve a disponibiliza<;ao de cerca de 348 lugares de estacionamento 
para veiculos ligeiros, dos quais 308 em cave e 40 a superfide . 

• -.;.-.or•'ll"tC"r t.~! l I _~Err, 

Em cave I 308 

Asuperflde l 40 

lOT~ ~ 

Calculo das Necessidades Regulamentares 

Tal como se apresenta na tabela seguinte, e de acordo com a construt;ao prevista no ambito do 
Loteamento, as necessidades regulamentares fixam-se em: 

2 

• Estacionamento privado: um minima de 117 lugares para a habitat;ao e um minfmo de 35 e 
Uffi maximo de 59 lugares para OS USOS servit;OS e COrnercio; 

• Estadonamento publico: capaddade para 59 a 85 lugares, correspondentes ao minima e 
maximo exigidos respetivamente. 
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Estacionamento Pr1vado- NO de lugares Necessanos 

Uso Area (rnl) Nil Fogos Mtn Max 

Habita~o~~ - 78 78 -
>=T3 - 26 39 -

Servi~os 283,7 - 3 6 

c e i ls.P.<=SOOm2 - - - -om reo 
· ls.P.>SOOm2 e <2500m2 2100,13 - 32 53 

TOTAL 152 59 
Estactonamento na V1a Publica N2 de Lugares Necessaraos 

Uso Area (m'} N2Fogos \111n Max 
Habita~ao - 104 42 62 

Ediffcios e areas de servi9)S 283,7 - 1 2 

Comerd o retalhista 2100,13 - 16 21 

TOTAL 59 85 
- -· 

Conclul-se ass1m que os 348 lugares de estaclonamento previstos para o Loteamento satisfazem 

gtobatmente as necessfdades regulamentares de estacionamento, sendo que em cave deverao ser 
disponibillzados 19 tugares de estacionamento para uso publico, uma vez que a oferta a superficie e 
de 40 lugares ou, em altemativa, deverao ser previstas compensac;:aes com pagamento pecuniario 

correspondente, de acordo com o previsto no Artigo 89" do PDM de Usboa. 

Controlo de Qualidade 

Este documento fol sujelto ao controlo da qual1dade 1nterno de acordo com o procedimento Controlo 

da Qualidade de Documentos (P2/05) definido no Sistema de Gestae da TIS. pt. 

• Este texto fof escrlto ao abrigo do novo Acordo Ortogrilfico • 

Lisboa, 14 de malo de 2019 

./ 
Camila Carpinte1ro, Engenheira do Territ(mo Ariana Slmplicio, ucenciada em Engenharia 

lnscrita no DE sob o n. o 62 076 - Regiao Sui (Membro do Territ6rio 
Slntor) 
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