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ASSUNTO Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa 

Data 

08/02/2011 

CódigoSIG 

RESUMO: 

Após Conferência de Serviços, reuniões de Concertação e alterações ao Plano que foram 
consideradas pertinentes em função dos pareceres das entidades, entende-se que o Plano está em 
condições de ser presente a reunião de camara para que esta delibere a abertura do período de 
Discussão Pública 

À consideração do Chefe da DCIP, 

Sr Arq. Eduardo Campelo 

Informação 

Realizou-se a 3 de Fevereiro 2010, uma conferência de serviços sobre a 

proposta de Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa, de acordo com o 

previsto no n.0 3 do artigo 75-C, do DL n.0 46/2009 de 20 de Fevereiro. 

A CCDR - LVT convocou para essa reunião 11 entidades das quais estiveram 

presentes 3, tendo sido recebidos, no total, 9 pareceres. A CML esteve 

presente como observadora. 

O IGESPAR, a ANPC e a ANA deram parecer positivo condicionado, a 

LisboaGás, a REFER e a CCDR emitiram parecer negativo e as restantes 

entidades pronunciaram-se favoravelmente. 

Foram enviados ma1ls às entidades cujos pareceres foram favoráveis 

condicionados ou desfavoráveis, com o objectivo de informá-los das alterações 

efectudas nas várias peças do Plano e desta forma, ir ao encontro das 

preocupações e discordâncias apresentadas, nomeadamente: 

DCIP 

Despacho 

Eduardo Campe/o 
Chefe da Divisão de Coordenaçfo de 

lnstrumenros de Planeamento 



À ANA, Aeroportos de Portugal, comunicou-se que foi alterada a 

cércea do edifício C, de forma a dar cumprimento à servidão 

Hadioeléctrica do aeroporto de Lisboa; 

Ao IGESPAR, informou-se que foi acrescentado como anexo ao 

relatório, uma caracterização arqueológica e ainda uma proposta de 

medidas de minimização de impactos para o Plano, elaborado pelo 

Departamento de Património Cultural, Divisão de Museus e Palácios 

da Câmara Municipal de Lisboa; 

À LisboaGás, informou-se que foram acauteladas no relatório as 

interferências da proposta com as infraestruturas da lisboaGás; 

À ANPC, comunicou-se que foram introduzidas alterações no 

regulamento e relatório, de forma a dar resposta ao risco sísmico e ao 

risco de inundação urbana; 

De forma a ir ao encontro das reservas constantes do parecer da 

REFER e após reunião de concertação, foi efectuado um pedido de 

redução das obrigações ao IMTT nos termos do disposto no n° 2 do 

artigo 14° do Decreto-Lei 276/2003, de 4 de Novembro, com o 

objectivo de solucionar os problemas relacionadas com as medidas de 

minimização de ruído preconizadas no Plano e a proximidade à "Linha 

de Cintura• de um dos lotes propostos (Lote C). Pedido este que 

mereceu parecer favorável. 

Informou-se ainda a CCDR - LVT das alterações ao Plano concretamente: a 

introdução os elementos em falta como a ficha de dados estatísticos; o relatório 

dos compromisos urbanísticos; o plano de Execução e o plano de 

fil}anciamento, entre outras questões que tinham sido abordadas no parecer 

daquela Entidade, assim como a rectificação de diversos elementos que esta 

Entidade considerou estarem incorrectos. 
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Consideramos que foram introduzidas nesta Proposta de Plano todas as 

alterações que considerámos pertinentes e/ou possíveis das que foram 

apontadas pelas entidades com interesses a ponderar na área de intervenção. 

Propõe-se que se ponha à consideração da Câmara a abertura de um período 

de discussão pública do Plano, por um período de 22 dias após a sua 

publicitação, de acordo com o que se encontra previsto na lei, com pelo menos, 

uma sessão pública de apresentação do Plano. 

ANEXOS: 

Acta da Conferência de Serviços e Pareceres das Entidades 

Concertação: respostas enviadas e recebidas 

Quadro resumo das alterações introduzidas 
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Pe: Eduardo Campelo 
Enviada: terça-feira, 1 de Feve 
Para: 'mlduque@ana.pt' 
Assunto: PP Av. José Malhoa 

Exmos. Senhores. 

