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Informação Nº Processo Nº Data 

155/DMPU/DPU/11 786/DPUR/DIV/2008 13-04-10 

Freguesia Código SIG 

S. Nicolau, Madalena, Mártires, S. Justa…  

 
  

LOCAL: Baixa Pombalina  
  

ASSUNTO 

Resposta da CML à Acta da reunião da Conferência de Serviços do Plano de Pormenor de 
Salvaguarda da Baixa Pombalina 

 
  

 

RESUMO:  

 

Informação Despacho 

 
Ao Director da DMCRU, Arq.to Jorge Catarino 
e ao Chefe da DCIP, Arq.to Eduardo Campelo: 
 
 
• Em 10-08-09, a CML solicitou à CCDR-LVT emissão de parecer ao 

Projecto de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa 

Pombalina em sede de Conferência de Serviços, nos termos e para 

os efeitos do Art. 75º-C do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/09, de 20 

de Fevereiro, através do ofício n.º 249/DMPU/DPU/2009; 

• Em 12-11-09, realizou-se nas instalações da CCDR-LVT a 

Conferência de Serviços do Plano de Pormenor de Salvaguarda da 

Baixa Pombalina (PPSBP), nos termos do n.º 3 do Art. 75º-C do 

RJIGT, para a qual a CML não foi convocada; 

• Em 13-11-09, foi entregue informalmente o parecer da CCDR-LVT 

ao Sr. Director do Departamento de Planeamento Urbano da 

DMPU; que constituiu o Processo n.º 928/DMPUR/DIV/2009, do 

qual constam duas informações internas da CCDR-LVT: 

� inf. n.º DAS/DAMA- 000376-IT-2009 de 28-10-09 

� inf. n.º DSOT/DGT-000254-IT-2009 de 11-11-09 

• Em 18-12-09, a CCDR-LVT enviou por Fax dirigido à Sr.ª Directora 

Municipal do Planeamento Urbano, cópia dos pareceres das 

seguintes entidades convocadas para a reunião da Conferência de 
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Serviços do presente Plano: ANPC, Metro. MDN, ANACOM, APL, 

CARRIS, DGIE, DGTF e ainda DRC-LVT, IGESPAR e Turismo de 

Portugal.  

• Em 23-12-09, através do Fax que constituiu o Processo n.º 

985/DPUR/DIV/09, a CCDR-LVT comunicou o teor da Acta da 

reunião da C.S. do Plano de Pormenor em causa (Anexo 1). 

• Em 06-01-10, através do ofício n.º 1/DMPU/DPU/2010, a CML 

solicitou à CCDR-LVT os elementos que algumas entidades 

forneceram na sequência dos pareceres emitidos em sede de 

Conferência de Serviços para completar e/ou rectificar o PPBP. 

• Em 20-01-10, através do ofício n.º 39/DMPUR/OF/2010, a CCDR-

LVT facultou a esta autarquia os elementos anteriormente 

referidos.  

• Uma vez entrada em vigor a legislação que enquadra os Planos de 

Salvaguarda, Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de Outubro, entendeu 

a CML, o IGESPAR e a DRC-LVT que o Plano deveria adquirir esta 

figura jurídica passando a designar-se de Plano de Pormenor de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina e incorporando todas as 

determinações consignadas no referido diploma. De imediato se 

colocou, informalmente, à CCDR-LVT a questão da oportunidade 

de o fazer nesta fase ao que nos responderam favoravelmente. 

 

A) Em resposta à Acta da Reunião de Conferência de Serviços do 

PPSBP, deve-se informar: 

 

1. A 1ª parte da reunião da CS  destinou-se à análise do pedido de 

dispensa da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do PPSBP. Tendo 

o parecer da CCDR-LVT concluído que não se opõe ao pedido da 

referida dispensa, pelas razões apresentadas a fls. 4 do Processo n.º 

985/DPUR/DIV/09. 

 

2. Na 2ª parte da reunião da CS  procedeu-se à apreciação do 

Projecto do PPSBP, estando presentes doze das entidades 

convocadas a participar. Dos pareceres emitidos, três foram 

considerados pela CCDR-LVT como desfavoráveis, sendo os restantes 

condicionados ou favoráveis. 

