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1- DISCUSSÃO PÚBLICA DO PPSBP 
 
A Câmara Municipal de Lisboa em reunião de Câmara de 28 de Abril de 2010, através 

da Proposta n.º 168/2010, deliberou proceder à abertura de um período de discussão 

pública da Proposta do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 

(PPSBP), ao abrigo do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 77º do Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto – Lei n.º 46/09, de 20 de Fevereiro.   

 

A discussão pública do PPSBP iniciou-se no dia 15 de Junho de 2010, após a 

publicação do Aviso n.º 10922/2010 no Diário da República n.º 106, 2ª série, de 1 de 

Julho de 2010, com uma duração inicial de 22 dias e uma sessão pública, para os 

interessados poderem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões. 

 

O período de discussão pública foi publicitado através de Editais afixados nas Juntas 

de Freguesia da área abrangida pelo plano, divulgado através da comunicação social 

em dois jornais diários e ainda na página da internet, no site de Urbanismo da CML, 

nos termos do artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (Lei das Autarquias 

Locais). 

 

No dia 12 de Julho de 2010, no auditório da sede do Montepio Geral localizado na rua 

do Ouro, teve lugar a sessão pública de apresentação da Proposta do PPSBP. 

A sessão foi aberta pelo Dr. Tomás Correia Presidente do Conselho de Administração 

do Montepio Geral, o moderador do debate foi o Sr. Vice-Presidente da autarquia e 

Vereador do Urbanismo, Arq. Manuel Salgado.  

O Presidente da Junta de Freguesia de S. Nicolau, Prof. António Manuel abordou o 

tema do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa no contexto de mudança da 

Baixa. 

A apresentação da Proposta do Plano foi da responsabilidade do Sr. Director 

Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana (DMCRU) Arq. Jorge Catarino e do 

Arq. Flávio Lopes do IGESPAR, tendo o encerramento da sessão ficado a cargo do Sr. 

Presidente da CML Dr. António Costa. 

O convite à participação pública e anúncio da sessão de apresentação e 

esclarecimento do PPSBP saiu no jornal Diário de Notícias nos dias 9 e 12 de Julho de 

2010. 
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Considerando que um dos documentos distribuídos na referida reunião de Câmara – 

Relatório da Conferência de Serviços e Concertação, não foi presente desde o início 

do período de discussão pública, nos locais seguidamente identificados e no site do 

urbanismo da CML, o período de discussão pública foi alargado até ao dia 15 de 

Setembro de 2010. O prolongamento do período de discussão pública do PPSBP foi 

publicado nos Jornais Público e Diário de Noticias de 4 de Agosto de 2010, através do 

Aviso n.º 10/DMPU/DPU/2010. 

 
 
2- CONSULTA PÚBLICA DO PLANO 
 
O PPSBP esteve disponível para consulta pública nos seguintes locais: 

 

• Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), localizado no Picoas Plaza, 

Rua Viriato 13-17 

• Gabinete de Relações Públicas da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, 

sita no Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, Campo Grande 25, 3ºF 

• Junta de Freguesia de S. Nicolau, sita na Rua da Prata, 59-1º 

• Junta de Freguesia de Santa Justa, sita no Poço do Borratém, 25, 2º 

• Junta de Freguesia dos Mártires, sita na Rua Victor Cordon, 22 

• Junta de Freguesia da Madalena, sita na Rua da Madalena, 166-2º 

• Junta de Freguesia do Sacramento, sita na Calçada do Sacramento, 52 

• Junta de Freguesia da Sé, sita na Rua de Augusto Rosa, 66-1º 

• Junta de Freguesia de S. Paulo, sita na Rua dos Cordoeiros, 50-1º  

 

O PPSBP pôde, ainda, ser consultado na internet, através do site de Urbanismo da 

CML (http://ulisses.cm-lisboa.pt). 

 

 
3- PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
 
Durante o período de discussão pública do PPSBP, os interessados apresentaram as 

suas reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento, registando-

se um total de 19 participações, das quais 11 foram apresentadas a título individual e 

as restantes por entidades colectivas. 
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Foi atribuído um número de registo a todas as participações recebidas durante o 

período em que decorreu a discussão pública do Plano.  

 

Alguns dos participantes utilizaram o formulário fornecido pela Câmara Municipal de 

Lisboa para apresentação das observações, sugestões e reclamações, tendo outros 

participantes anexado mais documentos ao formulário referido. 

 

Registaram-se 0 (zero) participações através das 7 (sete) Juntas de Freguesias 

integradas na área abrangida pelo Plano, onde esteve disponível uma proposta do 

Plano para consulta pública. 

 

A Direcção Municipal de Gestão Urbanística (DMGU) comunicou através da inf. n.º 

3196/INT/201, que durante o período de discussão pública se registaram 0 (zero) 

consultas e 3 (três) propostas no Gabinete de Relações Públicas (Luis Eduardo Puga 

Assis Cordeiro, Assistenza P3000-Portugal, Ld.ª e Tomás Santos Silva Azevedo 

Neves).  

 

O Centro de Informação Urbana de Lisboa CIUL informou por e-mail (registo n.º 

1077/DPUR/DIV/2010) que não recebeu quaisquer observações ou sugestões à 

proposta do PPSBP, durante o período de discussão pública. 

 

As restantes participações provieram de vários locais, nomeadamente do Gabinete do 

Sr. Presidente, Gabinete do Sr. Vereador do Urbanismo, etc… 

Algumas participações deram entrada por mais de uma via. 

 

Na sessão pública realizada no dia 12 de Julho de 2010, houve 8 participações (Dr. 

Rogério Gomes (URBE), Eng. Victor Cóias, Arq. Lívia Tirone, Prof. António Manuel 

(Presidente da Junta de Freguesia dos Mártires), Dr. José Manuel de Sousa, Arq. 

Filipe Lopes, Dr. Duarte Caldeira (Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses) e 

Dr. Oliveira Soares. 

 

Foram realizadas 2 entrevistas no DPU durante o período de discussão pública do 

PPSBP (Dr. Guilherme D´Orey / Arq. Tomás Neves e Sr. Luis Cordeiro) com marcação 

prévia através da Divisão de Atendimento e Relações Públicas DARPAL da DMGU, no 

edifício do Campo Grande, 25-3º F. 
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As participações que deram entrada durante o período de discussão pública do 

PPSBP encontram-se integralmente reproduzidas no presente relatório de ponderação 

e ordenadas pela data de entrada na CML. 

