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O Plano Pombalino de Reconstrução da Baixa, de 1758, que se transformou no 

paradigma de uma nova forma de fazer cidade, continha todos os ingredientes que 

hoje se consideram indispensáveis para o fazer:  

• Um programa político que exprime uma Visão  de futuro; 

• Uma Estratégia  negocial para mobilizar actores e meios financeiros apoiada 

no 1º processo de perequação; 

• Critérios de Gestão;  

• Uma sábia utilização do Tempo ; 

 

Poder-se-á dizer que foi mais fácil a sua implementação porque foi sob um regime 

político autoritário. O Estado assumiu-se como agente de transferências de lucros 

propiciados pela renovação. Hoje em dia o enquadramento político, jurídico e 

económico é claramente diferente pelo que há que recorrer a outros modelos mais 

criativos e inclusivos.  

 

A área de intervenção do Plano caracteriza-se, do ponto de vista fundiário, pelo 

rigoroso respeito da unidade lote/edifício, resultado do referido processo de 

perequação que regulou os direitos e edificabilidade de cada proprietário. Esta 

proposta caracterizava-se, e como tal se mantêm até aos dias de hoje, por um traçado 

ortogonal que seguia, por influência de Manuel da Maia, a tradição das cidades 

militares, possuindo um rigor geométrico e um sentido pragmático fruto do espírito 

racional e iluminista da época.  
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Sendo um projecto racionalista, concretizou no terreno a visão de uniformização da 

cidade e da sociedade: a malha geométrica de ruas largas, a modulação das fachadas 

dos quarteirões e da estrutura e a aplicação de um sistema hierárquico são as suas 

principais características. 

 
A estrutura cadastral da Baixa mantém-se quase inalterada, embora uma pequena 

parte dos edifícios tenha sofrido um fraccionamento em propriedade horizontal. 

Recentemente, assiste-se a uma tendência para o emparcelamento, sem contudo se 

atingir ainda a globalidade do quarteirão, o que, sobretudo nas ruas que são 

praticamente de nível, seria desejável no respeito pela essência do projecto 

pombalino, uma vez mantidas as paredes corta-fogo entre prédios e a lógica de 

desenho do alçado original. 

 

Do facto de a quase totalidade da área de intervenção se encontrar construída e em 

que em muitos poucos casos é permitida a ampliação das áreas de construção 

existentes, vai resultar que não deverá haver lugar a loteamentos, nem equiparações a 

loteamentos nas operações urbanísticas a executar. Assim sendo, não deverá haver 

lugar a cedências ou compensações e, por isso, à necessidade de recorrer ao sistema 

da perequação compensatória. 

 

Efectivamente estamos perante um Plano que mais não é do que a nova 

regulamentação das edificações resultantes do Plano original. E esta necessidade 

surge pelas naturais adaptações dos edifícios às novas condições de vida e às 

exigências daí decorrentes, sejam da habitação, dos equipamentos ou das actividades 

económicas. Para esta intervenção: 

 

a) Foram delimitadas no plano duas áreas de intervenção distintas - O conjunto 

histórico da Baixa Pombalina, cuja intervenção no seu edificado se rege pelo 

indicado no ANEXO 1 do Regulamento; e o quarteirão Q1 definido pela Rua do 

Instituto Virgílio Machado, Avenida Infante D. Henrique e Rua da Alfândega e 

Campo das Cebolas – integrado na Unidade de Execução UE 4, sendo que, 

embora se admita a construção de novos edifícios neste quarteirão, a 

globalidade da área de construção não sofrerá grande alteração; 

b) Foram identificadas 4 Unidades de Execução: UE 1 - Edifícios na Rua dos 

Fanqueiros / Rua da Madalena; UE 2 - Museu do Design e da Moda (antigo 
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Edifício BNU) na Rua Augusta, 24; UE 3 - Terraços do Carmo, sendo que em 

nenhuma se alterará a actual área de construção; e UE 4 - Frente Ribeirinha, 

onde a globalidade da área de construção não sofrerá grande alteração; 

c) Foram igualmente definidos dois quarteirões-piloto , sitos na R. do Crucifixo, R. 

do Ouro, R. da Vitória e R. da Assunção e R. dos sapateiros, R. do Ouro, R. da 

Vitória e R. da Assunção, para os quais se propõe intervir na modalidade de 

reabilitação sistemática, em parceria com os proprietários de acordo com o 

estabelecido em sede de concertação do Plano.  

