
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome __ ~~~~~~~~~~~~~~--~~~-------------------------
Morada __ ~~~~~~~~~~uw~~~~-L~~~~--------------------
Código Postal __,_.-..a-...._-""'<--\:.;l!o...->.,~=' 

Contacto (e-mail, telefone, tm) 

Bilhete de Identidade n. o -4!>-L~=---~"'-..l__...l.l...::..S..__L~.4---------------------------

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77. o n. o do Decreto-Lei n. o 380/99, de 

22 de Setembro, no âmbito do período de Participação Pública do Plano de Pormenor das 

Amoreiras, a seguinte: 

~ Sugestão 

D Informação 

Lisboa, \_~- de -{t ~\ '--vo _ de &o lO 

Assinatura igual ao BI 



Exrno. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

Dr. Amónio Costa 

Paços do Concelho 

Praça Município 

1200-092 Lisboa 

Lisboa, IS de Julho de 2010 

Assunto: Pa rticipação preventiva no procedimento de a lteração do P lano de 

Pormenor das Amoreiras 

Exmo. Senhor Presidente, 

Z ONA EXEMPLAR S.A., proprietária do prédio sito na Rua Silva Carvalho n.0 204, 

nas Amoreiras, Lisboa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 483, da freguesia de 

Santa Isabel, Lisboa, c descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.0 

2742 (doravante o "imóvel'), e tendo tomado conhecimento de que decorre o período de 

participação pública relativo à alteração do Plano de Pormenor das 1\moreiras, vem 

apresentar junto de V. Exa., ao ab rigo do n.0 2 do artigo 6.0 e do n.0 2 do artigo 77.0 do 

Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.0 

46/2009, de 20 de Fevereiro, a seguinte reclamação/sugestão, nos termos que se seguem: 

I. Do ENQUADRAMENTO DAS U NIDADES D E E XECUÇÃO Q~ R E S 

1. os termos do Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa actualmente 

em '"igor, as unidades de Execução Q, R c S, na frente da Rua Silva Carvalho, nas 

Amoreiras, encontram-se abrangidas pela classificação de zonas cm "Area Co11Jo/idada de 

Utilizcrplo Colccfil,a 1/abilaciona!' e em "Ntídeo de lntenme HiJtólit·o" (11ide Plantas de 



Ordenamento, Classificação de Espaço Urbano- Desenho 8.1; Componentes Ambientais

Desenho 8.4); 

2. Parte dessas Unidades de Execução Q, R c S, nomeadamente os edifícios na Rua 

Silva Carvalho 305 c na Rua Carlos Alberto Mota Pinto, encontram-se ainda integradas na 

"Zo11a de Protecção do /1qued11to das Ag11as Livrei', classificado como Monumento Nacional 

pelo Decreto de 16 de Junho de 1910, publicado a 23 de Junho de 1910 (vide Planta de 

Condicionantes, Imóveis Classificados c em Vias d e Classificação - Desenho 8.5); 

3. Além disso, essa zona ainda apresenta potencial valor arqueológico, rendo sido 

considerada "At-e a de Potemial V alo r Arqtteológito - Nível 2 de in/ertJettçtio" (t;ic/e Planta de 

Condicionantes, Desenho n.0 02, e artigo 15° do Plano Director Municipal); 

4. Ora tais classificações não se coadunam com o pretender reconverter agora essa 

área tendencialmente habitacional, numa "/ Írea de Recom-ersiio Urba11ístim de Usos Misto!', nela 

construindo edifícios exclusivamente para uso de comércio, serviços c runsmo (vide Planta 

de Implantação, Desenho n.0 01, e pág. 104 do Relatório do presente Plano de Pormenor 

das Amoreiras); 

5. Tal transformação e l.i.rnitação provocarão um desequilibtto crescente entre 

habitação, comércio e serviços, reduzindo a mesma dinâmica social que essa edilidade 

refere a páginas 6 do Relatório do Plano; 

6. Uma indesejada terciarização que já é excessiva tendo em atenção a construção c 

presença do A1lORETRAS PLAZA e do A1rOREIR.AS SQUARE nas extremidades do guartetrào 

cm causa, edifidos esses já sem qualquer uso habitacional; 