Na sequência do vosso parecer sobre o Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa produzido na sequência 
da Conferência de Serviços prevista no n.0 3 do art. 75°-C do Decreto-Lei n.• 380/99. de 22 de Setembro, com 
a redacção dada pelo Oecreto·Lei n.0 46/2009, de 20 de Fevereiro (RJIGT), realizada em 3 de Fevereiro de 
2010 na CCDRLVT, informamos o seguinte: 

L Foi alterada a cércea do Edifício C de forma a dar ctJmprimento à servidão Radioeléctrica do aeroporto 
de Lisboa, conforme exposto na pág. 37 do regulamento: 
"a implantação e volumetria definidas definem um edifício de formas agrupadas, numa tipologia do tipo 
~torre", que respeita as colas altimétricas da servidão aeronáutica. e que se afasta dos alinhamentos a 
45• do edifício mais próximo (assegurando as vistas para Monsanto das Twin Towers( .. )" 

Introduzidas estas alterações julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer 
favorável. pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação de 
Câmara nesse sentido. 

Com os melhores ctJmprímentos 

Eduardo Campelo 
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeamento I Departamento de Planeamento Urbano da 
Câmara Municipal de Lisboa 

Anexo· Regulamento 



De: 

Enviado: quarta-feira, 2 de Fevereiro de 2011 12:00 

Para: pt 

C c: 

Assunto: PP Avenida José Malhoa 

Exmos. Senhores 

Na sequência do V. parecer sobre o Plano de Pormenor da Av José Malhoa produzido na sequência da 

Conferência de Serviços prevista no n.0 3 do art. 75°-C do Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de Setembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de Fevereiro (RJIGT), realizada em 3 de Fevereiro de 2010 

na CCDRLVT, informamos o seguinte: 

Como anexo ao Relatório foi acrescentado a "caracterização arqueológica e proposta de medidas 

de minimização de impactos para o Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa e Envolventes" 

elaborado pelo departamento de património Cultural - Divisão de Museus e Palácios da Câmara 

Municipal de Lisboa: 

''O espaço de cerca de 15 ha, da freguesia de Campolide, abrangido pelo PPAJM não integra 

qualquer imóvel classificado ou qualquer servidão na área do património cultural. De igual modo, 

na versão provisória do Inventário Municipal do Património (de 03/07/2007), também não constam 

quaisquer referências. 

Contudo, o 5° volume dos roteiros de freguesias editado pelo Pelouro da Educação da Câmara 

Municipal de Lisboa em 2000, "Pelas Freguesias de Lisboa: São Domingos de Benfica, São 

Sebastião da Pedreira, Nossa Senhora de Fátima, Campolide", assinala (p.88) no n°302 da Rua 

de Campqlide um edifício de construção Pombalina que na fachada possui uma lápide foreira, 

cuja inscrição ("NO 23/Basilica de Santa Maria/ 1787") indica que quem quer que explorasse a 

propriedade, na época, era obrigado a pagar foro à Sé Catedral de Lisboa. O mesmo roteiro 

apresenta (p.95) o conjunto urbano da Avenida José Malhoa como um mostruário da arquitectura 

nacional e internacional das décadas de 1980 e 1990 e refere (p.85) "o gigantismo inusitado em 

frente de Monsanto" do, então em construção, empreendimento conhecido como "Twin Towers" e 

o seu toque de modernidade. 

A ausência de referências nas listas do património cultural, contraposta à identificação de valores 

noutras listas não oficiais são, de algum modo, esclarecedoras a respeito da forma como tem sido 

usado, ocupado e encarado aquele território. 

De facto, o espaço em apreço no PPAJM foi até meados do século XX uma área rural, zona de 

herdades para plantio de vinha, oliveira e hortícolas. Foi apenas a partir dessa altura que este 

espaço específico começou a ser gradualmente integrado na malha urbana, perdendo 

rapidamente as suas características de ruralidade, embora deixando casualmente reminiscências 



rústicas como o casario à volta do eixo viário fóssil que era a Estrada e hoje Rua de Campolide, 

de que será exemplo o imóvel n°302 da Rua de Campolide, já referido. 

