
A. Introdução 

PLANO DE PORMENOR DAS AMOREIRAS 
PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO 

Programa de Execução e Plano de Financiamento 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT), nos seus artigos 91° e 

92°, dispõe sobre o conteúdo material e documental dos planos de pormenor, nomeadamente 

no que diz respeito ao Programa de Execução e Plano de Financiamento, impondo: 

a) A definição das operações de transformação fundiária previstas e as regras relativas às 

obras de urbanização; 

b) A identificação do sistema de execução do plano e a programação dos investimentos 

públicos associados, bem como a articulação com os investimentos privados; 

c) A estruturação das acções de perequação compensatória. 

Estes elementos têm expressão concreta: a) nas peças desenhadas que suportam as 

transformações fundiárias previstas e b) no programa de execução das acções previstas e 

respectivo plano de financiamento. 

A execução do plano rege-se pelo estabelecido no Capítulo V - Execução, compensação e 

indemnização, Art0 118° e seguintes do RJIGT, nomeadamente o princípio geral e o sistema de 

execução. 

Neste capítulo define-se a fundamentação e as regras para a transformação fundiária, o 

sistema de execução e a lista das acções necessárias para a sua concretização, a estimativa 

provisória do custo e a indicação da origem dos investimentos necessários. 

8 . Reparcelamento da propriedade e perequação 

O sistema de execução proposto para o plano é o sistema de cooperação definido no Art0 123° 

do RJIGT. 

Neste sistema, a iniciativa de execução do plano pertence ao município com a cooperação dos 

particulares, actuando coordenadamente e de acordo com a programação estabelecida pela 

Câmara Municipal, nos termos de adequado instrumento contratual. 

Os direitos e as obrigações das partes serão definidos por contrato de urbanização. 
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A definição das unidades de execução tem por base o estabelecido no n°2 do Art0 131° do 

RJIGT, que estabelece os objectivos do reparcelamento da seguinte forma: 

a) Ajustar às disposições do plano a configuração e o aproveitamento dos terrenos para 

construção; 

b) Distribuir equitativamente, entre os proprietários, os benefícios e encargos resultantes do 

plano; e, 

c) Localizar as áreas a ceder obrigatoriamente pelos proprietários destinadas à 

implantação de infra-estruturas, espaços públicos e de lazer e equipamentos públicos. 

Deste modo, é necessário proceder à perequação dos benefícios e encargos resultantes da 

execução do plano entre todos os proprietários e os titulares de direitos inerentes à 

propriedade abrangi:dos pelas unidades de execução, na proporção do valor previamente 

atribuído aos seus direitos. 

O processo de reparcelamento e perequação é baseado nos seguintes princípios: 

- As unidades de execução foram delimitadas de modo a abranger todos os prédios nos quais 

o plano de pormenor prevê a construção de novos edifícios, a alteração da situação cadastral 

actual, bem como a construção de novas vias ou de espaços destinados a equipamentos e 

espaços verdes. 

- Foram delimitadas 3 unidades de execução com atributos distintos, nomeadamente ao nível 

da capacidade construtiva, uma vez que cada unidade de execução do plano, apresenta em 

termos de enquadramento urbano e de necessidades em termos intra-estruturais 

características distintas: 

a) A unidade de execução 1 localiza-se entre a Rua José Gomes Ferreira, a Rua Ferreira 

Borges e a Rua de Campo de Ourique e caracteriza-se pela necessidade de consolidação da 

estrutura urbana. A área de construção acima da cota de soleira foi calculada, aplicando à área 

de intervenção em que se efectuará a perequação, cuja área total é de 24.798m2 
<
1
l, o índice 

médio de 0,92. 

Nesta unidade não entram para efeitos de perequação as parcelas identificadas na Planta 

de Cadastro como 4, 6, 7 e 8, dado que possuem edifícios existentes e a manter. 

De igual modo para as parcelas 5, 9 e 10 realizar-se-à o reparcelamento dos prédios 

actuais, e não serão incluídos, para efeitos de perequação, as áreas com construções 

existentes e a manter. 

b) A unidade de execução 2 situa-se entre a Rua José Gomes Ferreira e a Rua de Campo 

de Ourique e destina-se a colmatar a frente urbana existente a nascente da Rua Ferreira 

Borges. A área de construção acima da cota de soleira foi calculada, aplicando à área da 

1 
Área de acordo com os registos de propriedade 
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unidade de execução, cuja área é de 3.315 m2 o índice médio de 2,39 resultando num valor 

total de 7.912 m2
. 

c) A unidade de execução 3 situa-se entre a Rua Carlos Alberto da Mota Pinto e a Rua 

