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I. Conferência de Serviços 
 

1.Acta da Conferência de Serviços 

 

2.Pareceres das entidades consultadas no Âmbito da Conferência de 

Serviços 
ANA – Aeroporto de Lisboa 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

ARH – Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P. 

CCDR-LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

DRC-LVT – Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo 

INIR – Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias 

Lisboagás 

IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

REFER - Rede Ferroviária Nacional 
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II. Concertação 
 

1.Entidades cujos pareceres foram favoráveis condic ionados ou 

desfavoráveis  
ANA – Aeroporto de Lisboa 

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

Lisboagás 

REFER - Rede Ferroviária Nacional, Pedido de Redução de Obrigações de acordo com o D.L. 276/2003 

CCDR-LVT  

 

2.Quadro Indicativo das alterações efectuadas 

 

3.Inf nº 55/DMPU/DPU/2010 
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ACTA DE REUNIÃO 

CONFERêNCIA DE SERVIÇOS - Artigo 75°-C - D.L. n.~ 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.~ 46/2009, de 20 de Fevereiro- Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

Data: 03 de Fevereiro de 2010 

Hora: 10HOO 

Local: CCDR-LVT- Rua Braamcamp, N." 7,- 5." piso, Lisboa 

1. PARTICIPANTES 

Lista de presenças anexa. 

2. ORDEM DE TRABALHOS 

"PLANO DE PORMENOR DA AV. JOS~ MALHOA - Lisboa 

1. Dispensa de Avaliação Ambiental (AA) , 

2. Plano de Pormenor (PP) 

3. ASSUNTOS TRATADOS 

a) NOTAS GERAIS 

Deu-se início à Conferência de Serviços com representação das entidades indicadas na lista de presenças anexa. A 
I Cêmara Municipal de Lisboa (CML) fez-se representar na qualidade de observadora. 

I.J + ......... -· -- . --- -------- .. -----
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de t:.isboá e·Vale-aoTe]ó (CCDR-lVT) fez o·.enquadramento .. 
da Conferência de Serviços no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGn. 

Constatou-se a ausência de várias das entidades convocadas pela CCDR-LVT para a Conferência de Serviços, a 
saber: Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRC-LVT), Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, lP 
(ln IR); Aeroportos de Portugal (ANA); :Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM); Electricidade 'de Portugal 
'(EDP); Administração da Região Hidrográfica do Tejo, JP (ARH-Tejo, lP); Rede Ferroviária Nacional (REFER) e 
Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). 

A DRC-LVT e a ANACOM informaram previamente da sua ausênci.3, remetendo os respectivos pareceres (que f1cam 
anexos à presente Acta). A ANPC informou, de igual modo, que não seria possível a sua comparência na Conferência de 
Serviços. · 

: A LisboaGás e o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) entregaram em reunião 
pareceres escritos, que ficam anexos .à Acta. Esta última entregou ainda a respectiva Decl~raçê.o de _poderes de 
representação do organismo. 

O parecer da CCDR:LVT ficará também anexo à Acta. 

A CCDR-LVT relembrou qUe as posições a assumir pelos presentes em reunião constituem, nos termos do RJIGT, as 
posições dos organismos que representam. 

Rua Braamcamp, 7- 1250-048 LISBOA- Tel. ~1 01 01 300- Fax 21 01 01 302 
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b) ISENÇÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

O !GESPAR, enquanto entidade com responsabilidades ambientais especificas (ERAE), informou que dos elementos 
do plano enviados para apreciação não era feita alusão a esta matéria, desconhecendo-se se a CML teria 
determinado a dispensa de Avaliação Ambiental. Nesse sentido, assumindo que tal tivesse ocorrido, este organismo 
não contestou a competente decisão camarária. Não obstante, considerou que à falta de AA, o Relatório de 
fundamentação do plano deveria conter uma caracterização objectiva do recurso territorial que ao património 
legalmente representa. 

A CCDR-LVT informou o IGESPAR que, de facto, a CML remeteu apenas à CCDR a referida fundamentação que se 
verifica agora não constar dos elementos enviados às entídades para pronúncia (em CD). Considerou-se que a referida 
fundamentação poderia ficar,ficar anexa à presente Acta. 

A CCDR-LVT, enquanto ERAE, informou ter analisado a fundamentação apresentada, tendo considerado nada haver 
a opor à competente decisão camarária . 

... 

c) PLANO DE PORMENOR 

O IGESPAR resumiu do seguinte modo o seu parecer à proposta de plano: 

O No Relatóno de fundamentação venfica-se uma total ausêr"lcia de caracterização da área de intervençao no que concerne 
especificamente ao patrimór~io arqueológico, defir"lido na alínea e) do art." 10" do RJIGT. 

O De acordo com o expresso em Relatório, o planeamento da área urbar"la cor~solidada em preser~ça é alicerçado r"IOS 

processos urbar~ístícos que a antecederam, daí a importãr~cia da caracterização patrimonial da área e da sua valoração como forma 
de compreer"lder esses processos. oà análise paisagística e ambiental deser~volvida, esta matéria é totalmente ignorada, o factor 
ambiental património, como é legal e consensualmente admitido, foi obliterado no processo de plaMamer~to. 

O Na área em questão a Base de Dados Nacional de Sítios arqueológicos 'ENDOVÉLICO" refere a existência de um Sítio 
"Terras do Pita", do qual foram recolhidos materiais pré-históricos. Este sitio, como é indicado na Carta Arqueológica do Concelho de 
Lisboa. publicada na Revista Municipal de Lisboa em 1988, já se encontrava destruido. 

O Sendo omissa a caracterização patrimonial, não seria expectável encontrar no Regulamento do plano quaisquer medidas 
de salvaguarda. Alertou ainda para as lacunas verificadas ao nível da alusM a diplomas revogados. destacando ainda a existência 
de dois artigos por redigir. 

A LJsboaGãs alertou, desde logo, para a existência de conteúdos trocados em duas peças desenhadas. Continuou 
resumido o seu parecer do seguinte modo: 

' 

' 
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·-··-··- O ·i:-p·roposta· a cfiãÇ2o de-váriOs -e~xa·s arboreos "i:iu.i:n '"n"as· AV.· JOSe -MalhOã ·e·· COium-banõ-Ei"Ordã-10-·Pinheir"O,"""qUerrJOS 
quarteirOes Interiores ao espaço entre aquelas avenidas. O plano prevê a implantação de árvores em locais onde não são mantidas 
as distâncias de segurança/protecção às tubagens pré-existentes, havendo casos de implantação de árvores sobre a própria 
conduta. 

-~--

O Embora conste do plano uma planta de implantação da rede de gás, não é proposta qualquer medida de compatibilização 
da' estrutura verde a implantar com as infraestruturas de subsolo. ' 

O É particularTnente preOcupante a implantação de árvores ao longo do passeio da Av. Columbano' Bordalo Pinheiro por se 
tratar de uma zona onde a LisboaGás dispOe tanto de rede de média pressão como de baixa pressão e de um posto de redução de 
pressão com espaço limrtado no passeio e onde previsivelmente existirão outras infraestruturas de subsolo. 

A CCDR-LVT questionou a LisboaGás quanto à possibilidade de se poderem vir a avaliar pormenorizadamente estas 
questOes em sede de projecto de execuçao. A LisboaGás considera que, de facto, estas questões terão de ser 
a_nalisadas em ponnenor ao nível do projecto, não podendo contud9 aceitar que não sejam desde já acauteladas em .. 
sede de planeamento as interferências da proposta com as infraestruturas da LisboaGãs. 

Quanto ao parecer da CCDRLVT, esta relembrou que nos termos do n. 0 3 do arP 75.°C do RJIGT o mesmo incide 
sobra três vertentes bastante abrangentes, ressalvando o f.9cto de não aludir a questões relacionadas com a coerência 
formal tias peças escritas e desenhadas do plane, cuja responsabilidade é" da CML. 

.C9ffiQ_fJCltªpr$xia. º-ª~.tac:qu o f.açto. da ÇML ter prescindido do acompanhamentO da CCDR, sendo a primeira vez~ue j 

os seNiços se confrontam .com a proposta em apreço. Registou ainda que a edilidade não instruiu o processo com 

Pa . 6 
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deliberação camarária que mandou elaborar o plano e aprovar os Termos de Referência, documentos esses 
considerados importantes e de suporte à apreciação. 

Assim sendo, no que conceme ao CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APL/CAVEIS, a 
CCDR-LVT destacou os seguintes aspectos do seu parecer: 

1) Em termos de corlleúdo documental, verifica-se a ausência de algumas peças escritas e desenhadas referidas no RJIGT e na 
Portaria n"1381205, de 2 de Fevereiro, nomeadamente: 

O Planta com identificaçao da prévia explicitação do zonamento com base na disciplina consagrada no PDM 

O Planta/relatório de compromissos urbanfsticos na área do plano. 

O Ficha de dados estatísticos. 

O Programa de Execução e Plano de Financiamento. 

Quanto ao conteúdo material, foi referida a ausência de um conjunto de aspectos que deveriam ter sido contemplados no plano. 
nomeadamente: 

O Enquadramento da área de intervenção no PDM. designadamente ao nível das categorias de espaço urbano abrangidas. 

O Caracterizaçao, nao só do edificado novo, mas também do edificado existente. 

O Indicação da cércea dos edifícios a erigir nas novas p~rcelas. 

O Def1nição clara das regras de ocupação e gestão do espaço público. 

O Caracterizaçao da área em matéria de equipamentos de utilizaçao colectiva. 

O Identificação dos ststemas de execução do plano e programa de financiamento. 

O Estruturação das acções de perequação. 

2) Não são explicitadas as acçOes a desenvolver decorrentes do plano nem conhecidos os agentes responsáveis pela sua realização 
e respectivas estimativas dos custos que lhe estao associados. Ainda neste âmbito, frisou-se o facto de se encontrarem por redigir 
dois artigos do Regulamento do plano (1 8"-Delimitaç!Jo das Unidades de Execução e 19"-Execuçllo) de extrema importância. 

3} Ao nfvel do estacionamento, verifica-se que é quantificado o n.• de lugares mínimo a reservar em cada nova parcela, sendo 
referida no·art.• 1 o• do Regulamento do PP a aplicabilidade da Portaria (refira-se já revogada}. A questão do estacionamento torna-se 
tanto mais premente porquanto o ordenamento do estacionamento em superflcie na Av. José Malhoa constitui um obJeCtivo 
especifico, bem como o encontrar de soluções para a sua regulamentação, o que não acontece. Ainda sobre as matérias ab'nentes 
ao tráfego e circulação, verifica-se existir uma forte presença viária nos e1xos em causa, não sendo profundamente abordada esta 
problemática. 

4) No que concerne ao Regulamento, a CCDR-LVT dispensou-se de verificar quanto à congruêncta de normas com os restantes 
elementos--constituintes do -plano, competindo à-CML assegura-1'--a compatibilidade entre. as .11árlas peças .escritas .e .desanbad.as .. Não_ 
obstante, constam do parecer anexo alguns aspectos que se considera carecerem de correcção/clarificação, destacando-se: as 
referências a legislação-#-.re.lr'~!~~~-o irn:orrecto _enquadramento. da área de intervenç:ioJJM_ classe!i/cat_e_g_or!JUi . .de.esp~&Q_@ .EOM 
eficaz e o facto de existirem dois artigos por redigir. 

5) Quanto às servidões e restnçOes de utilidade pública que impendem sobre a área de intervenção e cuja competência se encontra 
cometida à CCDR-LVT, a saber, a Reserva Ecológica Nacional (REN), registou-se o facto do concelho de Lisboa não possuir 
delimitação da REN municipal, -não sendo feita qualquer referência à REN nos elementos apresentados pela CML. Desconhece-se 
deste modo se ocorrem ou não situações passíveis de serem cJa'ssificadas como REN na área de intervençao. Sobre este assunto, a 
CCDR dispensou-se de elencar o procedimento que considera adequado nesta ambito, o qual ê já do conhecimento da CML e consta 
do parecer anexo. · 

6) Quanto às matérias atinentes ao ruldo, a CCDR-LVT venficou que existem situações de não conformidade com o estipulado r:o 
Regulamento Geral do Ruído- (RGR), porquanto ocorrem valores supenores aos valores-limite legalmente impostos para as zonas 
mistas. De facto, a análise do·s resultados constante çio flStudo de avaliaçao das condições acústicas que integra o Relatôrio do Plan_o 
permite concluir que estamos em presença de uma zona urbana consolidada, onde os n!ve1s máximos de exposição ao ruído 
ambiente exterior aplicáveis são ultrapassados na envolvente das principais vias de tráfego. Nos dois edifícios de habitação (edifícios 
A e C) os nlveis máximos de exposiçao ao ruldo ambiente exterior' aplicáveis são ultrapassados. No entanto, com a aplicação das 
medidas de redução de ruído propostas no Relatório de Avaliação das Condições ~cústicas, os níveis sonoros previstos nas 
fachadas mats expostas dos edifícios de habitação a viabilizar. não excedem em mais de 5 dB(A) os limites legais e, como tal, à 
partida e desde que cumpridas as condicionantes previstás no RGR relativo ao Controlo prévio das operações urbanísticas, nilo 
inviabiltzam o seu licenciamento 

Rua 8raamcamp, 7- 1250-048 LISBOA- Tel. 21 01 01 300- Fax 21 01 01 302 
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A integraçao da componente acústica na proposta de plano não atendeu aos resultados e conclusões da avaliação acústica, devendo 
ser tidas em consideração as considerações cot1stantes do parecer anexo. 