A documentação arquivística, cartográfica refere a área de Campolide desde o século XII, 

assinalando sempre esse uso rural. Para o espaço específico do PPAJM, nem sequer refere a 

existência de casas apalaçadas, ermídas, ou semelhantes (que, no entanto, existem nas 

imediações). 

Mas os vestígios da ocupação humana da área são bem mais antigos do que a documentação faz 

crer. De facto, em 1953, na nova série do volume 11 da revista "Arqueólogo Português", foi 

publicado por Adelino Marques de Almeida, um artigo intitulado "Estação Arqueológica dos 

Arredores de Lisboa nas Terras do Pita a Palhavã". Nesse texto se descreve a descoberta 41 

utensílios do Paleolítico (32 peças de sílex, 3 de quartzito e 6 de quartzo), no local do quarteirão 

que da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro faz esquina para a Rua Basílio Teles. É de supor 

que a construção do quarteirão tenha implicado o desaparecimento desse arqueossítio (em parte 

ou no todo), uma vez que a Carta Arqueológica de Lisboa publicada por João Muralha Cardoso, 

na Revista Municipal, em 1988 dá o local como estação arqueológica desaparecida. 

O Plano Director Municipal de 1994, ainda em vigor, contém um mapeamento de duas áreas de 

potencial valor arqueológico, sujeitas a um articulado específico (15°), criado para acautelar o 

registo de valores arqueológicos, que promoveu ao conhecimento da realidade arqueológica das 

zonas abrangidas. 

Todavia o território incluído no PPAJM não está abrangido pelo regime estipulado para as zonas 

de Potencial Valor Arqueológico e por isso, nenhuma operação urbanística que envolvesse o 

remeximento de subsolo foi alguma vez alvo de intervenção arqueológica, nem que fosse o 

simples acompanhamento da obra por arqueólogo. Deste modo, embora a área, tal como todo o 

território nacional, esteja sujeita à Lei de Bases do Património {qUie obriga à notificação do achado 

de qualquer valor arqueológico e à definição de estratégias que garantam o seu registo) nada 

mais se sabe sobre a realidade arqueológica da zona, até porque muitos dos valores 

arqueológicos são dificilmente identificáveis por quem não tem sensibilidade ou formação 

específica. 

Apesar de tudo, antes do processo de urbanização ter sido implementado, esta área incluída no 

PPAJM, toda em grande parte, foi alvo de prospecções arqueológicas, as mesmas que permitiram 

identificar o arqueossítio das Terras do Pita (actualmente, quarteirão que faz esquina entre a 

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e a Rua Basílio Teles). As lacunas da legislação de então, 

no que respeitava ao património arqueológico, levaram a que os resultados dessas prospecções 

não tivessem qualquer efeito nos planos de urbanização da época e as construções avançaram 

sem que houvesse a obrigatoriedade das intervenções arqueológicas. Situação que se mantém 

até à actualidade. 

Assim, atendendo a que a área em questão foi, nos inícios do século XX, sujeita a prospecções 

arqueológicas que permitiram identificar um único arqueossítio e que a urbanização recente não 

levou em consideração a identificação dessa estação a ponto de presentemente não se saber se 

ela foi de facto destruída ou está apenas soterrada pelas construções e considerando que não 



parece justificável, em sede de revisão de PDM incluir esta zona em Área de Intervenção 

Arqueológica, propõe-se que o regulamento do PPAJM obrigue à aplicação nos quarteirões que 

fazem esquina entre a Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e a Rua Basílio Teles (desde que 

não possuam garagem subterrânea) e respectiva via pública, do articulado relativo à Área de 

Potencial Arqueológico de nível 2 do PDM 1994, actualmente em vigor e do articulado relativo à 

Área de Intervenção Arqueológica de nivel3, após a revisão do PDM.ft 

Com este complemento julgamos estar ultrapassado o condicionamento que colocaram, quando da emissão 

do vosso parecer favorável, pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após 

deliberação de Câmara nesse sentido. 