 
Lista das participações apresentadas ao Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa 

Pombalina durante o período de discussão pública: 

 

1 AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Sim ilares de Portugal 

(anterior ao período de discussão pública) 

Data entrada na CML: 17-05-10 

Registo n. º 305/DPUR/OF/2010 de 26-05-10 

 

2 Fórum Cidadania 

(anterior ao período de discussão pública) 

Data entrada na CML: 24-05-10 

Registo n.º 732/DPUR/DIV/2010 e n.º 741/DPUR/DIV/2010 de 07-06-10    

 

3 Inês Filipa Medeiros Guerreiro  

Data entrada na CML: 23-06-10 

Registo n.º 822/DPUR/DIV/2010 de 25-06-10 

 

4 Tomás Santos Silva Azevedo Neves 

Data entrada na CML: 13-07-10 

Registo n.º 1080/DPUR/DIV/2010 

 

5 Luis Eduardo Puga Assis Cordeiro 

Data entrada na CML: 15-07-10 

Registo n.º 1079/DPUR/DIV/2010 

 

6 Pedro Manuel de Sousa Nunes Branco  

Data entrada na CML: 23-09-10 

Registo n.º1051/DPUR/DIV/2010 

 

7 Rui Coelho 

Data entrada na CML: 23-07-10 
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Registo n.º 892/DPUR/DIV/2010 de 23-07-10  

 

8 GECORPA – Grémio das Empresas de Conservação e Rest auro do Património 

Arquitectónico (Vítor Cóias) 

Data entrada na CML: 30-08-10 

Registo n.º 989/DPUR/DIV/2010 de 03-09-10  

 

9 Fernando Jorge  

Data entrada na CML: 03-09-10 

Registo n.º 1053/DPUR/DIV/2010 

 

10 URBE – Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção   

Data entrada na CML: 14-09-10 

Registo n.º 1054/DPUR/Div/2010 

 

11 Filipe Lavrador 

Data entrada na CML: 14-09-10 

Registo n.º 1055/DPUR/DIV/2010 

 

12 Assistenza P3000 -Portugal 

Data entrada na CML: 14-09-10 

Registo n.º 1081/DPUR/DIV/2010 

 

13 Filipe Lopes 

Data entrada na CML: 14-09-10 

Registo n.º 1056/DPUR/DIV/2010 

 

14 Frente Tejo, S.A.  (Rita Cabral)  

Data entrada na CML: 15-09-10 

Registo n.º 1057/DPUR/DIV/2010 

 

15 Carlos Ramos  (Bastonário da Ordem dos Engenheiros)  

Data entrada na CML: 15-09-10 

Registo n.º 1058/DPUR/DIV/2010 
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16 João Belard Correia  

Data entrada na CML: 15-09-10 

Registo n.º 1060/DPUR/DIV/2010 

 

17 Liga dos amigos do Jardim Botânico e Associação Lis boa Verde  

Data entrada na CML: 15-09-10 

Registo n.º 1060/DPUR/DIV/2010 

 

18 António Manuel (Presidente da Junta de Freguesia de S. Nicolau) 

Data entrada na CML: 15-09-10 

Registo n.º 1078/DPUR/DIV/2010 

 

19 UACS – União de Associações do Comércio e Serviç os 

(fora do período de discussão pública) 

Data entrada na CML: 16-09-10 

Registo n.º 1013/DPUR/DIV/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 8 

1 AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Sim ilares de Portugal 
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2 Fórum Cidadania 
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3 Inês Filipa Medeiros Guerreiro  
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4Tomás Santos Silva Azevedo Neves 
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5 Luis Eduardo Puga Assis Cordeiro 
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6 Pedro Manuel de Sousa Nunes Branco  

_ 
Pedido Criado em: 30-06-2010 11:01 | Modificado em: 30-06-2010 11:02 

------------------- Mensagem original ------------------- 
De: moss@cm-lisboa.pt 
Recebido: 28-06-2010 0:08 
Para: *DMSC/DIA/CAM; CAM; crmadministrator Last name; Dia - Cam - Centro de Atendimento 
Ao Munícipe 
Assunto: Mensagem do Portal 
Nome: pedro branco 
NIF: 
Telefone: 965057616 
E-mail: pedro.branco08@gmail.com 
Assunto: campo das cebolas 
Descrição: A belíssima casa dos bicos tem a dignidade necessári para ser ocupada pela 
fundação de 
um escritor maior! Mas Sr. Presidente, urge melhorar a praça do campo das cebolas. 
Retire-se a 
camionagem, repare-se o pavimento e arranjem-se os espaços verdes! Está algo 
programado para o 
local? 
Página Web 3 de 3 
14-10- 
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7 Rui Coelho 
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8 GECORPA – Grémio das Empresas de Conservação e Rest auro do Património 

Arquitectónico (Vítor Cóias) 
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9 Fernando Jorge  
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10 URBE – Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção  
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11 Filipe Lavrador 
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12 Assistenza P3000 -Portugal 
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13 Filipe Lopes 

Consulta Pública do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina 
1 A Baixa Pombalina: o renascer do centro da Cidade após o terramoto de 1755. 
Um Património da Humanidade, testemunho de vontade colectiva apoiada numa 
busca técnica de resistência sísmica do século XVIII 
 
1.1 O Gesto Urbanístico 
A Baixa Pombalina consubstancia o grande gesto urbanístico que fez renascer a cidade, 
destruída por um cataclismo. Na sua concepção, estão presentes três coordenadas de 
primeira importância: 
- dá continuidade à comunidade urbana, residente e activa, que aí existiu, bem 
como às actividades centrais de governo; 
- integra no seu novo edificado os seus valores, expressando a sua alma e a sua 
posição no Mundo, que o mesmo é dizer que inova na continuidade cultural; 
- cria técnicas construtivas, e aperfeiçoa outras já conhecidas, que proporcionam à 
cidade a maior resistência possível a eventuais sismos, assegurando-lhe, deste 
modo, o seu futuro. 
 
1.2.O monumento e a construção resistente aos sismos 
Este era já o centro da cidade e a escolha foi recriá-lo no mesmo lugar, dando-lhe a 
projecção que novos tempos e novas condições de governação exigiam. Daí, a ideia de 
uma grande unidade de projecto a assegurar a monumentalidade ao empreendimento e a 
expressão de uma estrutura forte e bem afirmada da morfologia urbana. 
Do ponto de vista do edificado, trata-se duma experiência construtiva exemplar, 
largamente ancorada nos saberes acumulados nas construções, anteriores, do Convento 
de Mafra e do Aqueduto das Águas Livres. 
 
1.3. O valor estético e construtivo do conjunto 
Por tudo isto, a Baixa Pombalina foi, e continua a ser, uma referência incontornável no 
panorama urbano internacional, uma unidade de tecido urbano e um objecto patrimonial 
de alto valor estético e construtivo. E este valor não reside em cada um dos edifícios por 
si, mas antes é o respectivo conjunto que se constituiu nesse objecto, de uma 
indesmentível unidade, feita da diversidade de respostas a necessidades e 
condicionalismos vários. 
 
1.4. O PPBP valor acrescentado para a Candidatura a P.H. 
Tendo presente este enunciado, propomos que o PPBP, retome, corajosamente, o 
dossier de proposta de candidatura da Baixa Pombalina a Património da Humanidade, 
ideia que, de há muito, vem sendo inexplicadamente adiada. Essa proposta deverá ser 
feita sob a forma temática do renascimento de uma cidade que, arrasada por um 
sismo, procurou e afinou as técnicas que lhe assegurassem a reconstrução e a 
sobrevivência no futuro. Esta será a originalidade de Lisboa, senhora de um centro que 
constitui um study case de indiscutível interesse histórico e construtivo. 
 
1.5. A adaptação do PPBP 
Esta retoma exige, obviamente, compromissos difíceis, porém exequíveis, mediante a 
revisão, neste sentido, das normas agora propostas no PPBP: 
- os prédios pombalinos existentes deverão ser integralmente preservados, não só 
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nos aspectos arquitectónicos como na sua estrutura de gaiola, reparando-a, 
reforçando-a e refazendo-a nos casos em que foi adulterada ou demolida; 
- os prédios cujas gaiolas do sec. XIX perderam de vista a resistência aos sismos, 
deverão reforçar a sua estrutura aproximando-se das soluções pombalinas e 
procurando reduzir as volumetrias a R/C e 3 pisos. Estes prédios deverão ser 
mantidos e viabilizados porque asseguraram a continuidade do plano inicial, 
responsável pela unidade hoje existente, que tem de ser respeitada e valorizada; 
- qualquer intervenção que venha a ocorrer neste tecido, deverá obedecer ao 
cartulário pombalino, sob pena de quebra lamentável da unidade do seu plano, 
que nos é anterior e temos obrigação, e interesse, em respeitar. 
 