A ANACOM não esteve presente na CS tendo, no entanto, comunicado 

o respectivo parecer e a EDP não foi convocada para a CS por lapso. 
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3. Relativamente aos pareceres desfavoráveis emitidos salienta-se: 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC):  

• Refere no seu parecer “a necessidade de completar a 

Planta de Condicionantes do Plano com as servidões do 

Metropolitano de Lisboa, do Domínio Público Hídrico e a 

Área de Intensidade Sísmica Máxima”. 

Foram inseridas na Planta de Condicionantes II – Servidões e 

Restrições de Utilidade Pública (desenho n.º 2.2) a rede do 

Metropolitano de Lisboa e respectivas estações, bem como a Área de 

Vulnerabilidade Sísmica Máxima.  

 

Relativamente à marcação da servidão do Domínio Público Hídrico 

deve-se informar:  

� Foi solicitado parecer jurídico sobre o Regime Hídrico e 

eventuais servidões, na sequência da desafectação de 5 

áreas do Domínio Público Marítimo que foram transferidas 

para o município de Lisboa, através da RCM n.º 87/2009, 

de 18 de Setembro. 

� O parecer jurídico emitido em 27-01-10, que constituiu a 

inf. n.º 49/DMPU/DPU/2010, que se junta, concluiu que as 

áreas anexas à referida RCM, se encontram desafectadas 

do Domínio Público Hídrico e Marítimo e sem sujeição à 

jurisdição da APL. No entanto, não deixam de confinar com 

águas públicas do Domínio Público Hídrico e por isso terão 

de ser delimitadas as suas margens e respectivas zonas 

adjacentes que estão sujeitas a servidões (Anexo 2). 

� A CML enviou ao INAG pedido para confirmar a 

delimitação efectuada das margens do Domínio Público 

Marítimo não desafectado no concelho de Lisboa, nos 

termos do D.L. n.º 353/2007, de 26 de Outubro. 

 

Metropolitano de Lisboa, EPE: 

• É mencionado no parecer que “a Rede de Metropolitano não 

está referida no Regulamento do Plano nem representada nos 

desenhos que o acompanham”. 

Na sequência da reunião de concertação da CML com o Metropolitano 

de Lisboa realizada no dia 19 de Janeiro de 2010, foram fornecidos os 
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elementos necessários para completar as Plantas de Mobilidade e de 

Condicionantes do Plano, tendo sido inseridas as Linhas de metro Azul 

e Verde, as respectivas zonas de protecção e as estações de 

Metropolitano, bem como a referência aos condicionalismos no artigo 

7º do Regulamento do Plano. 

 

• O parecer refere ainda que “se vier a ser necessário executar 

caves ou fundações extraordinárias será necessário proceder 

de acordo com os procedimentos quanto a Interferências de 

Terceiros em vigor no Metropolitano”. 

O Regulamento do Plano sobre esta matéria introduziu o ponto 3 no 

artigo 7º com a seguinte redacção: “Os projectos de execução de 

construções localizadas a menos de 25 m do plano exterior das 

estruturas do Metropolitano de Lisboa, E.P., devem obedecer, de um 

modo geral, às condicionantes previstas nos Procedimentos da referida 

Instituição”. 

 

Direcção Geral de Infra-estruturas do Ministério da  Defesa 

Nacional / Marinha: 

• O parecer do MDN salienta: “ As implicações e condicionantes 

que se estabelecem, com carácter vinculativo, no uso dos 

espaços afectos ao Ministério da Defesa Nacional/Marinha, 

que constituem o domínio público militar, designadamente de 

comunicações e segurança, poderão por em causa as 

condições indispensáveis à prossecução das missões dos 

organismos da Marinha sedeados nas referidas instalações”. 

• Acrescenta: “As soluções e propostas contempladas no Plano, 

para a zona da Ribeira das Naus, merecem da parte do 

MDN/Marinha, no âmbito do processo relativo à Frente Tejo, 

SA, um conjunto de objecções e apreciações negativas, em 

relação ao espaço afecto ao MDN, por razões de 

funcionalidade e segurança, como já referido em sede 

própria”. 

• Relativamente à Planta Síntese refere: “verifica-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 em 3”. 
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No âmbito do Plano de Pormenor foram retiradas as soluções de 

proposta de requalificação do espaço público nas áreas afectas ao 

MDN/Marinha, conforme preconizado no referido parecer.  

