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PREAMBULO  

 

O Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa actualiza o estatuto 

urbaníst ico da respectiva área de intervenção estabelecendo as regras 

aplicáveis ao uso, ocupação e transformação na mesma, em art iculação 

com os trabalhos de revisão do Plano Director Municipal de Lisboa. 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa 

abrange predominantemente uma parte importante do centro terciário 

superior da cidade, que inclui zonas por consolidar na t itular idade de 

terceiros que colaboraram activamente na prossecução do interesse 

público do concelho e perante os quais o Município de Lisboa assumiu 

determinados compromissos urbaníst icos. 

Assumem especial relevância os compromissos originariamente 

assumidos através da escritura de permuta celebrada em 18 de Março de 

1985 entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Sociedade de Construções 

Chile na sequência das deliberações da Câmara Municipal de Lisboa e da 

Assembleia Municipal de Lisboa, tomadas em suas reuniões, 

respectivamente, de 27 de Fevereiro de 1984 e 22 de Março de 1984, 

posteriormente objecto de desenvolvimentos e a escritura de renúncia e 

permuta celebrada em 4 de Janeiro de 2002 entre os mesmos 

intervenientes, bem como os compromissos assumidos perante o Banco 

Internacional do Funchal,  por via de outros actos relevantes. 

O Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa visa ainda garantir  uma 

adequada integração do edif icado na respectiva área envolvente, bem 

como requalif icar o espaço público existente e, simultaneamente, 

contr ibuir para um bom funcionamento das principais inf ra-estruturas de 

escoamento de águas da cidade (Caneiro de Alcântara). 
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CAPÍTULO I  

Disposições Gerais 

 

 

Art igo 1.º 

Âmbito terr i torial  

O presente Regulamento estabelece as regras a que devem obedecer a 

ocupação, uso e transformação do solo na área de intervenção do Plano de 

Pormenor da Avenida José Malhoa, adiante designado por PP, nos termos do 

Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção resultante do 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 29 de Fevereiro. 

 

Artigo 2.º 

Vinculação 

O PP vincula as entidades públicas e, ainda, directa e imediatamente, os 

part iculares. 

 

Art igo 3.º 

Object ivos 

Os object ivos do  PP são: 

a) Caracterizar a área de intervenção como centro terciário superior 

da cidade; 

b) Def inir as condições de ocupação dos terrenos edif icáveis; 

c) Requalif icar o espaço público existente; 

d) Melhorar a acessibil idade pedonal;  

e) Ordenar o estacionamento de superf ície. 
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Artigo 4.º 

Relação com outros instrumentos de gestão terr i tori al  

A área de intervenção do PP encontra-se abrangida pelos seguintes 

instrumentos de gestão terr itor ial:  

a) Plano Regional de Ordenamento do Terr itór io da Área 

Metropolitana de Lisboa, aprovado pela  Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril;  

b) Plano Director Municipal de Lisboa, rat if icado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 94/94, de 29 de Setembro. 

 

Artigo 5.º 

Conteúdo Documental 

1. O PP é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Regulamento e respectivo Quadro Síntese Anexo, que dele faz 

parte integrante; 

b) Planta de Implantação, escala 1:2.000; 

c) Planta de Condicionantes, escala 1:2.000. 

2. O PP é acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Relatório; 

b) Programa de Execução e Plano de Financiamento; 

c) Planta de Localização, escala 1: 25.000; 

d) Planta de Enquadramento, escala 1:5.000; 

e) Ortofotomapa da área de intervenção; 

f )  Planta da Situação Existente, escala 1:2.000; 

g) Planta de Cadastro Existente, escala 1: 2.000 

h) Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 

de Lisboa – Classif icação do Espaço Urbano, escala 1:5.000; 

i)  Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 

de Lisboa – Componentes Ambientais Urbanas, escala 1:5.000; 
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j )  Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 

de Lisboa – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, 

escala 1:5.000; 

k) Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 

de Lisboa – Inventário Municipal do Patr imónio, escala 1:5.000; 

l)  Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 

de Lisboa – Imóveis Classif icados e em Vias de Classif icação, 

escala 1:5.000; 

m) Extracto da Planta de Condicionantes do Plano Director 

Municipal de Lisboa – Outras Servidões e Restr ições de Uti l idade 

Pública, escala 1:5.000; 

n) Perf is, escala 1:2000; 

o) Planta de Apresentação, escala 1:2000; 

p) Planta de Circulações [do Sistema Viário e Estacionamento],  

escala 1:2.000; 

q) Planta de Infra-estruturas -  Rede de águas Pluviais e Águas 

Residuais Domésticas, escala 1:1.000; 

r) Planta de Infra-estruturas -  Rede de Abastecimento de Águas, 

escala 1:1.000; 

s) Planta de Infra-estruturas -  Rede de Abastecimento de Gás, 

escala 1:1.000; 

t)  Carta das Zonas Mistas e Sensíveis, escala 1:5.000; 

u) Relatório sobre a Recolha de Dados Acústicos; 

v) Ficha de Dados Estatíst icos. 

