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1. DISCUSSÃO PÚBLICA 

Em 28 de Abril de 201 O, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou através da proposta N°169/201 O 

proceder à abertura do período de discussão pública do Plano de Pormenor das Amoreiras por 22 

dias úteis. 

O aviso N°1 0923/201 O (abertura do período de discussão pública) foi publicado em DR (2a série -

N°1 06 de 1/06/201 O) tendo o período decorrido entre 15 de Junho e 15 de Julho. 

Este período foi entretanto prolongado, dado que se constatou que um dos documentos entregues na 

Reunião de Câmara, o Relatório de Ponderação da Conferência de serviços e concertação, não se 

encontrava entre os elementos do Plano disponibilizados nos locais de consulta, o que veio a ocorrer 

somente a 8 de Julho. Por forma a corrigir esta lacuna foi deliberado alargar o prazo da discussão 

pública por 17 dias (Aviso N°11 /DMPU/DPU/2010 publicado nos jornais DN e Público de 4 de Agosto) 

tendo deste modo, o prazo terminado a 9 de Agosto. 

Assim o período de díscusão pública do plano foi o seguinte: 

Normal: 15 de Junho a 15 de Julho de 2010 

Prolongamento do período: 16 de Julho a 9 da Agosto de 2010 

2. A CONSULTA DO P LANO 

O plano esteve disponível para consulta nos seguintes locais: 

-Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL): Picoas Plaza, Rua do Viriato n°13 a n°17; 

-Gabinete de Relações Públicas da Direcção Municipal de Gestão Urbanística (DMGU): Campo 
Grande N° 25, 3°F; 

- Junta de Freguesia de Sto Condestável: Rua Azedo Gneco n° 84 - 2°; 

- Junta de Freguesia deSta Isabel: Rua Saraiva de Carvalho n° 8 R/C. 

O Plano pôde ainda ser consultado no site de Urbanismo da CML, na sessão de Planeamento 

Urba no(http://ulisses . cm-1 is boa. pt) 
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3. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

No âmbito da discussão pública foram recebidas 13 sugestões/reclamações provenientes de 11 

participantes. 

As participações foram entregues no CIUL, no gabinete de Relações Públicas da DMGU e pela 

internet, não se tendo verificado a recepção de nenhuma sugestão/reclamação nas juntas de 

freguesia. 

Lista dos participantes: 

-Nuno Filipe de Almeida Teodósio Jacinto (1 , 2 e 10) 

-EPAL (3) 

lho (4) 

-Zona Exemplar S.A. (12) 

-Luis Branco (13) 

As participações juntam-se em anexo ao presente documento. 
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4. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES 

Foram analisadas todas as participações e foi enviada resposta a todos os participantes 
independentemente da reclamação, observação, sugestão ou pedido de esclarecimento se encontrar 
dentro das situações previstas no ponto 5 do ArfO 77° Decreto-Lei n.0 380/99 de 22 de Setembro com a 
redacção actual. 

Seguidamente apresentam-se a identificação dos participantes, a sugestão/ reclamação respectiva e 
a ponderação efectuada que fundamentou a resposta dada. 

1- Nuno Jacinto {1, 2 e 10) 

(1)- A sugestão identificada como n° 1, bem como as 2 e 10, foram efectuadas pelo sr. Nuno Jacinto. 
A sugestão n°1 levanta questões gerais sobre o aproveitamento dos espaços verdes e dos espaços 
intersticiais entre as diversas unidades morfológicas do área do plano, sobre o aproveitamento do 
espaço da EPAL imediatamente envolvente ao reservatório e sobre o estabelecimento de uma 
ligação entre o topo da Rua Joshua Benoliel e a Rua de Campo de Ourique/ Zona do Quartel de 
Campo de Ourique. 