Com os melhores cumprimentos 

nnrnar'"'"'~" de Instrumentos de Planeamento I Departamento de Planeamento Urbano da 
Câmara Municipal de Lisboa 

Anexo: Relatório do Plano. 



Pe: Eduardo Campelo 
Enviad 
Para: 
Assun 

~ • • I - • • • f de 2011 18:31 

. .. . . . 

Exmos. Senhores. 

Na sequência do vosso parecer sobre o Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa produzido na sequência 
da Conferência de Serviços prevista no n.0 3 do art. 75°-C do Decreto-Lei n.0 380/99. de 22 de Setembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de Fevereiro (RJIGD, realizada em 3 da Fevereiro de 
2010 na CCDRLVT, informamos o seguinte: 

1. Foi emendado a troca das legendas entre a Planta 10.1 e 10.3. 

2. De forma a acautelar as interferências da proposta com as infra-estruturas da Lisboagás, foi 
introduzido na página 32 do relatório a seguinte precaução: 

"Na proposta de arborização contida na solução global que apresentamos prevê-se a utilização de 
espécies da flora local ou adaptadas. As plantações de árvores serão feitas com espécies de 
dimensão nunca inferior a 6.00 metros e PAP 16118 desde que a sua presença seja compatível 
com os elementos arquitectónicos a valorizar. Na plantação de árvores e projectos de execução 
de operações urbanísticas relev<~ntes serão E!doptadas medidas de compatibilização com as 
redes de infra-estruturas existentes, designadamente, comas as redes de abastecimento de gás 
(principalmente ao longo da Av. Columbano Bordalo Pinheiro): 

Introduzidas estas alterações julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer 
desfavorável. pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação dê 
Câmara nesse sentido. 

Com os melhores cumprimentos 

Eduardo Campelo 
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeamento I Departamento de Planeamento Urbano da 
Câmara Municipal de Lisboa 

Anexo: Relatório do Plano. 



~---· ·- ... ------· -~·-· ..... --' .. ~ ··--~ . _ .. _, . 

Env~· · · - · Fevereirode201117:17 
Pa 
Assun o: : v. ose alhoa 

Exmos. Senhores 

Concordamos que as alterações introduzidas respondem saUsfatoriamente às reservas colocadas pela 
Usboagâs no parecer relativo a este Plano de Pormenor. pelo que não temos qualquer objecção ao 
prosseguimento do processo com o início da discussão pública. 

Com os nossos melhores cumprimentos 

Carlos Silva 

Llsboagás-ORD, S.A. 
Direcção Técnica 
Engenharia e Projectos 



Para: 'sec.lisboa@prociv.pt' 
Assunto: PP Av. José Malhoa 

Exmos. Senhores. 

Na sequência do vosso parecer sobre o Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa produzido na sequência 
da Conferência de Serviços prevista no n.• 3 do art 75"-C do Decreto-Lei n.• 380/99, de 22 de Setembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.• 46/2009, de 20 de Fevereiro (RJIGT), realizada em 3 de Fevereiro de 
2010 na CCDRLVT, informamos o seguinte: 

1. Risco Sísmico: foi introduzido no Relatório uma caracterização do Risco Sísmico e respectivas medidas de 
minimização. 

2. Risco de Inundações Urbanas: foi acrescentado no ponto 3 do art.13" do Regulamento: ·Nos espaços 
centrais a consolidar os pisos abaixo da cota de soleira são destinados unicamente a estacionamento e áreas 
técnicas' 

Introduzidas estas alteraçôes julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer 
favorável, pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação de 
Câmara nesse sentido. • 

Com os melhores cumprimentos 

Eduardo Campelo 
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeamento I Departamento de Planeamento Urbano da 
Câmara Municipal de Lisboa 

Anexo: Extracto do Relatório e Relatório do Plano 



----------
Oe: André Fernandes [mailt 
Enviada: quarta-feira, 2 de 

. . civ.pt] 
6 

Para: eduardo.r;ampelo@cm-lisboa.pt 
Assunto: FW: PP Av. José Malhoa 

Exmo. Sr., 

' I 

Após analise da documentação remetida somos a Informar do Parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 

