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Exmo. Senhor 
Arquitecto Manuel Salgado 
Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 
Campo Grande, n.0 29 - Bloco E - 11.0 Piso 
17 49-099 Lisboa 

N. Ref. 2010111-06/24/PPAIDU/2298 cs 88139 
Assunto: Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 

~v~ 
Em resposta à Vossa solicitação, sobre o assunto em epígrafe, informo V. Ex.a de 
que, por meu despacho de 2010-04-26, foi aprovada, nos termos do Decreto-Lei n.0 

309/2009 de 23 de Outubro, nomeadamente do número 3 do artigo 68.0 , e do 
Decreto-Lei n.0 140/2009 de 15 de Junho, a proposta de Plano de Pormenor de 
Salvaguarda da Baixa Pombalina. 

Com os melhores cumprimentos f---:--, 

O Director 

Gonçalo Couceiro 
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ASSUNTO: PLANO DE SAL V AGUARDA DA BAIXA POMBALINA 

INICIATIVA: Câmara Municipal de Lisboa 

INFORMAÇÃO: 1162/201 O 

PROC.0
: 2008/11-06/1/DU/2298 cs75609 

Data: 19-04-201 O 

1 Antecedentes 

O plano de pormenor da Baixa Pombalina foi realizado pela Câmara Municipal de 

Lisboa, em parceria com a Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRCL VT) e com o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico (IGESP AR). 

Esta parceria foi previamente acordada por protocolo de colaboração estabelecido em 

Novembro de 2007, entre o IGESPAR, a DRCLVT e a Câmara Municipal de Lisboa 

(CML), tendo presente que: 

• A Baixa Pombalina é o conjunto arquitectónico classificado mais importante 

da cidade de Lisboa e dos mais importantes do País; 
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• A existência de um regulamento permitirá a todas as entidades intervenientes a 

realização de um trabalho mais coerente e sustentado em regras conhecidas 

por todos; 

Os trabalhos iniciaram-se em 2008 e no final desse ano foram publicadas as 

respectivas Medidas Preventivas. 

Em 2009 foi concluída a proposta de plano e enviada à CCDR para recolha dos 

pareceres das entidades públicas que devam pronunciar-se em razão das respectivas 

atribuições. 

O IGESPAR pronunciou-se, quer sobre as questões urbanísticas e arquitectónicas 

(parecer de 26.11.2009), quer sobre as questões de salvaguarda do património 

arqueológico expressas no ofício 9575, processo 200911(711). 

Recolhidos todos os pareceres a Câmara Municipal de Lisboa iniciou em Dezembro 

de 2009 a reformulação da proposta de plano no sentido de dar satisfação às sugestões 

e objecções colocadas. 

Tomou ainda a Câmara a decisão de enquadrar o futuro plano como Plano de 

Pormenor de Salvaguarda nos termos previstos pela recente legislação do 

Ministério da Cultura O Decreto-Lei 309/2009, de 23 de Outubro, pelo que houve 

necessidade de passar a incluir os conteúdos previstos neste diploma. 

A presente informação I parecer foi elaborada nos termos dos números 3 e 4 do artigo 

68.0 do Decreto-Lei 309/10091
• 

Para melhor facilidade de exposição e apreciação seguiremos a ordem dos artigos 63.0 

a 69.0 do Decreto-Lei 309/2009, de 23 de Outubro. 