Silva Carvalho e destina-se a consolidar a frente da Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 

finalizando também os vazios existentes a tardoz com frente para a Rua Silva Carvalho. A área 

bruta de construção foi calculada, aplicando à área da unidade de execução, cuja área é de 

4.252 m2 o índice médio de 3,25 resultando num valor total de 13.814 m2
; 

- O desenho urbano, que define as parcelas e a área de construção respectiva, por usos, 

respeita a área de construção definida acima; 

- Em cada unidade de execução é atribuído um direito de edificabilidade bruto na proporção da 

área do respectivo prédio: 

a) No caso da unidade de execução 1, esse direito será na proporção da área total do 

prédio ou da parte desse prédio sujeita a perequação, nos termos definidos anteriormente; 

b) No caso das unidades de execução 2 e 3, esse direito será na proporção da área total 

do prédio. 

- Para proprietários que dispõem de mais do que um prédio foram acumulados os respectivos 

direitos. (Quadro 1) 

Em cada unidade de execução o reparcelamento e a perequação têm em conta os seguintes 

pressupostos: 

Unidade de execução 1: 

- Na unidade de execução 1 os direitos de edificabilidade são atribuídos sempre que possível 

sobre a propriedade inicial. 

- Aos proprietários dos imóveis situados na Rua de Campo de Ourique N°s 224 a 228, não foi 

atribuída capacidade construtiva no plano propondo-se a compensação monetária pela 

edificabilidade respectiva. 

- Na.s situações de prédios em que só uma parte do mesmo está sujeito a sistema de 

perequação, dado que possuem edifícios a manter, só serão contabilizados para efeitos de 

perequação, as áreas de terreno a destacar, conforme identificado na Planta de 

Reparcelamento; 

- As áreas relativas aos direitos de edificabilidade atribuídas no âmbito da perequação, nos 

casos referidos na alínea anterior, estas áreas podem ser utilizadas, conforme polígono 

exemplificativo apresentado na Planta de Implantação ou para ampliação dos edifícios, desde 

que sejam respeitados os alinhamentos exteriores definidos e garantidos vãos para o novo 

arruamento. 
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- De modo a garantir o alinhamento do plano de fachada actualmente existente na Rua Quatro 

de Infantaria propõe-se a criação de uma parcela de terreno sem capacidade construtiva, 

designada Parcela L, a ser anexada pelo proprietário do prédio adjacente. 

Unidade de execução 2: 

- Na unidade de execução 2 os direitos de edificabilidade são atribuídos, com os ajustes 

decorrentes da nova implantação sobre as propriedades iniciais. 

Unidade de execução 3: 

- Na unidade de execução 3 o cadastro apresenta-se bastante fragmentado embora a 

totalidade da área da unidade pertença somente a dois proprietários. A distribuição foi 

realizada através da definição de três parcelas, cuja dimensão teve por base estudos 

anteriores. 

C. Execução 

A forma de concretização do reparcelamento e da perequação deverá ser acordada entre o 

município e os proprietários apresentando-se desde já, duas hipóteses entre as várias 

possíveis: 

- Os proprietários, em conjunto e de comum acordo, responsabilizam-se pela realização das 

infra-estruturas, pela construção do silo automóvel e pelo arranjo do espaço público, bem como 

pelo seu financiamento e pagamento, proporcionalmente à edificabilidade e usos previstos que 

lhe foram atribuídos. 

- O município acorda com os promotores a realização das referidas obras por uma entidade 

terceira (que pode ser um dos proprietários ou vários). 

A perequação concretiza-se do seguinte modo: 

a) Em cada unidade de execução os proprietários comparticipam nos custos, na mesma 

proporção em que foi atribuída a edificabilidade, relacionando os custos totais da realização do 

plano em cada unidade de execução com a área de construção; 

b) Quando a compensação nos termos previstos não seja possível, o valor de referência será o 

que resultar do "Valor Patrimonial Tributário", de acordo com o CIMI; 
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c) Os custos gerais do plano relativos a acções exteriores às unidades de execução são 

comparticipados na mesma proporção em que foi atribuída a edificabilidade; 

d) A comparticipação dos custos de construção do silo automóvel, bem como o valor do 

respectivo terreno, é realizada em função do número de lugares para acesso público que cada 

proprietário tem que garantir de acordo com a edificabilidade e usos previstos em relação ao 

respectivo défice criado à superfície; 

e) Associado aos custos de execução do silo automóvel deve ser constituído um fundo de 

compensação que inclui as três unidades de execução; 

f) Associado a cada unidade de execução pode ser constituído um fundo de compensação, 

como previsto no artigo 125° do RJIGT, com os objectivos constantes do referido artigo; 

g) O plano delimita as áreas destinadas a equipamentos, infra-estruturas, silo automóvel e 

espaços verdes de uso colectivo, respeitando, na medida do possível, as orientações dos 

serviços da Câmara Municipal de Lisboa e de acordo com as redes de equipamentos previstas 

para a cidade. Com a aprovação do plano e após contrato de urbanização, essas parcelas. 

bem como as áreas destinadas a espaços públicos passam para a posse da autarquia. 