R. Quanto às questões levantadas sobre o topo da Rua Joshua Benoliel e Rua Ferreira Borges, a 
opção do Plano recaiu sobre a preservação do edifício existente na Rua de Campo de Ourique, 
propondo a sua transformação em equipamento de utilização pública, dada a sua localização 
estratégica, o carácter histórico do local e também pelo facto de se tratar de um equipamento 
necessário nesta zona da cidade, enquadrável num edifício que apresenta interesse patrimonial. 

Quanto ao topo da rua Joshua Beneliol, prevê-se um atravessamento pedonal no edifício inserido na 
Parcela P, de modo a que ao peão seja possível alcançar a Rua de Campo de Ourique junto ao nó 
onde se realiza o atravessamento para a rua Carlos Alberto da Mota Pinto. 

Relat ivamente às estruturas existentes no espaço pertencente à EPAL, estas poderão no futuro ser 
removidas ou adaptadas a um novo uso, integrando a estrutura paisagística local e parece ser esse o 
entendimento da EPAL, no entanto, nesta fase por questões jurídicas pendentes não é possível tomar 
decisões definitivas quanto a esta matéria. 

(2) - A sugestão n° 2, proveniente do mesmo participante da sugestão n°1, sugere princípios de 
intervenção para a rua D. João V. 

R. O relatório do Plano aponta princípios de intervenção para o arruamento, no entanto esta 
intervenção não será efectuada no âmbito deste plano, dado que fica fora do seu limite e necessita de 
um estudo integrado na rede viária ao nível municipal. 

3 -EPAL 

(3) - A EPAL coloca questões relativas à identificação da propriedade nas peças desenhadas e na 
redacção do artigo do regulamento que prevê o estabelecimento de uma cobertura vegetal no 
revestimento do reservatório, defendendo que devem estar previstas e salvaguardadas as questões 
que se prendem com a estabilidade e estanquidade do mesmo. 

R. Foram introduzidas alterações nas peças desenhadas e no regulamento de modo a contemplar e a 
esclarecer as questões levantadas. 

4 - Domingos Manuel lho 

(4) - As sugestões levantadas são questões gerais quanto à requalificação da rua D. João V e já 
foram ponderadas no âmbito da sugestão n°1. 
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R. O relatório do Plano aponta princ1p1os de intervenção para o arruamento, no entanto esta 
intervenção não será efectuada no âmbito deste plano, dado que fica fora do seu limite e necessita de 
um estudo integrado na rede viária ao nível municipal. 

5-Ana 

(5) - As sugestões levantadas são questões gerais quanto à requalificação da Av. D. João V e já 
foram ponderadas no âmbito da sugestão n°2 e n°4, que provêm da mesma morada. 

R. O relatório do Plano aponta princípios de intervenção para o arruamento, no entanto esta 
intervenção não será efectuada no âmbito deste plano, dado que fica fora do seu limite e necessita de 
um estudo integrado na rede viária ao nível municipal. 

As soluções apontadas serão enviadas aos Pelouros da Mobilidade e dos Espaços Verdes, de modo 
a que numa intervenção futura se pondere uma intervenção pontual ou geral para os aspectos agora 
suscitados. 

6- Nuno usa 

(6) - A sugestão n°6 refere-se exclusivamente aos usos previstos para a parcela P, sugerindo que o 
piso térreo não deve ser afecto o uso comercial. 

R. Quanto a esta questão julga-se que as áreas comerciais propostas para os pisos térreos dos 
edifícios no plano, para além de ser o uso que melhor se adequa a estes espaços, constituem formas 
de dinamização do espaço público a que acresce o facto de estarem previstos vários equipamentos 
para a área do plano e estes espaços comerciais servirem também para apoio aos seus utilizadores, 
constituindo portanto a melhor opção. 

7 -Joã Fonseca 

(7) - A sugestão efectuada traça considerações gerais sobre o plano e questões específicas que se 
prendem com os parâmentros de estacionamento previstos, os níveis de ruído existentes, a utilização 
do espaço sobre a cobertura da EPAL e os usos para a construção prevista e existente. 