2. Outros contributos 
2.1.A Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina 
. A reformulação da circulação na Frente Ribeirinha entre Santa Apolónia e Cais do 
Sodré já realizada deverá ser retomada de modo a não só desencorajar o atravessamento 
mecânico da Baixa como a libertar essa faixa de contacto privilegiado com o estuário, 
para o que lembramos a proposta, conhecida, do Arq. Tudella: 
-a eliminação da Av. da Ribeira das Naus; 
-idêntica capacidade de tráfego à existente actualmente pode ser obtida pela substituição 
dessa Avenida, pelas Ruas do Arsenal e Alfândega (sentido poente-nascente), e pela 
Rua do Comércio (sentido nascente-poente) com duas passagens por debaixo das 
colinas - Campo das Cebolas/Rua do Comércio a nascente e Pça do Município/Corpo 
Santo a poente 
Deste modo se poderá alcançar a tão desejada ligação dos lisboetas com o seu rio. 
Este reencontro com o Tejo deverá ser enriquecido com o desfrute do espaço do 
Arsenal, onde deverão estar presentes as memórias da Marinha Portuguesa com o seu 
Arsenal e o restabelecimento da Ribeira das Naus, com o Dique e sua ligação ao rio. 
 
2.2. A Praça do Comércio Porta do Mar 
A Baixa Pombalina tem como peça fundadora a Praça do Comércio, porta aberta ao 
mar, cais de partida e de acolhimento, imagem duma Nação que, nesse século XVIII, 
procurou reencontrar uma linha de rumo que lhe assegurasse o seu lugar na comunidade 
internacional. Daí, o seu indiscutível carácter monumental que, a nosso ver, não deverá, 
em caso algum ser desvirtuado por ocupações e actividades sem qualidade cultural e 
estética. A dignidade de que se reveste exige o respeito pelo espaço, preenchido por 
uma força visual que atrai, por si só, os que vêm admirá-lo. Obviamente, há propostas a 
fazer para a sua vivência - exposições, colóquios, concertos, etc., nos pisos térreos dos 
edifícios, com algumas actividades de restauração, que algumas já lá estão de há muito. 
Porém, tudo sensatamente condicionado às exigências do espírito do lugar, demasiado 
belo e forte para com ele se actuar de modo ligeiro. 
 
2.3. Deslocalizações não, descentralizações 
. As deslocalizações das actividades centrais a que vimos assistindo são, em nosso 
entender, uma das causas da desertificação da Baixa. Trata-se duma violenta epidemia 
urbana que nos parece longe de ser debelada. Pelo contrário, anunciam-se novos ataques 
à permanência de tais actividades neste espaço e suas imediações. Pensamos que, face 
às necessidades, reais, de expansão, se deveria optar não pela deslocalização mas sim 
pela descentralização de serviços pelo conjunto do tecido da cidade, para o que poderá o 
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PPBP não dar alternativas de ocupação a actividades que deverão ser mantidas. 
 
Lisboa 14 de Setembro 2010 Filipe Mário Lopes Presidente da Associação 
Ofícios do Património e da Reabilitação Urbana 
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14 Frente Tejo, S.A.  (Rita Cabral)  
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15 Carlos Ramos  (Bastonário da Ordem dos Engenheiros)  
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16 João Belard Correia 

 

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 124 

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 126 

17 Liga dos amigos do Jardim Botânico e Associação Lis boa Verde  

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 127 
 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 128 

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 129 

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 130 

 

 

 

 



Relatório de Ponderação da Participação na Discussã o Pública 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombal ina 
(PPSBP) 
 

20-10-2010 131 

18 António Manuel (Presidente da Junta de Freguesia de S. Nicolau) 
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19 UACS – União de Associações do Comércio e Serviç os 
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4 - PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 
 

AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Sim ilares 
de Portugal 
Foi dada resposta através da inf. n.º 338/DMPU/DPU/10 de 08-06-2010, cuja redacção 
se reproduz: 

“Através da presente carta a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal, vem manifestar a sua disponibilidade em participar na análise das propostas 
que forem apresentadas no âmbito do período de discussão pública do Plano de 
Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina, que decorrerá entre os dias 15 de 
Junho e 14 de Julho. de 2010, devendo aguardar-se o encerramento do período de 
discussão pública para análise das mesmas. 

A proposta do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina pode ser 
consultada na internet em http:/ulisses.cm-lisboa.pt. 

O Programa de Execução e Plano de Financiamento do Plano prevêm uma série de 
intervenções no âmbito da hotelaria e restauração e bebidas em diversas áreas. 

A Câmara Municipal manifesta a sua disponibilidade para receber e analisar as 
propostas que venham a formular. 

Informa-se ainda que relativamente à concessão de novos espaços para 
estabelecimentos de hotelaria, restauração e bebidas, está previsto o lançamento de 
concursos para a concessão dos espaços térreos libertados pelos Ministérios no 
Terreiro do Paço pela “Sociedade Frente Tejo, SA” que é a entidade com 
competências e poderes totais para intervir na frente ribeirinha de Lisboa – Resolução 
de Concelho de Ministros RCM n.º 78/2008.”  

 

Fórum Cidadania 
Em resposta às considerações do Fórum Cidadania Lisboa ao Plano de Pormenor de 
Salvaguarda da Baixa Pombalina, em sede de participação pública deve-se informar: 

1. Limites Físicos: 

A elaboração do PPSBP é uma imposição do art.º 39º do Regulamento do PDM de 
Lisboa para a área Histórica da Baixa e uma necessidade da sua urgente 
renovação/requalificação, contrariando os malefícios que para esta área trouxe o facto 
de, sobre a entrada em vigor do PDM se terem passado 16 anos, sem que tal tivesse 
ocorrido. 

A limitação da área de intervenção do PPSBP expressa nos seus Termos de 
Referência teve como origem a delimitação desta área histórica do PDM. Contudo foi 
necessário proceder a alguns ajustes deste limite por via da área de intervenção de 
outros planos municipais de ordenamento do território (PMOT) em vigor para a área 
envolvente, de forma a não haver sobreposição dos mesmos: Plano de Urbanização 
do Núcleo Histórico de Alfama e da Colina do Castelo (PUNHAC), ao Plano de 
Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria (PUNHM), ao Plano de Pormenor de 
Recuperação da Zona Sinistrada do Chiado (PPRZSC) e ao Plano de Urbanização da 
Avenida da Liberdade e Área Envolvente (PUALZE). 
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Foram ainda incluídas na área do PPSBP algumas “franjas” não abrangidas na Área 
Histórica da Baixa definida no PDM de Lisboa de 1994.  

A rua das Portas de Santo Antão e os Restauradores estão na área do PUALZE.  

A inclusão da área pombalina de S. Paulo, tal como de outras zonas pombalinas nas 
Freguesias limítrofes às abrangidas pelo Plano, implicaria um alargamento muito para 
além do seu propósito inicial. S. Paulo integra a área em Vias de Classificação “Lisboa 
Pombalina”. A actuação da Câmara nesta zona está assegurada através da gestão da 
Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, tutelada pela 
Administração do Património Cultural competente -DRC/IGESPAR. 