I No âmbito da análise de COMPATIBILIDADE E CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL; a CCDR-LVT destacou os seguintes aspectos: 

1) O plano em presença apresenta-se como um plano que pretende essencialmente a colmatação 'de espaços Hvres e 
reordenamento do espaço público, sendo que, 11ão obstante não contribuir directamente para a cor~cretização dcs objectivos do 
PROT-AML, r~ao colide com as sLJas orier~taçOes. 

2} Relativamer~te ao PDM e tal como jé referido, o plar~o r~ão esclarece ir~equivocamer~te quanto à (des)col'lformidade das suas 
propostas com este IGT, ficar~do a CCDR impedida, com rigor técnico, de verificar qual o grau de desconformidade das propostas 
apresentadas com o PDM eficaz. Nesse sentido, toma-se fundamental qLJe o plano refira c~ara e objectivamente onde e como altera o 
"PDM de Lisboa e fLJndamente as opções tomadas de forma inequlvoca. 

Registe-se ainda a aplicabilidade do Artigo 118.0 do RegLJiamento do PDM aos pla11os de pormenor, designadamente quanto à 
necessidade de fundamentar as propostas em elementos e estudos, dos qLJais se destacam a identificaç:ao e avaliação da superfic1e 
afectada pelos diversos usos, integração de estLJdos de circulação e estacionamer~to. Desconhece-se se foram efectuados tais 
levantamentos e estudos e a sua importância para a definiç:ao da proposta de plano. 

Finalmente, quanto ao FUNDAMENTO T~CN!CO DAS SOLUÇC!ES defendidas pela CMC, a CCDR-LVT des:acou os 
seguintes aspectos: 

1) A elaboração do plano assenta em cinco objectivos centrais dos quais se destacam: a requalificação do espaço 
público, a melhoria da acessibilidade pedonal e o ordenamento do estacionamento ã superfície. 

Atentas as características da área e a seu posicionamento na cidade, consideram-se objectivos a apoiar e com aos 
quais se concorda, sendo esperado que, aquando da implementação das propostas apresentadas, venha a haver um 
acréscimo significativo de qualidade do espaço e da sua envolvente próxima. 

Não obstante, verifica-se que a concretização das soluções preconizadas e que visam alcançar os objectivos 
definidos, é remetida para intervenções futuras (cf. referido em Relatório), situação que não se afigura consentãnea com 
esses mesmos objectivos. De facto, a proposta apresentada não traduz as formas de implementação das propostas, 
as vias escolhidas para alcançar tais soluções, a sua execução e os meios disponlveis para a sua implementação. 
Também não são apresentadas nos elementos fundamentais do plano as medidas de recuperação e valorização da 
área, a não ser ao nivel do Relatório. 

Ainda que não esteja em causa o mérito e a qualidade das soluções preconizadas, deveriam as mesmas ser 
aprofundadas, designadamente ao nível da sua execução. 

' 

·-~-~-~~~~-,~-~-~=~~!ta-, -;~;~-t:~:::d~:~~-~-~ -=-~~f~~0g~~~~-~~t~~~s:~~r~â~~:~~~i1~C~í, 8o~~=~t:~:~~=-!~~;~-ã~:~~~~i~ã~ ·1- ·-~ .--·-
volumetria, apresenta potencial para poder vir a influenciar o desempenho do sistema de circulação e da paisagem, 
valências essas que se desconhece terem sido devidamente aprofundadas/avaliadas em estudos especificos. 

Finalmente, recolhidas as posições das entidades presentes, deu-se a palavra à CML cujo representante entendeu por 
bem tecer algumas cOnsiderações. Comepu por relembrar um pouco do historial associado ao processo inicial, isto é, 
ao plano de pormenor mais abrangente que incluía designadamente a Praça de Espanha e que foi abandonado e 
substituído pelo actual. Informou que tal opção decorreu da alteração do contexto urbanístico em que foram definidos 
os limites da área do anterior plano. 

Quanto às propostas concretas agora aPresentadas, a CML ressalvou as caracterfsticas da área de inte'rvenção, 
designadamente ào nível do estacionamento automóvel e qualidade paisagística do espaço e à necessidade do seu 
reordenamento sem comprometimento da estrutura urbana existente. Relembrou um projecto de intenções mais 
abrangente, assente num grande eixo-central, sendo a avenida em causa um desenvolvimento parcial desse mesmo 
eixo. Referiu ainda que a definição de percursos pedonais seguros e delineados é também uma das prioridades do 
presente plano e que contribui para a qualificação"de toda a área de intervenção e áreas envolventes. Apontou aindá 
que a soluçOes de limitação da oferta de estacionamento para além de reduzirem o recurso ao transporte indi'O'idual, 
promovem a adopção de transporte colectivo que se pretende. 

r-
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Por último, o representante da CML considerou pertinentes algumas das questOes colocadas em reunião e informou 
que irão ser ponderados os pareceres emitidos e consequentemente a realização de reuniões de Concerlação, caso 
venha a revelar-se necessário. 

d) PROCEDIMENTOS SEQUENTES 

,_, 

,_ 

;_._; 

Foi acordada com os presentes a metodologia adequada para validação da Acta da Conferência de Sen~iços, o seu 1, .' 
envio âs entidades ausentes e posteriormente o seu envio à CML. 

I"'' 

4. DECISÕES TOMADAS 

! Quanto à decisão da CML de dispensa do plano de AA, o IGESPAR enqua~to entidade com responsabilidades 
1 

1
, ambientais especificas, nada obsta à decisão camarária. 

Quanto à proposta de Plano de Pormenor, resultam da Conferência de SeNiços o parecer favorável do IGESPAR, 

2 condicionado às questões produzidas em reunião e constantes do parecer anexo. 

A LisboaGás, não obstante considerar poderem, vir a ser resolvidas as questões colocadas, pronuncia-se 
desfavoravelmente à proposta de plano, conforme posição tomada em reunião e constante do parecer anexo. 

A CCDR-L VT, enquanto entidade com responsabilidades ambientais específicas, nada tem a obstar quanto á 
3 dispensa de AA. 

Quanto à proposta de plano, face à ausência de documentação e fundamentação que suporta algumas das I 
opções do plano, bem como às deficiências e omissões identificadas relativamente ao cumprimento de normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente do RJIGT, a CCDR-LVT considerou não estar em condições 
de poder emitir parecer favorável ao plano tal como se apresenta, motivo pelo qual se pronunciou : 
desfavoravelmente. I 

I 
Em conclusão, a CML deverá proceder nos termos referidos pelas entidades presentes na Conferência de 
SeNiços e ausentes (que enviaram o seu parecer) e ponderar as várias posições transmitidas e constantes dos 
pareceres anexos, no sentido de assegurar a necessária conformidade legal e regulamentar, importando ainda 

I ponderar a realização da Concertação prevista no art. 0 76° do RJIGT. 

5. TAREFAS A REALIZAR 

., -· .... -~ .... ..... ··-·· ~--- -- .... 
Tarefa Res onsável I Prazo máx . 

t Elaboração de Acta da reunião e envio às entidades para CCDR-LVT 3/5 dias (úteis} 
validação (correio electrónico) · 

Entidades e CML 3/5 dias (úteis) ' 
z"l Validação da Acta ou introdução de alterações (correio electrónico; I 

I Envio da Acta final às restantes entidades 

CCDR-LVT 5 dias (úteis) 
3 

I 
p/ resposta das 
. entidades 

! ' CCDR-LVT 3 dias (úteis) 
4 : Envio da Acta à Câmara Municipal de Lisboa i 

6. ANEXOS 

• Lista de Presenças 

Pareceres das entidades (presentes e ausentes, estes últimos remetidos previamente) 

--~ 
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' CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS 

Artigo 75.0-C do RJIGT 

ASSUNTO: PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA- LIS.BOA 

DATA: 03 de Fevereiro de 2010 

LISTA DE PRESENÇAS 

NOME ENTIDADE ASSINATURA 

..... ····~···········-··f========::-:--:7~~=:-:-=:-;:~~~~.,..,........,-.,......,.....--,------j 
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(Artigo 75°·C ·O. L. n.o 380/ 99, -de 22 de Setembro, alteradq e republicado pelo Decreto-Lei n. 0 46/ 2009, de 

20 de Fevereiro · Resime Jurídico dos_ Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT) 

1 - INTRODUÇÃO 

fv 
o . 
t-' 

o 
'"'· ... 
o 
ü·J 

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) solicitou à CCDR-LVT a realização da Conferência de Serviços rv 
do "Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa", prevista no n.0 3 do artigo 75°-C do RJIGT, _ ill_ 

:..:.::.~~:;:.;.:~;:.;;:;'Emvlanae·-cara'"o,. efeito~a-prop·osta-de-Piarro-:dn"õl .. ftfenore-Trífôrmãridoque~:PõraéifberàÇão :de::"::'~?::::~:..:~-= 

..- ..... 

Câ~ara n.0 ?31/2009, de 31 de Julho, foi aprovada a dispensa d~ Avaliação Ambiental Estratégica. 

A CML não disponibilizou à CCDR-LVT a deliberação camarária que determinou a elaboração do 
presente plano e os respectivos Termos de Referência. 

A área de intervenção pertence à freguesia de Campolide, concelho de Lisboa. e abrange 
aproximadamente 15ha. ~ limitada a Norte pelo eixo da Av. Columbano Bordalo Pinheiro, a Sul pela 
estrema dos.lotes a sul da Av. José Malhoa e Rua Ramalho Ortigão, a Poente pela linha-férrea e a 
Nascente pelo eixo da Av. Calouste Gulbenkian. · 

2 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

O princípio constante do RJIGT é o de que todos os planos estão sujeitos a Avaliação Ambiental 
(AA), ·apenas podendo ser dispensados deste procedimento aqueles que incidam sobre pequenas 
áreas a nlvel local e não sejam susceptfveis de ter· efeitos significativos no ambiente. A AA dos 
planos é obrigatória quando estes enquadrem projectos susceptíveis de vir a ·produzir impactes 
ambientais significativos .. 

A CCDR-L VT, na qualidade de entidade com responsabilidades ambientais específicas (ERAE), 
considera nada ter a obstar à decisão camarária de isentar a proposta de plano de Avaliação 
Ambiental, atenta a fundamentação apresentada e que acompanha a proposta e o facto de se 
entender que.a sua execução não induzirá efeitos -relevantes (em .n.0 e tipo), De facto, o plano apenas 
seria sujeito a avaliação ambiental no caso de se determinar que é susceptível de ter efeitos 
significativos no ambiente de acordo com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei n. o 

232/2007,. de 15 de Junho. Assim sendo, considera a CC DR-L VT de .valldár a isenÇão do plano de 
avaliação ambiental deliberada pela Câm;:ira Municipal. · 

3 - PROPOSTA DE PLANO DE PORMENOR I. -· ·. 

Conforme decorre do n.0 3 do artigo 75°-C do RJIGT, o parecer dá CCDR-LVT incide sobre os 
·aspectos ptevistos no n.0 4 do artigo 75°-A. Ressalve-se o facto do mesmo não aludir a questõés' 

· · retacionadás com a · coerência formal- das peças ·escritas e desenha~as . do · plano, cuja 
responsabilidade. deve ser cometida a Câmara Municipal de Lisboa, como en•"' "'"'0 

. .. . .. ... .. 

'· ·. 
• ,. . ~.o , .- . ... ·· 

·. 

. ,. 
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Considerando 6 dis·p-osto no RJIGi;·c~nipete à CML ~ definiçãb d~ área. de 1rite~ençã6· d6 piano e 
dos respedivos Termos de Referé.ncia. Registe-s.e que à CML não enviou à CCDR os ·Termos de 
·Referência do plano e a respectiva deliberação camarária. trat~n.do-se de.um documentq importante 
de suporte à· apreciação. De igual -modo, não dispomos da deliberação camarária que aprovou os 
limites·do plano. 

Em termos de conteúdo· doêumEmtal, vermca-se a ausência de algumas peças escritas- e 
desenhadas referidas•no art.0 92° do RJIGT e na Portaria n.0 138/205, de 2 de Fevereiro, a saber: 

Planta com identificação da prévia explicitação do zonamento com base na disciplina consagrada no 
_ PDM (registe-se que o Desenho 05.0 esp~lha o zonamento do PDM e não o zonamento assumido _ 

---·~ - ····--·-· _ _:_::::=.~..::-P~Lq:.EP.t:::::.-:::~-:--:::.:-:::~~~ .:·_-:.:..~ ....:-:::::~=::.:::-::::-:-:-:::::=::::::-.:::::::=.-:::.~:::=-.:::==·===:::::---==-=----:::=.:::::•;- . 
• Planta/relatório de compromissos urbanísticos na área do plano. Conforme estipula a alínea c) do n.0 2 ~; 

da Portaria-n.0 138/2005; de 2 de Fevereiro, os planos municipais de -ordenamento do território devem 
apresentar um "relatório e/ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de operacões 
urbanfsticas emitidas, bem como das informações prévias ém vigor'' . -

Ficha de dados estatísticos. 

Programa de ·Execução e Plano de Financiamento. 

• . Extractos das plantas de todos os .IGT em vigor, designadamente do PROT-AML. 

Não obstante a GCDR-LVT desconhecer os Termos de Referência e a deliberação camarária que 
fundamentam as opções do plano, é possível verificar a ausência de um conjunto de aspectos que 
deveriam ter -sido contemplados no· pl<?no, a saber: · · 

Enquadramento da área de intervenção no PDM eficaz, designadamente ao nível das 
classes/categorias abrangidas. Demonstração complet-a, precisa e fundamentada ao nível .do Relatório 
da desconformidade do 'pp com o PDM .eficaz, com a rigorosa definição do que se pretende alterar 
neste IGT e demais disposiçõe~ legais aplicáveis (cf. previsto no 'Art.0 25 ° do RJIGT). · 

.caracterização, não só do edificado novo, mas também do edificado -existente, ao ·nível das suas 
· funções ·e parâmetros urbanísticos mais relevantes (índices, densidade ·de fogos, n.0 de pisos e . . 