 

As propostas para a implementação e execução do pla no, contidas no presente 

documento, devem ser entendidas como indicativas pa ra a decisão municipal 

sobre os possíveis caminhos a seguir para a reabili tação e revitalização da 

Baixa, no âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana .  

 

Este instrumento legal prevê a utilização de vários modelos de gestão do território, 

para a implementação do Plano, que deverão ser ponderados e decididos consoante a 

área a intervir e noutra sede que não a do Plano de Pormenor de Salvaguarda. 

 

A execução deste plano seguiu o seguinte 

 

Planeamento e Programação: 

 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIT), nos seus artigos 

91º e 92º, aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, dispõe sobre o 

conteúdo material e documental dos Planos de Pormenor, impondo designadamente: 

a) A definição das operações de transformação imobiliária necessárias e as 

regras relativas às obras de urbanização; 

b) A identificação dos sistemas de execução do Plano e a programação dos 

investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com os 

investimentos privados; 

 

Constituindo-se como um Plano de Pormenor de Salvaguarda  regula-se ainda pelo 

Decreto-Lei nº 309/09, de 23 de Outubro, que no seu artª 66º aponta para a 

necessidade de adoptar o conteúdo material específico apropriado à protecção e 
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valorização dos bens imóveis classificados e respectivas zonas especiais de 

protecção, estabelecendo nomeadamente: 

 

c) As linhas estratégicas de intervenção, nos planos económico, social e de 

requalificação urbana e paisagística; 

d) A situação fundiária da área de intervenção, procedendo, quando necessário, à 

sua transformação. 

 

Estes elementos têm expressão concreta: a), d) e e) nas peças escritas, em especial 

no ANEXO 1 do Regulamento, e peças desenhadas que suportam as transformações 

imobiliárias previstas; e b) no programa de execução das acções previstas e 

respectivo plano de financiamento. 

 

A execução do Plano rege-se pelo estabelecido no Capítulo V – Execução, 

compensação e indemnização que define, no artº 118º e seguintes do RGIGT, 

designadamente, o princípio geral e os sistemas de execução do Plano. 

 

Este documento contém a fundamentação e as regras para a transformação fundiária 

o sistema de execução do plano e a lista das acções necessárias para a sua 

concretização, a estimativa provisória de custo e a indicação da origem dos 

investimentos necessários. 

 

O sucesso deste PPSBP depende da definição de um modelo institucional de 

financiamento que permita assegurar uma dinâmica global onde o projecto seja 

implementado de uma forma bem programada e integrada, sob pena de se poder vir a 

saldar por um conjunto de intervenções avulsas e descoordenadas que não permitirá 

certamente atingir os objectivos propostos. 

 

Neste contexto, assume particular relevância a entrada em vigor do Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana  (RJRU), em 22 de Dezembro de 2009 - Decreto-Lei nº 

307/2009, de 23 de Outubro - que estabelece regras que regulam a criação de 

condições necessárias à implementação dos projectos estruturantes e de infra-

estruturas, factor decisivo para que o resto do projecto possa ser bem sucedido, 

designadamente no que respeita à mobilização do sector privado para a reabilitação 

de edifícios e para a exploração de espaços comerciais e hoteleiros. 
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No âmbito deste Regime Jurídico caberá à Câmara Municipal, assim que esteja 

aprovado o Plano e com base nele, definir o modelo de gestão e o tipo de entidade 

gestora das operações de Reabilitação Urbana. 