7. Atendendo ao perfil da Rua Silva Carvalho, nomeadamente na zona circundante 

aos prédios números 285, 309, 311, 313, 315, os 8 pisos previstos, no Projecto de Plano, 

para o tardoz dos edifícios situados nas Unidades de Execução Q, R c S, não respeitam as 

cérceas previstas nos artigos 59.0 do Regime Jurídico da Urbanização c Edificação e no 

artigo 50.0
, n.0 1, aünca a) do Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa; 



II. Do PROJ ECT O DO P LANO DE P O RM ENOR DAS AMOREIRAS 

8. Conforme referido a páginas 8 do Relatório do Projecto de Plano em discussão, o 

Plano de Pormenor de 1991 nunca foi aprovado, pelo que é, juridicamente, inexistente; 

9. Como tal, parece bastante questionável que tenham sido ücenciados 4 edifícios na 

zona nascente do plano, tal como previsto na planta síntese daquele plano de 1991 c 

referido na mesma página 8 do Relatório do Plano; 

10. Entre esses edifícios, a construção do Ar-.10REIR:\S PL\Z.-\ c do A~IOREIR:\S SQU.-\RE 

nas extremidades do mesmo quarteirão na Rua Silva Carvalho, representaram um volume 

de construção excessivo, considerando a cércea média da rua em questão, a terciarização da 

zona circundante acima referida, bem como uma sobrecarga no volume de tráfego dado 

que os respectivos parques de estacionamento têm abertura para a mesma rua; 

11. Contrariamente ao referido a páginas 1 I do Relatório do Projecto de Plano cm 

discussão, os referidos projectos, licenciados e construídos ao abrigo de uma plano de 

pormenor incxistcme, não constituem fundamen to bastante, em termos de boas práucas 

urbanísticas, que permita justificar proposta futura da &ente cdiftcada ou induzir 

expectativas num dos proprietários das parcelas intermédias; 

12. De facto, se o Plano de 1991 não foi aprovado não se impõe por questões 

urbanísticas ou de coerência urbana, o fecho da frente na Rua Carlos Alberto Mota Pinto e 

na Rua Silva Carvalho nos termos propostos; 

A tudo isto acresce o seguinte, 

13. A área c.le construção prevista para as Unidades de Execução 2 e 3 corresponde a 

um TUB de 2, 39 e de 3,25, daí resultando uma manifesta violação do PDM de Lisboa, 

visto o mesmo fL'>ar, no seu artigo 76 o IUB máximo de 2,0; 

14. O Projecto c.lc Plano de Pormenor implica, a ser aprovac.lo tal como está, um 

aumento brutal c.la área de construção actualmente existente na zona de intervenção, com a 
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correlativa sobrecarga para as infra-esmuuras viárias, já hoje manifestamente insuficientes 

pan dar cabal resposta aos fluxos de tráfego aí gerados, como é público c notório; 

15. Ora, os documentos que compõem o Projecto de Plano em discussão (mais 

concretamente o Relatório, o Programa de Execução e Plano de Financiamento) não 

prevêem (ou se o fazem não o explicitam claramente) intervenções estrururais na rede 

viária, intervenções essas que deveriam ocorrer quer no interior da área de intervenção do 

Plano quer nas zonas circundantes, nomeadamente nas Y1as de acesso ao vtaduro Duarte 

Pacheco e à Auto-Estrada Lisboa Cascais; 

16. Assim, o Plano de Pormenor em discussão, pelo aumento da carga urbanística que 

prevê, implicará, sem margem para dúvidas, o total congestionamento do tráfego na zona 

das Amoreiras, com repercussões gravíssimas no resto da cidade, cm especial nas entradas 

c saidas de Lisboa, pelo que não tem cabimento aprovar o dito Plano de Pormenor 

desacompanhado de um programa credível de intervenção na rede ,•iária, programa esse 

que não resulta dos documentos que compõem o Plano e/ ou o fundamentam; 

17. Por último, o Projecto de Plano cm discussão não demonstra que sejam cumpridos 

os objectivos fixatlos no PDM de Lisboa para as ''Areas de Recoi/Persão Urbanística"(vide 

Ponto II- I do Preâmbulo do PDM), quer quanto à predominância dos usos habitacionrus, 

quer quanto aos beneficias sociais e urbanisticos que decorrem do aumento dos índices de 

utilização brutos previstos no PDM. 