 

• O parecer menciona: “a cartografia da área afecta ao 

MDN/Marinha pertencente ao antigo edifício do Arsenal da 

Marinha se encontra mal representada na Planta de 

Caracterização de Equipamentos e Serviços Públicos” . 

Foi solicitada ao MDN/Marinha a cartografia correcta, de forma a 

rectificar esta situação (Ofício n.º OF/332/GVPMS/10 de 18-03-10). 

 

• “ No caso da área de intervenção do Plano vir a ser objecto de 

uma operação de Reabilitação Sistemática, conforme previsto 

no art.º 37º do Regulamento, deverá ser acautelado que as 

zonas afectas ao MDN estarão excluídas deste instrumento, 

por se tratar de instalações militares e com áreas de 

segurança classificadas”. 

Relativamente a este assunto na nova versão do regulamento esta 

situação está salvaguardada através do nº 2 do artigo 42º, cuja 

redacção se transcreve:  

“As zonas afectas ao Ministério da Defesa Nacional 

estarão excluídas da tramitação referida no número 

anterior”.  

 

• “ 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 ”. 

A classificação que incide sobre todo o espaço afecto ao MDN/ 

Marinha não advém da proposta do plano mas antes decorre da Lei de 

Bases do Património (Lei nº 107 / 2001, de 8 de Setembro de 2001). 

Estas classificações são das competências do Ministério da Cultura 

através do IGESPAR. 

 

• “Na Planta de Condicionantes II o espaço afecto ao 

MDN/Marinha não está referenciado na legenda como 

instalação militar”. 
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Junta-se ofício n.º 068967 de 12-02-09, do Ministério da Defesa 

Nacional / Direcção Geral de Infra-estruturas, com a relação das 

servidões militares relativas a instalações ou infra-estruturas existentes 

na área do PDM de Lisboa, da qual não consta o edifício em causa 

(Anexo 3). 

 

• “A Planta de Mobilidade não contempla nem refere qualquer 

via de acesso ás instalações afectas à Marinha, pelo lado sul, 

contígua ao traçado proposto para a Av. Ribeira das Naus”. 

Foi introduzida na Planta de Mobilidade a indicação do acesso às 

instalações da Marinha a sul junto à Av. Ribeira das Naus.  

 

•  “ A Planta de Ordenamento – Inventário Municipal do 

Património indica dois níveis de intervenção arqueológica, 

sendo necessário clarificar após acordo prévio do MDN as 

implicações do Nível de Intervenção 2 “. 

O Nível de Intervenção 2 está de acordo com a Planta de Ordenamento 

– Inventário Municipal do Património 2 do PDM em vigor, pelo que as 

implicações se encontram expressas no RPDM. 

 

• Por lapso, o antigo edifício do Arsenal da Marinha foi 

incorrectamente inserido simultaneamente em duas listagens 

no do Relatório do Plano (pág. 20 e 21) – como imóvel do IMP 

e como conjunto edificado do IMP. 

De facto, este edifício corresponde a um imóvel constante do 

Inventário Municipal do Património (IMP) sob o código 48.47 – Anexo I 

do PDM de Lisboa, publicado a 29 de Setembro de 1994, tendo esta 

situação sido rectificada no relatório do Plano. 

 

• As referências à “Doca da Marinha, futuro Terminal de 

Cruzeiros e Museu das Viagens de Expansão” constantes do 

Relatório do Plano respectivamente a páginas 122, 140 e 142, 

Foram retiradas do relatório do Plano as referências mencionadas 

conforme sugestão do parecer do MDN. 
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4. Entidades que emitiram pareceres favoráveis e/ou condicionados:  

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM): 

• “A Carta de Condicionantes…apresenta elementos gráficos 

que não estão identificados na legenda. De modo particular, 

encontra-se nela marcada uma linha que se pressupõe 

pretender identificar uma servidão radioeléctrica. Na presente 

data não existem em vigor quaisquer servidões radioeléctricas 

constituídas e com incidência no perímetro a que este Plano 

de Pormenor diz respeito…”. 

Foi corrigida a situação atrás referida na Planta de Condicionantes de 

acordo com o parecer da ANACOM e com informação actualizada 

fornecida pelo Departamento de Informação Geográfica e Cadastro. 