2. O esquema de financiamento:  

O Plano remete para a legislação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, e para decisão da Câmara a definição do 
modelo de gestão e o tipo de entidade gestora a criar. 

A reabilitação dos edifícios é maioritariamente uma tarefa e encargo do sector privado.  

Dos 717 M€ previstos apenas 198 M€ pertencem ao sector público. O financiamento 
público não vem na sua grande maioria do licenciamento urbanístico, pois a maioria 
das intervenções ou são isentas ou com taxas reduzidas. Para além disso apenas 
pouco mais de uma dezena de edifícios vão poder aumentar a sua área de construção 
em um ou dois pisos, o que não é gerador de grandes receitas, muito menos 
significativas. 

Relativamente aos incentivos fiscais a CML já hoje actua a nível de isenções em 
Taxas Municipais e existem outros incentivos do Estado para a Reabilitação.  

No âmbito da Estratégia de Reabilitação Urbana já estão previstos em sede de PDM 
outros incentivos à reabilitação urbana que, posteriormente, poderão vir a ser 
adoptados à esta área. 

3. Cultura: 

A preocupação com a Cultura é um ponto essencial da gestão desta área e zonas 
envolventes na qual a CML detém um património significativo e um programa de 
actividades, a cargo da EGEAC, bastante ambicioso.  

Quanto à referência do Teatro S. Luis no relatório de fundamentação do plano, 
informa-se que esta se trata apenas de uma referência identificativa de um 
equipamento existente na área limítrofe do plano, que contribui para o aumento da 
oferta cultural da área da Baixa, tal como outros equipamentos culturais existentes na 
área envolvente ao plano. 

A exposição apresentada pelo Fórum Cidadania Lx refere-se à recuperação de 
espaços culturais como o antigo Animatógrafo do Rossio e o cinema”Odeon”.  

Quanto ao património arquitectónico refere-se que: o animatógrafo do Rossio não é 
um equipamento cultural e do projecto original apenas resta a fachada principal. O 
actual interior desta loja de peep-show não tem qualquer interesse arquitectónico.  

A recuperação do cinema “Odeon” na Av. da Liberdade, terá ser enquadrada no 
âmbito do PUALZE, uma vez que se encontra fora da área de intervenção deste 
Plano. 

Quanto ao pouco investimento na área da cultura apontado na participação, salienta-
se que a instalação do MUDE e do Museu da Moeda correspondem a um investimento 
na ordem dos 30 M€. 
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Relativamente à ideia lançada pelo Fórum Cidadania de Lisboa em seleccionar um 
imóvel que apresente um elevado nível de autenticidade para aí instalar o Centro de 
Interpretação da Reconstrução Pombalina, deve-se informar que se prevê a instalação 
do Centro de Interpretação da Baixa na ala nascente dos edifícios do Terreiro do Paço 
a desafectar aos Ministérios, cujo Estudo Prévio já foi entregue pela Sociedade Frente 
Tejo e aprovado em Reunião de Câmara. 

4. Espaço Público: 

A intervenção no espaço público não é objecto de qualquer proposta específica de 
desenho, materiais ou ocupação, sendo que são dadas orientações gerais para o 
desenvolvimento dos projectos na área sob a jurisdição da Sociedade Frente Tejo e 
nos restantes espaços públicos da área de intervenção do Plano.  

O Plano dá prioridade máxima de usufruto do espaço público pelo peão. Com exemplo 
disso, evidencia-se a nova proposta de circulação viária para a Baixa que procura uma 
acalmia generalizada, através da redução do tráfego de atravessamento e a libertação 
do espaço público para o peão. 

Como modelo de intervenções da Frente Tejo, salientam-se: 

• A libertação de trânsito automóvel nas faixas laterais da Praça do Comércio, 
permitindo a ligação às arcadas do edificado monumental; 

• Na diminuição das faixas de rodagem na via adjacente ao Rio; 

• O projecto de espaço público para a Ribeira das Naus onde se privilegia o peão 
no desfrute do espaço público e no contacto com o rio, ganhando-se bastante 
área para espaço público face ao que existia; 

• O projecto de intervenção no Cais do Sodré (que sendo fora da área do plano é 
adjacente) onde se aumenta significativamente a área pedonal; 

• O concurso de concepção para o Campo das Cebolas, onde está prevista a 
instalação de um silo automóvel, serviços e comércio, contribuindo para a 
dinamização deste espaço e permitindo a articulação com o futuro terminal de 
Cruzeiros.  

O plano introduz um conjunto de alterações no espaço público, com reforço das 
circulações pedonais entre colinas, nomeadamente na R. de S.ª Justa e na R. da 
Vitória, com apoio de meios mecânicos para transposição dos declives mais 
acentuados de ligação às colinas.  

Encontra-se em execução o projecto de intervenção em toda a R. da Vitória e Largo 
Adelino Amaro da Costa, no âmbito dos acessos assistidos ao Castelo e concluído o 
projecto do acesso aos Terraços do Carmo aguardando-se o início das obras – 
projecto do Arq. Siza Vieira. 

5. Abertura de Escolas 

O Plano analisa as necessidades de equipamentos de ensino face ao acréscimo de 
população esperado (ver Relatório do Plano, pág. 189 e seguintes). 

Na área do PP não existem áreas livres para instalação de escolas, uma vez que 
estas necessitam para além da área bruta de construção, de uma área de terreno 
destinada a actividades de recreio e desporto, sendo ainda mais difícil arranjar essas 
áreas. Não obstante, o Plano admite a possibilidade de adaptação de um edifício 
existente para a instalação de equipamento de ensino com valência ao nível do 1º 
ciclo e de jardim-de-infância. 
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Encontra-se prevista a instalação de uma creche nos novos edifícios a construir no 
quarteirão do Campo das Cebolas. 

Relativamente às necessidades identificadas ao nível do 2º e 3º ciclos e de acordo 
com o DEJ, os alunos serão encaminhados para as escolas localizadas na 
proximidade, conforme se refere no relatório de fundamentação do Plano. 

6. Salvaguarda da estrutura dos edifícios Pombalino s 

Relativamente à garantia de salvaguarda da estrutura dos edifícios pombalinos 
considera-se que o Regulamento do Plano identifica as regras gerais e especificas de 
intervenção nos elementos estruturais dos edifícios da Baixa, ficando deste modo 
salvaguardada esta questão. 

Vejam-se as referências nos seguintes artigos: Art.º 3º Objectivos, Art.º 5º Conteúdo 
material e documental, todos os Artigos das Divisões II, III e IV, recomendações 
técnicas respeitantes à segurança sísmica e contra incêndio e ainda os Artºs 29º a 
32º. 

O Plano define os mecanismos de controlo prévio com base na actual Legislação do 
Património Cultural, onde é estabelecida a obrigatoriedade do relatório prévio nas 
intervenções em elementos estruturais de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho. (Ver Art.º 14º e Art.º 24º) 

Nestes últimos anos e no âmbito da Unidade de Projecto da Baixa Chiado (UPBC) 
foram aprovados, na área do Plano 5 projectos que prevêem a demolição total, em 
mais de 300 processos licenciados na UPBC. Nestes casos, foram cuidadosamente 
analisadas todas as questões patrimoniais, estruturais e formais que determinaram 
como solução a demolição dos edifícios. Estes casos foram tão acompanhados pelos 
serviços como todos os outros, nomeadamente o caso da Rua Victor Cordon. 