III. Do prejuízo para o Imóvel da Reclamante 

18. O Imóvel pertencente à reclamante, siro na Rua Silva Carvalho n.0 204, encontra-se 

frente ao edifício cm ruinas, siro na Rua Silva Carvalho, número 311 (t1ide Planta junta 

como Anexo I); 

19. O referido Imóvel encontra-se dev-idamente licenciado pela C~ifL, possuindo, de 

acordo com o respectivo projecto de arquitectura aprovado há v~rios anos, urna garagem, 

com entrada c saída pela Rua Sihra Carvalho; 
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20. Desde há vários anos que a reclamante c os moradores da zona em' olvente às 

Amoreiras, têm diligenciado no sentido de promoverem a reabilitação e recuperação dos 

imóveis degradados na Rua Silva Carvalho, nomeadamente dos números 315, 313, 311, 309 

c 285; 

21. Tais diligências culnúnaram com o requer imento apresentado à CML em 8 de Abril 

de 2010, no qual se solicitava que a C.M.L. efectuasse, nos termos legrus, vistorias para 

efeitos de intimação para obras coerci\'aS nos referidos imóveis sicos n Rua Silva Carvalho 

números 315, 313, 311, 309 e 285 (vide doe. junto como Anexo 1 ); 

22. O Imóvel pertencente à reclamante possui uma garagem no Piso Térreo, com 

autorização para colocação de ch apa nos termos do Artigo 50° do Código da Estrada, bem 

como do boleamcnto do passeio (vide does. juntos como Anexo 2); 

23. Como tal, é incompreensível c inviá\·el a pre,~são consrante do PP, agora em 

discussão, da qual resulta que a entrada para estacionamento do edifício s1tuado à frente do 

imóvel da reclamante se localize exactamente no lado oposto da mesma rua. 

24. Tal facto constitui, por razões óbvias, um risco para a segurança de pessoas e bens, 

e, dada a dimensão da Rua Silva Carvalho, vai originar congestionamentos de tráfego, quer 

na dita Rw, quer nas demais vias envolventes. 

25. Daí que, como facilmente se alcança, o imóvel da reclamante sofra apreciável 

desvalorização, caso venha a ser aprovada a referida solução arquitectónica para o 

mencionado edifício, uma vez que os assinalados riscos e congestionamento do tráfego 

diminuem o valor locativo do prédio da reclamante. 

Termos cm que se requer a V. Exa. o seguinte: 

A) A manutenção dos edifícios das Unidades de Execução Q, R e S na frente da Rua 

Silva Carvalho corno Ar.ca Consolidada de Edifícios de Ucili2a.çào Colectiva Habitacional, já 

que corresponde aos objectivos vertidos no RPDML, ainda vigente, c às expectativas dos 

moradores da zona; 
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B) A alteração da entrada prevista para o estacionamento dos edifícios das Unidades 

de Execução Q, R c S de tal sorte que a mesma se localize na fachada dos refendes 

edifícios CJUC dá para a Rua Carlos Alberto de Mota Pinto 

C) A manutenção da fachada dos edifícios sitos na Rua Silva Carvalho n.0 305, 311, 

315 das Unidades de Execução Q, R c S, cuja demolição está prevista no Projecto de Plano 

sem qualquer fundamentação bastante, cm ordem a salvaguardar clemencos arquitectórucas 

importantes da época e em linha com o sentido compositivo da frcnrc edificada (relação 

cheio/vazio) da referida ma; 

D) )\ diminuição do IUB de 3, 25, pre,risto para a Unidade de Execução 3, o qual não 

dcYerá exceder o IUB de 2,0, fixado no artigo 76.0 do RPD~[, urna vez que a aplicação do 

indicc contemplado no Projecto de Plano em discussão conduz a uma área bmta de 

conmuçào de 13.814 m2, manifestamente excessiva para a zona, a qual não dispõe de 

mfra-estmnmts v·iárias que permitam albergar o substancial awnenco de tráfego daí 

emergente; 

1-.:) Que o Projecto de Plano, em discussão, preveja intervenções na rede viária da área 

de intervenção do Plano, e das zonas envolventes, uma vez que a rede viária instalada já se 

mostra, manifestamente, insuficiente para assegurar a fluidez do tráfego actualmente 

cxtstcnce, e mais insuficiente será para acolher o substancial aumenro de tráfego gerado 

pelas novas edificações previstas no Plano. 

Anexo: 2 documentos 

P.E.D. 