• lnd.icaÇão da cércea dos edifícios a erigir nas novas parcelas. 

DefiniÇão clara das regras de ocupa-ção e gestão do espaço público (ver apreciação mais adiante, ao· nrvei • 
do Reg: do PP). 

• C-aracterização da área em matéria de equipamentos de utiiização colectiva: 
.. . . \ 

·• Identificação dos. sistemas de execução do plano e programa de financiamento. .. . . . . 
• Estruturação das acções de perequação. 

·~ . . 

Registe-se ainda que não é feita · qualqúer menção à adequação do plano ao preconizado· nos 
Decretos Regulamentares referentes a Conéeitos Técnicos (D.'R. 9/2009). a Cartografia (D.R. n.0 10/2009) 
e a Critérios de Classificaç~o e Reclassificação (D.R. n. 0 11/2009), alertando-se que ·OS planos têm de 

.. se adequar às suas normas. ~. , .-· ·' · 
. . . 
•4 • .. I 

A Planta de·· Condicionantes e o Re.gulamento devem identificar todas as restrições e -servidões de 
utilidade 'pública em vigor na áréa de -intervenção,' em. conformidade . com. os pareceres 'das 
entidades com compet~_ncias . específicas nas matérias. :No que concerne às serv.idões e .restrições 
de ·utiliçl.a.de_ públ'ica. d~ competê!}c!a da ·.CCDR;LVT, a __ sa~er, _re~peitantes· ·à ~eserva Ecológica 

1..:._-_:~-------~~~ .. ~-N~;-elt'm~~~-N~affi~=:~=te~~~;~ .. - .,~~ .. -. · .. , ; _' ._: __ 50 . 7,-:~ 
\ . . . 

.. 
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õ . MrNisTÊRIODO AMBIENTE E Do ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
~ i"= , • :·-r' , ... . ..... .......~·- ·-,·: . .. · .. ~-;-,r -:.' •. - ~· ··~ .-_;: ... :h~--.,~~~:: . .. .... ..... -·· · .. 
. : ~-. :-.:;..:-~~:-~· -:· ··':-i-""-:•·+ ,:.~::,comissãó,de Co.or.dena#ii,'é ·Desenilolvimeflto Reglona1'(fei'üsboa e v.<»;r,i:;,,n"7·;.;f,;:r,'~'i: 

?~:·_ .·:: ·;··.···.j:_:_~;: ::.·~·;~.:-·:')~:-~;~~:.~ .. :~~.~~~::·~·::f ·:.6'-.~-::. ·:.- ~:.:::i.;Ei.: :::?? :~~:i~i::.~~:~::~.~:::.~~t~~~~~{~. :-· 
;;.; : · ··::· J,.:~:y"-./ _- :_ ,-~· .'!?~ ~-.~cg(Çq; ·?OfTI:' ~~:é!f:t ... 1.3~ · do·\ RJJ~r. • . o~~ I_G~: :deyem.rpr:e):'er .,..,.,.,.,..,.,.,_. . . • . . r.~q . _.,. · . . . --- 0 .. 
" ~ : . . . . ··. .·.: cq~p~.~.~atc;ma, o que não. ~_cçnte9~ · .. !=m tefl'ry_?~ d~. ~x.~~~-?~.o •. ~9J~.t~~-~~~~JE~~);?~;.:Í~~-~~r~,Jt<?~, .. <~~~};;~; 
~·'.:~i-:!-:.:;':· ·:::rf~~~::·;~'%::~~?.9.!/!!Jl?_Z:.c{e. :.,'€X:~O.Y;~~~::~·-~<lo ifi?1aoo'/fi!_6J···Bo__anciàmen_to}~:~r:i'~~:·.'Se' ··-en.~oi.1lr.~r.).o9~~~P~r'-!"~~s-~·~razáo'~ ·•. ·<~,~~r: 

· · - t1p1ficadamente, :· :e?<phçltqqa?~ .. as _acções. a·.-.·desenvolveL decorrentes ,do . ~plano, os . agentes 7 -·- : ':.··'·-- -~ • 
' · · ·- · · ·· ·." ·rê.sporisáveis. pe'la suá· realização e as estimativas dos custos da sua ·realização. Ress'álva-se ainda .·· · · f\) 

neste âmbito .que se encontram po~ redigir doi~ artigos .do Regulamento do plano (18°-Delimitaçao . ~I'J 
· · . das Unidades de Execuçao e 19°-Execução) Çe:extrema importância. · 

. f\) 
Ao nfvel do estacionamento, é quantificado o n.0 ·de lugares mfnimo em cada nova parcela (ver planta o 
de implantação), sendo referida no art.0 10° dó Reg. do PP a aplicabilidade da Portaria (refira-se já ,.. ... 
revogada). A questão do estacionamento torna-se tanto mais premente porquanto o ·ordenamento do O 
estacionamento em superfície ·na Av. José Malhoa constitui um objectivo específico, bem como o · -...., 
encontrar de soluções ·para a sua regulamentação, o que não acontece. Ainda sobre as matérias ~ 
atinentes ao tráfego e circulação, verifica-se existir uma forte presença viária nos eixos em causa, '-,_ 
não sendo profundamente abordada esta problemática. · · . ~ .. .l 

• • o • • • f'"l!"o' __ ., •• _ . _ , .. ..... -.-.'!."i" .. ~ ...... ~ · ~·~-...-... ~-&--.~ .. '!"!' ..... ·-~-~ .. ·~~ ... -~-... ~ ... ~~~--
_...::-..::.:..:.:::::.::::::;.::.:::;.::.::.;;.Q..;Regulamento;;;do-::·plano··encontra-:se-ne·rtn~·strUfüfàdõ;~'C:ôiTl"'uma··formulação- correcta ·e··de· fácil .. ___ .. -·-· 

-- compreensão, o que facilita a respectiva aplicação, e cumpre o disposto na lei em termos de 
elementos que devem integrar o conteúdo documental do PP .. Uma vez que compete à CML 
asseg.urar a compatibilidade entre as várias peças escritas e desenhadas do plano, designadamente 
quanto à congruência das suas normas com a Planta de Implantação e Planta de ·Condicionantes, 
registam-se apenas as seguintes observações: 

I 

• Chama-se a atenção para a indicação da legislação para que remete, e· que se encontra 

• 

desactualizada, nomeadamente: 

-No n• 3 do artigo.1°, deve referir-se que o PP é elaborado ao abrigo do Decreto-Lei n• 380/99 de 22 de 
Setembro, com a redacção do Decreto-Lei n• 46/2009, de 29 de Fevereiro; . 

-No artigo 10", importa esclarecer que a Portaria que ora vigora é a Portaria n• 216-B/2008, de 3 de Março;· 

.·o artigo 11° tem de ser alterado, porque o Regulamento Geral do Ruído consta do Decreto-Lei n• 912007, 
de 17 de Janeiro, êom a redacção do Decreto-lei n• 27812007, de 1 de Agosto. 

Não há correspondência directa entre as zonas indicadas na Planta de Implantação e as epigrafes dos 
artigos do Regulamento. 

• Artigo 2°, .n.• 2, • Tem de ser explicado, porque ou lhe falta outra alínea que esclareça os· objectivos 
específicos do PP que não na Av. José Malhoa, ou então deve ser retirada a allnea a), e os pontos i), 
e seguint~s serem convertidos em alíneas, por baixo de texto corrido nestes· termos: "O Plano tem os 
seguintes objectivos especfficos na Avenida José Malhoa:" 

- ,____:., ___ ..... --Aftigo-5° - Encontram-se lnCõJT{fct""=am=e=ntr:e~Jar.:e-=nt""Jf""lc~~~a--=a-=-s -=a~s:--=:ca::.t:=-e-=go::-:r2ia::::s:-::/s:-:-u:'i:'b~~ea:::·::-:te':"g~o:::r::a;:is-d:;e::-::e::s~pa:."ç~~~d::o---.:-"::--"'-""" 
PDM abrangidas pelo PP. Sendo referido no n.• 2 que o PP afasta algumas regras do PDM, terá de . 

. · 

ser claramente identificada a qualificação do plano atentas as classes/categorias de espaço do P.DJt.1. 

• Artigo 6°- Sugere-se que apenas sejam identificados eonceitos que importam para ·a compreensão do 
plano, sendo certo que se aplicam sempre os constantes do D.R. n. 0 9/2009. 

Artigo 7°- Devem ap~nas ser referenciadas as seJVidões e restrições .de utilidade pública COIT!. que 
incidélm sobre a área de inteJVenção do plano. · 

Secção III - Uma vez que, segundo o n.• 2 do art:• 5° são afastadas .as regras do PDM aplicáveis às 
categorias de .espaço abrangidâs pelo PP, deve o plano .clarificar quais as regras ap'liéáveis às 
edificações existentes. 

• Artigo · 15° - As áreas verdes do plano não se encontram regulamentadas, mas tão-sómente' 
·identificadas. · · 

• Ca~itúlo IV - Está por redigir, mas chama-se a atenção para que esta ~arte do normativo é de extrema 
importância, e que · o artigo 91° do HJIGT, no n.• 1, estipula nas alíneas. j) ·e I} que o PP deve 
estabelecer, nomeadamente: · 

·•. j) A identificaçSo dos sistemas de · execuçS~ do : plano e a progra!Jiaç§o dos i~vestimentos pÓblicos 
. · associados, bem como a sua articulação com os investimentos privadost 

estruturaçso das acções de perequação· compensatória" · ' 

,. ··- .... ..... ._:_ .. 
. '. ·. 9' 
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, : -- ······- · · .--·· .. :::.: Alé~:;_;âÇs·.; .. aspectos···ref~ridos foqam· ·'àlgumas··· 'p~çás · ~ 
: · . esi::ritas·como desenhadas que importa igualmente corrig'ir ou ·complementar: A trtulo, qe ·exe.mplo 

refere-s13: · · 

·• A planta n.0 04 - Planta de C.;dastro Existente identifica incom:ictamente os limites 'da. área d~ 
·inter:verição do plano. · 

É feita referên.cia em Relatório (pag. 5) à designada :"área · de influência" do plano, remetendo para 
peças desenhadas em anexo que se verifica não existirem . 

. A Planta de Implantação faz . referência a váriás ruas e avenidas, esquecendo outras, especialmente a 
. prihcipal, Av. José Malhoa. ' 

t • ; 

• O Relatório não faz o devido enquadramento da área de .intervenção ·no PROT-AML nem aborda a 
(in)compatibilidade das propostás de plano face às suas orientaçoes. · 

.. - f.· · .• 
. · . 

' 

. ___ .,_ .. ·-·~-~~~::-~:·~~~~;~~!!~~~:o;~~~~~~~a~:e;~~n~~cl~':n~ê1~~;·;:;:c~~~~:~~~-~~~~d!~!~!:~~'~:e~~:;~~~~ã~;-=- ~~ ~·-
Lisboa. · · · 
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As plantas anexas apresentam .deficiências a~ nível das suas legendas, que se encontram desfasadas 
dos respectivos g~ses. 

A Planta de Condicionantes do PP deve ser expurgada .em .legend;> de todas as condicionan!es que 
:não incidam sobre a área do plano. · 

a.2- Reserva·Ecológica Nacional (REN) 
t 

A área de intervenção .situa-se no concelho de Lisboa, o qual não possui delimitação da REN 
municipal. De acordo com o D:L. n.0 166/2008, de 22 de Agosto, a delimitação a nfvel municipal das 
áreas integradas na REN é obrigatória, no âmbito da qual é ponderada a· necessidade de exclusão 
de áreas com edificações legalmente licenciadas ou autorizadas, bem como ·das . destinadas ·à 
satisfação das carências existentes em termos de habitação, actividades .económicas, 
equipar:nentós e infraestruturas. 

Nos elementos ~presentados pela CML . não é feita · qualquer referência· à REN, p~lo que se 
desconheça -$e ocorrem ou não situações passíveis de serem çlassificadas como REN. De acordo 
com a caracterização da área constante do Relatório e consulta dà carta militar não se evidenciaram 

do.O.L. n.0 166/2008, de 22 de Agosto. É referido tratar-se de uma área vUITÍeráve.l â inundações por 
se localizar no final da bacia hidrográfica de ·um braço da ribeira de_Aicêntara, pelo que se propõe a 
implantação de uma bacia de retenção, .mas não existindo . uma linha de água .expressiva à 
superffcie não se considera enq'uadrável no conceito de Zona Ameaçada por, Cheias. 