A construção nova de edifícios utilizando apenas a estrutura da gaiola pombalina não 
é possível pois nas novas construções é obrigatório o cumprimento do regulamento 
contra sismos e por outro lado estes edifícios poderão ser o suporte do quarteirão na 
resistência a um sismo. Esta questão não tem nada a ver com interesses imobiliários. 
Por outro lado o número de construções totalmente novas é inferior a 5% do total dos 
edifícios abrangidos pelo Plano pelo que não se entende a referência a especulação 
imobiliária. 

7. Critérios específicos para obras de construção n ovas e obras de reconstrução 
com preservação de fachadas  

Existem critérios específicos para obras de construção novas e obras de reconstrução 
com preservação de fachada, que se encontram explanados nos Artºs 30º a 32º do 
Regulamento do Plano.  

8. Salvaguarda do azulejo  

A Câmara possui vistorias realizadas à totalidade dos edifícios inseridos no Plano 
onde constam os registos de azulejos e outros elementos de valor patrimonial. As 
intervenções nos edifícios carecem de relatórios, nos termos da legislação específica 
do património, que entre outros são referidos no Art. 27º do Regulamento do Plano. 

Os azulejos ou quaisquer outros elementos decorativos devem ser analisados, 
preservados, recuperados ou conservados consoante cada caso mediante uma 
proposta de actuação elaborada por técnico competente nessa matéria. A sua 
preservação é uma das obrigações deste Plano. 

9. A “cidade Romana” 
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O relatório de fundamentação do Plano analisa o património arqueológico e 
caracteriza alguns vestígios do período romano na Baixa e zona envolvente (ver pág. 
70 71). 

Quanto às propostas apresentadas no Plano salienta-se a instalação de um espaço 
museológico de acolhimento na Rua da Conceição 77, para acesso permanente às 
Galerias Romanas da Rua da Prata. 

10. Programa de restauro das Igrejas da Baixa  

O Programa de restauro das Igrejas consistia na atribuição de subsídios para a Igreja 
aplicar no restauro dos seus Bens Culturais. Encontram-se concluídos os projectos e 
está previsto no PIPARU a execução de um Plano de iluminação/valorização de 4 
igrejas: Ig. da Conceição Velha, Ig. da Madalena, Ig. de S. Nicolau e Ig. de N. Srª. da 
Oliveira.  

11. Processo de candidatura da Baixa à Unesco 

O Processo de candidatura da Baixa a Património Mundial para apresentação à 
Unesco tem de prever garantias de conservação do sítio a classificar. Estas garantias 
deverão ser asseguradas através de uma entidade gestora, assente num Plano e com 
um modelo de gestão enquadrado no actual regime da reabilitação urbana.  

Foi exactamente a inexistência de um instrumento de planeamento, como o presente 
plano e por se entender que não estavam garantidas as condições que levassem à 
reabilitação do património construído, que levou a Unesco a não aceitar a Candidatura 
da Baixa Pombalina a Património Mundial.  

Esta Candidatura foi, desde a revisão do documento do Comissariado, assumida como 
um dos objectivos a atingir com a elaboração do plano de salvaguarda.  

12. Urbanismo Comercial 

As referências à alteração da lei do arrendamento não são assunto para ser tratado no 
regulamento do Plano, mas através de outros mecanismos legais e de outras 
instâncias de poder.  

A preservação das lojas históricas está contemplada no Plano havendo inclusive 
condicionantes à execução de obras. 

O programa de intervenção do QREN tem diversas acções sobre urbanismo 
comercial. 

13. Articulação com outras entidades  (Carris, Metro, Frente Tejo e Ministérios)  

O PPSBP consultou e teve em consideração os contributos das entidades 
mencionadas na participação. 

Em sede de conferência de serviços foram emitidos pareceres das seguintes 
entidades: IGESPAR, DRC-LVT, APL, ANPC, ITP, DGIE, Metro, Carris, EDP, Gás 
Natural, Anacom, Ministério da Administração Interna (MAI) e Ministério da Defesa 
Nacional (MDN). 

Houve lugar a reuniões de concertação com as entidades no sentido de colmatar as 
questões que foram levantadas e introduzidas as alterações necessárias ao PP. 

Os projectos que a Frente Tejo está a desenvolver na área do Plano, nomeadamente 
para o Terreiro do Paço, Ribeira das Naus e Campo das Cebolas, estão a ser 
acompanhados, apreciados e deliberados pela CML e enquadrados nos princípios do 
Plano. 
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Cabe à Frente Tejo promover a discussão e divulgação de cada um dos seus 
projectos. 

Estão a ser negociados entre a Sociedade Frente Tejo e os Ministérios a libertação 
dos pisos térreos dos edifícios do Terreiro do Paço para instalação de espaços 
comerciais, restauração e instalação do Centro de Interpretação na ala nascente. 
Serão libertados o torreão e o pátio da Galé na ala poente. 

No âmbito do projecto do espaço público da Ribeira das Naus está prevista uma 
intervenção para a área envolvente do ventilador da R. da Alfândega. 

No Plano está prevista a localização de uma unidade hoteleira no Terreiro do Paço a 
concessionar por via da Sociedade Frente Tejo a localizar no quarteirão onde 
actualmente estão instalados serviços do MAI.  

Na Boa-Hora poderão ser instalados diversos usos, à semelhança da maioria dos 
edifícios da Baixa ficando qualquer intervenção sujeita às regras definidas no 
regulamento. O plano não estipula nenhum uso específico para o antigo Tribunal. 

As questões relacionadas com o Metro devem ser tratadas directamente com esta 
entidade. 

Quanto ao tipo de autocarros da Carris que irão circular na zona da Baixa, a CML tudo 
tem feito para que os actuais autocarros sejam substituídos por outros de menor porte 
e menos poluentes.  

14. Revisão do texto do regulamento: 

Artigo 19º – Estacionamento 

Este artigo, tal como todo o regulamento está elaborado, não pode ser visto 
isoladamente. 

Além disso, para ser possível localizar estacionamento no piso térreo têm de estar 
cumpridas cumulativamente 3 condições: que o acesso se efectue por vias 
secundárias, que o vão de acesso se enquadre na composição e linguagem 
arquitectónica do edifício e que as alterações no edifício cumpram todas as condições 
de salvaguarda do património (arquitectónico e arqueológico), segurança e 
salubridade. 

Após análise do teor deste articulado e considerando que estas condições têm de ser 
cumulativas, o n.º 3 do artigo 19º passa ter a seguinte redacção: 

“3 - É admitida a possibilidade de localização de estacionamento no piso térreo desde 
que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 

a) o acesso se verifique preferencialmente por vias secundárias; 

b) o vão de acesso se enquadre na composição e linguagem arquitectónica  do 
alçado; 

c) a eventual alteração arquitectónica dos interiores cumpra o disposto no    
presente regulamento.” 

Artigo 21º n.º 5 – Aumento de fachadas 

Analisados os 605 edifícios existentes na área de intervenção do plano há 
efectivamente 10 edifícios onde se aceita o aumento do número de pisos. 

O alinhamento de cércea não só não é “perigoso” como era uma regra do Plano 
original. Por decisão municipal, no séc. XIX, aceitou-se subir em todos os quarteirões 
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mais um piso. O aceitar que estes edifícios subam a sua cércea para acerto com o 
restante quarteirão tem a ver com este princípio geral: o alinhamento das cérceas. 