1 Transcreve-se seguidamente o texto dos n.0
S 3 e 4 do artigo 68.0 do D-L 309/2009 : 

3 Concluída a elaboração da proposta de plano pom1enor de salvaguarda cuja área de 
intervenção contenha ou coincida com bens imóveis classificados, ou em vias de classificação, como 
de interesse nacional ou interesse público, e respectivas zonas de protecção, o IGESPAR, I. P., 
ouvida a direcção regional de cultura territorialmente competente, emite parecer obrigatório e 
vinculativo no prazo de 60 dias, findo o qual se considera o parecer como favorável. 
4 O parecer referido no número anterior, quando desfavorável, indica especificadamente as 
objecções à proposta do plano de ponnenor de salvaguarda e quais as alterações necessárias para a 
viabilízação, sempre que possível, das soluções do plano, em ordem a promover uma solução 
concertada para a protecção e valorização dos bens imóveis e respectivas zonas de protecção. 
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2 Regime jurídico aplicável 

O Plano de Salvaguarda da Baixa Pombalina, foi elaborado ao abrigo do Decreto-Lei 

n. 0 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n. 0 

46/2009, de 20 de Fevereiro, bem como do Decreto-Lei n.0 309/2009, de 23 de 

Outubro e estabelece o regime de uso do solo para a respectiva área de intervenção. 

O Plano constitui um Plano de Salvaguarda com as especificidades constantes do 

Decreto-Lei n.0 309/2009, de 23 de Outubro e com os efeitos previstos no artigo 69.0 

deste diploma legal. 

Conforme referido anteriormente, a Câmara Municipal de Lisboa reenquadrou o 

anterior Plano de Pormenor da Baixa Pombalina na figura jurídica de "Plano de 

Pormenor de Salvaguarda" criada pelo Ministério da Cultura, no quadro da Lei 

107/2001, de 8-9. 

3 Objecto do Plano 

Constituem objectivos expressos do Plano: 

• A salvaguarda do património histórico, arqueológico, arquitectónico e 

urbanístico; 

• Promover a revitalização do conjunto urbano da Baixa que foi objecto do 

Plano de Reconstrução de Lisboa de 1758; 

• Restabelecer a segurança e salubridade do edificado; 

• Definir as condições e regras para a identificação, protecção e integração dos 

valores históricos e arqueológicos de especial interesse; 

• Estabelecer as regras para a conservação e reabilitação do edificado, 

considerando a optimização energético-ambiental do mesmo; 

• Regulamentar as condições de integração de usos de comércio, habitacionais, 

de serviços, e equipamentos, tendo em atenção as características dos edificios. 
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Estes objectivos incluem, quer os objectivos definidos no Decreto-Lei 309/2009, de 

23-192
, quer outros objectivos de integração desta área da cidade na vida da 

comunidade, nomeadamente os que decorrem da optimização energético-ambiental. 

4 Âmbito territorial 

O Plano abrange maioritariamente a área da Baixa Pombalina classificada como 

Imóvel de Interesse Público. 

Por razões de coerência urbanística, abrange ainda algumas áreas limítrofes 

integradas, quer na zona geral de protecção da Baixa Pombalina, quer em outras 

servidões administrativas existentes nesta zona histórica da cidade de Lisboa. 

O âmbito territorial enquadra-se no previsto do Decreto-Lei 309/20093
• 

5 Conteúdo material 

O Plano é constituído por: 

1. Regulamento e Anexos 1, 2, 3, 4, e 5; 

2. Planta de implantação; 

3. Planta de condicionantes. 

O Plano é acompanhado por: 

1. Relatório de fundamentação técnica das soluções adoptadas e respectivos 

anexos; 

2. Programa de execução das acções previstas e respectivo Plano de 

financiamento; 

3. Planta de enquadramento; 

4. Planta da situação existente; 

5. Planta com a indicação das licenças ou autorizações de operações urbanísticas 

emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor; 

2 Transcreve-se o artigo 64.0 do Decreto-Lei 309/2009, de 23-1 O : 
"O plano de pormenor de salvaguarda estabelece as orientações estratégicas de actuação e as 
regras de uso e ocupação do solo e edifícios necessárias à preservação e valorização do património 
cultural existente na sua área de intervenção, desenvolvendo as restrições e os efeitos estabelecidos 
pela classificação do bem imóvel e pela zona especial de protecção." 
3 Transcreve-se o artigo 64.0 do Decreto-Lei 309/2009, de 23-10: 
O plano de pormenor de salvaguarda pode abranger o solo rural e o solo urbano correspondente à 
totalidade ou parte de um bem imóvel classificado e respectiva zona de protecção. 
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6. Planta com a implantação das redes de infra-estruturas com delimitação 

objectiva de áreas a elas afectas. 