 

Estas operações obrigarão à definição de um Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana , enquadrado no Plano de Salvaguarda, que assentará: 

d) no estabelecimento do prazo de execução da operação; 

e) na definição das prioridades; 

f) no programa de intervenção; 

g) no modelo de gestão; 

h) na definição do quadro de apoios e incentivos às acções de reabilitação; 

i) no programa de investimentos públicos; 

j) nos poderes a delegar na entidade gestora. 

 

O Plano de Pormenor identifica as já referidas 4 áreas de intervenção pública 

prioritárias, que se encontram já em execução, podendo constituir-se outras U.E. com 

entidades públicas ou privadas.  

 

Para este efeito existem os seguintes 

 

Instrumentos de Política Urbanística: 

 

As entidades gestoras podem utilizar os seguintes instrumentos de execução: 

a) imposição da obrigação de reabilitação e obras coercivas; 

b) empreitadas únicas; 

c) demolição de edifícios; 

d) direitos de preferência; 

e) arrendamento forçado 

f) servidões, 

g) expropriações 

h) venda forçada, 

i) reestruturação da propriedade 
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A entidade gestora pode ainda: 

a) requerer a determinação do nível de conservação de um prédio podendo vir a 

ser aprovada a taxa do IMI nos termos legalmente previstas para os edifícios 

degradados; 

b) identificar os edifícios devolutos para efeitos do DL 159/06 de 8 de Agosto; 

c) propor um regime especial de taxas municipais para incentivo à realização das 

operações urbanísticas e para a instalação de actividades económicas; 

d) estabelecer um regime especial de cálculo de compensações. 

 

Pode ainda ser previsto a constituição de Fundos de Compensação. 

 

O município pode também prever a atribuição de apoios financeiros aos proprietários, 

às entidades gestoras e a terceiros que promovam acções de reabilitação urbana, 

incluindo as que se destinam à dinamização e modernização das actividades 

económicas. 

 

Para a execução das operações de reabilitação urbana podem constituir-se em 

 

Fundos de Investimento Imobiliário. 

 

Para fazer face aos investimentos previstos, poderá vir a constituir-se um Fundo de 

Investimento Imobiliário que deverá estudar os diferentes modelos de financiamento, 

alternativos ou complementares, tais como: 

 

a) Financiamento público directo, suportado por dotações directas do Estado e da 

CML ao longo do período previsto para as intervenções. Esta alternativa será a 

mais tradicional e directa mas poderá estar condicionada às disponibilidades 

orçamentais do Estado e da CML a curto/médio prazo. 

b) Financiamento público indirecto, suportado por contratos-programa celebrados 

entre o Estado e a CML ou por aval o Estado, sobre os quais serão angariados 

os financiamentos necessários, incluindo junto do BEI. Esta alternativa 

pressupõe a manutenção da responsabilidade pela cobertura financeira dos 

projectos integralmente na esfera pública mas poderá permitir um maior 

diferimento do esforço financeiro mediante o recurso a contratos-programa e/ou 

aval do Estado com duração longa (10 a 20 anos). 
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c) Financiamento privado, suportado por contratos de concessão, ou outros, 

celebrados entre o Estado e/ou a CML e os privados, ao abrigo dos quais será 

transferido o risco de construção e de disponibilização dos projectos para o 

sector privado mediante o pagamento de uma contrapartida pelo Estado e/ou 

CML pela respectiva utilização a longo prazo. Esta alternativa permite não 

apenas diferir o esforço financeiro do sector público por prazos muito alargados 

(até 99 anos), compatíveis com a vida útil dos activos objecto de intervenção, 

mas também transferir o risco inerente à construção e manutenção dos projectos 

para o sector privado, particularmente em áreas em que a gestão privada se 

revela mais eficiente, sendo ainda possível prever com maior certeza o esforço 

financeiro final a suportar pelo Estado. 

d) Financiamento privado puro, em que não apenas o risco de construção e 

disponibilização dos projectos será transferido para o sector privado mas 

também o risco comercial de exploração dos mesmos. Esta alternativa permite 

libertar o Estado da responsabilidade financeira pela execução dos projectos 

mas será apenas aplicável àqueles que, pela sua natureza, sejam passíveis de 

rentabilização comercial. 