D. Listagem de acções e fontes de financiamento 

Foi realizada uma estimativa preliminar das acções a realizar na área do plano em cada 

unidade de execução e na área do plano fora das unidades de execução que se consideram 

necessárias para o adequado funcionamento desta área. 

Para cada uma das acções foi definida a entidade responsável pela sua execução, o grau de 

prioridade de realização, a estimativa de custo e a origem do financiamento (Quadro 2). 

Os custos totais de urbanização do plano incluem as obras de infra-estruturas, a construção de 

arruamentos, os arranjos exteriores e construção do silo automóvel. 

Considera-se que este quadro é um documento provisório, em relação ao qual é ainda 

necessário: 

- Afinar os valores das estimativas de custo, o que só poderá ser feito com rigor com os 

projectos de execução das obras; 

- Deduzir nos custos da EU 1 a receita proveniente da aquisição da Parcela L pelo proprietário 

do prédio adjacente, caso o proprietário esteja de acordo na sua aquisição; 
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- Deduzir nos custos da UE 1, o valor pago pelos proprietários das UE2 e UE3, relativos à 

parcela C destinada a silo automóvel, na proporção da sua comparticipação que resulta das 

suas necessidades de estacionamento; 

- Acordar sobre prioridades e prazos de realização; 

- O custo de atribuído a cada parcela consta do Quadro 3. 
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Quadro 1 

Unida<le de 
Execução 

11 

Untda<le de 
Execução 

2 

Total u.e. 

Uruda<le de 
Execução 

3 

Total u.e. 

Natureza Parcela Proprietário 
Área do P.requaçio Acmax Parcela 
Prédio % (Pwequação) Proposta 

M1 ;CML 13.540,4 54.6% 12.699 

Municipal M2 CML 621 ,5 2,5% 583 H, I, J, L 
M3 CML 737,9 3,0% 692 
M4 Dominlo Pliblc_oMIJnlcipal 397,0_ _1,6% 372 
1 1 131,0 ~.6% 1061 B 
2 Odeie Cartloso 1 .~3.6 4,2% 979 . 
3 COfipsa • Imóveis SA 5.536,0 22,3% 5.192 E 

Privado _4 34,7 0,1% 33 _(a) 
5 1.019,0 4.1% 956 F 
9 IA.Io.,nd ri"'' Lino e outros 237,0 1,0% 222 (a) 

10 I Eloy Couto 500,0 .bQ'!I. 469 (~) 

Toto:~JU.E. 1 2&.347 24.798 100% 23.257 
(a) àrea de ams> Ilação 

. a manter 
4A •José 408 . . 
5A 'VitO< Santos 141 - - . 
6A 

~=:s& Heorl<PJes 

183 - - . 
Pnvado 7A 70 - - . 

8A 202 - - . 
9A •... 1 Uno e outros 70 - - . 
10A ; Elo'/ Couto 460 - - . 

Natureza Parcela Proprietário ~~::,0 Pwequaçio Acmax Parcela 
% (Perequação) Proposta 

M5 'CML 485,9 14,9% 1.183 

M6 ·CML 356,5 11,0% 673 
Municipal M7 'CML 229,0 7,0% 557 M. N 

M8 .CML 405 12,5% 986 

M9 Domínio Público Municipal 60 1,8% 146 

Privado 
11 11nvesbfe 6~.0 21 ,4% 1.689 o 
12 Mllndtcenter 1.016,0 31.3% 2.478 p 

3. 315 3.250 100% 7.912 

Natureza Parcela Proprietário 
ÁrNdo Pwequa.ção Acmax Parcela 
Pn!cllo % (Perequação) Proposta 

Municipal 
M total CML 1.646,0 40,1% 5538 R. S M• ·Domínio Públleo Municipal 220,0 5,4% 740 

Privado P total !tmobrns 2.240.0 54.6% 7536 Q 

4.252 4.106 100'/o 13.814 
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Acda Diferencial 
Parcela Áreas 

14.340 -7 

1255 1~ 

o -979 
6.316 1.124 
1~ 72 
987 31 
96 ·126 
160 ·309 

23.257 

760 
282 

300 
210 
465 
282 . 

2070 . 

