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Teresa Almeida 
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I- OE - FROM NIREF ., DSOT/CGT ·000027·fax-2009 
PfQC 

1- ASSUNTO • SUSJECT PLANO CE PORMENOR DA BAIXA POMBALINA N' PAG 34 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
PP -11.06.00/2 • 08 

TõXTO • MliSSAGE 

Relativamente ao assunto em epigrafe, junto se enviam os pareceres 

remetidos pelas entidades consultadas no amblto da Conferência de Serviços 

do F>lano de Pormenor da Baixa F>ombalina. Primeiramente, sao anexados os 

pareceres das entidades que se pronunciaram pela nllo aprovação ou 

emissi!o de parecer desfavorável: 

• ANPC- Autoridade Nacional de Protecçi!o Civil; 

• Metropolitano de Lisboa; 

• Ministério da Defesa Nacional 

Seguem-se os pareceres das entidades que emitiram parecer favorável, ou 

condicionado a rectificaçOes: 

·ANACOM; 

• AF>L - Administraçao do Porto de Lisboa: 

·Carris; 

- Direcçâo·Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos do Ministério da 

Administraç!lo Interna: 

- Direcçllo·Geral do Tesouro e Finanças do Ministério das Finanças e da 

Administração PIJblica: 

Rua l;lr~~m~;aml), 7- 12ts0-04B l.tSaOA- te! 21 01 01 300- Fa)l: 21 01 01 302 
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Exmas Senhores, 

Vimos par este meia emitir a nosso parecer e contlibutos relativos ao Plano de 

Promenor da Baixa. 

Após a análise dos documentos foram remetidos o este Comando Distrital verlliou-se 

que em motéria de caractrerlzaçôa dos riscos estes encontram-se caracterizados, 

nomeadamente o risco sismico. risco de cheios/inundações urbonas e incêndios 

urbanos. 

Contudo após o análise da Planta de condicionantes que acompanha a proposto de 

plano. verifico-se que esta Incide quase exclusivamente nos condiconontes 

arqueológicos, não estando presentes os servidàes referentes ao Metropolitano de 

Lisboa. Domínio Publico Hídrico bem como não se encontra marcodo a área de 

intensidode máxima sísmico. 

Deste modo. como a Plonto de condicionontes opresentoda nõa contêm a totalido 

dos servidões existentes no área de intervenção do Plano com imr::;>licoções no 

segurança de pessoas e bens , o parecer do ANPC é desfavoróvel até á reformulação 

do mesmo. 

Com os melhores cumprimentos. 

André Fernandes, 

o representante do Autoridade Nacionol de Protecção CiVil 
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tllltll 16-11·2009 

' 'T 
::1: ao Cil/I!NG. MONTI!IRO CORRI!IA Metropolitano de U5bQil, E.P.E. 

a.le~tln~tllrlo 

A:!lsunto 

Men~agom 

""' 

Oestlnatllrl« PIIX 21 01013 01 i""' 
~'" I 

''·· 

CCDRLVT Att. Sr. Arq. Pedrtl Teixeira 

PLANO OE PORMENOR DA BAIXA POMBALINA· PARECiifl DO METROPOLITANO DE LISBOA, G.P.E. 

O Metropolitano de Lisboa desamhece antecedentes sobre este processo, pelo que tomou 
conhecimento da sua exlst!lncla a partir da data do oficio DSOT /DGT-000525·2DM, de 
28/10/2009, 

Pela análise dos elementos facultados, verlflca·se que a ttede de Metropolitano não está 
referida no Regulamento, nem nos dllsenhos que o acompanham, sobretudo no que se 
refere à Planta dll Mobilidade, ou à de Condicionantes, ou mesmo à Planta Slntese, 

A área abrangida pelo PPBP contém duas Linhas de Metro, a Azul e a Verde, Estas duas 
Linhas são relativamente reeentes, sobretudo a Linha A:zul, na ligação 11 S.ta Apolónia, cuja 
construção se revestiu de alguma acuidade e que, como é do domlnlo público, se 
desenvolve relativamente próxima da superfície, num maciço geológlcofgeotécpico 
adverso, pelo que a sua implantação e referência como condicionante é lndispensóvel. 

O Mettopolltano de Lisboa, E.P.E. não se pronunciará sobre o desenvolvimento do Plano à 
superflcle, desde que as lntervençi.les previstas e autorizadas pelo Plano não permitam a 
execução de caves ou de novas fundaçaes, ou reforça das existentes, 'I ue interfiram com 
as suas estruturns enterradas. Se vier a ser necessário executar caves ou t'undaçlles 
el(IJ'aordinárlas será necessário proceder de acordo com os "Procedimentos" quanto a 
"lnterferêncllls de Terceiros", em vigor no Metropolitano e que se enviam por m11il, já 
acwal!:l:ados. 

Para além do referido tl.!mos a acrescentar que se deverá ter em atençl'lo os ruldos e 
vibrações, bem como as influências electromagn~dca:s provocadas pela exploração do 
Metropolitano e su01 manutenção, pelos qu3ls o Metropolitana de Lisboa não será 
rosponsá vel. 

S.. por quolquor motivo "'ta lr1>noml..ao lô>lhor"" <~ogor ln<;r>mpleta, por t.Jvor llgu• poro o !AIIofont (391) ~1 708 06 (XI 
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/.2üQ9 15~35 5198 GI-DIRECÇÂO 
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· Mênsagem de fax 
':,i·, 

I Fu N' 704042 

~n~gam (co~lfnuaçaol 1 •) ..... ~ 

.Q\t,l'êtropolitano, nesta Conferência. deixou, ao cuidado do Sr. Arq. Pedro Teixeira, doi§: 
· cp;s, um com a Implantação da rede MI.. e sua área de Influência restrita e outro com o 
, ~~Jsenhos de implantação, pertlllongltudinlll e cortes, das Linhas Azul e Verde. dos troço~::: 

· · •brnngidos pelo Plano. ·.•• 
í·····l 

Pela análise e raz6es apontadas, o Metropolitano de Lisboa, E.P.E. não aprova o present~; 
Plano." 1 

f TI 

f·) 
,,::·:':1 

Os "Procedimentos" quanto a "Interferência de Terceiros", já devidamente actualizados~· 
l..j.,,l 

que substituem os lnclufdos no CD que contém a lmplantaçilo da rede ML, foram envllildos. 
por mail. em 16/11/2009, ao cuidado do Sr. Arq. Pedro Teixeira. da CCPR·LVT. ~: 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

Gl- Gestllo de lnfra.ntrutonu 
O Director C1111nlen11dór 

(Eng. Mometro Com:la) 

' ) ' 
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Oficio N.0 : 076462 

S. R. 

MDNISTI!RIO DA CEFESA NACIONAL 
DIRECÇÃO· GERAL OE INFRA. ESTRUTURAS 

Á 

.N-1/. o<r 

1 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

Rua Braamcamp, 7 

1250-048 Lisboa 

Data: l G ·11· 211119 

Assunto: Plano de Pormenor da Baixa Pombalina - CML 
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Ref.': V/01'. O 17522 I p• S/P 129·1 0·2009 fi) 
Na sequência da Conferencia de Serviços do Plano de Porn1enor da Baixa Pombalina e \ . 

relativamente aos elementos que nos foram submetidos a apreciação através do V/Oficio em 

referência, cumpre i.nformar V" Ex.• que atendendo a que não estilo salvaguardados os interesses da 

Defesa Nacional, quer por razões de segurança q\ter por razões de funcionalidade, o referido Plano 

não está em condições de merecer parecer favorável pelas seguintes razões: 

l. As implicações e condicionantes que se estabelecem, com carácter vinc~tlativo, ao 

uso dos espaços afectos ao Ministério da Defesa Nacional/ Marinha, que 

constituem o domínio públlco militar, designadamente de comunicações e 

segurança, poderão pôr em causa as condições indispensáveis à prossecução das 

missões dos organ.ismos da Marinha sedeados n<ts referidas instalações; 

2. Na Planta de Caracterização de Equipan1entos e Serviços Públicos, a área afecta ao 

MDN/Marinha está incorrectamente cartografada. Concretizando, toda a área 

pertencente ao antigo Arsenal da Marinha, está afecta à Marinha/MDN, e assim 

devia estar representada, independentemente de alguns pisos, estarem a ser 

utilizados por outros organismos, como é o caso do Tdbunal da Relação de Lisboa; 

3. As soluções e propostas contempladas no Plano, para a zona da Ribe.ira das Naus, 

merecem da parte da MON/Marinba, no âmbito do pmcesso relativo à Fre11te 

Ribeirinha e dos contactos estabelecidos com a sociedade Frente Tejo, S.A., um 

Avenida Ilho. dn Mudoira~ 1 -4° 
dgíe.gerf! l@dcfcsa. pt 

1400·204 LISBOA Telel'.21 3010001121301 1173 
Pax: 21 301 34 19 
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S. R. 