André Fernandes 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa 

-~ .. : ~ .. -. ~ . .:. - -~ :M;J:-
Rua C&m111a P...mna. N. t 43-45) 1 150-()82 ~boa I PO<tugel 
Te!.: +351 218112011110 Fftx: +-~1 218 887 738 

;~~X?:-:Pf<9g5f,·!"ili· 

AV1SO 
EGtca mensegem c qucUoquor csnexoca aeus podem oontcr informaoõo oonfidenoiol poro -uao exclusi vo do deatlnalárlo. Cabe ao df 
qv1re~ mAdlda5 que G5Gegv r snt que q5tt11 men~t~gem não af.aota os seus '6 l&l81TU:t6. Se não Jor o de~l1nBtárlo . não dQVttr6 uiur. d 
proaoder 4 sua ollmlnaçio a Informar o amluor. IÔ oatrl!smcnro proibido o uao . s d lsmbuloão. a oópla ou quolqucf forma de d• 
seu.a onexoa. Obrigado. 



.:'l>ll lll>, 1.1'. 

S/Comunicação 

Sociedade de Construção do Chile, Ld 3 

Lugar de Espido 
Via Norte - Maia 
4470-177 Maia 

N/Refc rl'nc ia Dtrt~ 

045200048103642 10-01-2011 

brigações associadas à Zona unon aedificandi" 

nento de 12-08-201 O dirigido ao IMTT, com pedido de redução das obrigações 
a prédio urbano sito na Rua de Campolide, freguesia de S. Sebastião da 
lfinante com o domínio público ferroviário - Linha de Cintura - de acordo com 
a na Câmara Municipal de Lisboa, infonno o seguinte: 

e para os efeitos dos n°S 2 e 3 do artigo 14°. do Decreto-Lei n°. 276/2003, à 
l-estrutura - REFER, EP a emissão do respect ivo parecer, e procedeu-se à 
>S de Portugal, EP. 

09-2010, transmitiu ao IMTT o seu entendimento sobre o assunto, nos 
1ualquer intervenção confinante com o caminho-de-ferro deve 
1uardar as necessárias condições de exploração, como sejam a 
a para os comboios da CP, devendo ser tomada em linha de conta a 
1te de vedação da área de estaleiro, garantindo a impossibilidade de 
emporária, da faixa ferroviária. Deverá igualmente, garantir-se que da 
:, movimentos de terra ou outros trabalhos não serão induzidos esforços 
1minho-de-ferro. Deverá garantir-se que no futuro não venham e resultar 
vibrações, intromissão de estranhos na ou via-férrea, bem como outras 

Jtura, depois de reunião havida com a requerente e por ofício de 06-01-
, considera pertinente e viável, a proposta analisada tecnicamente, 
os seguintes pontos: 

nitirln Anr~mioh;:! r ~n11as de oualnuer nroveniÃnr:i;:! 011 riP.!=:oP.i;:!r rP.c:írl1rnc: 



1sideração o disposto no n.0 5 do artigo 19.0 do Regulamento Geral do 
ado pelo Decreto-Lei n.0 9/2007, de 17 de Janeiro), o receptor sensível, 
mtemente se estar a instalar, deverá adoptar e implementar medidas de 
onoro. Assim, a REFER não assumirá qualquer responsabilidade por 
:lamações dos moradores resultantes da circulação ferroviária e acções 
3o/conservação da infra-estrutura; 

~dação deverá ser de molde a não prejudicar a visibilidade da via, das 
nível e da sinalização ferroviária, não podendo exceder 1,80m; 

1tilizadas gruas durante a fase de construção, a sua colocação deverá 
Jma distância à via-férrea igual à da sua altura. 

:luído no Regulamento do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa, 
Josto pelo requerente, a necessidade do Projecto de Fundações e a 
te controlo e monitorização dos trabalhos de escavação e muro em 
J serem aprovados pela REFER em sede de licenciamento da 
Lote C. 

concedida a autorização requerida, nos termos do artigo 14° do Decreto-Lei 
respeitadas as condições acima referenciadas. 

rimentos. 