w) Planta/Relatório com a indicação dos pedidos de informação 

prévia, l icenças, comunicações prévias e autorizações de 

operações urbaníst icas; 

x) Part icipações recebidas em sede de discussão pública e 

respectivo Relatório de Ponderação; 

y) Extractos do PROT_AML –  

z) Planta de Zonamento, escala 1:2.000. 
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Art igo 6.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento são adoptadas as def inições 

constantes do Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio. 

 

CAPÍTULO II  

Servidões administrat ivas e restr ições de ut i l idade  públ ica 

 

Artigo 7.º 

Identi f icação 

1. Na área de intervenção do PP vigoram as seguintes servidões e 

restr ições de ut i l idade pública, representadas na planta de 

condicionantes: 

a) Abastecimento de água; 

b) Abastecimento de gás; 

c) Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais. 

(designadamente Caneiro de Alcântara); 

d) Linhas eléctr icas; 

e) Domínio público ferroviário — linhas Lisboa-Sintra e Lisboa-

Setúbal;  

f )  Rede Geodésica Nacional;  

g) Aeroportos — servidão aeronáutica do Aeroporto de Lisboa (zona 

6 – superf ície horizontal interior) 

2. As servidões administrat ivas e outras restr ições de ut i l idade pública 

regem-se pelo disposto na legislação e regulamentação aplicável.  

 

Artigo 8.º 

Prevenção e controlo da poluição sonora 

1. Para efeitos da aplicação do Regulamento Geral do Ruído, toda a área 

de intervenção do PP é classif icada como zona mista. 
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2. Sempre que as act ividades produzam um nível de ruído que altere as 

condições sonoras existentes para níveis superiores aos admit idos nas 

zonas mistas, deverão ser adoptadas medidas específ icas de 

minimização de impactes acústicos negativos. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior,  na execução de 

operações urbaníst icas conf inantes ou vizinhas de linhas-férreas ou de 

outras vias geradoras de ruído relevante serão adoptadas soluções 

técnicas de minimização do ruído e vibrações gerados pelo respectivo 

funcionamento. 

4. As medidas de minimização do ruído derivado da circulação automóvel 

consistem em: 

a) Limitação de velocidade de circulação automóvel - 50 Km/h; 

b) Aplicação de pavimento com característ icas pouco ruidosas, nas 

principais vias, designadamente na Av. Columbano Bordalo 

Pinheiro, Av. José Malhoa e Rua de Campolide. 

 

Artigo 9.º 

Inventário Municipal do Patr imónio 

Encontra-se situado na área de intervenção do PP o edif ício do Hotel Alfa 

Lisboa, integrado no Inventário Municipal do Patr imónio sob o número 10.03. 

 

Artigo 10.º 

Salvaguarda do Patr imónio Arqueológico 

1. O aparecimento de quaisquer vestígios arqueológicos durante a 

realização de qualquer obra na área abrangida pelo PP, obriga à 

suspensão dos trabalhos no local e à comunicação, da ocorrência à 

Câmara Municipal e ao IGESPAR no prazo de quarenta e oito horas ou 

à autoridade policial.  

2. A suspensão da obra devido a trabalhos arqueológicos acarreta a 

suspensão dos prazos de vigência da l icença ou comunicação prévia 

da obra em causa. 
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3. Para a salvaguarda do patr imónio arqueológico, aplica-se o regime 

legal em vigor. 

 

Artigo 11.º 

Outras condicionantes 

1. Em toda a área de intervenção do PP, deverão ser respeitadas as 

disposições impostas por lei,  relat ivamente à eliminação de barreiras 

urbaníst icas e arquitectónicas. 

2. Sempre que possível,  no desenvolvimento das operações urbaníst icas 

admit idas no PP deverão ser adoptadas orientações adequadas 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 inf i l t ração de água no solo, em 

conformidade com a regulamentação municipal.  

 

CAPÍTULO II I  

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Secção I 

Disposições gerais 

 

Art igo 12.º 

Classif icação e qual i f icação do solo 

1. A totalidade da área de intervenção do PP encontra-se integrada em 

solo urbano, compreendendo solo urbanizado. 

2. A área de intervenção do PP abrange as seguintes categorias de 

espaço: 

a) Espaços centrais consolidados; 

b) Espaços centrais a consolidar; 

c) Espaços verdes; 

d) Espaço-canal em solo urbanizado. 
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Artigo 13.º 

Usos 

1. Nos espaços centrais consolidados são admit idos os seguintes usos: 

a) Uso habitacional:  mínimo 20%; 

b) Uso terciário e indústr ia compatível:  máximo 80%. 