O plano é ainda acompanhado, no seu Relatório, por: 

1. Recomendações técnicas respeitantes à segurança sísmica; 

2. Extractos do regulamento e das plantas de ordenamento e condicionantes do 

Plano Director Municipal de Lisboa; 

3. Mapas de ruído; 

4. Estudo Geológico: Estudo geotécnico e Estudo hidrogeológico; 

5. Projecto das infra-estruturas de saneamento Redes primárias, Implantação 

das redes de infra-estruturas. 

Consideramos que o Plano cumpre o disposto no Decreto-Lei 309/2009, atendendo a 

que adopta conteúdos específicos apropriados à protecção e valorização dos bens 

imóveis classificados e respectivas zonas de protecção. 

Apresentamos seguidamente um quadro com a correspondência entre os conteúdos 

propostos pelo Decreto-Lei 309/2009 e os conteúdos do Plano. 

CONTEÚDOS PROPOSTOS 
PELO D-L 309/2009 

A ocupação e osus()s,Rfioritários; 

-~ 
CO~TEUDOSDOPLANO 

,r~;dç·Regulamento 

As áreas areabilitar; Artigf>s 12.0 e. 1~3.0 .doRegulamento 

Os critérios de ihtérverfÇão nos elementos Artíg~ 20.1l â~a~v~~<fô.Regulamento 
construídos e naturais; 

A cartografia e o rece~~<pllento de todas Planta de condicionantes 
as partes integrantes do·bern imóvel e 
zona especial de protecção; 

As linhas estratégicas q~Jintervenção, nos 
planos económico, soc~afe de 
requalificação ur1Jana e/paisagística; . 



A delimitação e cata~t.e~~aç.~?íi~ica; 
arquitectónica,. históD.~~I~ultx;r~le .. 
arqueológica da área.de;jptervêP.y~o; 

A situação fu~<licáija·d~'â.feade 
intervenção, proe~(ie.nq~~i ~~.~~o 
necessário, à su~.1,1'1J.Il$Í,Qilriai;:~o; 

As regras de al~er(lçã / 
considerando ~op · 
os trabalhos d~ t~OO 
de terrenos; 
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As regras da edific.aç~Q,;i!lcl\lil}ªÇ' a 
regulação de volume~~· alinl1aijlêp.tÇ>s e 
cérceas, o cromatisrnd~~~sxevestimentos 
exteriores dos edificios;·W:' ··· 

As regras espeeífi7ast,1m~·ã'prot~cç~o do· 
património arque()lpgipo, n<irríeaciamente'i ·· 
as relativas a medida8.dêcarácter· . 
preventivo de salvag!im-da dopâtrlniónia,· 
arqueolpgico; · 

IJ As regras a. que de~~mglJ~clci:~las 
obras de construç~o,r · · !Í1}.Ç~S' 
ampliação, alteraÇão; · .. aç'ã<i e 
demolição; 

m) A avaliação dadapãciclâde resistente 
dos elementos 'est:rtrturais doseÇiifi:cios, 
nomeadamente, no que diz respeito ao 
risco sísmico; 

n) As regras de publióiqade éxteriot e de Arlig~·+·~bQ':~q(R.egü}amento e Anexo 3 
sinalética; · · 

o) A identificaçãd•dos.l:)ens imóveis~ ou A..r1j·g~~7~P do R:€:gulaJ11ento 
grupos de bens imóveiS? HUe podem 
suscitar o exercício do ciiteito de 
preferência em caso de venda ou dação 
em pagamento. 