·' 
Deveria assim ter sido aferido pela autarquia a existência ou nêo de áreas com características de 

· virem a ser classificadas e, caso se confirmasse a sua ocorrência, ter-se procedido à delimitação da 
REN. no âmbito do plano. Caso se conclua pela .existência de áreas com características de REN 
deverá proceder-se à caracterização das mesmas, análise da compatibilidade da proposta com este 
regime e dos efeitos da proposta nas funções que motivaram a classificação dessas áreas: podendo 
ponderar-se eventuais exclwsões. Nesta situação deverá ser: formalizado '0 respectivo ,processo de 
delimitaçâq da. REN, nos ·termos legalmente estat?elecidos. :caso a. edilidade co~clua que não 
·existem ·áreas com características de REN, tal deverá ser solicitado e fundamentado no Relatório do 
Plano.· · . · -- ·. · · · · · · . ·.·' · 

~ · · Esta . questã~ · terá:-de- fi~r devid~rhent~ ·sanad·~-·~m fa;e· .d~· Conc.eri~ç~;; .cl~v~~~o ~:Pi~~~ ser 
'. ajustado 'Se tal Se 1/.ier a· revela·r necessário e desenvolvidas .as diligências .neêessá.rias, Conforme 
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conjunto de condicionantes à óéupação e ·transfQrmaçao do uso do solo, cuja competência na 1 
verificação do cumprimento legal recai sobre outras entidades, devendo a autarquia atender aos (/) 
seus respectivos pareceres. · · 

a.4 - R~gulamento Geral d(J Ruído (R~R) 

Objectivos de qualidade acústica~ classificação de.zonas sensíveis e mistas 

. \ 

A classifieaçao de zonas sensíveis e mistas, de acordo com os critérios definidos no RGR, foi 
efectuada e faz parte dos elémentos constituintes - o Regulamento classifica toda a área de 

· intervenção como zçma mista. 

cia à legislação a'plicável ("DL n• 292/2000, de 14 de Novembro com as alterações introduzidas pelo DL n• 

259/2002, de 23 de Novembro•) não foi revista e deverá ser corrigida. 

Em função da classificação atribulda, e de acordo com o previsto no n.0 1 do artigo 11° do RGR (DL n• 
9/2007, de 17 de Janéiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n• 18/2007, de 16 de MarÇo, e alterado pelo Decreto
Lei n• 278/2007, de 1 de Agosto), a área de intervenção não deve ficar exposta a ruído ambiente exterior 
superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), .expresso pelo indicador 
Ln. 

Informação acústica 
. . 

Tendo por objectivo "analisar o ambiente acCtstico nas áreas de interesse, de forma a avaliar a sua 
aptidão uibanfstica e a possibilidade de obtenção de condições acCtsticas adequadas às utilizações 
existentes e previstas, e ainda permitir a definição de medidas preventivas ou minimizadoras da 
exposição das populações ao ruído n, a Câmara Municipal procedeu à avaliação das condições 
acústicas na área de intervenção do Plano. Esta avaliação inclui a situação acústica previ:;ional 
resultante da concretização da proposta - ano de 201 O e a sua análise em fl!nção da aplicação de 
medidas de redução de ruldo e dos conflitos que persistem. 

A análise dos resultados constante do estudo· de avaliação das condições acústicas que integra o 

- a área objecto de plano, integra-se numa zona urbana consolidada e em presença de várias fontes de 
ruldo que contribuem para a perturbação do ambiente sonoro·- tráfego rodoviário, tráfego ferroviário e a 
circulação aérea de aproximaçã·o ao aeroporto da Portela; 

- os níveis' máximos de exposição ao ruído ambiente exterior aplicáveis são ultrapassados na envolvente 
das principais vias de tráfegÓ; · ' 

- nos dois edifícios de habitação a viabilizar com a proposta de plano cuja ocupação ·será habitacional -
edifícios . A e C - os nlveis máximos de exposição ao ruído ambiente exterior aplicáveis são 
ultrapassados; · 

- a violação dos limites aplicáveis "é mais notória no período nocturno, sendo também de assinalar urn 
·agravamento decorrente do tráfego aéreo, neste perlodo, · em particular nos pisos de cotas mais 
elevadas; ,. 

. - ~m a aplicação das medidas de redução de. rui. do propostas no. Relatório de Ayaliação das ·Condições 
Acústicas. designadamente "imposição de limites de velocidade de circulação a v s 50 Km/h e aplicação 
de pavimento com -caracteristicas 'pouco.ruidosas nas principais vias- Av. Colull'\bano Bordalo Pinhe!ro, 
Av. José Malhoa e Rua -de Campolide", obtêm-se condiçOes acústicas mais · .favoráveis do que: as 
previstas sem ·a adopção de medidas; c::ontudo, persistem violações dos limites regulaméntar~s. que 
continuam a ser mais notórias durante .o · -
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lntegracão.da componente acústica'na prooosta de plano - . · 

Face à cons'tatação .de que· persistem violações aos limites regulamentares; a proposta deverá 
esgotar todas as medidas necessárias à conformidade da área de intervenção. com· os nlveis de 
exposição ao rufdo ambiente exterior aplicávéis, decorrentes da classificação. Para esta situação 
releva o' fatto de já ter expirado a 1 dé -Fevereiro de 2009, o-prazo legal estabelecido para a 
execução dos Planos Municipais de Redução de Ruldo (n° 2 do artigo ao do RGR) e, como tal, já terem 
que estar ·estudadas medidas concretas com eficácias previstas, possíveis de integrar a presente 
proposta. · · · · · 

. , -----·- · -- ---- --·- ...... !§~~~~:~:~~:·:~~~~:~~~~~ü~~~~~fu~~!~1~;ç~~~~i~~~:~;~:;~~~~n~~rVi~b~t~7~:~~=~~~~==~-------
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.. . ~. . -

do PP. O contributo da sua concretizaÇão para a minimização dos conflitos identificados deverá ser 
evidençiado nur:n mapa de conflítos. 

O recurso à imposição de limites de velocidade de circulação v s 50 Km/h como medida de 
- redução de ruído - quando a modelação da situação que' resulta da concretização da proposta considerou velocidades 

máximas de circulação de 50kmlh - carece de objectivação sobre que valores estamos a considerar, que 
mecan~smos de-imposição tornam viável esta medida e que eficácia_ poderá ser esperada. · 

Conclusão 

A avaliação das condições acústicas que integra o Relatório do Plano permite apoiar a elaboração 
da Proposta e demonstra que mesmo com a aplicação de medidas de redução de. ruldo, persistem 
violações dos níveis máximos de exposição ao ruldo ambiente exterior impostos no RGR. 

A integração da componente. acústica na Proposta de Plano não atendeu aos -resultados e, 
conclusões da avaliação acústica e não se encontra adaptada à legislação em vigor. A integração a 
efectuar com vista ao cumprimento ·do RGR, deverá . atender às considerações efectuadas no 
presente parecer. 

a.5 -·Outras disposi'ç·õ~s aplicáveis 

Em termos de estacionamento automóvel, o PP remete· pa'ra a Portaria· (já revogada). O plano_ não 
dispõe de informação detalhada que nos permita aferir se sã0 propostos rácios superiores aos 

. previstos na portaria em vigor, sendo de ressalvar a questão do estaCionamento público. C,oloca-se a 
necessidade de claramente o plano vir a fundamentar as opções tomadas e a quantificar o n.0 de 
lugares públicos previslvel. · ' · 

Verifica-se ainda que não é feita alusão ao cumpr:imento das normas técnicas destinadas a permitir 
a acessibilidade d.as pessoas com mobilid.ade condicionada (D.L. n.0 163/2006, de .8 de Agosto) . 

. ' 

.... . 
b) COMPATIBILIDADE OU CONFORMIDADE DA PROP.OSTADE .PLANO COM OS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EFICAZES · . . 
. . .. 

; . • •, r • 

. .. • ···~ 
- --..__' · .. .. __ ....... __ 

.···· ' . ... . . ~- . 

-6-

.. 

. . 
. • ·"' .. ~ .. . (,. :.. . . : ...... . ~· • ,.-, I I • '~ ~ . · ~ .... ~ .. . , ' . .. ~ .... ::i'!~ . • :..!' ~ . ' ..... '· ~; ;.., "r .. ... ·: . 



l't· 

... • . c· · ·. 
. .. ~. 

, ~ ~ . 
1

_:· , · • • _.,,; . .~-~~~O~~~~DO~~~~~~~!~~~RIO 

:~· .. :.~~; .. ~ ·:·~~J~Jff~i.-·:::~::~t .. ~~~-:;jf!~;r~~~i~;~~~~~?~~~~~~~::~fv;:~~:~~:~-~;~~C!~·~'e;i...~"L~~~'s<l:o<c ·-)~a ... ':e-\lafE~~C!" ;~~;~~;:~~~~~~iim~l~~~-~-~t~ 
.. :~i;~:·:.,·;~--_-j,~~iJ·~ii~~i-'iSêgundõ~o~EsÇ{ile~-miaé:'Màaêi6-~Territôriaí-'t'rãtiüird·o·;;)h• ·:p.Rét 
-~-" -<; ... _::.'-_·,_:;.- · fase de :~lt~raçã~;::ci~::,~~M ~:" .. 9.?J26da, .. de 5t06) ·à~ áJé~: oé·.i · · 

..;·;,~,_: __ ;:-~'-: '::.~ •. :.::.: .. ~;>·,.,"<t-:.7.~r.ea_~ U@aoa .. ;CentÍ?aJ ,,_.ái.-BeV.ita1iz.af;~€_ · ãma~-:pêqi:ie ~"~~:i-f~~~~ili.::"' :A·:r~~ . 
-~--:~~ _.~;'!_~;::~~;~: ·~~QQaffficá"':r.• . .. S~-~~~cT_; ·e_itê :. ~~t ~-o . local jiise~e-se·:· na 

4 
• . :. TérritoriaÍ· Q ."._ ~-- Cen'tro"-'-:~·.,.,. -.. :~; -~ t:-' 

.. - · ··· · - -...... · • N1~trópo1itanó, nas sub..:-unidades ·Area Çentral de Lís~oa" e "Coróa Envolvente de Lisboa". 
. . 1\J 

. ' 
Em relaçao às .dinâmica~ e fendências dominantes de mudança, o PROT-AML identifica a área 
central de Lisboa como um dos "Espaços Problema•, que denotam um acentuado declfnio urbano e· 
fortes processos de degradaçao. · 

Nao estao em ·causa áreas da · Estrutura Metropolitana de Protecçao e Valorização Ambiental 
(EMPVA) defin,ida no PROT-AML. . 

(/) 

[\) 

o 
!-' 

o 
o 
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O Capftulo IV, ponto · 3.3, estabelece um conjunto de. acções urbanísticas 'a ter em conta na ~ .....,_ 
elaboraçao dos Instrumentos de Planeamento Territorial (IPT), aplicar)do-se ao plano em presença as ~,J 
acções identificadas no_s pontos 3.1. e 3.2. O PROT-A._M_~--~t~~~-~~~~--ªl~st~ .,_\:I.!J.) •. ÇqnJ!JD~o...d.e.Narmas....,-p' ... ,..~...--=~· 

....::-.:

1
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O plano em presença apresenta-se como. um plano que pretende essencialmente a colmataçao de 
espaços livres sendo que, não obstante nao contribuir directamente para a concretização dos 
objectivos do PROT-AMl, não colide com as suas orientações. 

b.2- Plano Director Municipal de Lisboa (PDML> 

Uma vez que o plano de pormenor nao esclarece inequivocamente quanto à (des)conformidade das 
suas propostas com o PDML (publicado em 29/09/1994 e sujeito 'a ·várias alterações ao longo dos anos), 
nao é posslvel proceder a um? verificaçao exaustiva atentas as classes/categórias de espaço . 
abrangidas. Ora, uma vez que tal abordagem na o é minimamente ·realizada, esta CCDR fica 
impedida, com rigor técnico, de poder afirmar quanto ao grau de desconformidade das propostas 
.apresentadas com as disposições do PDM eficaz. 

Acresce referir que no art.0 5° dó Reg. a área de intervenção é incorrectamente. enquadrada ,nas 
classes/categorias do ..PDM eficaz, '8ludindo a classificações do ·uso do solo que. nao abrangem a 
área do plano (ex: Área Consolidada de Edifícios de Utilização Colectiva Habitacional; Área Consolidada de Edifícios de 
Utilização Colectiva Mista; etc.) e a disposições do PDM inaplicáveis e que, segundo o n. 0 2, são afastadas 
pelo plano (ex: artigos 49° a 63°, 87° a 89, etc.). · 

---~----~~~~~~~~~~~~~~~-
Não obstante a deficiente instruçao. do plano neste âmbito, é possfvel verificar que as novas 

I 
1 1. . I 

parcelas A, 8 e D, inserem-se em "Area Consolidada de Edifícios de ·Utilização Colectiva -
Terciária" . . Não sendo apresen~da a caracterização do existente, nao é possível aferir qtJanto à 
percentagem de usos _estabelecida o art.0 62°. do 'RPDM. Também quanto· à cércea máxima de 
30.00m nada é referido no PP sobre este parâmetro, sendo certo que o edifício A terá 1 O pisos e o B 
terá 9 pisos, podendo existir aqui alguma desconformidade. 

· Quanto à parcela C, inserida em Area de Estruturaçao Urbanlstica - Mista", atente-se no art. 0 69° do 
RPDM atinente aos planos, onde é referido que " ... deve ser precedido de plano de urbanizaçao ou 
de pormenor'. A CML deve clarificar O· seu entendimento quanto· ao alcance desta norma e sua· 
aplicabilidade a uma área territorial de 10ha. Toma-se assim fundamental que o plano refira 

.claramente e objectivamente onde e como altera o PDM e fundamente. tal 'opçao ·de fàrma 
inequlvoca. · . , .. . 

.. , . ,._. 

Acresce referir que, não obstante descon.heqermqs quantitati.vamente a área .do plano abrangida por : 
es~ categoria de espaço (IUB = 34300m2/área de terreno dá categorià de espaço = ?) o índiê~ de utilizaçao 

· bruto ·máximo de 0.8 estará concerteza- largamente ultrapassado, o que leva à néce~sidade de : 
fundamentar esta opçao do plano. · 
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pa 
éàificai1eis:-·em com os compromissos parà de· sedes flhanêeii'as~ e··éufturals" 
apenas é :aplicável às parce~as no_vas, sendo que .as restantes estão já r_egulamentadas pelo PDM. 

. . 