Artigo 22º – Coberturas 

A CML não tem meios financeiros para adquirir a totalidade das fracções que deverão 
ser alteradas por via das condicionantes do Plano. Não se pode obrigar um 
proprietário a demolir uma obra legal sem o indemnizar. Mesmo que existissem meios 
financeiros para se proceder à retirada de todos os elementos legalmente ou 
ilegalmente existentes não é através do regulamento do Plano que tal se executa. Ao 
plano compete assinalar e regulamentar o que se deve e pode fazer. No âmbito da 
gestão do plano é que compete definir, como, quando e com que prioridades a 
Câmara deve actuar. 

No que se refere à retirada de coberturas ilegais e outros elementos dissonantes, 
compete aos particulares a situação de legalidade dos seus edifícios. 

A intervenção coerciva da CML está directamente dependente da situação financeira 
da autarquia, sendo dada prioridade aos casos em que esteja em risco a segurança 
pública. 

15. Inventário das lojas históricas   

O conceito de loja histórica e emblemática, de acordo com a “Nota Introdutória” do 
Anexo 2 do regulamento do Plano, engloba as lojas do Comércio Tradicional e de 
Carácter, designadamente a nível de lojas centenárias e/ou lojas de reconhecido valor 
a nível de elementos decorativos, fachadas e interiores. 

Assim, dos estabelecimentos referidos informa-se: 

Não se consideraram no âmbito desta definição os estabelecimentos que apenas se 
encontram incluídos parcialmente nesta definição, uns porque já não se encontram em 
actividade, encontram-se fechados, outros porque apenas possuem parcialmente 
alguns elementos decorativos ou arquitectónicos, independentemente da actividade 
exercida, e que se encontram salvaguardados de acordo com o Regulamento e o 
anexo 1 (alçados):  

a) Lojas Históricas e Emblemáticas a incluir no Anexo 2 do Regulamento do PPSBP: 

• Drogaria S. Pereira Leão / Rua da Prata, 223. 

• Pelaria Pampas (projecto de Lucien Donat) / Rua da Prata-Rua da Conceição 

• Havaneza de S. Domingos / Rua de Barros Queirós, 15 e 17 (loja fundada por 
Mário Cotter, de origem irlandesa, nos finais séc. XIX; exterior e interior 
intacto). 

  b) A analisar no âmbito da Carta Municipal Património: 

• Sapataria Hélio (fachada) / Rua do Carmo, 95. 

• Perfumaria Cami (fachada) / Rua da Prata, 119 (Modernista). 

• Antiga Casa dos Panos (fundada em 1868) / Rua dos Fanqueiros 45-49 com a 
Rua de S. Julião 37-45. 

• Sapataria Presidente (fachada) / Rua 1º de Dezembro, 9 (fachada da década 
de 60 com painel de azulejos, assinados por "Amaral", e néons originais). 

• (Antiga) Padaria da Sociedade Industrial Aliança / Rua dos Condes de 
Monsanto, 4A (Interior forrado a azulejos da autoria do pintor Jorge Colaço 
(1868-1942). 
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• (Antiga) Manteigueira União / Rua do Amparo, 1 e 1A; Praça da Figueira, 3C 
(interior datado 1900, com tecto pintado com querubins e algum mobiliário 
original) / Pastelaria Suíça. 

• Antigo Gravador Luís Oliveira (fachada e tecto) / Rua de São Nicolau, 53 

• Barbearia Celeste & Herdeiros / Rua 1º Dezembro, 87 (barbearia dos anos 50 
do séc. XX com interior praticamente intacto) 

• Barbearia Salão Carmo / Calçada do Carmo, 5 (junto do Rossio; barbearia 
fundada em 1929; interior praticamente intacto da década de 40/50 do séc. XX) 

c) Não se consideraram por se encontrarem fora da área do plano: 

•  Sapataria Hélio Rua Garrett, 41 – Projecto do arquitecto Francisco Conceição 
Silva (1922-1982. 

• Ginjinha "Eduardino" "Ginjinha sem Rival" / Rua das Portas de Santo Antão, 7 
(estabelecimento comercial dos anos 30-40 ainda intacto) 

• (Antigo) Cambista Pina / Rua de São Paulo, 75-77; Travessa do Carvalho, 14 
(interior intacto; Fundada em 1885) /constava da Proposta CPL 

• Livraria Férin / Rua Nova do Almada, 70-74. 

• Teresa Alecrim /Rua Nova do Almada, 76-78 (interiores)  

 

Inês Guerreiro 
A participação elogia o Plano e destaca pela positiva o objectivo de conservação do 
núcleo pombalino da Baixa. 

Partilhamos da mesma preocupação quanto à demolição dos acrescentos existentes, 
mas infelizmente a CML não tem meios financeiros para adquirir a totalidade das 
fracções que deverão ser alteradas por via das condicionantes do Plano. Não se pode 
obrigar um proprietário a demolir uma obra legal sem o indemnizar. Mesmo que 
existissem meios financeiros para se proceder à retirada de todos os elementos 
legalmente ou ilegalmente existentes não é através do regulamento do Plano que tal 
se executa. Ao plano compete assinalar e regulamentar o que se deve e pode fazer. 
No âmbito da gestão do plano é que compete definir, como, quando e com que 
prioridades a Câmara deve actuar. 

No que se refere à retirada de coberturas ilegais e outros elementos dissonantes, 
compete aos particulares a situação de legalidade dos seus edifícios. 

A intervenção coerciva da CML está directamente dependente da situação financeira 
da autarquia, sendo dada prioridade aos casos em que esteja em risco a segurança 
pública. 

 

Tomás Santos Silva Azevedo Neves 
As propostas de ampliação previstas no Plano devem-se essencialmente a questões 
de equilíbrio estrutural do conjunto. 

No caso presente, relativo ao n.º 23-37 da Calçada de S. Francisco, está previsto um 
aumento da volumetria de um piso + cobertura – Art.º 21º ponto 5. alínea f). 
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Relativamente à proposta apresentada para um aumento de volumetria de 2 pisos + 
cobertura, deve-se informar que não é viável face à existência de vãos na empena do 
edifício confinante a poente com o n.º 19 a 21 da Calçada de S. Francisco. 

 

Luis Eduardo Puga Assis Cordeiro 
Relativamente às preocupações apresentadas na participação sobre a inexistência de 
Instalações sanitárias públicas na área do Plano, deve-se informar que está prevista a 
localização de instalações sanitárias na ala nascente dos edifícios da Praça do 
Comércio. 

Parte da R. Nova do Almada e a R. Garrett são vias que estão integradas na área do 
Plano de Pormenor de Recuperação da Zona Sinistrada do Chiado (PPRZSC) 

 

Pedro Manuel de Sousa Nunes Branco 
Em resposta à questão levantada nesta participação sobre o Campo das Cebolas, 
deve-se informar que esta área do Plano se encontra abrangida no Plano Geral de 
Intervenção da Frente Ribeirinha de Lisboa sob tutela da Sociedade Frente Tejo, S.A. 

Será lançado um concurso de concepção para o Campo das Cebolas, onde se prevê a 
localização de um silo automóvel, serviços e comércio, que irão contribuir fortemente 
para a dinamização deste espaço, permitindo a sua articulação com o futuro terminal 
de Cruzeiros. 