R. Neste enquadramento foram introduzidas alterações ao nível do regulamento tendo sido retirado a 
indicação do limite máximo de estacionamento; relativamente aos usos propostos, estes são os que 
se consideram mais adequados, face ao enquadramento imediato das parcelas e aos níveis de ruído 
existentes e previstos que condicionam a sua implantação, nomeadamente da habitação, que 
constitui o uso mais sensível impondo níveis de ruído menores. 

Relat ivamente à questão levantada quando ao uso turístico estar inserido no uso habitacional, este é 
o entendimento do PDM em vigor. 
Quanto às edificações existentes aplicam-se o estipulado no PDM, salvo as existentes na Rua de 
Campo de Ourique em que se prevê alterações de usos e que estão condicionadas pelo carácter do 
arruamento. 
Quanto ao reservatório, as estruturas existentes no espaço pertencente à EPAL, poderão no futuro 
ser removidas ou adaptadas a um novo uso, integrando a estrutura paisagística local e parece ser 
esse o entendimento da EPAL, no entanto, nesta fase por questões jurídicas pendentes não é 
possível tomar decisões definitivas quanto a esta matéria. 

8- Manu Byrne 

(8) - A sugestão prende-se com o aproveitamento e vantagens da anexação da parcela L (espaço 
sem edificabilidade) à propriedade anexa, com as omissões existentes no regulamento quanto ao 
destina a dar à parcela, e quanto a alterações a efectuar nos desenhos, no que respeita à existência 
de uma colector sob a parcela L e aos acessos à garagem em segurança. 
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R. A criação de uma parcela destinada a zona verde/de estadia a anexar à parcela existente foi 
devidamente ponderada e avaliada durante a elaboração do plano pelos interessados. Trata-se de 
definir o alinhamento da parcela, com o arruamento existente ao nível da base, criando uma área de 
estadia no interior. 

Para além da melhoria em termos do desenho urbano, este aproveitamento constitui também uma 
mais valia para os ut ilizadores do edifício, dado que o logradouro da frente, permite garantir uma faixa 
de protecção do edifício ao passeio e melhores condições de habitabilidade do piso térreo e cave do 
mesmo. 

Relat ivamente às gralhas detectadas foi corrigida a Planta n°12 e alterado o traçado da rede de 
águas, bem como devidamente estabelecidos os acessos à garagem. 

9 - Construções Elói Couto, Lda 

(9) - A sugestão diz respeito à possibilidade de integração do uso turístico no edifício situado na 
esquina da rua Ferreira Borges com a rua de Campo de Ourique. Foi também levantada a questão da 
gralha existente no quadro de parcelamento quanto à área em défice. 

R. O edifício em causa é um edifício com interesse arquitectónico, apesar de se encontrar em mau 
estado de conservação. A intenção, apresentada pelo proprietário, de reconversão do edifício, 
preservando a fachada e integrando o uso turístico, é enquadrável nos objectivos do plano e portanto 
foram feitas pequenas alterações no regulamento de modo a enquadrar a pretensão, no que respeita 
à alteração dos edifícios e integração do uso turístico nos respectivos, bem como foi corrigida a 
gralha no quadro de reparcelamento . 

11 - Maria Soares 

(11) - A proprietária actual efectuou uma reclamação alegando não concordar com a proposta de 
plano, não ter sido ouvida e defendendo ter direito a ocupar as construções precárias e não 
licenciadas, descritas no registo predial como barracões, que se encontram no terreno de que é 
proprietária. 

R. O terreno ocupado pela proprietária está inserido em área de reconversão de usos mistos. De 
acordo com o arfO 73 "nas áreas de ll'econversão urbanística o licenciamento de loteamentos deve ser 
precedido de plano de urbanização ou de pormenor, com a área mínima de 1 Ha". Nos termos dos 
arfs 76° e 77° do regulamento do PDM, estas áreas devem ser sujeitas a reconversão de usos e das 
características morfológicas( ... ). 