Pela Reclamante, 

Sede: Ru D. João V, 19·2° Dto. 
1250-089 Lisbü:l 

NIPC e Ml·ricu!l..u CRC Jc Lisbl)3 507 ?li 'J 
C:~p-.al suci.U é,· ( 5 COO,OO 
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CÂMARA MUNICIPAL OE LISBOA 

DIRECÇÃO MUNICIPAL OE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO 
URBANA 

REGISTO DE DOCUMENTO NO Entrada/2297 /10/DMCRU 

Data: 08-04-2010 

Local: Rua Silva Carvalho 

Freguesia: SANTA ISABEL 

N.0 285/309 a Andar: 
315 

Assunto: Exposição sobre estado de conservação 

Entidade: Zona Exemplar, SA 

Morada: Rua Silva Carvalho, 204 

NOTA - Para qualquer contacto indicar o número de registo. 

O funcionário 
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F.xmo. Senhor 

ZONA EXEMPLAR S.A. 
Rua Silva Can·alho n.0 204 
1 250 - 259 Lisboa 
tkit:wó2@J.,rmail.com / T: 91 7303900 

EXPOSIÇÃO 

Degradação prédios RUA SILVA CARVALHO 

Presidente Ja Câmara ~Iunicipal Je Lisboa 

C/ c Châe de Divisão de Fiscaliza~1.o 

Z ONA EXEMPLAR, S.A., matticuhJa na Conservatóri.'l do Regisro Comercinl sob o 

número único de matricula e iJencificaçào de pessoa colectiva 50791-+953, com sede na Rua 

Síh.·a Carv:tlho n°. 20-+, 1250-259 Lisboa, 'em requ erer ,-i.stori'ls aos edifícios sitos na' Rua 

Silva Carvalho, númetos 315, 313, 311, 309, 2S5, e na sw\ perpcndicub..r Kua Tr:-1.\'essa Jo 

Ih.rbosa, oúme::.ros 8, nos termos do :-u:rigo R9°, n.0 2 do Decreto-Lei n.0 555/99 Je 16/ 12 

(redacção Jada pdo Decreto-Lei n.0 177/ 200 I, de + de Junho), e consec1uememenre:: 

~.k:te::onine a execução Je obras oecessári'ls à correcç.-1o cL-ts rnás condições Je segur:tnça ou 

de :mlubrjdaJe, consiJe.r:111do que: 

• Há mais Je I O anos que se assiste n uma Jegrndaçào crescente de referidos prc!dios, 

os qu:Us se encontram tot:tl ou p:uci.·tlmente desocupados mas :-~lguns com risco de m.ir; 

• Desde 2002, residentes da zona procur:unm obter junto da CML informacôes, 

t~ndo sido informalmente d iro yue estaria cm curso um "grande projecto imobiliário'' ... ; 

• Os cJificios em ~uest~o situ~r-se-~o em úcleo de f nteresse Histórico da Pia o ta de 

Condicionantes ,\mbienrais do PD~lL, na catcg01ia "D11J IÍii'tiJ t"on.m/idr~daJ de ,•rl((kio.f ri<! 

lllili::;f '(' io t'Oiedira babilaáolltll", pelo que a ,·olumctria tlc (!U:ll~ucr construção na :lrea ter:\ ~uc 

ir au encontro das c:uactcrísticas dcfmitbs n:tquclc plano, nomcac.lamentc a obrigado de 

manter :ts fachadas dos edifícios cm CjllCStào com a mcsm:1 alrura e cumprindo a c~rcca da 

referida rua 

Li:.,bo:-~, 22 Jc J:tnciro Jc 2ll lO 



C Â M A R A M U N I C 1 P A L O E L I S B OA 
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL. SEGURAN~ E TRÃFEGO 

DEPARTAMENTO SEGURANÇA RODOVJÁRIA E TRAFEGO 

fuc .z 

AUTORIZAÇÃO DE CHAPA DO ART0 50°. DO CÓDIGO DA ESTRADA 

Por despacho de 2010-01-15, exarado no Proc. n°. 26897/CML/2009, requerido 

pela D. Teresa Zanartu de Gubert Morais Leitão, foi autorizado a colocação da 

Chapa do Art0
• 50°., nos termos do Código da Estrada, na Rua Silva Carvalho n°. 

204, Freguesia de Santa Isabel, conforme fotografia em anexo. 

Lisboa, 20 10-01-19 

A Assistente Técnica 