 

Rui Coelho 
Das questões apresentadas e das que são enquadráveis no Plano, esclarece-se: 

Para efeitos de estabelecimento de regras de intervenção simples no Plano foram 
desenhados os alçados de todos os edifícios da área do Plano, que podem ser 
consultados no Anexo I do Regulamento. 

Como processo para agilizar os prazos de licenciamento, o regulamento do Plano 
dispensa a emissão de parecer do IGESPAR, na maioria dos projectos, encurtando o 
prazo de licenciamento dos projectos em cerca de 2 meses.  

Com a implementação das Medidas Preventivas, que desbloquearam o PDM de 
Lisboa, a área da Baixa Chiado é, neste momento, a zona da cidade onde entram 
mais projectos para licenciamento. 
 

GECORPA – Grémio das Empresas de Conservação e Rest auro 
do Património Arquitectónico  
Relativamente às sugestões e comentários apresentados na participação da 
GECORPA refira-se: 

As questões da segurança sísmica encontra-se previstas e acauteladas. Ver resposta 
dada à participação do Fórum Cidadania: ponto 6. 

O relatório prévio a que se refere o art. 14º do Regulamento do Plano decorre da 
aplicação do Decreto - Lei n.º 140/2009, de 15 de Junho, que se entende suficiente 
para assegurar a competência do autor do relatório e assegurar a sua isenção. 
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Quanto à qualificação das empresas e dos profissionais que executam intervenções 
na área da reabilitação das construções existentes e da conservação e restauro de 
monumentos e edifícios históricos, não compete à Câmara regular a qualificação das 
empresas ou a atribuição de alvarás específicos. 

A atribuição destes alvarás específicos para a reabilitação não se encontra prevista na 
Lei, mas consideramos que se trata de uma questão muito pertinente, que poderá ser 
tratada através do Ministério das Obras Públicas.  

 

Fernando Jorge  
A participação identifica 3 edifícios com coberturas dissonantes que não constam do 
Anexo 1 do Regulamento do Plano: 

• O edifício da R. dos Fanqueiros, 270-278 que torneja com a R. de S. Justa, 2 
[SIG 007] que vai ser incluído no referido anexo do Regulamento. 

• Quanto aos equipamentos mecânicos, localizados na cobertura edifício da R. de 
S. Justa, 107-111 que torneja com R. do Carmo 54 [SIG 014, deve-se informar 
que através do Art.º 22º ficam perfeitamente definidas as regras de intervenção 
admissíveis nas coberturas.    

• O edifício do Hotel Mundial na R. D. Duarte, 2 encontra-se fora da área de 
intervenção do Plano.  

Quanto à delimitação da área do Plano ver ponto 1 da resposta dada ao Fórum 
Cidadania.  

 

URBE – Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção 
A Urbe destaca pela negativa o seguinte: 

a) “As intervenções nos alçados, desenhados no Anexo 1, são no Art.º 6º do 
Regulamento indicativas, e nos Art.º 12.º e 21.º passam a ter carácter prescritivo, 
o que é contraditório.” - Não existe qualquer contradição nestes artigos.  

O Artigo 6º refere que os alçados têm carácter indicativo e que pretendem 
objectivar as alterações admissíveis em fachadas e coberturas de edifícios, sem 
prejuízo de outras, que cumpram o disposto no presente regulamento e registar 
as características arquitectónicas dos edifícios e dos quarteirões para 
cumprimento do disposto no nº 1 do Artigo 21º.  

O Artigo 12º define os critérios utilizados nas intervenções possíveis que estão 
assinaladas nos alçados. 

O nº 1 do Artigo 21º refere que o projecto, que implique alterações de fachada, 
deve contribuir para a valorização do edifício e do quarteirão, respeitando os 
critérios fixados nos alçados de conjunto que constituem o Anexo 1 e as regras 
constantes do presente artigo e do Anexo 3. 

Ou seja, nos alçados estão marcadas as principais (e não as únicas) alterações 
que devem e podem ser efectuadas de acordo com os critérios estabelecidos. A 
questão de os alçados terem carácter indicativo deve-se ao facto de neles não 
estarem representadas a totalidade das intervenções possíveis e admissíveis. 
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O Artigo 21º é muito explícito sobre o carácter indicativo dos alçados ao referir 
que as alterações devem contribuir para a valorização do edifício, respeitando os 
critérios fixados e não um desenho específico de alçado. Mas nem de outra 
forma podia ser. Tal como no cartulário Pombalino, os alçados constantes do 
Anexo 1, têm de ser apenas indicativos. Estes alçados são a base de trabalho 
para projectistas intervirem. No início foi para promover a sua construção, agora 
é para regrar as intervenções no edificado existente. 

Por exemplo: o facto de não estarem assinalados, como elementos a retirar, 
todos os aparelhos de ar condicionado, placards publicitários, etc, podia ser 
entendido como se tratassem de situações legalizadas. A impossibilidade de 
efectuar o levantamento de todas estas situações e o facto de todos os dias 
esse levantamento poder estar desactualizado, levou a que se entendessem os 
alçados como elementos de apoio ao projecto e por isso indicativos. 

Por outro lado os alçados apenas indicam áreas a alterar, sendo que o desenho 
da proposta resulta do projecto a apresentar e para isso existem no regulamento 
outras disposições a seguir. 

Para que não haja dúvidas propõe-se a seguinte redacção para o Art.º 21º: 

“O projecto, que implique alterações de fachada deve contribuir para a 
valorização do edifício e do quarteirão respeitando os critérios indicados nos 
alçados de conjunto que constituem o Anexo 1 e as regras constantes do 
presente artigo e do Anexo 3.”  

b)  “Se inicialmente, no Art.º 13.º, não são permitidas ligações entre prédios 
distintos, se os mesmos não forem emparcelados, de acordo com o Art.º 25.º já 
se podem ligar prédios distintos se tal não prejudicar o normal desempenho das 
estruturas edificadas.”  

O que está previsto no artigo 13º é que não são permitidas as ligações entre 
FRACÇÔES de edifícios distintos, salvo no caso em que se proponha que os 
dois edifícios passem a ser uma única propriedade. 

No artigo 25º estamos a regulamentar as excepções. Ou seja, só é admitido o 
emparcelamento de edifícios se a ligação entre os dois não prejudicar o 
desempenho estrutural do conjunto e se prevejam sistemas de segurança contra 
incêndios. 

De acordo com o presente regulamento quando se pretende intervir num edifício 
da Baixa tem de se ver quais são as regras gerais, o que nos diz o relatório 
patrimonial, quais os usos permitidos, quais são as condicionantes nas fachadas, 
nas coberturas, nos elementos estruturais e nos interiores. É por isso que os 
artigos 13º e 25º se complementam nesta matéria. 

c) “O Anexo 3 vem proibir novas marquises, painéis publicitários, aparelhos de ar 
condicionado nas fachadas principais, etc., mas nada se diz quanto à actuação 
contra todas as situações existentes e ilegais, legalizando-se assim todas as 
obras ilegais que foram efectuadas ao longo dos anos. “ 

A actuação contra situações ilegais está já prevista no Regime Jurídico da 
Edificação e Urbanização. É através deste instrumento jurídico que a Câmara 
actua. E esta situação aplica-se aos elementos referidos no Anexo 3 bem como 
a todas as obras ilegais nos edifícios. O plano não legaliza qualquer obra 
efectuada. O Plano estipula as regras para, assim que entrar em vigor, terem de 
ser seguidas sob pena de serem ilegais e passíveis de actuação contra-
ordenacional por parte da Câmara. 
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d) “O mesmo se aplica às alterações profundas, tanto estruturais como funcionais, 
que foram efectuadas ilegalmente, que, aparentemente, passam a estar 
legitimadas pelos elementos gráficos do Anexo 1.” 