MIINISTI!RIO DA DEFESA NACIONAL 

DIRECÇÃO- GERAL OE INFRA. ESTRUTURAS 

P.6/35 

5 

conjunto de objecções e apreciações negativas, em relação ao espaço afecto ao 

MDN, por razões de ftmc.ionalidade e segurança, como já referido em sede própria; 

4. Em relação ao espaço da Doca da Marinha, que se encontra fora dos limites do 

H 

I 
r\) 

1.)'1 

i.,. ".i 

I 

rn 

I\) 

Plano, assim, qualquer referência a esta Jocalizução/situação no presente Plano '·' 

carece de conformidade com os requisitos e restrições formulados, e apresentados 

em sede própria como referido em 3, designadamente a compatibilidade com a 

manutenção das instalações e equipamentos da Marinha/M.DN ali sedeados, em 

especial os afectos ao policiamento marítimo e combate à poluição; 

5. No caso da área de intervenção do Plano vir a ser objecto de uma operação de 

Reabilitação Sistemática, conforme previsto no artigo 37° do Regulamento, deverá 

ser acautelado que as zonas afectas ao MDN estarão exc.lu.fdas deste instrumento, 

por se tratar de instalações militares e com áreas de segurança class.i11cadas; 

6. Na Planta de Ordenamento - Condicionantes I da Proposta do Plano prevê 

classificar todo o espaço afecto ao MDN/Marinha, situação que não é do 

conhecimento do Ministério da Defesa Nacional; 

7. Planta de Ordenamento- Condicionantes H o espaço afecto ao MDN/Marinha, não 

está referenciado na legenda como instalação militar; 

8. A Planta da Mobilidade não contempla nem refere qualquer via de acesso às 

instalações afectas á Marinha/MDN, pelo lado Sul, contígua ao traçado proposto da 

Avenida Ribeira das Naus; 

9. A Planta de Ordenamento -Inventário Municipal do Património indica dois níveis 

de intervenção arqueológica, sendo necessário clarit1car, após acordo prévio do 

MDN, as imp.Iic>tções do Nfvel de Intervenção 2; 

1 O. Na Planta de Síntese veri.fica-se que os espaços exteriores afectos ao 

MDN!Marinha estão designados como espaços a requalificar, apresentando uma 

disposição de equipamento urbano diferente do existente, pelo que se remete para a 

posição indicada no ponto 3; 

ll. Na Planta de Componentes Patrimoniais Urbanos - Carta Municipal do 

Património, o edifício do antigo Arsenal do Alfeite é apresentado como edifício 

Avenida Ilha da Madeiro, 1 4' 
dgic.gerol@tlcfcsa.pt 
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MINISTI!!RIO DA DEFESA NACIONAL 

DIRECÇAO- GERAL OE INFRA. ESTRUTURAS 

G 

com área anexa e não como conjunto edificado, e uma parcela do editJc,io é 

indicada como área !mexa e não como construção; 

Nas páginas 20 e 21 da Proposta do Plano o antigo Arsenal da Marinhu/Rua do 

Arsenal é referido simultaneamente como imóvel e como conj~mto; 

Na página 122 é feita referência à Doca de Marinha, espaço qul!l se encontra fora 

dos limites deste Plano, cuja posição sobre o seu uso já foi ref<:rida em 4 , e ao 

espaço publico da Ribeira das Naus já referido em 3; 

Na página 140 da referida Proposta volta a ser referida a Doca da Marinha como 

parte integrante do futuro Tenninal de Cruzeiros. Para além da incorrecção da 

referência e do espaço se encontrar fora dos limites do Plano, remete-se a posição 

do seu uso para o já mencionado anteriormente; 

15. Na página 142 é mencionada a instalação do Museu das Viagens de Expansão no 

" . .. ediflcio do Arsenal da Marinha" , em instalações militares, sem que tenha 

ocorrido qualquer consulta prévia à Marinha/MDN. 

Em face do que antecede e assumindo os pareceres já oportunamente dados a conhecerá sociedade 

Frente Tejo, S.A., não estão mmidas as condições de salvaguarda dos requisitos mínimos de 

funcionalidade e de segurança necessários legalmente impostos para a prossecução das missões 

cometidas à Marinha, 

C.Ez 

Com os melhores cumprimentos, 

Aventdullh~daMudoíro, 1 -4' 
dgie.geml@del~sa,.pt 
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ANACOM 

CCDR.LVT- Com. de Coord. e Desenv. 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
Ministério do Amb1ente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional 
R. BRAAMCAMP, 7 
1250·048 LISBOA 

N/ referênoi~ 
ANACOM-660879/2009 
304030" 651065 

Dato 

Assunto: PLANO DE PORMENOR DA BAIXA POMBALINA 

Em resposta ao V/ ofício acima referenciado, e na impossibilidade de estarmos 

presentes na Reunião de Conferência de Serviços de 12/11/09 sobre o assunto 

acima indicado, informa-se que se procedeu à análise do Plano de Pormenor em 

causa (apresentado no CD-ROM anexo ao V/ oficio). 

Em resultado desta análise foi detectada a seguinte situação que carece de 

correcção: a Carta de Condicionantes que integra o Plano de Pormenor apresenta 

elementos gráficos que não estão identificados na legenda daquela Carta. De modo 

particular, encontra-se nela traçada uma linha que se pressupõe pretender identificar 

uma ligação hertziana que teria a ela associada uma servidão radioeléctrica, 

Acontece que, na presente data, nao existem em vigor quaisquer servidões 

radioeléctricas constituldas e com incidência no perlmetro a que este Plano de 

Pormenor diz respeito, pelo que a Carta de Condicionantes nao deverá fazer 

referência a servidões daquela natureza. 

Assim, o parecer do ICP·ANACOM em relaçao ao Plano de Pormenor da Baixa 

Pombalina será favorável condicionado à correcção da situação atrás descrita .. 