Os investimentos na reabilitação urbana apoiam-se já em 

 

Incentivos Fiscais à Reabilitação Urbana. 

 

Na actualidade existem vários apoios à reabilitação urbana estabelecidos através dos 

seguintes programas: 

a) RECRIA (DL nº 329-C/200 de 22 de Dezembro, 

b) RECRHIPH (DL nº 106/96 de 31 de Julho), 

c) SOLARH (DL nº 39/2001 de 9 de Fevereiro). 

 

Através da Deliberação 31/AM/2009 foram delimitadas as Áreas de Reabilitação 

Urbana em Lisboa, das quais faz parte a ACRRU da Baixa-Chiado (aprovado em CM 

em 8.01.09). Por via desta aprovação existem agora outros incentivos que podem ser 

atribuídos sob a forma de isenções, reduções ou aplicação de taxas reduzidas nos 

seguintes impostos: 

 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Neste âmbito, há que considerar os dois regimes em vigor: 
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a) Isenção nos 2 anos subsequentes ao final da obra de reabilitação aplicável a 

toda a cidade; 

b) isenção por 5 anos, renovável por mais 5, aplicável nas áreas de reabilitação 

urbana ou em toda a cidade no caso de imóveis com rendas susceptíveis de 

actualização nos termos do NRAU. 

 

Imposto Municipal sobre as Transmissões (IMT) 

Neste âmbito, há que considerar os dois regimes em vigor: 
a) Isenção, aplicável a toda a cidade, se for iniciadas obras de reabilitação nos 2 

anos posteriores à aquisição; 

b) Isenção apenas nas áreas de reabilitação urbana, na primeira transmissão 

posterior à reabilitação. 

 

IRS 
a) dedução à colecta de 30%dos encargos com a reabilitação urbana, até ao limite 

de €500; 

b) mais-valias decorrentes da alienação de imóveis tributadas a 5%; 

c) rendimentos prediais  tributados à taxa de 5%, quando inteiramente decorrentes 

de arrendamento. 

 

IRC 

Isenção dos rendimentos obtidos pelos FII constituídos entre 01/01/2008 e 31/12/2012, 

desde que 75% dos seus activos sejam de bens imóveis sujeitos a acções de 

reabilitação e em áreas de reabilitação urbana 

 

IVA 
a) Aplicação da taxa reduzida de  5% nas áreas de reabilitação urbana, ACCRU`S, 

zonas de intervenção das SRU's e zonas históricas OU toda a cidade no caso de 

obras realizadas no âmbito dos programas de comparticipação; 

b) aplicação da taxa reduzida de  5%, não abrangendo os materiais incorporados, 

salvo se o respectivo valor não exceder 20% do valor global da prestação de 

serviços, para obras de beneficiação, remodelação renovação restauro, 

reparação ou conservação de imóveis. 
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Relativamente à execução de obras propõe-se, para esta área e durante a vigência do 

Plano, que se estudem e disponibilizem mais outros e possíveis 

 

Incentivos e apoios à Reabilitação do edificado, 

nomeadamente: 

• Fiscais, 

• Condições especiais de financiamento, através de convénios com instituições 

bancárias, 

• Oferecer uma carteira de prestadores de serviços e de fornecedores de materiais 

de construção em condições vantajosas aos interessados nas obras de 

reabilitação através de convénios com associações profissionais e fornecedores 

de materiais de construção.  