Finalmente: quantó ao disposto no Artigo 118.0 do RPDM, ·designadamente . no que concerne à 
necessidade de fundamentação das propostas de plano em estudos e elementos, não' se encontra 
comprovado que tal norma foi tida e~ consideração. · · 

·Em suma, não é possível aferir na ·sua globalidade qual ·o grau de desconformidê!de das propostas 
com o PDM eficaz, em matéria de zonamento e reçras de ocupação, carecendo o 'plano de vir a ser 
complementado ao nfve·l da sua informação de base e trabalhado no sef')tido de incàrporar. todos os 
aspect9s referidos. 

·. 

• I 
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0 c) FUNDAMENTO TECNlCO DAS SOLUÇOES DEFENDIDAS PELA CAMARA 
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MUNICIPAL 
. . 

De acordo com o Relatório do plano constituem objectivos especfficos deste instrümento: 1) Definir 
as condições de ocupação dos terrenos edificáveis, ao nfvel as cerceas e alinhamentos; .2) Promover as 
negociações com o proprietário do edifício sobrante da antiga ocupação; 3) Requalificar o espaço público; 4) 
Melhorar acessibilidade pedonal; 5) Ordenar o estacionamento à superfície. 

No que concerne ao objectivo 1) - um dos objectivos da VOP14 do PDM - considera-se que, pelo facto 
de se tratar ·de uma área consolidada, com regulamentação específica ao nfvel do PDM, o plano 
nada acrescenta. Já no que concerne· ao objectivo 2), afigura:.se ·que o mesmo constitui em si só 
uma etapa da elaboração do próprio plano ou mesmo uma fase prévia. Quanto à proposta de 
requalificação do espaço público, a melhoria da acessibilidade pedonal e o ordenamento do 
estacionamento à superfície, considera-se que são objectivos a apoiar e com aos quais se 
concorda, atentas as características da área e a seu posicionamento na cidade. Não-obstante, 
verifica-se qué a concretização destes objectivos é remetida, ao nfvel do· Relatório do· plano, para 
intervenções futuras, situação que não se afigura consenfanea com os objectivos do próprio plano. 
A proposta não apresenta nem traduz qualqu.er medida de recuperação e valorização da área; a não 
ser ao nível do Relatório, sem no entanto se referir a sua execução. 

Registe-se ainda que o plano não vjncula propostas para fora ·da sua área de intervenção", estando 
neste caso ~ figaç,ao pedonal aérea ao interface rodo-ferroviário (identificada em f?lanta), ficando também 
por clarificar de que modo se pretende articular a proposta de plano com a área en.volvente. Todas 
as questões exteriores à ár~a de intervenção do PDM e sua articulação co"m a área do plano devem 
estar perfeitamente identificadas, sendo preferencialmente integradas em capitulo próprio do 
Relatório: ' 

Relativamente às intervenções . no edificado existente, o plano não dispõe de qualquer' gr.au de 
detalhe ou objectividade quanto aó existente. 

Em sur;na, apesar de se concordar genericamente com alguns dos pbjectivos fixados, não é referida · . 
qual ~ metodoiÕgia de execução, acrescendo que não estão devidament~ fundamentadas algumas . 
das opções camarárias nem se encóntr.a devidamente justificada a necessidade e oportunidade·'do .. 
presérite plano. Registe-se, mais um.â vez, o facto de não terem sido qisponibilizados à CCDR 'a 
deliberação camarária que aprovou a· elaboraçao do plano e os .respectivos Termos "de Referência, 
sendo qiJe_.a oportunidade-de e·laboração deste IGT terá de ·estar vertida em tais documentos·. · · · 
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Apenas· no que concerne à solução projectada para a parcela C se afiguram ·alguma·s reservas, uma · 
vez que pela car~a edificatória e volumetria pretendidas, a proposta em si mesma. apresenta 
obviamente potencial para influenciar. e afectar o desempenho do sistem~ de circulação e da 
paisagem, valências essas que não foram aprofundadas pelo plano. Sendo cada vez mais relevante 
ter em consideração as caracterrsticas específicas e projectos apresentados, cada vez mais este 
tipo de projectos, que se pretende·venham a constituir "pontuações u;banas" na cidade, devem.ser 

. justificados e trabalhados ainda "em bruto" ao nfvel do plane·amento. · 

. · .. . . 
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mesma, ·tal como se apresenta, não se encontra em condições de aceitação, nos termos e pata os 
efeitos previstos no artigo 75°-C do Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de Fevereiro, que republicou o 
D.L. n.0 380/99, de 22 de Setembr'o, pelo que se emite parecer desfavorável, atenla a ausência de 
fundamentação adequada que suporta algumas das opções e oportunidade de elaboração do plano, 
bem como às deficiências e omissões identificadas relativamente ao cumprimento de normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente do RJIGT, devendo a edilidade atender ao referido no 
presente parecer. 

f ••• 

. ' 
A CML deverá igualmente atender às posições das restantes entidades com competências em 
matérias vinculativas, . no sentido de assegurar a necessária. conformidade ~egal e regulamentar, 
importando ainda a ponderação das restantes questões levantadas, bem como a realização da 
Concertação prevista o art.0 76° do ref~rido diploma legal. 
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Aeroporto de Lisboa 
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Tel (351) 218 413 900 

Fa• (351) 218 402 747 
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1 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
Rua Braancamp, 7 

1250-048 LISBOA 

Sua Referên~••- 0' 0 '>'UI-201 0-000058-S d-e 07 01.1 O 

NossaReferlinoi"- P 0 ~~ol:3/10-õ 

N'_ 33'3855 

o.m_ 20', 0-02-25 

Plano de Porme.lor da Av. José Malhoa - Lisboa 

Ex.mos Senhores, 

Apreciado o Plano em assunto, recebido a coberto do Ofício su;xa ref-2renc:ado, informamos 

que a á:·ea em causa está abrang1da pela Servidão Aero:-.ãuLica do Aeroporto de Lisboa (Dec. 

48542 a'e 24 de .-"lgosto de 1968), situando-se na zon2 6 (Superfície Horizontalln~erior). 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

!)esta análise verrfica-se que o edifício C do referido Plano, perfura a Servidào Radioeléctrica 

daquele Aeroporto em cerca -de 1·,40 metros, Quãrifo-aos· o'lrc.rOs edifk:.íOS n-~0 ·há CÍ~alqu~e~r -

inconven~ente. 

Com os r:1elhores cumprime11tos, 

O CONSEcHO DE ADMINISTRAÇÃO 

...,..,. .......,_do Portugal S.A. 
A...._ ... "PO<tO> do Porh<91i. 1-A· 
Sodo_~,. 0_1<ifl~o 110 ... roporto o. '"'"'-1 ?00-00B ~'"'"' Portogol 
NJFo ..,.,,;""no Coo""'*" a., R•g,no [o'""'"'' do ~.o o. (1'1 S00700B3•_c,O<toiJ;oc,.l 200 000 ))O '"'"' 
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.<\L TOPIC)AOF 
,\11\CIDNAL ANACOM DE COr-<U~ICM,.ô:~ 

SI refertncia 
000058-S 

SI aJmunicação 
07-01-2010 

CCDRLVT 
MIN. DO AMBIENTE, ORDEN. DO TERRITÓRIO 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
R. BRAAMCAMP, 7 
1250·048 LISBOA 

Nl refer6ncla 
ANACOM-S0426C/201 O 

304030 - 651 065 

D•~ 

28101/2010 

Assunto: PLANO DE PORMENOR DA AV. JOSÉ MALHOA 

Em resposta ao ,ofício de V. Exas. acima referenciado, foi analisada a área correspondente 

ao Plano de Ponnenor acima mencionado, na perspectiva da identificação de 

condicionantes que possam incidir sobre essa área, decorrentes da existência de servidões 

radioeléctricas constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n. 0 597/73, 

de 7 de Novembro. 

Em resultado da análise verificou-se que a área em causa não se encontra presentemente 
' 

sujeita a qualquer condicionamento decorrente da existência de ligações hertzianas ou 
• 

centros radioeléctricos com servidão radioeléctrica associada já constituída no âmbito do 

diploma legal mencionado, pelo que o ICP-ANACOM não coloca objecção à aprovação do 

referido Plano de Pormenor. 

Pelo acima exposto, dispensamo-nos de estar presentes na Conferência de Serviços 

convocada pelo V/ oficio acima referenciado. 

Com os melhores cumprimentos 

oorecwz dto ()111\lO 
dO Espectro 

ANOS 
êUJ!Of.ZNAS 
COMU'-IICAÇúôS 

ICP- AutoriCllde Nacional de ComunicaçOes 
Av. José Malhoa.12 
1 DSB-017 LISSOA 
Telefone +351 217211000 o Fax +351 217211001 

'AHOOOS8512010 -CM-DGE 

'•_) 
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
CCDRL VT- Comlssilo de CoordenaçSo e Desenvolvimento Regional de Usboa e Vale do Tejo 

~~ ~'~n Helena 
\r flC\.,'Yl'l ~iv()',d"Car;a 

Manue;s 
r /' . L /J eJgeaQ_ 1 

. \ -tr: cl,o ·- c.;:,\'' c..~ IR', i'>f" rl 5<-~oD 
\j A<v ~ ~ U-.Q___)Ul C .::_ I ,.,,..J. Exmo. Senhor 
~ ~ ,, __ ~residente da Cêmara Municipal de Lisboa 

~ """·,, I 4 Praça do Municlpio 

' 

2-o l uv '-' 1149-014 LISBOA 

~ 
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Sua referência Sua comunicacao NoQ.S. referéncia 

OSOT/OGT -000119-2010 

Proc. PP - 11.06.00/2005-2 

ASSUNm PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

LISBOA I LISBOA 

.J 

LISBOA. 

Relativamente ao assunto referenciado em epígrafe, junto se envia para os devidos efeitos o 

parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) que, entretanto, deu entrada 

nos serviços desta Comissão de Coordenação. 

Aproveita-se para informar que, nesta data, demos conhecimento à ANPC do envio do referido 

parecer a V. Exas. 

Com os melhores cumprimentos,-tb ~N \ 

ANEXO: parecer da ANPC 

AC 

Eduardo Campelo 
Chefe da DivisAo de Coordenaçio de 

Instrumentos de PlaneiUilel\to 

LISBOA- Tel. 21 01 01 300- Fax 21 01 01 302 
geral@ccdr-lvt.pt http://w.vw.ccdr-lvt.pt 



• • • 

• 

Exmos. Senhores, 

Vimos por este meio emitir o nosso parecer sobre o Plano de Pormenor da Avenida José Malhos, 

promovido pela Câmara Municipal de Lisboa 

,. 

A área do Plano incide numa área com uma ocupação urbana densa já existente, onde as alterações 

propostas não vêm introduzir novos riscos, contudo é necessário ter em conta os que já existem, deste 

modo é necessário acautelar as inundações urbanas que podem ocorrer nesta área da cidade bem como , 

a ocorrência de um evento srsmico. 

Relativamente ao risco de inundações urbanas recomenda-se para as áreas em cave que o seu uso 

principal incida principalmente no estacionamento, sem objecçAo a outros usos devidamente 

enquadrados na legislação especifica em vigor, mas que em particular nêo sejam destinadas à ocupação 

humana permanente. 

Relativamente ao risco slsmico o mesmo deverá vir caracterizado no relatório e reflectidas as 

necessárias medidas de minimização, que neste caso será, o cumprimento da legislação em vigor {DL 

n.0 235/83, de 31 de Maio). 

Recomendamos ainda que sejam actualizadas no Plano Municipal de Emergência as estimativas de 

passiveis impactos decorrentes da acção slsmica na população e nas estruturas consideradas. 

Face ao exposto o parecer da ANPC é favorável, condicionado, às recomendações anterionnente 

referenciadas, desde que sejam cumpridos todos os preceitos legais referentes aos instrumentos de 

gestão territorial. 

COMANDO DISTRITAL OE OPERAÇÕES OE SOCORRO OE LISBOA 
Rua Câma111 Pesti!na N.•43-4S I 1150·002 Usboa ·Portugal 
Tel.: + 351 21 982 09 60 Fax: + JSI li 986 77 38 

www grotecdns:lyjj,ct 
cdos.llsboa@proclv .pt 



Para auxiliar o trabalho em planos futuros e para um melhor enquadramento das temáticas relacionadas 

com a Protecção Civil e Riscos, aconselhamos a leitura dos seguintes Cadernos Técnicos PROCIV 

elaborados pela ANPC: 

Caderno Técnico PROCIV 1 -Manual de Avallaçlo de Impacta Ambiental na vertente de Protecção 

Civil. Este Manual pretende auxlllar a elaboração de pareceres na vertente da protecção civil em sede 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), sistematizando os procedimentos Inerentes a todo o processo. 

caderno T6cnico PROCIV 6 Manual para a Elaboraçlo, Revlsilo • AnáliM de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território na Vertente da Pretec;çio Civil; Documento que pretende auxiliO 

participação de técnicos de diversas instituições nos processos de elaboração, revisão e análise ' 

Planos Municipais de Ordenamento do Território, sistematizando os procedimentos inerentes a este 

processo na vertente da protecção civil. 

Caderno Técnico PROCIV 9 Guia para a Caracterlzaçlo de Risco no flmblto da ElaboraçJo de 

Planoe de Emergência de Proteeçlo ClvH. !::: um documento que tem como objectivo fornecer uma 

vlslo genérica do processo de anélise e caracterização do risco, destinando-se a dar apoio e a fornecer 

orientações no ambito do Planeamento de Emergência. 