FLUIDEZ NA:i 
CôMUtiiiCAÇOi;:S 
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APL I Admlni>tro~ao do Porto de LISboa, SA 

i2JOOl/004 

~11\-S ;~:; 
o:>;) 11 J t <=? '.~:' 

ll,J Porto de Lisboa :~~ Ru11 da junqueirll, 94 
1349 026 LISBOA I PQRTUC,~L 
www P<lrtQdqll$b~.pt 

Fax 

N.": 342405 

T•t•(3~1)213611000 

Fax •(351)21361 1005 
Mm ln ,j unqu Q Ira @portodoll s bQí:l ,pt 

Para/ To: CCRLVT·COM.COOR,REG.LISB. VALE TSJO 

ATI ATT: Dr. Pedro Teixeira 
Oe/ From: Direcção de Estudos, Projectos e Planeamento 

1 Assunto: Plano de Pormenor da Baixa Pombalina. 

Data 1 Date: 19/11/2009 
Fax: 210101301 

Te/.: +351 :21 392 2293 
Fax: +351 21 392 2297 

Conferência de Serviços realizada a 12 de Novembro de 2009 

Exmos. Senhores, 

Após análise preliminar da documentação submetida para apreciação e na sequência da 
reunião realí<:ada a 12 de Novembro de 2009, juntamos parecer dos Serviços Técnicos 
da APL, conforme acordado com V, Exas. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pg. 9~5; 18·12·200918:00:15 [GMT Standard Time[; 210101301 
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D1 rector de Estudos, 
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Nota Técnica 

Plano de Pormenor da Baixa Pombalina 

Analisados os elementos relativos ao Plano de Pormenor em titulo, com especial 

atençao para o que diz respeito ês acessibilidades e na sequência da participação na 

Conferência de Serviços realizada na CCOR·LVT no passado dia 12 de Novembro 

pelas 10,00, lnforma·se o seguinte: 

Planta de Condicionantes 

1) N~o existe Planta de Condicionantes; 

2) A planta de "condicionantes" Que faz parte das peças desenhadas cto presente 

plano, denomlnad<~, Planta de Condicionantes do Património, para além de 

estar Incompleta apresenta vários erros, nomeadamente, a existência de 

algumas linhas que não têm correspondência corn a legenda (ex' uma linha 

verde que acompanha a muralha); 

3) Nessa planta, nM está representada a Jurisdição Portuária; 

4) A área de lntervençao do plano, não estil representada por uma linha 

fechada, deixando uma Indefinição quanto aos limites do mesmo e ao mesmo 

tempo, fica a Ideia, que a mesma se estende até ao estuário do TeJo; 

5) Independentemente de o estuário do Tejo, estar ou não, Inserido na já 

refer1da área de intervenção do plano, ou seja, sendo ele parte Integrante do 

plano ou simplesmente uma área de confrontaçBo com o mesmo, ele deve 

estar devidamente representado nas plantas e com a respectiva 

correspondência na legenda. 

Planta de Sfntese 

1) Na planta de sfntese, a érea do plano com maior lnte<·esse para esta 

Adminlstraçao, onde est~o definidas as acessibilidades, bem como algumas 

Intenções urbanísticas, está Inserida numa Unidade de Execuç>lo denominada 

nessa mesma planta como UE4 (Frente Ribe~rlnha) e representada por <Jmo 

malha cinza; 

Pg, 10~5; 18·12·200918:00:15 [GMT Standard T1me[; 210101301 

P. 10/35 

~002/004 I :~~ 

q c: ,., 
I 

(;) 
c 
r.,_.,J 

1,.~.,1 

r· ._, 
f\ .'i 

\]1 

(/l 

;.~~i 

(,."/ 
I 

rq 

r~·.i 

G 
C:, 
l •. !~r 
·~,, 

1·-
~~,;, 

•., 
f\) 
ç 



18-DEZ-2009 18:02 De:VPCCDRLVT 210101301 Para:CML Fax Seruer 
.J..J.. .:11109 QUI 16: 5l F'AX 213922297 ~PL-l?atri.L'fiOnio e ObrlU 

2) A semelhança do que acontece nas restantes plantas que compõem o plano a 

área de intervenção do plano ntlo está fechada e o estuilrlo do r~jo não est~ 

representado. 

Planta da Mobilidade 

1) Nesta planta é perceptível que a Av. Oa Ribewa das Naus é desvleda, 

inflectindo para sul, logo a seguir ao parque de estacionamento provisório 

existente a montante das Agências, seguindo depois paralela ao rio, até 

chegar à Pr·aça do comércio; 

2) À semelhança do que acontece nas restantes plantas que compõem o plano a 

área de Intervenção do plano n!io est~ fechada e o estuário do Tejo não esta 

representado. 

Planta de compromissos Urbanísticos 

1) Tal como Já foi referido na planta de slntese é posslvel perceber !Nil exlstom 

algun~ compromissos urbanísticos para a zona localizada Imediatamente a 

montante das agências e a jusante da Praça do Comércio; 

2) À semelhança do que acontece nas restantes !'/antas que compõem o plano a 

área de 1ntervençSo do plano n~o está fechada e o estuário do rejo não esta 
representado. 

Carta Municipal do Património e Plante de Enquadramento 

1} À semelhança do que acontece nas restantes plantas que compõem o 

plano a área de intervenção do plano não esta fe~hada e o estuário do 

Tejo não está representado. 
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Regulamento 

I) No Regulamento do Plano, Capftulo IJ, artigo 70 - Regime Aplicável -

deverá ser fe1ta uma referência à Jurisdição Portuária; 

2) No Regulamento do plano, Capitulo VIl, artigo 330, que diz respeito ~s 

Unidades de Execução, podemos ler: ",. constituem-se como intervenções 

estruturantes na revitalização da Balx" e serão objecto de projectos 

especificas a desenvolver pelo Munlcfpio, entidades P1lblicas ou Privadas. 

Pelo e><posto e conforme foi transmitido em sede de Conferência de Serviços, julga

se que deverão ser corrigidos os aspectos em cima elencados, bem como, deverá 

esta Administração participar no já referido projecto especifico a desenvolver pelo 

Município para a UE4 (Frent<l Ribeirinha) . 
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Sede So~lgl; Ruo 1" Melo. n• 101·103 
1300·472 liS80A 
Tel. (351) 213 613 000 

Sede Executiva: Alomodo An16nlo Sér~lo. n• 62 
Complexo do Miro flores 
2795·221 LINDA·A·VELHA 

Aportodo 3204 1301-919 LISBOA 
Te1.(3S1) 213 613000 Fax (351) 213 613069 
E-moil; llnho.oberto@ç:mrls.pl 

Suo referénclo 

DSOT/DGT-000~22-2009 

Suo doto 

03.1 !.2009 

carris 00 
Exmo. Senhor 
Arq. Pedro Teixeira 
CCDRL VT- Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo 
Rua Braamcamp, 7 
1250-048 Lisboa 

Nosso reterênclo 

420064 

Doto 

20.1!.2009 

Assunto PLANO DE PORMENOR DA BAIXA POMBALINA CML PP- 11.06.00/2·08 

Tendo a Carris participado na Conferência de Serviços no passado dia 12 de Novernbro, junto 
remetemos parecer sobre o PJ,mo de Pormenor da Baixa Pombalina. 

Com os melhores Cl~mprimentos, 

O Coordenador do Conselho Directivo da 
Unidade de Controlo Operacional e Planeamento da Rede 

Anel'ws~ Parecer Curris c 
Plantas de localizaçno dos cabos de energia eléctrica Zonn da Baixo 

12 

Companhia c;.,,~, de ferra do Lisboa, S.A. 
Copllol Soclol:: 163.532.270,02 € 
Motrlcur. Conserv. Rag,. Comerciei Llsboo N" 172 
Pessoo Colectivo N° 500 595 313 

~-910Net 
....._ II"'IIQIIQm 

......... li(IW!llll 
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carris ao ee 1
) 

PLANO DE PORMENOR DA BAIXA POMBALINA 

- Conferência de Serviços -

A CARRIS manifesta o seu parecer Favorável em relação à proposta de Plano de 

Pormenor da Baixa Pombalina. 

No entanto, refere-se o seguinte: 

A. A Carris tem proposto um projecto para a implantação de uma raqueta para 

inversão e terminal de eléctricos das carreiras 12E e 15E na Praça da Figueira 

e consequente reformulação da circulação automóvel e terminais de carreiras 

de autocarros, que entendemos deveria ser considerado neste Plano. 

B. Sugerem-se as seguintes alterações em relação ao ponto 5.1. da Proposta de 

Plano de Pormenor da Baixa Pombalina (alterações assinaladas a "negrito"): 

1. Os atravessamentos ( ... ) 

O atravessamento da Praça do Comércio, junto ao Cais da Colunas encontra

se restrito a uma pista por sentido, como medida reguladora e desincentivadora 

deste itinerário. 