 

Administração do Porto de Lisboa (APL): 

• O parecer questiona o facto da “ Planta de Condicionantes não 

representar a Jurisdição Portuária”. 

Na reunião de concertação da CML com a APL realizada no dia 7 de 

Janeiro de 2010, foram debatidas as questões levantadas no parecer 

emitido pela APL, tendo-se concluído posteriormente com o parecer 

jurídico emitido em 27-01-10 (Inf. n.º 49/DMPU/DPU/2010), que as 

áreas anexas à RCM n.º 87/2009, de 18 de Setembro, se encontram 

desafectadas do Domínio Público Hídrico e Marítimo e sem sujeição à 

jurisdição da APL (Anexo 2). 

 

• “ A área de intervenção do Plano não está 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”. 

Este aspecto foi corrigido passando o limite da área de intervenção do 

PP a sul, a corresponder a uma linha fechada coincidente com a linha 

da costa não incluindo o estuário do Tejo. 

 

Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CARRIS): 

• Emitiu parecer favorável, referindo apenas que “as plantas de 

infra-estruturas não contemplam os cabos eléctricos da Carris 

para alimentação da rede de eléctricos”. 

Com a intenção de elaborar esta planta utilizou-se o mesmo 

procedimento para a realização das restantes plantas de infra-
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estruturas, solicitando-se à Carris que fornecesse à CML esses 

elementos digitalizados. Uma vez que a Carris informou não dispor da 

totalidade dos elementos, não foi possível elaborar esta peça 

desenhada.  

 

Ministério da Administração Interna (MAI) / Direcçã o Geral de 

Infra-estruturas e Equipamentos:  

• Emitiu parecer Favorável 

 

Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP) / 

Direcção Geral do Tesouro e Finanças: 

• O despacho emitido salienta “Para uma avaliação mais 

pormenorizada do P.P. em causa, com emissão do respectivo 

parecer, torna-se necessário que nos sejam remetidos o 

Programa de Execução das Acções Previstas e o respectivo 

Plano de Financiamento”. 

Foi finalizado o Programa de Execução e respectivo Plano de 

Financiamento, que será remetido ao MFAP. 

 

Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Te jo (DRC-LVT): 

• O parecer aprovou o PP condicionado a algumas rectificações 

nas plantas de Condicionantes, de Componentes Patrimoniais/ 

Carta Municipal do Património, na planta Síntese e ainda na 

designação do IGESPAR, IP e da DRC-LVT nas paginas 6 e 

18 do relatório. 

Os aspectos citados no parecer da DRC-LVT encontram-se 

rectificados. 

 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

(IGESPAR):  

• Emitiu parecer condicionado à reformulação de alguns artigos 

do Regulamento e dos elementos cartográficos indicados.  

Todas as situações expostas no parecer foram corrigidas. 

 

Em reuniões posteriores do grupo de trabalho – CML, IGESPAR, 

DRCLVT – entendeu-se ser conveniente, com vista à total 

transparência do processo, introduzir no Relatório e no Regulamento, 

respectivamente: 
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• Fichas individuais dos imóveis onde são autorizadas obras de 

aumento de altura de fachada (ponto 5. do artigo 21º), 

explicando os critérios que presidiram à sua listagem; 

• Fichas individuais das Lojas Históricas e Emblemáticas 

constantes do Anexo 2 do Regulamento. 

 

Gás Natural: 

• O parecer refere que não tem qualquer objecção ao proposto 

no Plano, emitindo parecer favorável. 

 

Turismo de Portugal: 

• Emitiu parecer favorável à proposta de Plano de Pormenor 

”devendo ser ponderada a obrigatoriedade de acessos 

separados no mesmo edifício e directos à via pública em caso 

de coexistência de diversos usos (n.º 5 do art.º 15º do 

regulamento do Plano)”. 

Foi retirado do Regulamento o articulado que impunha esta medida, 

tendo em consideração o parecer emitido e foram corrigidos no 

relatório do PP, os dados referentes ao número de camas turísticas na 

área de intervenção do Plano, bem como rectificada a Planta de 

Empreendimentos Turísticos com base nas listagens disponibilizadas 

pelo Turismo de Portugal.  

 

5. Parecer da CCDR-LVT: 

5.1. Peças Desenhadas: 

• O Parecer refere que “não consta um índice com a 

referenciação completa dos elementos que se encontram 

datados entre Abril e Agosto de 2009”. 