Gula Metodológico para a Produção de Cartografia de Risco e pal'll a Crfaçlo de Sistemas de 

lnfonnaçlo Gaogriflca (SIG) da Base Municipal. O Guia Metodológico é um instrumento técnico de 

apoio aos municfpios para que, no âmbito da revisão dos PDM (Planos Directores Municipais) e dos 

PME (Planos Municipais de Emergência), haja uma articulação para a produçao de cartas de risco com 

base em procedimentos comuns que apoiem as poJrticas de ordenamento do território e de planeamea 

de emergência. 

Com os melhores cumprimentos, 

Adjunto de Operações Distrital 

COMANDO DlSTRITAL OE 0PERAÇ6D DE SOCORRO DE LISBOA 
A.ul CAm~ta PestaN N."43-45 I 11!0-082 Ustxo.- Port~gal 
Totl.; + 3!1 Zl 882 09 60 Fax• + 351 21 886 77 311 

.;dos.lls~Oprcdv .pt 



• 

-. 
• 

A~~~ Adm;n;rt.ação d• 

T E J O 
Região Hidrográfica 
do Tejo I.P. 

V/Referência: V/Comunicação: 

FP-1 íOf.D020052, Of. 1-.JUI-201 0-000056 

/.~~'-'"_./"' , ~r 

Exma. Senhora 
Prof_a ora Paula Santana 
Vlce -Presidente da CCDR L VT 
Rua Braamcamp, 7 
1250~048 Llsboa 

N/Referência: 

GOT-Cl00~2-0FI-201 O 

N/Processo: PP-11.06.00/2-201 O 

ASSUNTO: Plano de Pormenor da Av. José'Malhoa 

--; ~ 

Em resposta ao assunto supra mencionado, cum;xe infoímar que a ARH do Tejo, I.P. naq'a tem a 
obstar à proposta de Plano de Pormenor da Av. José Malhoa submetida à apreciação. 

Considera contudo esta ARH que este Plano de Pormenor deverá enquadrar ao nível do respectivo 
regulamento as orientações para desenvolvimento de projecto, com vista a uma gestão sustentável 
dos recursos hídricos, que garantam as melhores soluções de retenção e aproveitamento de águas 
pluviais para usos não potáveis e a promoção de infiltração de água no solo. Orientações essas 
patentes no regulamento Municipal de Urbanização e Edificações da Câmara de Lisboa, 
designadamente nas disposições dos artigos 20° "Manutenção da capacidade de infiltração e 
retenção dos solosH, 21°" Gestão da água", e 28°" Eficiência, reutilização e reciclagem de águas" . 

._. ·- -Com os me!hores-cufripriinentos," ---

s 

" 2 
" 

GOT -00012-0FI-201 O 

MINISTÉRIO 00 AMBIENTE 
E DO ORIIENAMOOD DO TEI'!RITÓRIO 

O Presidente 

ARH do Teja, LP. 
Administração da Região Hidrográfica do Tejo, l.P. 
Rua Braamcamp, 7 1250-048 Usboa PORTUGAL 

tel: 211 554 800/801 fal:: 211 554 809 
e-mail: geral@arhteio.pt 

www.amtejo.pt 
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Sua referência 

OF/NUI·2010-00056 
Proe" PP-11060020052 

"'""'"'"'·•'• "" 

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA 
DE '~1SBOA E VALE OOTEJO 

Sua Data 

2010.01.07 

Exma Senhora 
Dra Maria Luísa do Vale 
Presidente da CCDRLVT 
Rua Braamcamp, 7 

1250- 048 LISBOA 

Nossa referência 

201 0/11-06/14/PP0/234 

ASSUNTO: Plano de Pormenor da Avenida''José Malhoa. 
Câmara Municipal de Lisboa. 

Nossa comunicaçllo 

Em resposta ao offclo em referência, sobre o assunto em epigrafe, 
informamos V. exa de que o imóvel não se encontra abrangido por servidão 
administrativa na área do património cultural, Relo que não se aplicam as 
disposições da Lei/107/2001, de 8 de Setembro. 

Com os melhores cumprimentos. 

AVENIDA.DE BERNA. 13.4 • - 1050-036 LISBOA bens :::ultura!ddrc!vt me go~ m Tetg 2117$637451!52161 ·Fax 2117g37553 

.)I•;-
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CCDRLVT- Comissão de Coordenação e 
Desenv. Lisboa e Vale do Tejo 

Rua Brancaamp, 7 

1250-048 LISBOA 

V/Ref' 

NUI-2010-000058 
Proc. PP-11060020052 

V/Comunicação N/Ref' 

DT/205/2561 

Data 

2010.02.02 

Assunto:P!ano de Pormenor da Avenida José Mafhoa 

Câmara Municipal de Lisboa 

Exmos. Srs. 

Relativamente ao Plano de Pormenor enviado com o vosso ofício do passado dia 7 
de Jane1ro de 2010, informamos: 

~) Composição do Plano de Pormenor 

Verificamos um lapso na elaboração das Peças Gráficas do Plano, no que se 
refere às plantas 10.1 - Planta da Rede de Abastecimento de Água e 10.3-
Planta da Rede de Abastecimento de Gás, cujos conteúdos estão trocados em 
relação à respectiva identificação/legenda. 

2) Proposta de Plano 

Constata~se que, nos termos do ponto 4.2.2. do Relatório e da Planta de 
Implantação Geral, é proposta a criação de vários eixos arbóreos, quer nas 
Avenidas José Malhoa e Columbano Bordalo Pinheiro quer nos quarteirões 
interiores ao espaço entre aquelas avenidas ( designados no plano pro 
"Quarteirões Verdes"). 

A instalação de condutas de gás nas proximidades de arvoredo urbano na 
cidade de Lisboa obedece a distâncias de protecção, normalmente impostas 
pela própria Câmara Municipal de Lisboa quando da concessão de autorizações 
de obra ( ver exemplo em anexo ). Estas distâncias servem tanto de protecção 
às árvores no respeitante a danos caudados por intervenções no subsolo, como 
de protecção às condutas de gás contra um eventual desenvolvimento de raízes 
das árvores à volta da tu'bagem, que possa danificá-la causando rupturas e 

~>:G-)05.CA-R3_ vOl 

!tcll03VS (i[ll· ~Oét8d<1d~ Oiltrtb'.lldO•it (iC G~; l~i)tural de Li'>büJ, S.A 
Rua Tomi\' da Fonseta, Torre ( 
Apartado 4025 

1600·109 tt>bon • PGI\ugal 
ter, +351 21 865 SJ 00 • •351 21 865 54 00 · Fa<. •l51 21 868 67 43 
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gás natural ··· 
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fugas de gás na via pública. Assim, o cumprimento destas distâncias de 
segurança é de interesse tanto da Câmara Municipal como da Lisboagás. 

No Plano agora apresentado é proposta a implantação de novas árvores em 
locais onde não são mantidas estas distâncias relativamente às tubagens pré
existentes, havendo casos de implantação da árvore sobre a própria conduta. 
Embora conste do Plano uma planta de implantação da rede de gás, não é 
proposta no mesmo qualquer medida de compatibilização da estrutura verde a 
implantar com as infraestruturas de subsolo. A Lisboagás não foi, até hoje, 
contactada pela Câmara Municipal no sentido de procurar uma solução para 
aquela compatibilização, nem no âmbito do desenvolvimento do Plano nem em 
qualquer outro contexto. · 

' Deverá notar-se que a resolução destas incompatibilidades apresenta graus 
distintos de dificuldade consoante a zona. Do ponto de vista da Lisboagás, é 
particularmente preocupante a implantação de árvores ao longo do passeio da 
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, por se tratar de uma zona onde dispomos 
de rede tanto de média pressão como de baixa pressão ( incluindo portanto 
duas tubagens no passeio ) e de um posto de redução de pressão, com espaço 
lim1tado no passeio ( e que ficará reduzido com a deslocação prevista da 
corrente de árvores em relação às actualmente existentes ) e onde, 
previsivelmente, existirão igualmente outras infraestruturas de subsolo. 

Face ao exposto, conclui-se que o Plano agora elaborado não contempla as 
medidas necessárias a acautelar as interferências da proposta com as 
infraestruturas da Lisboagás. Por este motivo, esta entidade emite parecer 
desfavorável ao mesmo. 

Com os nossos melhores cumprimentos 

ANEXO: Exemplo de autorização de obra pela C.M. Lisboa 

LXG·J~S.CA·RJ_ vOl 

L,s~O<l(fJI (,f:[- Som-dJck Dbti:'J<IIlh-a dr c,~•s ~JaturJI de l1sbo~.' r, 
~ua rom;i< da Fonseca, Torre c 

AparTado 4025 
1600·209 Ll$boa • Portu'}"l 
rei, •351 21 Bó5 53 oo · •ll"1 21 865 54 00 ·Fax .351 21 S68 67 41 
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DIRECÇÃO MUNICÍPAL DE PROJECTOS E OBRAS 
DEPARTAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E SANEAMENTO 
Divisão de Coordenação e Fiscalização de Infra-estruturas de Subsolo 

AUTORIZAÇÃO N' 160/DCFIS/10 (Petição n' 145/DCFIS/10) 
Concedida à LISBOAGAS Prazo de Execução; 36 Dias Empreiteiro:GASENERGIA 

Para levantamento e reposição de pavimentos e execução de Tubagem MP· PROJr<' 021/10 na 
Freguesia de SÃO NICOLAU , PRAÇA DO COMÉRCIO. 

Os trabalhos deverão ser executados nas condições gerais do ROVP, e nas seguintes 

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

- Não interferir com colectores ou a~órios da rede de esgotos. 

-.No caso de reposição de pavimento se não executar Jogo que ·concluído qualquer aterro, deverá este ficar perfeitamente 
nivelado com os pavimentos adjacentes. , 
-A reposição dos pavimentos deverá ficar concluída no prazo fixado nas autorizações e ser cuidadosamente executada 
principalmente no que respeita às concordâncias com os pavimentos existentes e de acordo com as indicações da 
fiscalização da CML'DCFIS : :$,; ., 
• Os trabalhos deverão ser sempre executados de forma a garantir convenientemente o trânsito que"r na faixa de rodagem quer 
nos passeios, ut~izando para isso estrados de madeira ou chapas metálicas nas cobertura de valas, passad.s de acesso 
às propriedades quando necessário e garantindo sempre um corredor de segurança para circulação pedonal com largura 
mínima de 1,20m. 

- Os materiais de reposição deverão ser arrumados de forma a não prejudicar o trãnsito e a circulação de peões. 

-Os matérias escavados e/ou sobrantes deverão ser removidos devendo o local da intervenção encontrar-se sempre limpo de 
materiais, terras e entulhos. 

- No local dos trabalhos, além da licença concedida e do projecto aprovado, deverá existir de forma bem visível em cada frente 
de trabalhos, em cá.da extremidade, um dfstico Identificando a empresa, o empreiteiro e as datas de inicio e conclusão 
da obra, de acordo com o modelo aprovado pela CML'DCFIS. 

- Durante a execução dos trabalhos deverá permanecer no local da obra um representante da empresa para os necessários 
contactos com a fiscalização da CMUDCFIS. 

- Avisar a CMUDCF!S do início dos trabalhos com a antecedência mínima de 3 dias. No caso d~ ser necessária 
autorização do DSRT, a empresa responsãvel pela obra deverá enviar o pedido da mesma, com antecedência mlnima de 7 
dias à CML'DCFIS. 

Para além das condições obrigatórias referidas anteriormente, os trabalhos devem obedecer às seguintes 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

• Reposição iinediata do pavimento 
- Trabalho continuo 
-Acompanhamento dos trabalhos por parte da arqueologia 

. 
. O não cumprimento de qualquer uma das condições impostas 

nesta licença p'ode implicar a paragem/embargo da obra por parte 
PRORROGAÇ0ES 

da fiscalização da CMUDCFIS NUMERO PERIODO I FRACÇÃO Taxa I art" 14 

·Olli'i~FIS 
TORM 

1 Dias _1_120_ € 

Lisboa, 20 de Janeiro e 2010 2 Dias __j 120 € 

Procassado por Computador por Fátima MarianoiDCFIS/DOISJDMPO/CML Esta licença caduca, se 30 dias após a data da expedição, os 
trabalhos não tiverem sido iniciados. 

.1 
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DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PROJECTOS E OBRAS 
DEPARTAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E SANEAMENTO 
Divisl'io de Coordenação e Fiscalização de lnfra.-estruturas de Subsolo 

r-------------------~------------------~ 
CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS: 

Aterro em valas: 
-As valas abertas em faixas de rodagem ou estacionamento serão sempre aterradas com areão ou pó de pedra e por camadas .. 
- A compactação das valas na faixa de rodagem e passeios deve atingir os valores de referência mfnima de 95% de acórdo com o 
aparelho de meáiÇâo de humidade e densidade (TROXLER- SERJE 34<10), não sendo portanto permitidos aterros com terras vegetais, 
solos com elevado teor em argila ou material orgânico. 
- Em zonas ajardinadas e, ou aroórizadas o aterro deverá ser feito com terra vegetal. Contactar sempre a Divisão de Jardins da: CML 
antes de começar a obra, para parecer da mesma. 