 

Estes incentivos devem centrar-se nos projectos de reabilitação que incidam na 

revitalização sustentável, assente nos seus três pilares – Económico, Ambiental e 

Social –  e que, alegada e comprovadamente, se enquadrem nas seguintes situações: 

A. Promovam a eficiência energética, utilizando energias renováveis 

diminuam significativamente a quantidade de energia utilizada e/ou limitem 

a produção de resíduos; 

B. Quando procedam ao integral realojamento da população residente; 

C. Coloquem uma percentagem (a definir) da sua promoção Habitacional à 

venda para jovens em regime de custos controlados;  

D. Valorizem achados arqueológicos de comprovado valor patrimonial; 

E. Dinamizem o comércio local, propondo nomeadamente comércio de 

proximidade; 

F. Ofereçam, comprovadamente, uma valia cultural, de recreio e/ou lazer 

para todos os escalões etários. 

 
De referir que na revisão do relatório do Comissariado de 2006, apresentada em 2008, 

já se previam algumas destas propostas quando se referia: 

“Mantendo válida a expectativa de aumento de receita municipal gerada pelo processo 

de regeneração desta área, é necessário refazer o modelo de financiamento a longo 

prazo logo que disponha de uma orçamentação mais fina das obras a realizar. (…) 
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Será ainda proposta a criação, através da Banca, de incentivos próprios à reabilitação, 

nomeadamente de fogos devolutos (através de crédito bonificado e outras facilidades), 

bem como a criação de uma bolsa de fracções devolutas pertencentes a instituições 

públicas e privadas para reabilitação e colocação no mercado de arrendamento, por 

um período não inferior a cinco anos e a mobilização de incentivos financeiros públicos 

existentes (PROHABITA, RECRIA, REHABITA). Será também estudada a 

possibilidade de recorrer a programas de financiamento a longo prazo de operações 

de revitalização urbana como o programa JESSICA do Banco Europeu de 

Investimento.”  

 

Custo de obras a realizar na área do Plano 

 

Foi realizada uma estimativa preliminar das obras a realizar na área do Plano a qual 

irá sendo aferida e adaptada com a definição dos modelos de gestão e com a 

concretização das diferentes intervenções. 

 

Os custos totais da implementação do Plano, incluindo projectos e obras de 

reabilitação e de construção, fiscalização e gestão envolvem investimentos da ordem 

dos 667 milhões de euros  (M€), com a seguinte decomposição e conforme quadro 

anexo: 

• Componente A  - Reabilitação de imóveis – 653 M€  

• Componente B  - Reabilitação do espaço público – 64 M€  

 

Os custos da reabilitação de imóveis e espaços públicos foram calculados com base: 

� em estimativas de custos das diferentes intervenções (que a seguir se 

descrevem); 

� no custo de construção por m2, para edifícios a necessitarem obras de 

reabilitação (valor médio de 500€/m2) e não constantes das intervenções 

listadas; 

� no custo de construção por m2, para espaços públicos a necessitarem obras de 

reabilitação (valor médio de 80€/m2) e não constantes das intervenções listadas. 

 

Na reabilitação de imóveis  temos várias intervenções: 

Equipamentos, dos quais: 
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� Residência assistida para idosos R. do Crucifixo 69-79 – a implementar em 

edifício municipal. Tem projecto aprovado, já no âmbito das Medidas 

Preventivas, e desenvolvido pelos serviços da CML. Aguarda parceria com 

instituição de âmbito social. 

� Residência para jovens estudantes – em edifício a definir, existindo a hipótese 

de um edifício municipal na Rua do Comércio. 

� Creche – a localizar na área do Plano ou na sua proximidade. 

� Reabilitação e restauro do arco da Rua Augusta – parte desta obra (as salas 

interiores e cobertura) já foram realizadas, estando em fase de projecto o acesso 

a estas áreas por parte do público, bem como de áreas de apoio. 

� Termas da Baixa – Centro de interpretação e acolhimento – é uma das obras há 

muito previstas para acesso às galerias e termas romanas. 