Da proposta do PP da Baixa Pombalina em suporte digital 

disponibilizada consta um índice denominado Índice do Conteúdo 

Documental do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina , com a 

identificação de todos os elementos que constituem o presente plano: 

elementos escritos e peças desenhadas, bem como o número de 

páginas que constituem cada elemento. 

Também no Ofício n.º 249/DMPU/DPU/09, de 10.08-09, enviado à 

CCDR-LVT, houve o cuidado de descriminar todos os elementos que 

constituem o presente Plano. 
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No entanto, como se verificaram rectificações significativas ao 

conteúdo documental do PP, reformulou-se o índice anteriormente 

referido.   

 

• O parecer acrescenta: “a repetição da numeração das peças 

desenhadas dificulta a identificação e descrição dos elementos 

integrantes do PPBP”. 

De modo a colmatar esta questão, decidiu-se alterar a numeração das 

peças desenhadas que passou a ser contínua. 

 

• O parecer comenta: “O limite da área de intervenção do Plano 

de Pormenor não é o mesmo nas plantas de caracterização” 

Esta situação deveu-se ao facto das plantas de caracterização terem 

sido realizadas pela extinta Unidade de Projecto da Baixa Chiado. No 

entanto, o limite foi rectificado nas plantas mencionadas. 

 

• Relativamente à Planta Síntese o parecer refere. “A Planta 

Síntese não identifica as duas áreas de intervenção definidas 

no art.º 11º do Regulamento” 

Procedeu-se à marcação na Planta Síntese, actualmente designada 

por Planta de Implantação, da área de intervenção referida no art.º 11º 

do Regulamento que se encontrava em falta, com uma linha a 

contornar o quarteirão Q1.  

 

• Ainda sobre esta Planta salienta: “A Planta Síntese não 

identifica explicitamente os edifícios onde se admitem obras 

de alteração de cércea, enumerados no art.º 19º do mesmo 

articulado.” 

Os edifícios onde é admissível o aumento da altura da fachada e  

descritos no articulado do Regulamento, encontram-se identificados na 

Planta de Implantação com uma malha quadriculada. 

 

• O parecer refere: “A Planta Síntese não deve referenciar os 

Parques de estacionamento propostos localizados 

exteriormente à área de intervenção do PP”. 

Procedeu-se como proposto no parecer, ficando apenas o parque de 

estacionamento a instalar no edifício do antigo mercado do Chão do 
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Loureiro, tendo em conta a sua proximidade à área do Plano e o seu 

raio de influência.  

 

• Sobre esta Planta acrescenta: “A Planta Síntese apresenta 

ainda uma gralha na legenda relativamente à EU2 não 

identificando devidamente o equipamento previsto”. 

A legenda desta Planta encontra-se corrigida relativamente à UE2. 

 

• Em relação à Planta de Condicionantes conclui: “ A Planta de 

Condicionantes não identifica a passagem e servidão das 

linhas do metropolitano e a implantação das respectivas 

estações, igualmente não consta na sua legendagem a 

identificação de uma das condicionantes representadas”.  

A Planta de Condicionantes foi completada e rectificada com as 

condicionantes e servidões actualmente em vigor. 

 

• Relativamente à Planta de Mobilidade salienta: “A planta de 

Mobilidade possui uma gralha na identificação do Campo das 

Cebolas”. 

Na planta de Mobilidade o parque de estacionamento existente no Lg. 

do Terreiro do Trigo, foi por lapso denominado de Campo das Cebolas. 

No entanto, como foram retirados os Parques de estacionamento 

localizados no exterior do Plano esta questão ficou ultrapassada. 

 

• O parecer comenta: “A Planta de Caracterização de Usos 

Predominantes parece reflectir um acentuado uso habitacional, 

que poderá não corresponder à situação actual como uso 

dominante”.  

Esta situação explica-se porque embora grande parte dos fogos se 

encontrem devolutos, a licença de utilização mantêm-se de uso 

habitacional, não podendo legalmente ser atribuído outro uso. 