A Vogal do Conselho Directivo 

antação do 
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Projecto do Edifício D. João V, Rua de Cam1 



ENTIDADE Tipo
DESCONFORMIDADES 

APONTADAS NO PARECER
 RECTIFICADO

ANA Condicionado

“A área em causa está 
abrangida pela Servidão 
Aeronáutica do Aeroporto de 
Lisboa (…) verifica-se que o 
edifício C do referido Plano 
perfura a servidão 
radioeléctrica daquele 
aeroposto em cerca de 1.40 
metros.”

Foi alterada a cércea  do 
Edifício C de forma a dar 
cumprimento á servidão 
radioeléctrica

Ausência caracterização risco 
sísmico

Rectificado

precaução para as inundações 
Urbanas-Caves

Rectificado

IGESPAR Condicionado

Inexistência de uma 
caracterização 
Patrimonial/Arqueológica da 
área do Plano

 foi acrecentado a 
“caracterização arqueológica e 

pproposta de medidas de 
minimização de impactos para 

o Plano de pormenor da 
Avenida José Malhoa e 

Envolventes” 

a Planta 10.1  10.3  têm os 
conteúdos trocados em 
relacção à respectiva 
identificação/ legenda

Rectificado

“o Plano prevê a implantação 
de árvores em locais onde não 
são mantidas as distâncias de 
segurança/protecção às 
tubagens pré-existentes"

Rectificado

REFER Desfavorável
situações de conflito entre o 
ruído inerente ao transporte 
ferroviário e o Lote C

foi solicitado a emissão por 
parte do IMTT de uma 

autorização de redução das 
obrigações para o lote em 

questão que mereceu parecer 
positivo

Planta de Zonamento à escala 
1.2000

introduzida 

Relatório dos compromissos 
Urbanísticos

foi acrescentada a lista dos 
compromissos

Ficha de dados estatísticos
foi preenchida e junta ao 

relatório

Programa de execução e 
plano de Financiamento

o documento foi elaborado e 
junto ao processo

Conteúdo Documental foram considerados em falta os seguintes elementos:

Conteúdo Material foram considerados em falta os seguintes elementos:

ANPC Condicionado

GDL Desfavorável



Enquadramento  no PDM Rectificado

Extracto do PROT-AML Introduzido

Indicação das cérceas do 
edificios novos

estavam indicados nos perfis 
mas agora estão tb na planta 

de implantação

regras de ocupação e gestão 
do espaço público

caracterização em matéria de 
equipamentos de utilização 

colectiva

Estruturação das acções de 
perequação

Introduzido

Rectificado

Introduzido

desconhecimento se ocorrem 
ou não situações passíveis de 

serem classificadas como 
REN

em sede de elaboração da 
revisão do PDM, ficou 

esclarecida a não existência 
de REN no concelho de Lisboa

Estas regras serão definidas no âmbito dos projectos 
de execução

Trata-se de uma zona consolidada para a qual não são 
ponderados novos equipamentos

Regulamento Geral do Ruído

CCDR-LVT Desfavorável



PEÇA DO PLANO 
RECTIFICADA

Regulamento (pag.37)                    
Pl. Implantação

Relatório (pag.26 e 27)

Regulamento  art. 13 -
3

anexo ao Relatório 

Planta 10.1 e 10.3

 Relatório (pag.32)

anexo ao Relatório 

Planta n.12

Relatório 

Relatório 

 foram considerados em falta os seguintes elementos:

 foram considerados em falta os seguintes elementos:



ponto 1.2 do Relatórion 
- Enquadramento 

Urbanístico

Planta de Implantação 
(Pl1)

Regulamento arts 19º 
e 20º

foi feito um novo 
levantamento de dados 
e elaborado um novo 

documento

Regulamento art 8.º-
Prevenção e controlo 
da poluição sonora

ponto 1.3 do Relatório  - 
Enquadramento 

Ambiental

Estas regras serão definidas no âmbito dos projectos 
de execução

Trata-se de uma zona consolidada para a qual não são 
ponderados novos equipamentos