Acda Diferencial 
Parcela Áreas 

3.095 -650 

1.668 -2'1 
3.149 671 
7.912 

Acda Dlferenclal 
Parcela Áreas 

5.963 -315 

7.851 315 
13.814 
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Quadro 2 

Acção Responsa- Prioridade UE1 UE2 
bllidade 

Demolições de edifícios e estruturas Privado 1 p p 

Modelação do terreno Privado 1 p p 

Estacionamento - em silo Privado 2 1.698.059 293.568 
lnfra-·estruturas hidraúlicas EPAL 1 - -
lnfra-·estruturas gás Gaslisboa 1 - -
Instalações eléctricas Privado 1 237.645 112.625 
Sistema drenagem Privado 1 114.077 -
Infra-estruturas telecomunicações Privado 1 35.950 6.320 
Arruamentos e pavimentos Privado 1 276.927 o 
Espaços exteriores e paiisaQismo Privado 2 555.782 92.980 

Equipamentos 
E1 - Bombeiros CMU outros 1 
E2- Unidade Cuidados Continuados M Saúde 3 
E3 - Centro Saúde M Saúde 3 
E4- Creche CML 2 
E5- Centro Convívio CML 3 

Resumo 
Unidades execução 2.918.440 505.493 
Gerais 215.803 74.571 

Total 3.134.243 580.064 
Custo/ m2/ UE 137 73 

Estacionamento em si lo: O custo do terreno não está incluído 
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UE3 

p 
p 

1.456.110 
-

-
104.495 
4.196 
3.160 

o 
138.105 

1.706.066 
130.313 

1.836.379 
133 

Direcção Municipal de Planeamento Urbano. Departamento de Planeamento Urbano 
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeamento e Divisão de Desenvolvimento Urbano 

8/9 

Gerais Total 

3.447.737 
. 

-
118.095 572.860 

- 118.273 
33.190 78.620 
75.825 352.752 
193.577 980.444 

5.129.999 
420.687 
5.550.686 
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Unidade 
Execução 

UE 1 

UE2 

UE3 

Total 

Área 
Parcela 

perequação 

A 
8 5,48% 
c 
D 
E 27,58% 
F 4,31% 
G 1,92% 
H 28,55% 
I 31,25% 
J 0,91% 
L 

UE1 
% Plano 51,30% 

lnt. Ext. 
Total UE 

M 19,55% 
N 19,57% 
o 21 ,09% 
p 39,80% 

UE2 
% Plano 17,73% 

lnt. Ext. 
Total UE 

Q 56,88% 
R 40,32% 
s 2,80% 

UE3 
% Pla no 30,98% 

lnt. Ext. 
Total UE 

lnfra- Intra-
Área construída estruturas estruturas 

electricidade drenagem 

-
1.255 16.344 6.252 

o o o 
- o o 

6.316 82.259 31 .466 
987 12.853 4.916 
439 5.716 2.187 

6.538 85.151 32.572 
7.156 93.201 35651 
207 2.701 1.033 
o o o 

237.645 114.077 
22.897 

60.580 
298.225 114.077 

1.547 26.105 o 
1.549 26.139 o 
1.668 28.163 o 
3.149 53.151 o 

112.625 
7.912 

20.933 
133.558 o 

7.864 80.239 2.387 
5.576 56.889 1.692 
387 3.949 117 

104.495 4.196 
13.827 

36.581 
141.076 4.196 

44.636 572.860 118.273 

Intra-
Espaços 

estruturas Arruamentos 
telecomunic e pavimentos 

exteriores e 

ações 
paisagismo 

2.903 17.309 35.902 
o o o 
o o o 

14.612 87.113 180.690 
2.283 13.611 28.232 
1.015 6.054 12.557 

15.126 90.176 187.043 
16.556 98.701 204.725 

480 2.861 5.934 
o o o 

35.950 276.927 555.782 

17.026 38.897 99.301 
52.976 315.824 655.083 

2.385 2.627 24 .881 
2.388 2.631 24.913 
2.573 2.834 26.842 
4.856 5.349 50.658 
6.320 92.980 

5.883 13.441 34.313 
12.203 13.441 127.293 

7.645 13.359 112.654 
5.420 9.471 79.870 
376 657 5.544 

3.160 138.105 

10.281 23.488 59.963 
13.441 23.488 198.068 

78.620 352.752 980.444 

Silo 
Automóvel 

o 
123.740 

o 
o 

156.919 
30.795 
15.869 

644.669 
705.615 
20.451 

o 
1.698.059 

1.698.059 

60.635 
60.616 
65.404 
106.913 
293.568 

293.568 

588.825 
836.325 
30.960 

1.456.110 

1.456.110 

3.447.737 

Total 

o 
202.450 

o 
o 

553.059 
92.690 
43.398 

1.054.736 
1.154.449 

33.460 
o 

3.134.243 

116.634 
116.686 
125.816 
220.927 

580.064 

805.108 
989.668 
41 .604 

1.836.379 

5.550.686 
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