~ .. f···· 6 '-t 



6 Relação entre a autarquia e a administração do património 
cultural competente 

A elaboração do Plano competiu à CML em parceria com o IGESP AR e a Direcção 

Regional de Cultura e Vale do Tejo, nos termos do Artigo 67.0 do Decreto-Lei 

309/20094
• Esta parceria já tinha sido estabelecida, em Novembro de 2007, através de 

protocolo de colaboração tendo em vista a realização, entre outros objectivos, do 

Plano de Pormenor. 

7 Elaboração do Plano 

Tal como referido anteriormente, este Plano foi iniciado em 2008 e as Medidas 

Preventivas (aprovadas pelo IGESPAR) vieram a ser publicadas em D.R., 1 a Série, N° 

239 de 11 de Dezembro de 2008 - Resolução do Conselho de Ministros no 192/2008. 

A proposta de plano contou com equipa pluridisciplinar identificada em Anexo. 

8 Projectos, obras e intervenções 

De acordo com as regras do Decreto-Lei 309/20095
, após a entrada em vigor do plano 

de pormenor de salvaguarda a câmara municipal pode conceder licença para as 

4 Transcreve-se o artigo 64.0 do Decreto-Lei 309/2009, de 23-10: 
I -A elaboração do plano de pormenor de salvaguarda compete à câmara municipal e é objecto de 
parceria com o IGESPAR, I. P., e com a direcção regional de cultura territorialmente competente. 
2 Os termos da parceria referida no número anterior, entre o IGESPAR, LP., a direcção regional de 
cultura territoríalmente competente e a câmara municipal competente podem ser objecto de um 
protocolo, sem prejuízo do acompanhamento obrigatório do plano de pormenor de salvaguarda. 
5 Transcreve-se o artigo 69.0 do Decreto-Lei 309/2009, de 23-IO: 
I Após a entrada em vigor do plano de pormenor de salvaguarda a câmara municipal pode conceder 
licença para as operações urbanísticas, admitir comunicação prévia, ou emitir autorização de utilização 
previstas no regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 555/99, de 
I6 de Dezembro, sem prejuízo do dever de comunicar ao IGESPAR, I. P., e à direcção regional de 
cultura territorialmente competente os alvarás concedidos no prazo de I5 dias. 
2 O plano de pormenor de salvaguarda não dispensa o parecer obrigatório e vinculativo do 
IGESPAR, LP., em relação a projectos, obras ou intervenções em imóveis individualmente 
classificados de interesse nacional e de interesse público nos termos do Decreto-Lei n.0 140/2009, de 
15 de Junho. 
3 - O plano de pormenor pode prever expressamente a necessidade de emissão de parecer prévio 
favorável por parte do IGESPAR, LP., relativamente a operações urbanísticas que incidam sobre bens 
imóveis classificados ou em vias de classificação como de interesse nacional ou de interesse público ou 
sobre imóveis situados nas respectivas zonas de protecção, procedendo à sua identificação em anexo ao 
regulamento e em planta de localização. 
4 - Em qualquer caso, não pode ser efectuada a demolição total ou parcial de bem imóvel classificado 
ou em vias de classificação sem prévia e expressa autorização do IGESPAR, I. P., aplicando-se as 
regras constantes do artigo 49.o da Lei n.0 107/2001, de 8 de Setembro. 



operações urbanísticas, admitir comunicação prévia, ou emitir autorização de 

utilização previstas no regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.0 555/99, de 16 de Dezembro, sem prejuízo do dever de comunicar ao 

IGESP AR, 1. P ., e à direcção regional de cultura territorialmente competente os 

alvarás concedidos no prazo de 15 dias. 

Excluem-se deste regime os imóveis individualmente classificados. 