Reconstrução de pavimento: 
·Os pavimentos deverão ser reconstruidos iguais aos existentes\> ou confonne os seguintes tipos: 

-Pavimentos betuminosos em faixa de rodagem 
-Valas aterradas com areão ou pó de pedra devidamente compactadas por camadas com espessura não superior a 20 cm 
-Base de 40 cm de tout-venant ou macadame hk:!ráulico ~ i r~ 

~ -Rega de colagem- ., 
-camada de macadame betuminoso de 6 cm 
-Fresagem de cerca de 30cm para cada lado da vala com 4cm de profunõldade e aplicar camada de desgaste ~uminoso. Nos 
casos em que se justifique, a fresagem deve ir até ao lancil ou até uma ou mais fatxas de rodagem se a fiSCalização o entender. 
-chama-se a atenção para a quarldade do betuminoso que deve obedecer às normas estabelecidas e de aCOfdo com os estudos de 
ensaio aprovados em laboratóOo municipal ou outro reconhecido pela CML Os inertes do betuminoso devem ser em basalto co,.,., 
granulometria de O a 16 mm. • 

-Pavimentos em cubos de granito nas faixas de rodagem em geral 
-Valas aterrados com areão ou pó de pedra devidamente compactadas por camadas com espessura não superior a 20cm. 
-Camada de fundação de 20cm de tout-venant. 
-Fundação para assentamento da calçada com 6 cm de espessura em traço 1/6 de cimento e areáo ou pó Cle pedra 
-Refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio. 
-Nas paragens dos BUS, é aplicado conforme o tipo de pavimento, mais camada de fundaç:ão de betão simples de 20an de 
espessura. 

-Entradas especiais: As entradas especiais em passeios só poderão ser executadas em cubos de calcário vidraça de 10 cm de 
aresta assentes sobre fundação de betão de 10 cm de-espessura mfnima e com juntas refechadas. a argamassa de cimento e areia 
do rio 113. 

·Pavimentos em calçada de basalto 
-Valas aterradas com areão ou pó de pedra devidamente compactadas por camadas com espessura não superior a 20cm. 
-camada de fundação de 20 cm de tout-venant. 
-Fundação para assentamento da calçada com 7cm de espessura em traço 1!6 de cimento e areão ou pó de pedra. 

Pavimentos cubos gr.anlto ou basalto com revestimento a betuminoso 
-Os cubos de granito ou basalto levantados poderão ser transportados para depósito munic4>al, e o pavimento ser reconstruído nas 
condições referidas no ponto pavimentos betuminosos em faixa de rodagem. 

Pavimentos em calcário vldraço nos pasSeios ,. 
-Aterro com areão ou pô de pedra devidamente compactado por camadas com espessura não superior a 20cm. , 
-Fundação para assentamento da calçada -com 6cm de espessura em traço 1/6 de cimento e areão ou pó pedra . 
-A reposição da calçada deve ser feita em concordãncia com a existente, com um espaçamento aproximado de 3 mm para cada lado 
para que possa ser apertada a maço. 
-0 aterro de valas nos passeios poderá ser feito cem terras desde que ofereçam condiÇÕeS de uma boa compactação, aceites pela 
fiScaflzação e no ensaio de compactação atinjam os valores mfnimos de referência. 
- De modo a evitar-se coloração diferente no vidraça, estipulam-se dois critérios alternativos para o acabamento da calçada. 
~Se na calçada já existia anteriormente juntas a cimento, estas devem ser repostas com cimento e areia 1/6. 
·Se na calçada não existiam anteriormente juntas a cimento, estas devem ser repostas com areão ou pó de pedra de modo a 
evitar-se coloração diferente no vidraça. 

- MEDIÇOES 
Número Comprimento Largura Superfície NUrvero Comprimento Largura Superfície 

. 

Classificação no RDVP: Art"--------------c------~ 

IMPRESSO POR COMPUTADOR 



ANEXO I 
CONDIÇÕES NO CASO DE PRESENÇA OE ARVOREDO EM CALDElRA OU AJARDINADOS NO GERAL: 

1-1 Umftes de intervenção 
Relativamente a árvores em caldeira: 

Zona de segurança da árvore: ~e por zona de segumnça da árvore a zona lnterioc' e a zona de projecção vertical dos 
limftes da caldeira. Esta nã~ deverá ser ocupada por qualquer lnfra-estnrtura ou sujeita a intecvenção de qualquer natureza a 
meros de 120 cm ele profoodidade. Considera-se como profundidade, 8 distância entre 8 cota do aterro sobre as infra-estruturas e 
8 cota de s~. ~ 

• Na zona da caldeira, não deverão ser depositados quaisquer tipos de materiais resuftaol.es da obra. 
Relativamente a zonas ajarãmdas o procedimento deverá ser definido -pela Divisão de Jardins, dada a abrangência das várias 
~~ ..... ............., ~ ... - -................... . :v ., 
1.2 Abertura de valas 
'Relatilr<lrnente à existência de arvoredo em caldeira, define-se: ,{;/ 
• Zona de protecção radicular: circunferénciÍI de raio 2,5m medidos desde o eJ;tremo do colo da árvore. 
• As valas abertas dertro da zona de protecção radicular deverão ser executadas manualmente. 

Todas as raizes com tflãmetro Sl.Çerior 8 2cm deverão ser preservadas. 
• Dtxante a obra e enquanto a vala se rnarrtiver aberta com as ratzes expostaS, estas deverão estar en~lvi1as em manta geoteldil 

humedecida em permanência. 
Relativamenle a zonas ajardinadas o procedimento deverá ser com em 1.1. 

1.3. Reposlçio das femts 
O recobrimento da vala sobre o aterro da infra-estrutura deverá ser feito com terra de plantação {textura franca). 

1.4. Tempo limite para o tapamento da vala 
Sempre que o tapamento da vala ulltapassar três á~as, deverá a Divisão de Jardins ser chamada para avaliar a situação. 

1.5. Para mais generalidades Inerentes a protecções em caso de obra devem ser cumpridas as medidas cautelares 
apre~ntadas no Anexo 11. 

ANEXO 11 
MEDIDAS CAUTElARES OE PROTECÇÃO DAS ÁRVORES 

As medidas cautelares apresentadas tem por objectivo a protecção de todo o arvoredo a manter durante a execução dos trabalhos 
previstos. , ' 
As acções não previstas nas medidas cautelares, que poderão directa ou Indirectamente provocar danos no arvoredo, deverão 
previamente ser colocadas à Divisão de Jardins. 

Sempre que se verificarem danos ou a morte de árvores por falta de cumprimento das medidas cautelares apresentadas, será feita a 
avaliação e valorização patrimonial, através do método de valorização de árvores e arbustos ornamentais "Norma Granada". 

1- MEDIDAS CAUTEt..ARES GERAIS OE PROTECÇÃO DAS ÁRVORES 

1. Protecção das árvores contra passiveis danos mecânicos 

a) Parte aérea 

Deverá ser colOCada à volta do tronco das árvores uma cercadura de protecção com urna altura mlnima de 2 m, para se evitarem 
possfveis danos mecânicos como golpes, feridas ou outras agressões à casca, à madeira ou às raizes, produzidas por veiculas, 
maquinaria ou por acções de tipo laboral. Esta cercadura nunca deverá ser colocada directamente sobre as rafzes. 
Sempre que possível, deverão ser atados os ramos mais baixos e os pontos de altura serão protegidos com materiais adequados para 
não provocarem danos às pemadas e tronco. Se se verificar que estas medidas não são suficientes para proteger a copa das árvores de 
interterências causadas pelo funcionamento e manobra de máquinas e equipamentos à superfície ou outras operações na sua 
proximidade, deverá ser executada, antes de se iniciarem quaisquer trabalhos inerentes à empreitada. a operação de poda, para desde 
logo, elevar a copa das. árvores e assim se evitarem danos Irreversíveis (como por exemplo, corte- de pemadas estruturais). Esta operação 
será feita sob a orientação da CML· Divisão de" Jardins 

.b) Parte subterr!nea 

Der1ne-se como zona radk:ular, a superficie do solo que corresponde à área de protecção da copa das árvores. Nestas zona~ não será 
permitida a execução de trabalhos de qualquer natureza, à exepçáo da circulação pedonal Será demarcada por cercadura fixa com 2 m 
de altura. A área de protecção à zona racl'lcufar poderá tomar-se maior, nos casos em que a Empresa assim o entenda. Quando não for 
possfvel estabelecer a zona de protecção radicular com estas características, serão criadas medidas particulares, tendo em conta a 
natureza dos trabalhos. 
Não é permitido fazer derrames de qualquer natureza sobre a zona radicUlar. As obras de pavjmentacão ou reparação de pavimentos, 
abertura de valas terão oue preyjamente ser definidas, ouanto à sua natureza, com A CML-Divisão de Jardins. 

1-·' 
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ANEXO 11 (Continuação) 
/; 

2. Protecção da zona radicular durante a execução de abertura de valas e outras escavações 

a) Não será permitida a execução de abertura de valas nem outro tipo de escavação, em toda a zona radicular. 
b) Se esta opernção for inevitável, só poderâ ser feita manualmente, preservando todas as raizes principais. 
c) • O corte de raizes de pequena dimensão deverá ser feito de fonna a retirar toda a parte esfacelada. As raizes expostas deverão ser 

protegidas da dessecação e do f'l'b com um recobrimento. Estes. trabalhos devecãq ser previamente autorizados pela Divisão de 
Jardins. ~ /i: ~ 

d) A instalação de tubagens não deverá interferir com a zona radia.Jiar· -'7( 
e) Se houver nec<essldade de executar uma poda correctora da copa para compensação da perda de raizes, ilste trabalho será 
f) Na zona radicular será colocada terra de plantação com estrut~ franca. s,; 
3. ProtecçJo da zona radicular no cuo de construções 
Não será pennitido fazer construções (fundações, infra-estruturas ou outras) na zona radicular. Se for inevitável, serão construídas 
ftndações pontuais e não continuas a uma distância miníma de 2,5 m do extremo do tronco. A base das fundações pontuais serã 
estabefecida no bcal oode não haja afectação das raízes que cumpram uma função eslátlca (raizes de suporte}. 

4. Protecção da zona radicular no caso de sobrecargas temporais 
Na impossibilidade de se impedir a circulação de veículos e maquinarias na zona radicular; deverá ser estudado um método de protecção 

-para reduzir a área de solo utllízada, a ser empregue durante um curto periodo de tempo {um Unico período vegetativo), o qual será s~ito 
à aprovação da Ovll 

S. Protecção da zona radicular no caso de descida do nível freático 
Sempre que a reartzaÇão de operações de escavação ou outras implicar uma descida do nlvel freático e portanto uma tedliÇão do teor de 
humidade no solo e na zona radicular, deverão ser apftcadas medidas reguladoras, a definir pontualmente com a Divisão de Jardins. Se 
estas . medidas se aplicarem para além de um período vegetativo, lerão que ser iltensifiCadas ou estabelecidas outras medkias 
suplementares. 

6. Protecçlio da zona radicular no caso de recobrimentos 
Sobre a zooa radicular só é permitido derramar materiais de textura grosseira que sejam permeáveis ao ar e à água. 
Não é permitido recobrir a zona radicular das árvores. Mas, se esta operação for inevitável, serão seleccionados os materiais de 
construção a colocar, assim corno a melhor forma de o fazer, para que este processo ocasione os menores danos passiveis a esta zona 

7. Protecção de áreas de vegetação contra o fogo 
Não é permitido fazer fogo dentro das áreas de vegetação. Não será permitida a realização de lumes a menos de 20 m das árvores e 5 m 
dos arbustos, por provocarem queimaduras, dissecação da casca, queima das folhas, etc. 

8. Protecção das áreas de vegetação contra o excesso de água 

~ 

Não será pennitida a concentração de água proveniente de escorrimento de águas sujas da obra na zona radictJ!ar das ãrvores e áreas d' 1 1 
vegetação. 
Não será permitida a montagem de torneiras para lavagem de produtos sobrartes de obra, na zona radicutar das árvores e ãreas de 
vegetação. 

9. Protecç!o das áreas de vegetação contra contaminações qulmicas 
De modo algum será permitido nas áreas de vegetação o derrame de caldas de cimento, diluentes, ácidos, óleos, graxas, cal, 
detergentes, lixiviados ou outros produtos tóxicos, susceptíveis de causar a morte por asfixia radicular. 

I 
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Sua 'referência Sua comunicação 

Exma. Senhora 
Ora. Paula Santana 
Vice-Presidente da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
Rua Brâamcamp, 7 

1250-048 LISBOA 

' 
Nossa referência Data 

NU!- 2010-000056 
Proc. PP-11060020052 2010-01-07 2010/1{019) 

Assunto: Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa- Câmara Municipal de Lisboa. 

O parecer do IGESPAR, LP. sobre os aspectos patrimoniais do Plano de Pormenor da Av. José 
Malhoa (Lisboa) decorre da apreciação dos documentos remetidos pela CCDRL VT, abaixo 
discriminados: 

Elementos Constituintes- Regulamento; Planta de Implantação e Planta de Condicionantes; 

Elementos de Acompanhamento:- Relatório de Fundamentação e peças desenhadas. 

1. Enquadramento 

O Plano em análise, da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa (DMPU-DPU- DCIP), 
a quem coube a decisão e orientação estratégica, foi elaborado em articulação com o Arq.0 João 
Paciência "João Paciência -Arquitectura e Planeamento Urbano" (concepção e coordenação), 
Eng.0 P'alma Ruivo da "Certiprojecto" (Estudos de Ruído) e António José Sá & Associados 
(Economia Urbana). 

O Plano de Pormenor procura responder ao objectivo geral de "( ... ) construção de espaço 
público de qualidade, constituindo um contínuo urbano, caracterizado por materiais de 
construção e o mobiliário urbano com características contemporâneas que contribuam, de forma 
determinante, para a identidade de espaço" (cf. Relatório, p.4). 

A área de intervenção do Plano ocupa uma superfície de cerca de 15 ha e pertence à freguesia 
de Campolide. 