A operacionalização da interface do Terreiro de Paço permitirá aumentar a 

segurança e o conforto dos passageiros em transbordo do modo fluvial 

para os autocarros, potenciando a capacidade de escoamento das vias 

adjacentes e libertando os espaços actualmente ocupados como 

terminais das carreiras da Carris na zona do Campo das Cebolas. 

4. Reforço das condições de operação dos Transportes Colectivos (TC) 

O canal interior, formado pela Rua do Arsenal e Rua da Alfandega é dedicado 

apenas ao TC e nas ligações ao interior da cidade, pela Avenida da Liberdade 

são reforçadas por uma pista BUS contínua, sempre que posslvel com 

separadores fisicos para delimitação da mesma. A implementação ( ... ). 

6. As condições de circulação devem ser acauteladas (semáforos 

accionados, perfis das vias, sinalização vertical e horizontal, textura dos 

pavimentos que reduzam o ruido produzido na circulação dos veicules), 
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carris ao ee 
assim como as condições de tomada e largada de passageiros (recortas, 

paragens e abrigos). 

c. Sugere-se que sejam corrigidos os pequenos lapsos que se registam nas 

plantas de transportes públicos "Caracterizaçao da situaçao existente" e 

"Planta de Mobilidade". 

o. As plantas de infra estruturas não contemplam os cabos eléctricos da Carris 

para alimentação da rede de eléctricos. Junta-se um conjunto de plantas com a 

implantação dos referidos cabos. 

JM 

2009-11-20 
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1'-.llNIS':t'É.RrO DA AOMlNIST!t.AÇÀO lNTJ:!RNA 

OIRE.CÇAO-G!!JU\L DE XN:PRA-ES"l'RU'l'URAS E. 
EQUIPAMENTOS 

~OL~IA l'Ail)l. TII.Al!i!SMlSSÁO POR FAX 

PAMI 

CCPIU.V'T- Corrdu!o d~ 
Coor<.lçnaçilo e Oo$envolv!mcnto 
Regional de Li• boa e Vlllc do Tejo 

(A/C ar ""l Podro Teixeira) 

NÓMI!RO t>B PAX: 210101302 

A$.$0N't0o 

Oitecçiio-Ge;:aJ. delnb·E~tru=s e 
Equipll:!llellto' 
Run M11rte11~ F«rilo, n. •, 11 
LISBOA 

OA'l'AI 

NQ$90 ~t)MI;UtO OB lU.H'~Il.~NCtAJ 
VOSS0N1lMlmi:>O>-ltJII'Il.l\.eN<;fJI, D501:/tlll'r.(l(lll52<5-
:1009 

• :Plnno de :Pormc:.not d:~ B::lixa Pomballnn 
• Confcten<:ia de Scrvlçoo 

Dando satisfação à sollc:ltaçllo expressa na Conferência de Serviços em titulo, em que 
partlcípou o eng,o Joaquim Peceguelro por parte da OGIE, envio o parecer desta OG 
sobre o Plano de Pormenor de Baixa Pombalina: 

" A Direcção-Geral de Infm·estruturas e E!qulpamentos emite parecer favorável ao 
Plano de Pormenor da Babca Pombalina." 

Com os melhores cumprimentos 

O Subdlrectar·Geral 

,l!f'ffilnlo Cavaco 
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MINI:iTtRIO !lAS FINAN('AS E OA ADMINI:'iTRAÇ.lO PÚBLIO 

OlrecçOa-G11rol do Tesouro e Finanças 

Informação N': . 

Clata:! 

PARECER 

P<:' c-~ \;-y.....ot' 

Em face do que se informa, ressalta que o PP e 

apreço nao está acompanhado de elemento 

suficientemente caracterizadores das lntervençõe 

projectadas para os imóvois do Estado 

designadamente do Programa de r:xocuçao das AcçO.a 

F'revistas e respectivo Plano do Financiamento, o qu 

Impede uma aprocioçao mais circunstanciada por pert 

da OGTF, sem prejulzo do precedente da autorlzaçao J 
concedida à CML para a intervençao a levar m cabo n 

zona dO Quartel da GNR, sito no largo do Carmo .. 

Assim, propOe•se ~ue seja transmitido O C COR-L VT 

necessidade de obtençao de tais elementos, por form 

a que a OGTF possa emitir o parecer que legalment 

lhe compete, 

A ConslderaçSo Superior .. 
Ml"':l ~f'r'l 1á 11 ?f'lf'IO 

Para:CML Fax Seruer 

. 1 
Par~ Director Geral do Tesouro e Finanças 

DESPACHO 

I (J.... !./1-J, • 
lk. ~ _..,. ; ~ é{' ae'l:W<, L vr; 

• l ( '1· ll»tt. J'W? 
jost. , Stur~IN 

Subdirector-ClOTal 

Assunto: PLANO DEPORME!NOR DA BAJXA POMBALINA, LISBOA • PROC.60·DTOA·83 
INF,48/0SATPIDCI/2009-11·13 . 

V/ Ref.': 

N/ Ref.•: 

N/ Ent.•: 
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DIRECÇÃO REOIONA.I. 
DE CUI.TUI\A DE LISBOA 

E VALE DO TEJO 

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

1250 - 048 LISBOA 

Sun referi!nclo Sun Dntn Nos•n referência 

2008/11-06/1/DV/2298 

Nossa comunicoç~o 
\)('.'I C(, cJb j ;J .o L 

ASSUNTO: Plano de Pormenor da Baixa Pombalina 
Requerente: C.M.L 

Com referência ao assunto em título, e para os devidos efeitos, 
somos a informar v. Exa que, na sequência da apreciação do pedido, 
foram exarados no respectivo processo os despachos de 2009.11.18 
do Director Regional de Cultura, e de 2009.11.18 do Senhor Director 
do IGESPAR, I.P., constantes da Informação no 3730/DRCLVT/2009, 
cuja cópia se anexa ao presente ofício. 

•I Com os melhores cumprimentos, 

O Director Regional de Cultura 

f· João Soalheiro 

/EC 

Av de Bernn, 1.3 -4"' IOSO·OJ6 Lisbou çerlu@drclvt .. mc gov pt T<UI796l761/S2 Fnx 2179)7563 
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MC 
DIRECÇÃO REGIONAl 

I)F. CULTURA DE LISBOA 
E V ALE DO TEJO 

ASSUNTO: Plano de Pormenor da aarxa Pombalina 

CONCELHO: l.isboa 

REQUERENTE: CM l 

N,0 PROCESSO: DRC-DS/2008/11·06/1/Dry/2298 

INFORMAÇÃO N." 3730/DRC·DS/2009 

c.s 75609 DATA 2009,,11.18 

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA: Imóveis classificados, e em vias de classificaçao, existentes na 
área do Plano 

DIRECÇÃO REGIONAL OE CULTURA DE LISBOA E VALE 00 TEJO 

1-> ~ ~--.r-"1 JL: .. 
2.n-<t · A) • ,t5' 

•' 
D. S. DOS BENS CULTURAIS •• ,, 

7 

' \ ., 

, 

~·,' 

• 
'•~ '• 

> 

,, 
' I 

1- ' 
.. 

-~ 

SUBSCREVO A, APRQYAÇÃO. 
NOS TI;RMdS DOS PONTOS 5': 1-\'-\. \e· li. \W"l · 

A. v de Bcrnt~, 13 -4"1050·036 Lisbou gcml@drctvt 1n"·SOII pt TeL Zi 7iló )761152 Fnx. li 793 7563 
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M(~ 

DIRECÇÃO REGIONAL 
DE CULTURA DE LISBOA 

8 V ALE DO TEJO 

Para:CML Fax Server 

Proc • DRC·DS/2008/11·06/1/0U/2298 lntormaçao N.' 3730 /ORC·DS/2009 

1. ASSUNTO 

Plano de Pormenor da Baixa Pombalina 

2.ENQUADRAMENT0LEGAL 

Esta apreeiaçao I parecer fundamenta-se: 

P.20/35 

• Na Lei de Bases do Património Cultural Português, Lei n." 107/2001, de 8 
de Setembro, (nomeadamente os artigos 41°, 43. 0

, 45°, 51. 0 ,76." a 79. 0
; e na 

alinea e) do artigo 95° que se refere à vinculatividade dos pareceres); 
• No Decreto-Lei n.0 96/2007 de 29 de Março (nomeadamente a alfnea e) e f) 

do n.o 3 do artigo 3" e as alfneas a), c), f), g) e s) do no 4 do mesmo artigo); 
• No Decreto Regulamentar n" 34/2007 de 29 de Março, (nomeadamente a 

alfnea f) do n.0 2 do artigo 2.0 e a alfnea d) do n.0 3 do mesmo artigo): 
• No Decreto-Lei n." 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n. 0 177/2001, de 4 de Junho, e pela Lei 
60/2007 de 4 de Setembro. 