 

5.2. Regulamento: 

Após reuniões realizadas pela CML com o IGESPAR e DRC-LVT, 

foram introduzidas alterações ao Regulamento do Plano, incluindo a 

adaptação do PP a um Plano de Salvaguarda no âmbito do Decreto-Lei 

nº 309/2009, de 23 de Outubro. Estas alterações foram articuladas 



 

 Pág. 12 de 13 

Folha _____________________ 

Procº  _____________________ 

entre a Dr.ª Ana Delgado do GVPMS e juristas da CCDR-LVT, 

validadas na reunião de 22-01-10. 

 

5.3. O parecer da CCDR-LVT em matéria de Avaliação Ambiental 

conclui: 

Reserva Ecológica Nacional/ Isenção de AAE 

O Parecer da CCDR-LVT viabiliza a prossecução do Plano em matéria 

de REN justificando a fase em que o mesmo se encontra, as 

especificações da área do Plano e os antecedentes do processo. 

Propõe, no entanto, que a CML apresente antes da sujeição do Plano a 

Discussão Pública uma informação em matéria de REN. 

Sobre esta matéria junta-se fundamentação incluída no Capítulo 6 

relatório do Plano. 

 

O parecer emitido pela Direcção de Serviços de Ordenamento do 

Território/ Divisão de Ordenamento do Território DSOT/DOT concordou 

com a isenção de AAE pelas razões constantes do ponto 4 da acta da 

reunião de C.S. e I.T. n.º 236/2009, de 05-11-09. 

 

Ruído 

Através da I.T. n.º 376/2009 de 28-10-09 a Direcção dos Serviços de 

Ambiente/ Divisão de Avaliação e Monitorização Ambiental DSA/DAMA 

concluiu que “os resultados e conclusões do Relatório de Avaliação do 

Ambiente Sonoro não demonstram a conformidade da proposta com o 

RGR.”  

No sentido de encontrar medidas de minimização de ruído (MMR) 

foram realizadas estimativas sonoras para as principais vias, 

considerando a redução de velocidade de circulação para 30 km/h. 

Embora estas medidas tenham contribuído para uma melhoria 

significativa do ambiente sonoro não foram suficientes para cumprir o 

RGR, tendo sido necessário introduzir outras medidas para minimizar o 

ruído, tais como aplicação de piso com características absorventes 

sonoras em algumas vias e ainda a redução do tráfego de pesados e 

ligeiros. Os resultados obtidos encontram-se detalhados no Capítulo 6 

do Relatório do Plano, referente à Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro.  

 

5.4. Na reunião realizada entre a CML e a CCDR-LVT no dia 13 de 

Abril de 2010, foram debatidas e esclarecidas as questões levantadas 
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nos pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram no 

âmbito da C.S. e do parecer da CCDR-LVT, ficando a Câmara 

incumbida de elaborar a acta da respectiva reunião e entregar à 

CCDR-LVT um resumo das alterações introduzidas ao Plano bem 

como uma colecção completa da nova versão do Plano de Pormenor 

de Salvaguarda da Baixa Pombalina. 

 

B) Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina: 

Uma vez que se trata da Baixa Pombalina, expoente máximo do 

urbanismo iluminista português, com uma força simbólica, nacional e 

internacionalmente reconhecida, entendeu a CML, o IGESPAR e a 

DRCLVT dever ser este o primeiro Plano de Salvaguarda, uma vez 

entrada em vigor a legislação que o enquadra. 

 

Assim, um esforço colaborativo entre estas entidades, levou a que se 

conseguisse dotar este Plano de todos os requisitos que lhe conferem 

esse estatuto de Plano de Pormenor de Salvaguarda, nomeadamente: 

1. Identificação dos bens imóveis, ou grupo de bens imóveis, que 

podem suscitar o exercício do direito de preferência, pelo 

Estado, em caso de venda ou dação em pagamento; 

2. Identificação dos bens imóveis, ou grupo de bens imóveis, que 

carecem de emissão de parecer prévio favorável por parte do 

IGESPAR, I.P.; 

3. Marcação da área do plano sujeita ao regime de obras ou 

intervenções previsto no Decreto-Lei nº 140/2009, de 15 de 

Junho. 

 

C) Conclusão: 

Face ao exposto, considera-se que se encontram reunidas todas as 

condições à aprovação do Plano de Pormenor de Salvaguarda da 

Baixa Pombalina. 

 

As Técnicas 

 

Lígia Tavares Arq. 

 

Ana Cristina Coelho, Arq. 
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