Atendendo às características da área abrangida pelo plano considerou-se de prever 

expressamente a necessidade de emissão de parecer prévio por parte do IGESP AR, 

quer nos imóveis classificados individualmente (ou em vias de classificação) quer 

para todos os imóveis que conformam as duas principais praças e o respectivo espaço 

público- o Rossio e a Praça do Comércio (conforme planta anexa) por serem os 

espaços de maior simbolismo e representatividade. Considerou-se, igualmente que as 

intervenções em imóveis do Estado, abrangidos por isenção de licenciamento 

camarário, deveriam continuar a carecer do referido parecer do IGESP AR. 

9 Direito de preferência 

Nos termos do artigo 54.0 do Decreto-lei 309/2009, na área abrangida por um 

conjunto ou sítio, o IGESPAR, I. P., em articulação com a direcção regional de 

cultura territorialmente competente e com a câmara municipal do município onde se 

situe o imóvel, especifica os bens imóveis ou grupo de bens imóveis que podem 

suscitar o exercício do direito de preferência, em caso de venda ou dação em 

pagamento. 

Muito embora a Baixa Pombalina tenha sido classificada como Imóvel de Interesse 

Público, ela possui as características de um conjunto arquitectónico. Entendeu-se, 

assim que, relativamente ao direito de preferência, deveria ser graduada a intervenção 

da administração do património cultural ao estritamente necessário para garantir a 

continuidade da protecção exigida pela classificação. 

O artigo 7. o do Regulamento e o correspondente Anexo 4 assinalam os bens imóveis 

que podem suscitar o exercício do direito de preferência pelo Estado, em caso de 

venda ou dação em pagamento. 

A selecção teve em conta os seguintes critérios: 



• A necessidade de protecção fisica dos imóveis individualmente classificados, 

pelo que foram identificados todos os imóveis que lhes são confinantes; 

• A ausência de interesse em adquirir imóveis para desafogar espaços ou para 

melhorar perspectivas visuais; 

1 O Regime de obras e intervenções previsto no Decreto-Lei n.0 

140/2009 

Nos termos do artigo 54.0 do Decreto-lei 309/2009, na área abrangida por um 

conjunto ou sítio, o IGESPAR, LP., em articulação com a direcção regional de 

cultura territorialmente competente e com a câmara municipal do município onde se 

situe o imóvel, especifica os bens imóveis ou grupo de bens imóveis que se encontram 

sujeitos ao regime de obras e intervenções previsto no Decreto-Lei n.0 140/2009, de 

15 de Junho. 

O artigo 14.0 do Regulamento do Plano especifica qual a área abrangida por esta 

disposição, que corresponde à totalidade da área da Baixa Pombalina classificada 

como Imóvel de Interesse Público, dando assim cumprimento ao disposto na lei. 

11 Identificação das condições e da periodicidade de obras de 
conservação de bens imóveis ou grupos de bens imóveis. 

Decorre da sobreposição normativa do artigo 54.0 do Decreto-lei 309/2009 com o 

regime do Decreto-Lei n. 0 140/2009, que relativamente aos conjuntos arquitectónicos 

devem ser identificadas as condições e a periodicidade das obras de conservação de 

bens imóveis neles incluídos. 

Considerou-se tecnicamente vantajoso que se mantivessem as condições e os prazos 

fixados no RJUE, que é de 8 anos (Ver artigo 89.0 do Decreto-Lei 555/99, na sua 

última versão actualmente em vigor). 
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12 Salvaguarda do património arqueológico 

O presente parecer não aborda especificamente a área da salvaguarda do património 

arqueológico, atendendo à formação dos signatários. Cabe-lhes, porém, porque 

participaram em todo o processo, referenciar as questões que consideram essenciais, 

até por uma questão de inter-ligação e complementaridade das disciplinas envolvidas. 

O Regulamento do Plano prevê especificamente um artigo sobre a salvaguarda do 

património arqueológico (artigo 1 0.0
), o qual já mereceu a aprovação na generalidade 

por parte do IGESP AR. 