• Nas atribuições e competências do IPPAR, consignadas no Decreto-Lei n.0 

120/97, de 16 de Maio: 
• - Artigos 75° e 76° do DL 380/99 de 22 de Setembro, eom as alterações do 

DL 310/2003 de 10 de Dezembro, Portaria n° 210/2003 de 5 de Abril. 

3. CONTEXTO 

Ao abrigo do Protocolo de colaboraçao entre o Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico (IGESPAR), a Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do 
Tejo (DRCLVT), e a Câmara Municipal de Lisboa (CML), para a implementação da 
estratégia "Reabilitar Lisboa", o presente plano de pormenor foi elaborado pela 
CML, contando com a parceria das entidades referidas. Esta colaboraçao da 
DRCLVT e do IGESPAR incidiu, essencialmente, sobre as "Regras de Intervenção 
no Edificado". 

4, ANÁLISE 

Consideramos que o Plano acautela a protecção e promove a salvaguarda e 
valorizaçao do património arquitectónico e arqueológico classificado, podendo ser 
aprovado. 

Av d~ Bem~J, 1.3 -4" JOSO·OJ6 Lisbon ecrnV:i!drclvLmt· gov JH Tel ~I 796 37 61 I$) J'"" 21 793 7$63 
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Proc. • DRC-0$/2008/11·06/1/0U/2298 

M(' 

OIRECÇÂO REGIONAL 
OE CULTURA Oli I.ISBOA 

g VALE DO TEJO 

lnformaçao N • 3730 /DRC-0$/2009 p 3 

Contudo, foram detectadas pequenas incorrecções e gralhas, sobretudo a nfvel 
das peças desenhadas que deverão ser rectificadas. conforme seguidamente se 
refere: 

1) Planta de Condicionantes 

a) As duas áreas de intervenção referidas no Art. 11°, não se encontram 
assinaladas; 

b) Deverá haver uma distinção entre as condicionantes decorrentes da Lei 
de Bases do Património, e as condicionantes propostas pelo Plano; 

c) A numeração, e identificação das condicionantes arqueológicas do 
Plano, deverão corresponder às áreas delimitadas; 

d) Deverão ser assinalados e identificados os imóveis classificados 
individualmente, bem como os que se encontram em vias de 
classificação; 

e) Os imóveis classificados individualmente, e os em vias de classificaçao, 
deverão ser objecto de legenda especifica, tendo presente que nao 
ficam sujeitos às regras do Plano. 

2) Planta de Componentes Patrimoniais/Carta Municipal do Património 

a) Deverao ser assinalados e identificados os imóveis classificados 
individualmente, bem como os que se encontram em vias de 
classificação; 

b) Os imóveis classificados individualmente deverão ser objecto de legenda 
específica; 

c) A legenda e identificaçao dos restantes componentes patrimoniais, deve 
ser rectificada, de forma a clarificar e a graduar os bens identificados 
nesta carta. 

3) Planta de Síntese 

a) As duas áreas de intervenção referidas no Art. 11°, não se encontram 
assinaladas; 

b) Deverá também proceder á identificação dos imóveis onde se permite 
alteraçao de cércea, a que corresponde a lista do Art.19, alínea 5 do 
Regulamento. 

Av. de Berna, 13- ,ln I 050·036 li~bon gernli'tf.dn;:lv~ m~.: gov pt Tel Zl 796 37 61 I 52 Fu.x:: 21 793 7$ 63 
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Proc. • DRC-DS/2008/11-06/1/DU/2298 

DIRECÇÃO REOIONAI. 
DE ÇUL TURA DE LISBOA 

E V ALE DO TEJO 

lnformaçao N .. • 3730 /ORC-OS/2009 

4) Anexo 1 do Regulamento (Desenhos) 

21 

P.4 

As peças desenhadas correspondentes aos imóveis listados no Art. 19, 
alínea 5 do Regulamento, deverão ser rectificadas. Os desenhos devem 
indicar a linha máxima de cércea e a linha da cobertura. 

5) Relatório 

a) Na página 6, onde se lê "IGESPAR e IP/DRC-LVT" deve ler-se 
"IGESPAR, lP e DRCLVT"; 

b) Na página 118, onde se lê "IGESPAR e IP/DRC-LVT" deve ler-se 
"IGESPAR, lP e DRCLVT". 

5. CONCLUSÃO 

Propomos a aprovação do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina, 
condicionado às rectificações acima descritas. 

A consideração superior 

Teresa Gamboa 

assessora 

Tolll79637 61/ll Paxc 21 793 7l 63 
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Exmo. Senhor 
Dr. António Fonseca Ferreira 

~""" 
I 

1•.1 
() 
c::~ 

U"l 

Presidente da Comissão de Coordenação e 1'.' 
(~i 

Desenvolvimento Regional da Lisboa e Vala do Tejo I 
l"rj 

: .. I,, 

Sua roforêncla 
OSOT/DGT-
000612·2009 

~ •• J ~ ! ., :·~1 ~~ 5 
Sua comunicação 

28.10.2009 

Rua Braamcamp, 7 

1250·048 LISBOA 

Nossa referência 

2009/1 (711) 

I i • 

Assunto: Plano de Pormenor da Baixa Pombalina· Lisboa. PARECER. 

Data 

Da análise técnica efectuada à documentação remetida em suporte digital pela 

CCDRLVT em 28.10.2009 (entrada n°8280 de 30 de Outubro), este Instituto emite o 

seguinte Parecer sobre o Plano da Pormenor da Baixa Pombalina (Lisboa) doravante 

designado por PPSP, particularmente, sobre os documentos, abaixo discriminados: 

• Elementos Constituintes: Regulamento e Anexos 1, 2 e 3; Planta de Implantação e 

Planta de Condicionantes (Planta de condicionantes arqueológicas • Situação 

Proposta); 

• Elementos de Acompanhamento: Relatório do Plano, Anexo 9 (Carta Arqueológica), 

Anexo A (Carta Municipal do Património). 

1. Antecedentes e Enguadramento 

A documentação em análise foi elaborada pelas Direcções Municipais de 

Planeamento Urbano e de Conservação e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de 

Lisboa, em parceria com o IGESPAR,IP/DRCLVT, no âmbito do protocolo com a CML. 

O presente PPBP elaborado nos termos do Regime Jurfdico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT), DL n° 380/99, de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo 

DL n° 46/2009, de 20 de Fevereiro, assume a modalidade específica de plano de 

pormenor de reabilitação urbana, de acordo com os Termos de Referência aprovados, 

e tendo por base o elevado valor patrimonial da Baixa lisboeta bem como a necessidade 

urgente da sua renovação/requalificação. A área abrange a totalidade da área 

P:i!l~~;;lo Ni':tclomu da Ajudo, 1.3-49-021 l.lst:IO~ Flortug3t 1 let it351 21 3e3 1a 17- Ft~x .. ~351 21 3a1 42 02 
www 'nnnr Qt lwww.lpo mio~.ts.r.rn..Jtt 
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classificada no Plano Director Municipal de Lisboa como "área histórica da Baixa" e ainda 

a Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Baixa-Chiado. 

