
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome 

Morada 

Código Postal 

Bilhete de Identidade n.o 

C-q-) 

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77.0 n.0 do Decreto-Lei n.0 380/99, de 
22 de Setembro, no âmbito do período de Participação Pública do Plano de Pormenor das 

Amoreiras, a seguinte: 

!Sr Sugestão 

O Informação 

Lisboa, __ _ de __ ~---_ 



Sugestões no âmbito do Plano de Pormeno das Amoreiras - discussão pública 

Em boa hora apresenta a CM Lisboa uma solução para uma zona de Lisboa e mais concret amente para 

alguns quarteirões que, como bem refere a proposta do PP Amoreiras, necessitam de resolução em 

termos de degradação e desadequação da área. 

A situação urbana existente, vista da Rua Carlos Alberto Mota Pinto, é um exemplo pragmático da 

necessidade de intervenção, quer ao nível da edificação quer ao nível do espaço público. A ausência de 

passeio num dos lados deste arruamento é inclassificável. 

Globalmente concordo com a proposta apresentada, nomeadamente pela resolução de diversos 

problemas no traçado urbano, bem como na criação de novos equipamentos. No entanto há 

determinados aspectos que creio que devem ser revistos na proposta final: 

• Poucas ou nenhumas soluções para o problema do ruído, que aliás era um dos propósitos 

descrito nos termos de referência. A questão é particularmente relevante perante os resultados 

do estudo do ruído, nomeadamente em redor do reservatório da EPAL; 

• Ao nível do regulamento, deveriam ser mais claro os usos, sejam os existentes sejam os 

propostos. Não é muito claro o que é previsto para todos os edif ícios existentes (com diferentes 

usos), uma vez que o artigo 15º - Edificações a Manter, remete para os artigos 49º a 53º do 

PDM, que se refere a áreas consolidadas de edifícios de utilização colectiva habitacional. Por 

exemplo no caso de edifícios de serviços existentes, que regras ou parâmetros se aplicam? O 

regulamento peca por uma excessiva simplicidade, e principalmente só se foca nas parcelas que 

vão ser reconvertidas, não dizendo quase nada relativamente às parcelas de edificações 

existentes; 

• As regras propostas para o estacionamento parecem-me demasiado leves, especialmente 

quando falamos de uma zona que ainda que seja razoavelmente servida por transportes 

públicos, e há de ter o metro em breve, é uma zona onde em prédios novos irão habitar classes 

com recursos, pelo que não é expectável que no caso de um t2 só usem um automóvel. Por 

outro lado, estamos em parte no bairro de Campo de Ourique, que é um exemplo complexo 

mas intenso onde há cerca do dobro da procura para o número de lugares existentes. Assim 

creio que a exigência ao nível de estacionamento deveria ser maior. Congratulo a CML pela 

proposta do silo automóvel; 

• Creio que a proporção do uso habitacional deveria ser maior, em detrimento dos Serviços e ou 

Turismo. Especialmente na Unidade de Execução 3. Numa zona, como as Amoreiras, importava 

reforça a componente habitacional. Considerar o empreendimento hoteleiro como habitação, 

acaba por ser um artifício estatístico, uma vez que desse modo, o uso habitacional está em 

maioria. Sem este método de cálculo o PP Amoreiras não cumpria os mínimo de 40% de 

Habitação exigidos pelo PDM, o que me parece ser o caso. Ou seja, creio que na global idade, a 

proposta deveria exigir mais habitação, pois Lisboa precisa de mais gente a viver dentro da 



cidade. Isto sem prejuízo da relevância das actividades económicas, como os serviços ou o 

turismo. 

• Em linha com outra ideia referida nos termos de referencia, mas sobre a qual nada é dito no 

relatório, nada é referido em relação a uma possível utilização do espaço verde sobre o 

reservatório da EPAL. Poderia ser proposta, ou pelo menos dinamizada, a reutilização do edifício 

do projecto abortado do clube de golfe no reservatório da EPAL, no sitio de dinamizar um 

espaço de restauração e cafetaria, com ou sem utilização do espaço verde do reservatório. 

Eng. João-=orreia 

Lisboa, 12 de Julho de 2010 