� Megastore de actividades criativas – intervenção a localizar em edifício existente 

de acordo com programa ainda a definir 

� Museu do Design e da Moda MUDE – já a funcionar em parte do edifício da 

antiga sede do BNU na Rua Augusta, prevê-se a sua expansão para a restante 

parte do edifício. Já se deu início à elaboração geral do plano de intervenção. 

� Museu do Banco de Portugal – no quarteirão que engloba a antiga igreja de S. 

Julião – Com projecto aprovado, no âmbito das Medidas Preventivas e já em 

obra. 

� Museu da GNR no Quartel do Carmo – Não estando na área do plano, mas no 

seu limite e por dar directamente para a área dos Terraços do Carmo, esta sim 

na área do plano, é uma das intervenções requalificadoras da área e com 

importante reflexo na atractividade turística. 

� As áreas incluídas na intervenção da Frente Tejo e englobadas no Pátio da Galé 

(Turismo de Lisboa) – Espaços multi-usos. 

 

Hotelaria, dos quais: 

� Hotel no Terreiro do Paço – a concessionar por via da Sociedade Frente Tejo e 

localizado no quarteirão onde actualmente estão instalados serviços do 

Ministério da Administração Interna. 

� Hotéis na Praça do Rossio -  são vários dos quais se destaca o do quarteirão da 

pastelaria Suíça que irá promover a reabilitação da totalidade do quarteirão. Está 

em fase adiantada de projecto. 

� Hotel do Corpus Christi – ainda em fase de estudo preliminar. 
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Espaços Comerciais, dos quais: 

� A reabilitação da totalidade das instalações do antigo Brás e Brás, junto da 

Praça da Figueira para as quais está a ser elaborado o respectivo projecto de 

arquitectura. 

� A reabilitação do antigo edifício da loja caravela na esquina da Praça do Rossio 

com a Rua do Carmo, para instalação de comércio; 

� Estudo de viabilidade técnica de um programa integrado para as Ruas da Vitória 

e Sta. Justa baseado no conceito de Centro Comercial a Céu Aberto. 

 

Edifícios habitacionais e/ou serviços/comércio, dos quais: 

� Acções previstas no âmbito do PIPARU – incluem obras em edifícios municipais 

e privados (obras coercivas) de habitação ou para serviços (nomeadamente as 

instalações da Unidade de Projecto da Baixa-Chiado). 

� Acções previstas no âmbito da intervenção na Frente Ribeirinha, pela Sociedade 

Frente Tejo – incluem obras nos edifícios do Terreiro do Paço – ocupação do 

piso térreo com comércio. 

� Intervenções particulares em edifícios privados – que constituem o investimento 

mais pesado na área do Plano e das quais já deram entrada mais de 180 

processos de licenciamento no período de execução do plano 2008/2010. Nesta 

intervenção inclui-se a intervenção piloto nos dois quarteirões já referidos. 

 

Na reabilitação do espaço público  temos várias intervenções: 

 

Espaço público, dos quais: 

� Ligação pedonal rua Garret/Páteo B ao Largo do Carmo – EU 3 – já com 

projecto executado e concluído em 2009, aguarda o início de obra. Trata-se de 

um projecto do arq. Siza Vieira e que está nos limites do plano mas com forte e 

importante relação com a área do plano e seus acessos. 

� Requalificação dos Terraços do Carmo – em execução de projecto e com início 

de obra previsto para 2011. 

� Reabilitação do elevador de Stª Justa – intervenção importante na recuperação e 

restauro deste equipamento. 

� Acções previstas no âmbito do PIPARU – incluem intervenções em espaço 

pedonal e arruamentos – Ruas do Ouro, da Prata, da Vitória e Sta. Justa. 
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Sinalética e mobiliário urbano, na totalidade da área do plano, incluindo informação 

turística, de trânsito e informativa. 