A elaboração do Plano foi acompanhada por uma Comissão Consultiva, criada por 

deliberação da CML de 19 de Março de 2008, composta por personalidades de 

reconhecido mérito. 

2. Avaliação Ambiental 

A câmara Municipal deliberou dispensar o Plano à Avaliação Ambiental nos termos 

do DI. 232/2007, de 15 de Junho e das disposições legais do RJIGT. Esta deliberação, 

embora não tenha sido precedida de consulta às entidades às quais em virtude das suas 

responsabilidades ambientais especificas possam Interessar os efeitos ambientais 

resultantes da aplicação do plano, não merece discordância por parte deste Instituto, 

fundamentalmente, pela qualidade da caracterização da área de intervenção que permitiu 

concretizar uma proposta de requalificação de uma área urbana consolidada da cidade. 

3. Apreciação dos elementos de acompanhamento do Plano 

O Relatório que acompanha o Plano reflecte uma rigorosa fundamentação técnica 

das soluções propostas, suportada na identificação e caracterização dos recursos 

territoriais da área de intervenção do Plano, bem como uma adequada avaliação das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua execução. 

Relativamente à identificação dos recursos patrimoniais considera-se de grande 

relevância a inclusão da Carta Arqueológica da Baixa Pombalina (Anexo 9) - apesar do 

critério de exclusão relativamente aos vestígios de Época Moderna -, com a implantação 

dos vestígios datáveis dos três grupos temporais (Pré-Histórla/Proto-História; Perlodo 

Romano/Antiguidade Tardia; F'erlodo Medlevallslãmico/ Período Medieval Cristão). 

Considerando, tal como referido no Anexo 9, que a referida Carta é um instrumento 

dinâmico, importa salientar não só a necessidade da mesma dever ser complementada, 

regularmente, com o resultado dos trabalhos arqueológicos preventivos e de emergência 

P:lltlclo N~clon"l dtl Ajlld~, 1~49~021 l~iebo~, Port~,~golt 'rol +351 21 36316 17· Ftl)( +35121 361 42 02 
www.ippar.pt I ~.JQQ..I.Ulr.i=Cullllr.O..Q.L 
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desenvolvidos na área, constituindo assim uma situação de referência patrimonial em 

permanente construção e actualização, como também, dela decorrerem as 

condicionantes arqueológicas para uma adequada gestão da área. Com efeito, o 

objectivo primordial de recuperação, reabilitação e revitalização da área do Plano, só 

poderá ser assegurado, tal como Indicado no Relatório"( ... ) através da inventariação dos 

bens arqueológicos e da gestão Integrada desse tipo de património" (pág. 56). 

3. Apreciação dos elementos constituintes do Plano 

O presente Regulamento impõe regras de intervenção para a recuperação do 

edificado, sem colocar em causa o seu valor arquitectónico e patrimonial, mas assumindo 

uma perspectiva social, económica e ambientalmente sustentável. Deste modo, 

consideramos que, no concernente ao património arqueológico, alguns aspectos do 

articulado proposto merecem complemento e/ou reformulação, na perspectiva de melhor 

contribuir para a clarificação da salvaguarda arqueológica, a saber: 

• Artigo 3° 

Objectivos 

a) A salvagurada do património histórico, arqueológico arquitectónico e urbanlstiao; 

( ... ) 
d) Oeflnlr as condições e regras para a identificação, protecção e integração dos 
valores históricos e arqueológicos,· 

• Artigo 8" 

Salvaguarda do património arqueológico 

1.0s pedidos da licenciamento das operações urbanfsticas que impliquem 
escavações ou movimentações do subsolo, bem como alterações do edificado, slio 
acompanhados por um Plano de Trabalhos Arqueológicos, realizado por técnico 
especializado ( ... ) 

2. O Plano de trabalhos mencionado ( ... ) 

( ... .) 
4. A Ci!lmara Municipal pode determinar a suspensão de obras que comprometam 
irremediavelmente vestígios ou ahados arqueológicos sem prejulzo das 

Pai<)CiO NOC::iOnOI da Ajudt3, 1·MEI·0.21 Ll~boil. Portugo:lll Tol +:151 21 363 16 17- t-:~x ++"351 ~1 361 4~ O~ 
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competências atribuidas a outras entidades da adminlnlstração do património 
cultural. 

• Artigo 27" 

Obras de demoliçSo 

3. As obras de demolição, total ou parcial, de edificado deverão ser acompanhadas 
por técnico habilitado para o efeito ( ... ) 

Relativamente à cartografia, considera-se que a Planta de Condicionantes I 

/Condicionantes Arqueológicas (escala 1 :2000) deverá Incluir o elemento arquitectónico 

correspondente ao Hospital Real de Todos os Santos (séc.XV/XVI) Integrado num ediffcio 

do quarteirão da Suíça. 

Por último, a Planta de Ordenamento I Inventário Municipal de Património (escala 

1 :5000) deverá abranger um único Nível de Intervenção Arqueológica, o Nível 1 de Áreas 

Potencial Valor Arqueológico conforme o PDM de Lisboa 

Em face do acima exposto, este Instituto emite parecer favorável à presente 

proposta de Plano, condicionado à reformulação do Regulamento, bem como dos 

elementos cartográficos indicados. 

Com os melhores cumprimentos. 

Pel
1 
O Director 

)oã<: -
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CCDRLVT- Comissão de Coordenação e 
Desenv. Lisboa e Vale do Tejo 

Rua Brano:aamp, 7 

1250•048 LISBOA 

VIRei" 
DSPT/DGT•OOOSZ3·200!1 
Proc. PP·U.06.00/2·08 

VIComunicaçâo N/Ref" 

TCAP/2213/2009 
O ata 

2009.11.11 

Assunto: Plano de Pormenor da Baixa Pombalina 
Câmara Municipal de Li5boa 

fl ~~~~~~~f~()- ~g~~ -

Lisboa/ Ll5boa 

Exmos. Srs. 

Relativamente à Proposta de Plano enviada com o vosso ofício acima mencionado, 
Informamos: 

1. Na área de Intervenção do Plano a Llsboagás não tem Infraestruturas sujeitas a 
qualquer regime especial de servidão; 

2. A confirmarem-se as ocupações previstas no Plano, não há Indícios, nesta fase, 
de possíveis insuficiências da nossa rede de distribuição para os 
abastecimentos novos que se tornarem necessários; 

3. Algumas intervenções realizadas na área abrangida pelo Plano, nomeadamente 
na zona da Frente Ribeirinha, Implicaram desvios nas nossas Infraestruturas, 
desvios que já est.!Jo concluídos; 

4. Posslvels desvios adicionais resultantes de Intervenções previstas em outras 
área abrangidas pelo plano só poderão ser avaliadas na fase de 
projecto/construção destas Intervenções. 

Face ao exposto, nesta fase e Llsboagás n!!o tem qualquer objecçSo eo proposto 
no Plano, emitindo portanto parecer favorável ao mesmo. 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

~e "'I~Q~Oftl 
11"11014001 ' 
"''Cli6A!i lBOOl 
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V/ Ref•, 17193·$ de 26.10.2009 

Exm0
• Senhor 

Dr. Carlos Pina 
Director de Serviços 
CCDFRVT 
R.ua Braamcamp, 7 
1250-048 LISBOA 

N/ Ref•. 2009.$.20773/DQO/OOT 
Proc•. 15.6.3/452 

ASSUNTO: Plano de Pormenor da Baixa Pombalina- Lisboa 1 2. NOV 200 9 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epigrafe, junto se envia cópia da 

lnformaçcllo de Serviço deste Instituto, com o n° DQO/DOT/2009.1.10186, bem como 

dos despachos que sobre a mesma recairam. 