2. Avaliação Ambiental 

Desconhece-se se a Câmara Municipal de Lisboa, determinou em reun;ao de Câmara, a 
dispensada de Avaliação Ambiental do Plano. Contudo, a ausência de informação sobre esta 
avaliação leva à assunção do disposto nos ns0 5 e n°6 do Art.'74° do RJIGT, de acordo com os 
critérios estabeleciçfos no Anexo ao Decreto-Lei n°232/2007, de 15 de Junho 

Nesta matéria, o IGESPAR, LP., não contesta a competente decisão camarária. Necessário 
seria que, à .falta dessa avaliação ambiental, o Relatório de fundainentação técnica contivesse 
uma.caracterização objectiva do recurso territorial que o Património legalmente representa . 

.. .! ... 
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3. Apreciação do Plano 

Na documentação técnica que acompanha o Plano de Pormenor, designadamente no Relatório 
de Fundamentação (Fevereiro de 2009), que tem por objectivo apresentar a fundamentação 
técnica, suportada na identificação e caracterização objectiva dos recursos territoriais da sua 
área de intervenção (alínea a) do n°2 do Art.92° do RJJGT), verifica.se uma total ausência de 
caracterização da área de intervenção no que concerne especificamente ao património 
arqueológico, definido na alínea e) do Art.10° do referido regime como recurso territorial a ter em 
conta. 

A posição expressa no presente Relatório de que "O desenho urbano( ... ) quase sempre surge 
na sequência de planos de urbanização, de pré-existências, de momentos da história urbana 
que não controla mas tem de assumir e aceitar", leva à assunção de que o planeamento de uma 
área urbana consolidada é uma proposta muito alicerçada nos processos urbanísticos que a 
antecederam, daí a importância da caracterização patrimonial da área e da sua valoração, como 
forma de compreender esses processos, reflectindo sobre eles, integrando-os de uma forma 
mais corpórea ou até incorpórea na proposta que Se quer implementar. Da análise paisagística e 
ambiental desenvolvida, esta matéria é totalmente ignorada, o factor ambiental património, como 
é legal e consensualmente admitido, foi obliterado no processo de planeamento. 

Cumpre-se assinalar que, para a área em questão, a Base de Dados Nacional de Sítios 
arqueológicos "ENOOVÉLICOn refere a existência de um Sítio 'Terras do Pita", citado na 
bibliografia, do qual foram recolhidos materiais líticos pré-históricos em sílex, em quartzito e 
quartzo. Este sftio, como é indicado na Carta Arqueológica do Concelho LisbOa, publicada na 
Revista Municipal de Lisboa em 1988, já se encontrava destruído. 

Quanto ao Regulamento, não seria expectável encontrar nele medidas de salvaguarda 
decorrentes da caracterização patrimonial, dado que esta é completamente omissa no Plano. No 
entanto, salienta-se por um lado, o facto do mesmo se encontrar incompleto ("Artigo 18° e 1go 
por redigir") e por outro lado, o seu enquadramento legal não referir a última redacção do 
Decreto-Lei n° 380/99 de 22 de Setembro, dada pelo Decreto-Lei 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Em face do acima exposto, este Instituto emite parecer favorável ao Plano de Pormenor da A v. 
José Malhoa, condicionado à reformulação do Relatório de Fundamentação, no sentido deste 
integrar uma breve caracterização patrimonial/ arqueológica da área do Plano, bem como à 
apresentação de uma proposta completa e definitiva de Regulamento. 

Com os melhores cumprimentos. 

AM·JM.PL..;-; 
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Fax 
Para Exma. Senhora 

Prof. Dr'! Paula Sant3~a 
Vice Pr->..stle1te da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional Usboa e Vale do 
Teia 

Fax 210 101302 
Tel. 210101300 
CC 
N./ Rsf.a S/2/'110/723 

Assunto Plano de Pormenor da Av. José MaL'loa 
Câmrara Munidpal de Usboa 
Conferência de servi;;os 

De Direc;ão de Planeamento 

Fax 210 051174 
Tel. 211148 556 
Pág, 1 (i;-~cluindo esta) 
D-a:ta 04-02-2J10 

Analisado o plano de pormenor em epíçrafe, verifica-se que não :nterfere co~ a zo:;a .de servidão 

do IP7- Eixo NortejS·uJ. 

Mantendo-se os actuais ac::>..ssos ao I?7 - Eixo No ..... ..ejSul o IniR nãd2 tetil a obstar em relação ao 

Piemo de Pormenor da Av. José Malhoa, prescindjndo da sua p~es;nça na qualidade de ERA.:' na 

respectiva conferência de serviços. 

Com cs melhor~ cumprimentos, 

- --~ .. ·-------
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TELEFAX 

fviENSAGEM r;1essage: 

f'Ar.llk:: 

Jsboc e Vaie do Te!o 

~LEf1\X 2101 Ol-302 

Df /rOI)J; 

Dl1&e:;-6o de Po!Jírn:Jnb lrlot.JfJiõrio 

.t.:".S!Jr1f0 tri"l}i;icl: 

N .e:1 Mti?tlD!l'l 
.fj2CJ:1003493 
DAIA 20101.04/l ç 

Plarv..: d~ Pomle11oJ da Avenido j:),)é Mc:lt:ao- ,\cta da reunião 

linha do Cintura -l<m 3,600 a 11 

Roqucronto: Gomts~ dO Coordenaçék.> r~eg!cn:~! ::1e L.isboo e 

vare do T~lo 

.!:m respost-o oo assunte em t'Cictô:tciCJ G apés o!1Óiíse do Ci:!n;etído da acto ~-a :eun1Õo lllfarna -se que CJ 

---- R[FEJ? na vesps.,';l dd Is-61í7.0Ç30." da t:.Ortfc-rt~i:ia dO s.JMç~ rnrOtirioli E>~s.:J erlf=dads do impcs.JJ.t;ilídade 

do comparência r.a me:mc e envbuo ~u )XJTCCOr PUíO qu:;;. o mcsmc- íossG i;K:I:.:ído nc acb (anexa-se 

fax com wrccor ê comp:10vaiivo de El."lireoo do fax]. 

\leiificámos que o parecer da RCffi-:: '"1ãO foJ incilJdo no acta. p:o!o que é nosso enten::1fmenío que a 

mesmo ckwatá :;e incluÍdo í1Q proc~so 0 !Gmot~:Jo à Cêlmara Mur;lci;Ja,' de Usboo ;Joro pro::::e.:!er 6s 

OliCíJÇÕCS etC PIO:-Kl d0 Pormer,a:. 

AQrodece --;;.:o crnda. ouo as cntnunicoções sotxe ?!Cr!OS de f'ormen0i e Pkrnos do Urba,í!.z.açcc soh:m 

dingid::Js pa;o: 

I<~D!= ~ErillOVIÍ>firf, Ni\CI~JrU,l r.U~fl [P[ 

.~staçá-1 dE> S<.Y!l<l.AfXll~ 
!Lço :Q.'f <:Oml."lllOll 0: ft!~o 
11001051;~~ 
'lr>d: 111 fl:l;:m.Xl 1<>""1~111?,~9 

'"'" r ... .,. • ., .., """"""~'"'""" u;I(M .-,, . .,.,.~ .... .,..,a • .,,..,. WJ«<.,..lJ 
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TÇE:r.ER. !:\JE - Lirecçáo de Patrtnó.lfo lrnob~tárb 

fsta~é:::. de Soí:ic; .lo,p;::,t.Snb 

· 1100-105 Usboo 

C\:>ri'l os melhores cumprimenios, 

H1~:1rio iino~:o 
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MENSAGf.M message: 

UJ.·r Oõõ:'::o ae C:Qd~.açõ-:J o Dr.::;orw;:Mn.;;;;To f!OlQK:;:':CI ~ lil!:tx• "'Y.-.11~ <Ju 

"" 

f..s$UNJO ~'~ .. :1: 

?1-.Jm dB Pn1mono1 dd AvenldaJ:Jsé Malhoa 

liflh(':Q!')Cl!'ilufa-Km3,õ00a 4 

NJll!lrlii riDVltliPI 
<IM.Q(}:JOOO'i93 
DAJA 2C1 0J02!02 

rÇequetenre: <..:~mlcsé:lo de Cocrdona9-ú::: Heglonal óe Ll.~oo ç 

Vele ao Je)o 

-----·····-·· 

Em ~B;>f;:os!.:J ao awunlo em refGiGnda tr no õmU!o d:;~ convoc:Jiórtf paro a conforên:::la d:- Bef\liçOS o 

rsarzr.cr no dia OJ de Fewretro p;.Ja~ IOhJúm nc.:~ vc:;so~ lr.siatações, VImos IXllD pre!l:'rJ!e manifestar o 
----··-----------·-·· 

• Peç:as Do..~nhadm 

o Ptmra do !mpjanlaç:óo 

N<;Js.b prm1la, o !lpo 00 :JCC.Jpaçáo pfCV!sfn p_oro o Lote C cdíde çom o f)Ol"üo 2 do ::tlljgo 

W' dü D.L 276./200.} C!e 4 Qe NO\-'Bmblo. 

• 
1Hfll! l'EHIIOVIÁiliA NACICNA~ R~HR i.PE 

~ ···.VI 
I 

Esl::JÇ:P<"Irl ~='<"1./1~ 
!!lrg.::> d:Js Comm:»ci?-F&~I.l 
I '"''ll"1:110J. 
!OI<IC ~ll!Xr.tot:r.l Ft>o:o::tlJOnU> 
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Oa !eifllld da fnk:1nY.Jyóo rer'ileE::b, percebe-se qr..re .oe precmicq c l:n:oí::.'!nl:::lçáo dG 

Cdi{ÍCJOS h:J':)!k:tCJú!'.ais nL:r:"'lO' Ó\e::J conl'i;]ll::l à n"lho de Çlrifurc [C!iiando e;;n CUISD O PJOJedO 

CIUe V!~ a sua 1/goçe::, à liMa à;=; Cosçct~. o '-:"trE:1 gt::ra!ó : .. wn e~~rêK:Imo de lréf.egoJ, ct~o uso, 

om 1Cfm$ dq ;uKlo 6 son~rvo!, facl::' que co:tdu<lró, P:ONeriiUJo, 6 cJ~s1'lcc'.ç--'.:o d~to ~~!JÇO 

no maoa, de rur~ m!ltl!Cipo! como !on::J Sensf<~el. nõo o~lnn1-e: o artP 11<~ aa /.)lapas/a de 

flegUlomer.to paio cs!G p!O:"lO :::d!a::iar qu~ ~o::::!c a á,.~a ·j~ inl~vç,)Çdo do Pr.mo é 

-- -cr~Jr~cacrc: ~mo· lO!Kf rnsta ;x.rO" cfoJt0(t de.- dispo~!~ na ~ecr2J":~-tar rr> 292/2000,- ct~ lli Qs

l,lovemo .. ,w, !i~KiO qHo o•fo dl!'Jtlma lol !e\.'0.2a0o- peb 02C!&Io-Lel n° 9/'1!)87, do 17 de 

Ja:tolto (c:lbCfc-!o quo pU:J:ioo o novo P.cG'Jiamenló Ger-al l'!o RtJP:h qtm •.:ot1õGÇlfO a 

preo.rençóo oa poJLJ!çã:> ronotn). 

Por corwgt~/nlo, c.. Pklno .::!..~ rormcnor do'.~S~â oland8 à sal.rog<..ordo d~ p.,;ss~-eís si!t,PÇóe.'i 

d~ coflflllo enlro o rul:b lr10r01~1o co /t;J!l+JOtle- feuov/ó:b e a lm;Jlo;"~;oçõo da n~os 6reas 

vococbnodas jXJKl a cons!li:.J[Çóo do -à!('),~ corn t.rsos .sen;sívels nc p;D:~"irnti...JÚ~:l úu llrr~1a de 

çamlnllo·de-leífC, alenlo. no.-ne-:::;:dam~ro. c ad,.., 6°, do Pc~rolo-lol nr.> '1/2001, de: li d~ 

J:lne!ro, ~neto que as evefllual.s medfdas 00 mlnlml.::oçó.o a corl:Caber e ad::>pt-:Jr. pore cs 

vJri::ls pro)e:::tos que .:e Pleconi?em !Xlfa ~~;;1 óroo. s!Jrdo un1 cUSJ'o quG os ,":Jromoicras d:"JS 

;:xt~js..'ios telão de a5r:;eQlJrar. 

lrJorma.._,"'e que a REfER \"<11 G.\"Bcutcf um caminho de aG€lsso ô n~va $ubest-Jção de tracção e Pasto do 

certe REN em sere Ri~ o q~JG !eró OC\9sm1 0() :Jtt:.J::Jrnenlo- e.>dSienl-e /:.Jnto do ;;dlJ!cio crc~ i>M:l Toweíi. r:o:tc 

camfnllo fOI íd OOIClibdo com o O.'"l(>."llinmor'!lo de 1"'clárr4nk)_~~-?.!.Ji~rfc) aa __ c~~~~o lvt<!n~li;)O! ::J.-3_!.1~~---

P<=lo expcsto o nErb1 nóo P'Oc1eró dar p-Jrecer faVotóVc! ::o !-';(.Ir lO d~ Pormonor d;:Jdat as cor~cléiÍS!lcos do 

C:JrtSff'JÇÓO proposb p:ll"::l o to!e r: e ~em quo ::::l proposta b!egre as p;-eocup~ G(ancnd;Js n:'1 níval do 

d::lo, dlrl"mi;'JC!9 çiG>idiõ! bgo cenários de confiito feStJI!ünles do ~1!e-racção entro o com.~lh:J-do·Jcm-o e a 

OC1JPQ9ÕO dnquol~ lctúióti:J 

Com oo me!horSl cum;:;4"Tlentos, 
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