A ocupação actual não se adequa aos propósitos de plano, "o Plano de Pormenor das Amoreiras 
destina-se a resolver urbanisticamente uma área degradada, possuindo actualmente usos 
habitacionais e industriais e também intersticiais que necessitam de uma intervenção, de modo a 
promover a sua requalificação e integração urbana com a área envolvente". 

A obra existente consubtancia-se com barracões degradados, construídos sem licença e 
relativamente à qual só consta do histórico nos serviços municipais (Ob. N°48.652), a requisição de 
licença para pintura de muro, no ano de 1934 e em documento de 1948 designado organização do 
arquivo a descrição da obra é a de "terreno com barracas". 

A proposta de plano para a área em causa foi aquela que se considerou mais adequada face às 
características da propriedade, seu enquadramento e necessidades detectadas em termos de 
equipamentos e infra-estruturas para a área do mesmo. No plano a implantação das construções não 
é feita propriedade a propriedade é feita em conjunto definindo um desenho coerente. 

No que diz respeito à participação pública o plano correu todos os trâmites legais exigidos. 

O plano atribui à proprietária , de acordo com a dimensão da sua propriedade e de acordo com os 
usos direitos de edificabilidade definidos através do sistema de perequação, uma nova parcela -
Parcela B, que abrange parte da sua propriedade, na área mais próxima do arruamento (Rua Maria 
Pia) e parte da propriedade actualmente municipal contigua. 
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Para a traseira da actual propriedade é proposto a instalação de uma infra-estrutura (silo automóvel) 
que para além de ser uma infra-estrutura necessária nesta área, é perfeitamente enquadrável nesta 
área que por si está condicionada. Trata-se de uma área muito afastada da frente de rua, em que 
existe risco de caída de elementos que se desagregam do talude (tal como testemunhado pela 
proprietária), promovendo com a construção a estabilização do talude e que ainda permite resolver de 
forma interessante a área situada na cota mais alta dado que se propõe a construção de uma área 
ajardinada sobre o silo automóvel, com vista para a encanta do Parque do Monsanto. 

Os representantes da actual proprietária, cujo prédio urbano foi objecto de registo predial na data de 
16 de Outubro de 2008, tendo como causa subjacente ao acto a sucessão hereditária e 
testamentária, data essa que é posterior à apresentação pública dos termos de referência do Plano, 
nunca mostraram interesse em estabelecer uma solução para esta questão dentro dos objectivos 
estabelecidados para o plano, defendendo sempre a manutenção dos barracões, o que não se 
afigura como solução possível. 

12 -Zona Exemplar S.A. 

(12) - A sugestão levanta questões quanto às características da soluçã.o definida para a UE3. 

R. Relativamente às questões levantadas julga-se ser a solução adoptada a melhor solução face às 
condicionantes existentes e à classificação de espaço, devidamente ponderadas. No que respeita aos 
condicionantes existentes foram ouvidas todas as entidades com responsabilidades na matéria e 
feitas as alterações necessárias, nomeadamente no aspecto levantado pela EPAL e pela D. G. 
Cultura que se prendia com a proximidade do ramal do aqueduto à construção proposta, tendo sido 
previsto um maior afastamento ao mesmo. 

Relat ivamente ao acesso pela rua Silva Carvalho, esta é a forma que se julga mais correcta dado ser 
o arruamento com menor procura e o arruamento principal ser uma via integrada na rede de 
distribuição da cidade o que iria introduzir maiores perturbações. Dado que o plano prevê a alteração 
do nó definido pela rua Ferreira Borges com a rua José Gomes Ferreira, passando a permitir a 
viragem à esquerda a partir desta, a rua Silva Carvalho terá menor procura. 

13 - Luis Branco 

(13) - A reclamação prende-se com a área da parcela propriedade da lnvestife, Investimentos 
Imobiliários S.A., na UE2. 