Com os melhores cumprimentos 

C/c C.M.Lisboa 

Em anexo: o mencionado 

/fv 

A Directora do Departamento de 
Ordenamento do Território 

Fernanda Praça 

Turl:;mo do Portugal, lP 

1

,., 'I 
" 

I"• 

+· 
I 

1"11 

... .. 
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Despacho 

Descritivo: 

Inserido por: 
Data: 
Assinatura/a: 

2009.1.10186 
09-11·200911:1621 
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Antonio 6aeta 
Antonio 6aeta 
Interno 
lnformaçtlo de Serviço 
lnf.Serv.2009.1.1 0196 Plano de Pormenor da Baixa Pombalina, Lisboa 
15.6.3/452 
CCDRLVT 
Uso Público 
Aberto 

28 

Face ao exposto na informação de serviço e no parecer da Sr. • Directora de 
Departamento, com o qual concordo, emite-se parecer favorável à proposta de 
Plano de Pormenor em apreciaçêo, devendo ser ponderada a obrigatoriedade 
de existência de acessos separados e directos à via plbllca, em caso de 
coexistência de diferentes usos no mesmo ediflcio (n• 5 do artigo 15• do 
Regulamento do Plano). 

De facto. atentas as caracteristcas da edificaçao da área de intervenç!!o do 
plano, considera-se que tal dlsposlçao poderá inviabilizar a lnstalaç!!io de 
empreendimentos turlsticos, e não so, pelo que se entende dever a mesma ser 
reequacionada. 

Transmita-se o presente parecer à CCDR LVT e dê·se conhecimento à 
camara Municipal de Lisboa. 

Directora Coordenadora da 
Qualificaçi!lo da Oferta 
(por subdelegaçao de competências) 
Fernanda Vara 
11·11-2009, pelas 15:43 
Nao existem assinaturas associadas ao despacho, 
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Despacho 

Descritivo: 

Inserido por: 
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2009,1.10186 
09·11·200911:1S:21 
10-11-200916:10:22 
Antonio Baeta 
Fernanda Viseu 
Interno 
Informação de Serviço 

21 

inf.Serv.2009.1.1 0186 Plano de Pormenor da Baixa Pombalina, l.lsboa 15.6.3/452 
CCDR LVT 
Uso Público 
Aberto 

Visto. Concordo. 

O presente parecer incide sobre a proposta do Plano de Pormenor do Baixa 
Pombalina, e destina-se a fundamentar a posição a assumir pelo 
representante do Turismo de Portugal em sede de Conferência de Serviços, 
agendada para o dia 12 de Novembro, nos termos previstos no n.• 3 do art.• 
75-C do Decreto-Lei n.• 380/99, de 22 de Setembro, com a actual redacção. 

Sublinha-se a relevância da elaboração do presente plano, que urgia face à 
necessidade de um instrumento de planeamento enquadrador das 
intervenções de revitalização e requalificação de uma área da cidade de 
inequ !v oco interesse para o turismo. 
Analisada a proposta de plano, proponho a emissão de parecer favo1·ável 
devendo, contudo, ser devidamente ponderada a obrigatoriedade de 
existência de acessos separados e directos à via pública em caso de 
coexistência de diversos usos. Sublinha·se que tal disposição poderá 
constituir, face às caracteristicas do editicado, mn óbice à instalação de 
empreendimentos turfsticos que, nos termos do actual enqmtdramento legnl, 
pode1n ocupar pisos completos e contlguos de um ediffcio, podendo 
coexistir com outros usos. 

À consideração superior, com proposta de comunicação à CCDR L VT e 
conhecimento à Câmara Municipal de Lisboa. 

A .Directora do Departa111ento de 
Ordenamento do Território 
Fernanda Praça 
11-11-2009, palas 12:01 
Nêo existam assinatura$ associadas eo despacho. 

! 
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TUFIISMOOE )1.. 11, 

PORTUGAL~ c:' 
<:) 

Parecer: 

lnformaçllo de Serviço DQO/DOT N0200S.I.10186 

Assunto: Plano de Pormenor da Baixa Pombalina, Lisboa 
Processo n. • 15.6.3/452 

Despacho: 

Req.: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo (Câmara Municipal de Lisboa) 

A 3 de Novembro, com o número 2009.E.61763, deu entrada no Turismo de 
Portugal, I.P., por via da Comissão de Coordenac;:ao e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo, uma convocatória para a Conferência de Serviços que 
analisará o Plano de Pormenor da Baixa Pombalina no âmbito do disposto no n° 3 
do Artigo 75"-C do RJIGT e que se realizará no dia 12 de Novembro, pelas 10 
horas. Trata-se de um Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana desenvolvido no 
âmbito das modalidades especificas previstas na allnea b) do número 2 do Artigo 
91° ·A do RJIGT. 

Os elementos do processo foram enviados em formato digital e integram: a 
proposta de regulamento do plano e 3 Anexos (Alçados dos QuarteirOes, Lojas 
Históricas e Emblemáticas, e Regras Especificas sobre fachadas, esplanadas, 
toldos e elementos publicitários); o relatório e respectivos anexos/estudos 
sectoriais (12 anexos); 16 Plantas de Caracterização (Planta da Situação Existente, 
Ortofotomapa, Planta da Estrutura Cadastral, Planta dos Equipamentos e Serviços 
Públicos, Planta de Empreendimentos Turlsticos e Alojamento Local, F'lanta de 
Usos Predominantes por ediflcío, Planta de Volumetria, Planta do Estado de 
Conservação do Edificado e Plantas das Infra-Estruturas Existentes); e 7 F'lantas 
da Proposta (Planta de Enquadramento na cidade, F'lanta de Síntese, Planta de 
Mobilidade, Planta de Componentes Patrimoniais Urbanas, Planta de 
Condicionantes e outras restriçOes de Utilidade Pública do PDM e Condicionantes 
Arqueológicas, Planta de Compromissos Urbanlsticos e Planta de Infra-Estruturas 
Propostas). 

1. Descrição da Pretensão 

A necessidade urgente de revitalização e requalificação da Baixa Pombalina, aliada 
ao inegável valor patrimonial de toda a área, levaram a autarquia a decidir elaborar 
"m Plooo de Ponneoo• de ReobmtaçOo U•bano, nos tennoo do loglolaçoo opllc,vel. ~ 

rurlsmo do Portugel, I.P, 

·,,,0 
I 

,... 
I' .• I'.! 
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'MUSMO OE .. r.))~ 
PORTUGAL IAs 

Não se trata assim de um plano de pormenor comum, mas sim de um plano de 
modalidade especifica que visa a reabilitação de uma área que tem um significado 
único para a cidade. É assim um plano de consolidação e de salvaguarda da malha 
urbana existente, propondo cirurgicamente intervenções muito ponderadas e 
especificas de forma a valorizar toda a área, devolvendo ao peão a fruição dos 
espaços piJblicos e tentando criar sinergias entre as duas encostas, colinas do 
Castelo e do Chiado. 
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-eliminação de intrusões visuais e discrepâncias volumétricas; 

32 
TURISMO DE ,o.~ 
PORTUGAL~ 

• conjugação dos elementos patrimoniais com as regras de conservação de 
energia, de conforto e de segurança; 
- revitalização e revalorização funcional da zona através de um reequilfbrio de 
usos; 
• localização equipamentos públicos, de cultura, de turismo e de lazer que sirvam 
de âncora à atractividade e desenvolvimento sustentável da zona; 
- recuperação dos interiores dos logradouros; 
- requalificação dos espaços públicos e das zonas pedonais; 
• reformulação das infra-estruturas; 
- eliminação de barreiras arquitectónicas; 
- definição de condições para a utlização de caves; 
• adequação da oferta de estacionamento em função dos usos propostos. 

O plano apresenta também uma série de principias para a intervenção urbanlstica 
na zona, que se traduzem em regras especificas de pormenor arquitectónico. 