Para além deste artigo, importa ainda referir o teor da alínea g) do número 4 do artigo 

27.0 que proíbe, de um modo geral, as caves na área do plano, apenas admitindo obras 

de ampliação parcial em cave que tiverem por objectivo implantar equipamentos e 

meios técnicos imprescindíveis à reabilitação funcional ou segurança dos edifícios, 

tais como os fossos de elevadores ou os depósitos de água para supressão de 

incêndios. No entanto, mesmo estas caves parciais são completamente interditas num 

conjunto de áreas arqueológicas assinaladas em planta anexa ao Regulamento. 

As normas previstas, não remetam para o nívell do PDM de Lisboa (que se encontra 

em revisão) porque são de nível de exigência superior e mais pormenorizado, tendo 

sempre o IGESP AR a última palavra, pois a ele compete aplicar as medidas ou 

providências limitativas que entenda dever fixar para salvaguarda de potenciais 

valores arqueológicos, em todos os casos, sem excepção. 

As pequenas sugestões formuladas no parecer do IGESP AR sobre a salvaguarda do 

património arqueológico, por ocasião da apreciação do plano de pormenor, foram 

genericamente acolhidas tendo-se alterado o Regulamento em correspondência. 

A equipa camarária apenas não alterou a sugestão no sentido de todas as alterações no 

edificado passarem a ser acompanhadas por Plano de Trabalhos Arqueológicos. 



MIN!~LÉRJO DACt'LH'RA 

Esta sugestão do IGESP AR levantou três dúvidas à equipa camarária: 

• A expressão "todas as alterações arquitectónicas" poderia levar a situações 

extremas (que provavelmente não estariam na perspectiva do IGESP AR) em 

que pequenas alterações necessárias à contínua reabilitação funcional (em 

coberturas, interiores de fracções para habitação, caixilharias de lojas, etc.) 

ficariam sujeitas a um regime obrigatório de realização de Plano de Trabalhos 

Arqueológicos que lhes pareceu desproporcionado; 

• O Decreto-Lei n.0 140/2009, que estabeleceu o regime jurídico dos estudos, 

projectos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, 

ou em vias de classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de 

interesse municipal, não incluiu nenhuma norma legal que estabeleça a 

obrigatoriedade deste tipo de acção, realizada especificamente por um grupo 

profissional pré-estabelecido; 

• O Regulamento da proposta de plano respeita o referido Decreto-Lei n.0 

140/2009, tomando obrigatória a realização de relatórios prévios e de 

relatórios finais na área da Baixa Pombalina. 

13 Conclusões 

O Plano de Pormenor da Baixa Pombalina foi aprovado pelo IGESP AR em 

26.11.2009, com algumas observações e recomendações. 

Tendo presente o quadro jurídico promovido pelo Ministério da Cultura, através do 

Decreto-Lei 309/2009, de 23-1 O, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu reenquadrar 

o referido plano como Plano de Salvaguarda, acrescentando os conteúdos previstos na 

actual legislação. 

Os signatários participaram directamente na elaboração do plano, no quadro da 

parceria estabelecida para o efeito, em 2007. 

Por se tratar da primeira experiência nacional de um Plano de Salvaguarda realizado 

nos tem1os da recente legislação, houve necessidade de aprofundar e interpretar 

algumas matérias que são aplicadas pela primeira vez. 

Na opinião dos signatários o resultado é globalmente positivo, tendo sido incluídas na 

proposta de plano todas as disposições legais constantes do Decreto-Lei 309/2009. 
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MINISTÊRlO DA Ct:LTURA 

Nestes termos propõem a aprovação da proposta de plano, sem prejuízo da análise às 

questões de salvaguarda do património arqueológico, que desde já propõem. 

Lisboa, 19 de Abril de 2010. 

v 
Teresa Gamboa 

Arquitecta, representante da DRCL VT 

Flávio Lopes 

Arquitecto, representante do IGESP AR 
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