R. Actualizou-se o nome do proprietário nas peças e verificou-se quanto à reclamação das áreas que, 
de acordo com o registo predial, as áreas registadas não tinham correspondência com a realidade, e 
que esta discrepância resultava da não actualização ·do registo, pela exclusão das áreas expropriadas 
pela CML na década de 80 para construção do arruamento, encontrando-se portanto as áreas 
consideradas no plano correctas. 
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5. ALTERAÇÕES EFECTUADAS AO PLANO DE PORMENOR 

O plano sofreu algumas alterações ao nível das peças, no sentido de adequar e esclarecer a 
conformidade do plano com alguns aspectos, no entanto na generalidade a proposta não sofre 
alterações apenas está mais concreta na proposta relativa a algumas parcelas. 
Foram feitas pequenas correcções, dado terem sido detectadas algumas gralhas ao nível das 
peças escritas e desenhadas. 

Peças escritas: 

Regulamento 

A~ 8° - Salvaguarda para manobra dos veículos dos bombeiros; 

Arto go 
Ponto 1- Eliminação dos limites máximos para estacionamento; 
Ponto 3- Introduzida: "Em alternativa o estacionamento privado pode ser executado na própria 

parcela, admitindo-se para tal a construção de uma cave"; 
Ponto 4- Introduzido: "No que respeita ao silo automóvel o número de lugares pode ser ajustado de 

acordo com o projecto de execução". 

Art0 12° 
Ponto 4- Introduzido: "com a devida salvaguarda da estabilidade e estanquidade do reservatório" 

A~ 13° 
Ponto 4- Acrescentado: ''sendo a área remanescente cedida para domínio público e o limite da 
parcela ajustado" 

Art0 16° 
Ponto 3- Introduzido: "A parcela L, identificada na Planta de Implantação, destina-se a ser anexada 
ao prédio adjacente situado no Beco do Fogueteiro n° 2-2A. Caso o proprietário não esteja de acordo 
na sua integração, deve integrar o domínio público." 

Art 17° 
Introduzidos os pontos 3 e 4: 
Ponto 3- Entre o no 164 e o n° 170 é permitida a substituição do edifício existente, desde que 
salvaguardada a fachada. É permitida a alteração do uso para uso turístico. 
Ponto 4- No enquadramento do previsto no número anterior, admite-se a construção de caves que 
colmatem as necessidades do projecto. 

Programa de Execução e Financiamento 

Quadro 1 - Alterado o Quadro de Reparcelamento, de acordo com os novos dados relativos aos 
registos de propriedade entregues pelos proprietários; 

Reordenadas as alíneas, e) do ponto C, dado que existiam duas alíneas e) nesse ponto. 
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Peças desenhadas:: 

Planta 1 
Introduzido desenho de pavimento diferenciado na Parcela L e eliminado o elemento arbóreo 
previsto, dada a incompactibidade com a localização da entrada de garagem existente. 
Introduzido um espaço para atravessamento de veículos de emergência na rua José Gomes 
Ferreira, dando responta à preocupação dos B. V. de Campo de Ourique; 
(alterações efectuadas em todas as plantas em que essa representação tem expressão) 

Planta 6 
Feitas alterações no quadro de cadastro existente de acordo com os registos actualizados 
apresentados pelos proprietários. 
Introduzidas alterações no que respeita a construções a demolir de acordo com a situação actual. 

Planta 7 
Substituído o quadro de reparcelamento de acordo com o os novos elementos apresentados pelos 
proprietários (registos de propriedade). 
Introdução das coordenadas dos pontos de extremidade das novas parcelas. 

Plantas 1 O e seguintes (Infra-estruturas) 
Substituído o limite da parcela A e introduzida a designação de parcela S que se encontrava 
omissa 

Planta 12 
Alterado o traçado da rede (SOOFD e 80FF) a desactivar e a projectar 
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ANEXO 
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