Além das regras e definições regulamentares, o plano perspectiva uma alteração 
urbanlstica para a Ribeira das Naus, junto às instalações da Marinha e na área da 
Frente Ribeirinha. Prevê-se uma alteração do traçado desta via que passará a ser 
marginal ao Rio Tejo (presentemente o traçado à obliquo em relação ao Terreiro do 
Paço e faz a ligação directa ao Cais do Sodré), libertando assim uma grande área, 
que adicionada ao terreiro actualmente no dom!nio da Marinha, permitirá 
desenvolver um espaço público de grande dimensão, onde serão postos a 
descoberto os cais e os estaleiros medievais, que constituirão um novo espaço de 
grande atractividade turfstica e de usufruto para os cidadãos. Junto a este espaço, 
embora numa área periférica ao plano, está previsto um novo estacionamento 
público. O Terreiro do Paço e o Campo das Cebolas Gunto à Casa dos Bicos e ao 
Ministério das Finanças) serão requalificados, prevendo-se também um novo 
parque de estacionamento numa área marginal ao citado Campo das Cebolas. 

Estão ainda definidas 4 unidades de execuçl:'io referentes a projectos e iniciativas 
concretas: 
• UE 1 -Ligação Mecânica entre a Baixa e a encosta do Castelo; 
• UE 2- Museu da Moeda do Banco de Portugal na antiga Igreja de São Julião; 
• UE 3 - Espaço Póblico de Ligação do Pátio 8 do Convento do Carmo aos 
terraços do Quartel da G.N.R.; 
• UE 4- Frente Ribeirinha. 

No que diz respeito a estacionamento, a opção do plano não concretiza novas 
áreas para o efeito na área central da Baixa Pombalina, prevendo apenas na 
periferia 4 novos parques, os já referidos que se prevêem junto ao novo terreiro da 
Ribeira das Naus e do Campo das Cebolas, e ainda dois outros já fora da área de 
intervenção, no antigo Mercado do Chão do Loureiro, na encosta do Castelo, junto 

rurl~modoPortugal, f.l,~los parques dos Restauradores e do Martim Moniz. 1 

1',,1 
r 

I 

r·n 

ao Largo Adelino Amaro da Costa (Rua da Madalena) e no Largo de São Paulo, 
junto ao Mercado da Ribeira, este um pouco mais afastado da área de intervenção. ! 
Na Baixa Pombalina existem 3 parques de estacionamento públicos - Praça do 
Municlpio, Praça da Figueira e Armazéns do Chiado, sendo a zona apoiada ainda ('' 

1uOivonoSIIva, Loto 6 1DSD·124llsboo • Ponugol T. 21 7aoaaoo P. 21 79l75l7 goroi<D'turlsmodoportusol,pt www.turl•modoportugal.pt www.vl•ltpo't upol. 
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2. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

~3 
'tURISMO DE .. c.~ 

PORTUGALt!s 

O PDM de Lisboa, ratificado e publicado em 29 de Setembro de 1994, estabelece 
as orientações para a área da Baixa - Chiado, cuja área constitui uma única sub • 
classe de espaço UOP 8 - Área Histórica Central. A presente proposta segue 
genericamente os objectivos definidos no PDM, definindo pontualmente excepções 
ao PDM (concretamente no que diz respeito às regras de estacionamenta), as 
quais estão identificadas e justificadas. 

3. Análise 

Relativamente ao turismo e embora o plano não estabeleça uma estratégia 
especifica para o sector, observa-se com muito interesse a estratégia do plano, no 
que diz respeito à requalificaçao do espaço urbano, um dos mais visitados e 
importantes em termos nacionais, aliando a animação cultural, o desenvolvimento 
de "iniciativas âncora", muitas delas ligadas à cultura e especificamente à 
museologia, e também a revitalização socioecon6mica de toda a área. 

Julga-se ainda que a proposta é muito equilibrada do ponto de vista urbanlstico e 
ao apresentar uma atitude de pequenas intervenções urbanlsticas em função das 
potencialidades especificas localizadas, contribuirá para a manutenção e 
valorização desta parte da cidade, a qual será útil para a imagem turlstica que se 
pretende da mesma. 

Não se definem regras urbanlsticas especificas para o desenvolvimento de novas 
pretensões turisticas, embora o uso seja permitido, sendo definido como "serviços". 

As regras para a capitação de lugares de estacionamento são excepcionadas 
relativamente ao PDM em vigor, definindo-se que nao sendo viável a construção 
em cave para o efeito, se deverâ procurar solução alternativa na proximidade. 

Julga-se ser inoportuno abordar a questao do estacionamento para veiculas 
pesados de passageiros, tendo em conta as caracteristicas urbanlsticas da área 
em estudo, que condicionam muito este tipo de necessidade. 

Pelo exposto e salientando a valência das várias propostas concretas de 
intervenção urbanistica, em particular a já referida reformulação da Ribeira das 
Naus e as restantes Unidades de Execução, julga-se que seria de ponderar a regra 
proposta relativa à exigência de acesso "separado e directo à via pública", quando no 
mesmo ediflcio se prevejam diferentes usos. Esta regra consta do número 5 do 
Artigo 15° do Regulamento do plano, e poderá condicionar o desenvolvimento de 
empreendimentos turisticos que se prevejam instalar em partes de um ediflcio 
onde coexistam outros usos, sendo que o acesso directo e exclusivo à via pública 
poderá originar alterações estruturais de monta que poderão não ser compatlveis 
com as caracterlsticas tao especiais das edificações da Baixa Pombalina. A 
interpretaçao deste articulado poderá dar origem a que se exijam, por exemplo, 
para três usos diferenciados, três entradas distintas directas à via pública, situação 
que não se afigura razoável, tendo em conta as caracterlsticas arquitectónicas 
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mais comuns dos pisos térreos das edificações, já por si muito condicionantes para 
alterações de acessos e novas entradas. 

Acresce referir que o actual enquadramento legal dos empreendimentos turisticos -
Regime Juridico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turisticos - DL 39/2008, de 7/03, com a redacção em vigor, 
permite que num mesmo prédio possam coexistir outros usos além do uso turistico, 
sendo que o empreendimento turistico deve ocupar pisos completos e contigues, 
não sendo contudo necessário a existência de acessos independentes a partir da 
via pública. 

Neste sentido sugere-se que a redacção do número 5 do Artigo 15° seja revista, 
propondo-se a seguinte redacção: "A coexistência de diversos usos implica a 
existência de acessos separados e directos para parte comum do prédio ou para a 
via pública". 

No que se refere ao relatório, designadamente onde se refere o número de 
unidades de camas turlsticas na área do plano, verificam-se alguns desacertos 
quanto ao número de empreendimentos turisticos e de camas, sendo que o plano 
contabiliza 929 camas e nos registos do Turismo de Portugai,I.P. se contabilizam 
698 camas em empreendimentos turisticos classificados e 801 camas em 
empreendimentos previstos. Este desacerto de dados deve-se certamente ao facto 
dos estudos do plano não estarem datados no que se refere a estes elementos, e 
as listagens do Turismo de Portugal estarem mais actualizadas, e também ao facto 
do Turismo de Portugal, I.P. não contabilizar os dados do Alojamento Local, já que 
estes não configuram "empreendimentos turlsticos". 

4. Conclusão 

Face ao exposto propoe-se a emissão de parecer favorável ao Plano de Pormenor 
da Baixa Pombalina, condicionado à revisão e ponderação do aspecto 
regulamentar focado em 3 {número 5 do Artigo 15° do Regulamento), assim como 
da correcção dos dados relativos ao número de "camas turisticas" na área do 
plano. 

Em anexo constam listagens dos empreendimentos turisticos (classificados e 
previstos em projecto), assim como figura que verifica a conformidade dos 
elementos do plano com a localização dos empreendimentos classificados e 
previstos georreferenciados {esta planta não é exaustiva dado que existem 
pretensões muito recentes que não estão ainda georreferenciadas). 

Chama-se ainda atenção para o facto da Unidade de Execução 11, não estar 
devidamente localizada na Planta de Síntese (na área da antiga Igreja de São 
Julião), e também para inconformidade na denominação das Unidades de 
Execução, entre a Planta de Sintese e o Regulamento. 

A consideração superior 
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