2. Nos espaços centrais a consolidar são admit idos os usos habitacional,  

comercial e terciário e outros usos compatíveis 

3. O uso dominante das áreas em cave é o de estacionamento, sendo 

admit idos os usos compatíveis enquadrados na legislação em vigor, 

designadamente, instalações técnicas,  armazenamento ou outros. 

4. Os espaços verdes destinam-se ao desenvolvimento de act ividades ao 

ar l ivre de recreio e lazer. 

5. Na área canal em solo urbanizado prevê-se a instalação de um 

caminho de acesso ao Triângulo de Sete Rios com vista a facil i tar o 

acesso e a execução de trabalhos de manutenção na futura subestação 

de tracção eléctr ica e Posto de Corte REN de Sete Rios, nos termos 

assinalados na Planta de Implantação. 

 

Artigo 14.º 

Parâmetros urbaníst icos 

Os parâmetros urbaníst icos aplicáveis ao desenvolvimento de operações 

urbaníst icas na área de intervenção do PP encontram-se especif icados no 

Quadro Síntese constante da Planta de Implantação Geral.  

 

 

Artigo 15.º 

Demolição 

As obras de demolição previstas encontram-se assinaladas na Planta de 

Implantação do PP. 

CAPÍTULO IV  
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ESPAÇO PÚBLICO 

 

Artigo 16.º 

Obras de urbanização 

As obras de urbanização previstas encontram-se assinaladas na Planta de 

Implantação do PP e são as seguintes: 

a) Criação de estacionamento à superf ície; 

b) Execução de pavimento betuminoso; 

c) Implementação de espaços verdes permeáveis e plantação de 

estruturas arbóreas em caldeira ou canteiro contínuo; 

d) Criação de um sistema de circulação pedonal estruturado através 

dos espaços de ut i l ização pública e dos passeios de 

acompanhamento das vias. 

 

Artigo 17.º 

Regras de Ocupação do Espaço Públ ico 

No espaço público, com excepção das vias de circulação rodoviária e dos 

estacionamentos, as regras de ocupação são as seguintes: 

a) O espaço público será dotado com os equipamentos necessários 

à instalação de infraestruturas; 

b) O espaço público conterá elementos de mobil iár io urbano sendo 

ainda permit ida a instalação de quiosques sujeita às disposições 

e normas em vigor; 

c) O espaço público será pavimentado de acordo com as 

prescrições do instrumento referido na alínea d) deste art igo; 

d) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores o Espaço 

Público deverá ser objecto de Projecto de Arranjo de Espaços 

Públicos, ou outro projecto específ ico; 

e) Na execução de operações urbaníst icas com impacte no espaço 

público serão adoptadas medidas de compatibil ização com as 
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redes de infra-estruturas existentes, designadamente, com a 

rede de abastecimento de gás. 

 

CAPÍTULO V  

EXECUÇÃO 

 

Art igo 18.º 

Del imitação das unidades de execução 

1. A Câmara Municipal de Lisboa poderá proceder à delimitação das 

unidades de execução que venha a considerar necessárias para a 

execução das medidas propostas no PP, nos termos do disposto no 

art igo 120.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua 

versão actual.  

2. Até à delimitação, pela Câmara Municipal de Lisboa, de unidades de 

execução na área de intervenção do PP, poderão nela ser 

desenvolvidas operações urbaníst icas isoladas. 

 

Artigo 19.º 

Sistemas de execução 

O PP será executado através do sistema de cooperação, no âmbito de 

unidades de execução ou no âmbito de operações urbaníst icas isoladas, nos 

termos do art igo antecedente. 

 

Art igo 20.º 

Perequação 

O mecanismo de perequação compensatória adoptado é o da repart ição, 

de acordo com o aproveitamento urbaníst ico def inido pelas disposições do 

plano, dos custos de urbanização relat ivos às infra-estruturas previstas no 

plano para a respectiva área de intervenção. 

 

 



 

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA 

PROPOSTA DE PLANO 

PROPOSTA DE REGULAMENTO 
 

11  
 

 
 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art igo 21.º 

Derrogação 

O PP derroga os art igos 7.º,  28.º 62.º,  63.º,  67.º a 70.º,  93.º a 97.º,102.º a  

119º e 123º a 128.º do Regulamento do PDML, bem como o respectivo Anexo 

n.º 4 e o disposto nas cartas de ordenamento, de condicionantes e restantes 

peças desenhadas constantes do PDML, no que se refere ao respectivo 

âmbito terr itor ial.  

 

 

Artigo 22.º 

Entrada em vigor 

O PP entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no  Diário da 

República.  