 

Estacionamentos e Percursos pedonais assistidos, dos quais: 

� Requalificação do eixo da Rua da Vitória / Chão do Loureiro  – já com projecto 

em execução e em ligação com a intervenção do QREN da Mouraria. 

� Parque de estacionamento do Chão do Loureiro – Inclui o acesso mecânico ao 

Castelo e é um dos investimentos mais pesados da EMEL na área do Plano. 

� Acesso mecânico da Rua dos Fanqueiros à Rua da Madalena – constitui uma 

das intervenções estruturantes do Plano e já constante dos Termos de 

Referência do plano. Encontra-se em fase de projecto e em desenvolvido 

processo de aquisição. 

� Silo – Parque de estacionamento com comércio e equipamento a definir no 

Campo das Cebolas – constitui uma das intervenções a desenvolver pela Frente 

Tejo. 
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PLANO DE PORMENOR DE SALVAGUARDA DA  BAIXA POMBALIN A 
   

ACÇÕES PREVISTAS E PLANO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO  COM IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTIDADES RESPONS AVEIS 
PELO RESPECTIVO FINANCIAMENTO 

   

Acções previstas implementar  Investimento estimado  (€) 
2010 /2020 

Entidade Responsavel / Fonte de 
financiamento 

Reabilitação do Espaço Público incluindo infraestru ras de subsolo e arruamentos 41.575.000   
Reabilitação do Espaço Público incluindo infraestruras de subsolo e arruamentos 35.000.000 CML/Concessionárias/Frente Tejo 

Acções especificas:     
Ligação pedonal R. Garret/Páteo B ao Largo do Carmo - UE 3 1.900.000 CML /InstTurismo 

  Requalificação dos Terraços do Quartel do Carmo  - UE 3 2.100.000 CML /InstTurismo 
Reabilitação Elevador de Sta. Justa e acessos 500.000 Carris 

Acções  inscritas no PIPARU 2.075.000 CML / IHRU 

Sinaléctica e Mobiliário Urbano 3.000.000 CML 

Plano de Iluminação Pública 10.000.000 CML 
Percursos Pedonais Assistidos 9.070.000  

Requalificação do eixo R. Vitoria / Chão do Loureiro / Castelo S. Jorge 1.970.000 CML /InstTurismo 
Parque de estacionamento Chão do Loureiro com acesso mecanico ao Castelo 3.850.000 EMEL 

Acesso mecânico R. Fanqueiros / R. Madalena 3.250.000 CML /InstTurismo 
Equipamentos  51.600.000   
Acções especificas:     

Residencia assistida para idosos R.do Crucifixo 69-79 2.300.000 CML/Inst. Social 
Residencia para jovens/estudantes 2.200.000 CML 

Creche 2.000.000 CML 
Reabilitação e Restauro do Arco da R. Augusta 1.000.000 IGESPAR 

Termas da Baixa - Centro de interpretação e acolhimento 100.000 CML /InstTurismo 
Megastore de Actividades Criativas 1.000.000 CML/Privados 

Museu do Design e da Moda 20.000.000 CML/Privados 
Museu Banco de Portugal - antiga igreja de S. Julião 20.000.000 Banco de Portugal 

Museu GNR no Quartel do Carmo 3.000.000 GNR 
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Acções previstas implementar  Investimento estimado  (€) 
2010 /2020 

Entidade Responsavel / Fonte de 
financiamento 

   

Hotelaria 95.000.000 Privados 

Espaços Comerciais 74.000.000 Privados 
Reabilitação Urbana - edificios  432.852.000 

Reabilitação Urbana - edificios e fracções de serviços 50.000.000 
  

Estado/Frente Tejo 
Reabilitação Urbana - edificios e fracções habitacionais ou serviços 380.000.000 CML/Privados 

Acções  inscritas no PIPARU 2.852.000 CML / IHRU 
TOTAL 717.097.000   

 

Lisboa em Abril de 2010 


