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Exmo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

EPAL- Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA, com sede na Avenida da Liberdade, no 
24, em Lisboa, pessoa colectiva no SOO 906 840, matriculada na Conservatória do 
Registo Comerdal de Lisboa, com o capital social de € 150.000.000,00, ao abrigo do art0 

7]0, no 3, Decreto-Lei no 380/99, de 22 de Setembro, no âmbito do periodo de 
Participação Pública do Plano de Pormenor das Amoreiras, vem apresentar a seguinte 
reclamação: 

I. A EPAL é a proprietária do denominado Recinto de Campo de Ourique que 
corresponde à área vedada que confina com a Rua José Gomes Ferreira, Avenida 
Duarte Pacheco, Rua Tierno Galvan e Rua Carlos Mota Pinto, conforme 
documento anexo (doe. I). 
1.1. Alias, isso mesmo é também evidente nos termos do no 2, do art0 7°, do 

Protocolo de Cooperação celebrado, em 1992, com a CML no qual é 
referido que a EPAL somente renuncia «à parte do terreno adjacente aos 
seu reservatório ... em que foi implantada a Ruajosé Gomes Ferreira.>>. 

2. Assim, a área vedada do Recinto de Campo de Ourique, identificada na planta 
anexa. onde se encontram instaladas as infra-estruturas e edifícios já construídos 
deve ser considerada como pertencen1te à EPAL e como tal referida e assinalada 
no PPA (Plano de Pormenor das Amoreiras) e nas respectivas peças desenhadas 
e plantas em elaboração (nomeadamente nas respectivas legendas), sem prejuízo 
da necessária regularização registrai e matricial a desenvolver, nos termos já 
enunciados no ponto 2.2. do Relatório, do PPA (Compromissos Existentes) e que 
o mesmo Plano de Pormenor deve assegurar e vir a permitir. 

3. O Recinto de Campo de Ourique e as infra-estruturas nele existentes, 
nomeadamente os respectivos reservatórios têm uma importância estrateg1ca 
essencial no abastecimento de água à zona média da cidade de Lisboa, zona esta 
que abrange toda a cidade com a cota topográfica entre 30 e 60 metros ( v.g. 
Chiado, Bairro Alto, Restelo, Santa Apolónia, Encarnação, etc.) quer em termos 
de regularidade e normalidade de abastecimento, quer como reserva estratégica 
em eventuais situações críticas não existindo outra infra-estrutura de semelhante 
cota ou capacidade que a possa substituir. 
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3.1. Estas razões relacionadas com a segurança e garantia do abastecimento 
implicam um forte condicionamento da referida área para outras 
finalidades; 

3.2. Por tal motivo, entende-se que o Reservatório justificaria uma protecção 
legal em sede, nomeadamente do disposto no art0 5°, do Regulamento do 
PPA, em linha com o que se encontra previsto no no 2, do art0 14°, do 
Decreto-Lei no 230/91 , de 21 de Junho. 

4. Acresce que as infra-estruturas existentes no Recinto em causa, nomeadamente 
os respectivos reservatórios são edificações, embora sólidas, de concepção e 
execução do fim do século XIX e primeiros anos do século XX, em alvenaria, 
destacando-se a respectiva tipologia estrutural da cobertura constituída por 
abóbadas em betão não armado. 
4. 1. Estas circunstâncias constituem também motivo de forte 

condicionamento à utilização da área em causa, nomeadamente a 
cobertura do recinto, sendo que todas as intervenções efectuadas, 
nomeadamente para manutenção - têm justificado particulares cuidados 
técnicos; 

5. Os factos supra referidos justificam, pois, em nosso entender, que também por 
esse motivo não se vislumbre, presentemente e num futuro próximo, a 
possibilidade de o Recinto de Campo de Ourique deixar de ser em espaço 
vedado e de acesso condicionado, por forma a garantir a necessária segurança da 
infra-estrutura e do abastecimento. 

6. Por isso se entende justificada a classificação que é feita em sede de PDM como 
«área de usos especiaisJ> que em nosso entender deve ser mantida e não se vê 
motivo para alterar. 

7. Finalmente, em sede de Regulamento do PP Amoreiras art0 12° - é previsto que 
« Nas áreas da EPAL deverá ser integralmente preservado o bosquete, deverá 
ser garantido o revestimento herbáceo da cobertura do reservatório e qualquer 
.... ). 
7.1. Em nosso entender, sem pôr em causa a conservação - que se aceita - da 

denominada zona de bosquete, entende-se que a garantia do 
revestimento herbáceo não deve ser absoluta mas, antes, avaliada em 
função da necessária garantia da estabilidade e estanquidade do 
reservatório, em ordem à preservação da qualidade da água . 
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7.2. Assim, entende-se que, relativamente à cobertura do reservatório a 
formulação não deve ser absoluta mas antes que «Nas áreas da EPAL 
deverá ser integralmente preservado o bosquete, deverá ser garantido, 
na medida do possível, o revestimento herbáceo da cobertura do 
reservatório ... ». 

Lisboa, 14 de Julho de 20 I O 

Anexo: I documento 

Termos pelos quais deve a presente reclamação ser 
considerada procedente e atendida. 

EPAL- Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A 