A resposta anterior aplica-se aqui e reforça o princípio dos alçados se 
constituírem como elementos indicativos. Todas as situações existentes e 
ilegais, sejam de que natureza for, não se encontram descrita em parte alguma 
do Plano, não ficando portanto legalizadas. 

e) “O financiamento das propostas do Plano não é definido: são dadas orientações 
genéricas, mas só depois do Plano aprovado é que a CML vai definir o modelo 
de gestão. “ 

Face à legislação em vigor, que permite a Câmara definir o modelo de gestão e 
o tipo de entidade gestora a criar, entendeu-se que essa é uma prorrogativa do 
executivo municipal cabendo apenas ao Plano identificar as hipóteses possíveis 
nesta área. 

f) “A grande maioria das orientações para o financiamento da execução do Plano 
assenta no financiamento público – CML e Estado, quando é do conhecimento 
público que não há dinheiro.” 

O Plano apresenta o custo estimado para se proceder à reabilitação da sua área 
de intervenção. As disponibilidades financeiras geram o faseamento e as 
prioridades de intervenção (Ver quadro do Plano de Financiamento). 

g) “Como não foi elaborado o plano de mobilidade, ficamos sem saber como vão 
ser resolvidas as cargas e descargas de mercadorias e a circulação e o 
estacionamento dos transportes individuais e colectivos, nem a instalação de 
habitações nos prédios implantados nos arruamentos que têm níveis de poluição 
acústica superiores aos permitidos pela lei. “ 

O Plano de Mobilidade constitui um Regulamento Municipal autónomo que está 
em elaboração no Departamento de Tráfego da CML. 

h) “Como não há regras sobre as dotações para estacionamento a aplicar, prevê-se 
o agravamento deste problema com o decorrente incremento do estacionamento 
irregular e das dificuldades de mobilidade.” 

Ao limitar extraordinariamente a localização de estacionamento estão a ser 
tomadas algumas medidas, para não haver estacionamento irregular e 
dificuldades de mobilidade, tais como: dificultar o transporte particular e estimular 
o uso dos transportes públicos, construção de silos automóveis, atribuição dos 
lugares à superfície a residentes, aumento do policiamento na área, entre outras. 

Acresce informar que não se prevê a diminuição de lugares de estacionamento e 
que todos os lugares que vierem a ser criados a mais só melhoram a actual 
situação. As dotações de lugares de estacionamento não foram definidas mas 
tão somente as regras de como introduzir lugares de estacionamento nos 
poucos edifícios que o irão permitir.  

i) “Apesar de ser permitido o estacionamento no piso térreo, não são identificados 
os edifícios onde tal é efectivamente possível, designadamente em termos 
estruturais, e como tal possibilidade é compatível com as necessárias alterações 
das fachadas para criação dos acessos para as viaturas, nem como se articula 
com os desenhos do Anexo 1. “ 

O artigo 19º, tal como todo o regulamento está elaborado, não pode ser visto 
isolado. Para além disso, para ser possível localizar estacionamento no piso 
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térreo têm de estar cumpridas cumulativamente 3 condições: O acesso se 
efectue por vias secundárias, o vão de acesso se enquadre na composição / 
linguagem arquitectónica do edifício e que as alterações no edifício cumpram 
todas as condições de salvaguarda do património (arquitectónico e 
arqueológico), segurança e salubridade. 

Estas condições são impossíveis de cartografar e dependem da análise de cada 
caso para avaliar da sua viabilidade. Cada edifício é um caso diferente e só com 
a análise do prédio, nas suas diferentes vertentes, será efectivamente possivel 
avaliar a possibilidade de inclusão de estacionamento no seu interior. 

A articulação com os desenhos dos alçados é pacífica pois eles não são 
imutáveis e é por isso que há um capítulo que estipula quais são as alterações 
que se podem fazer num alçado. 

j) “Como não foram calculados os índices para o uso do solo, e se autoriza a 
ocupação integral dos edifícios com comércio, serviços e indústria compatível, 
não se compreende como se poderá impulsionar o regresso de moradores, pois 
não é obrigatória a existência de pisos destinados exclusivamente para fins 
habitacionais. “ 

Por via do Regulamento a regra é: os pisos térreos destinam-se, 
preferencialmente, ao uso comercial, serviços, indústria compatível e 
equipamentos colectivos (n.º 1 do Art.º 17º). Os pisos superiores destinam-se, 
preferencialmente, ao uso habitacional e serviços (n.º 2 do Art.º 17º). 

O Plano também permite a afectação total dos edifícios ao uso habitacional (n.º4 
do Art.º17º). Estamos essencialmente a falar de hotéis. A possibilidade de haver 
um único uso possível não irá colocar em causa o aumento do número de 
moradores (não estamos a falar de qualquer regresso). O que hoje se verifica é 
exactamente o aumento de propostas de reabilitação de edifícios para o uso 
habitacional, pois a grande maioria dos projectos que entram na CML, para 
intervenções em edifícios inteiros, são para habitação/fogos ou hotéis. 

k) “Mas como também não foi feita a previsão e a vinculação das áreas para os 
equipamentos, quem quererá vir morar para uma zona sem escolas, por 
exemplo? “ 

A Baixa é um território já todo construído. A impossibilidade de localização de 
escolas na área do Plano obriga a que alguns dos alunos aqui residentes 
frequentem escolas localizadas na vizinhança. (Ver resposta dada ao ponto 5. 
da participação do Fórum Cidadania). 

l) ”Quanto à segurança, permite-se a abertura de caves, as demolições, o 
emparcelamento e a ampliação de edifícios, ignorando-se qual é o 
comportamento das estruturas e das gaiolas, tanto isoladamente como no 
conjunto do quarteirão; esquece-se que a Baixa é uma zona de alto risco sísmico 
e de inundação; esquece-se que a estacaria de madeira em que assentam os 
alicerces dos prédios só sobrevive em ambiente húmido e salinado.” 

Regra geral não é permitida a abertura de caves. As excepções limitam-se as 
obras de ampliação parcial em cave que tiverem por objectivo implantar 
equipamentos e meios técnicos imprescindíveis à reabilitação funcional e/ou à 
segurança dos edifícios, e que não provoquem danos nas estruturas do próprio 
edifício ou no edificado próximo, adoptando-se todas as medidas técnicas que 
minimizem o seu impacto no regime de escoamento das águas subterrâneas, 
nomeadamente através da construção de drenos verticais e horizontais. 
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Não se ignora o comportamento estrutural, antes pelo contrário, é uma condição 
para a sua realização. 

m) “Não foi feita a regulação de volumetrias, alinhamentos e cérceas, pois os 
desenhos do Anexo 1 poderão ter carácter meramente indicativo. “ 

Foi feita a regulamentação de volumetrias expressa nos desenhos do Anexo 1, 
não podendo a CML impor aumentos ou diminuições de volumetria sem 
assegurar o impacto financeiro que isso tem para a Câmara no caso de 
reduções. 

n) “Não foi elaborado esquema/paleta das cores das tintas a aplicar no exterior das 
construções.” 

As indicações para as cores a aplicar em paramentos exteriores são as 
constantes do Anexo 3 do Regulamento. 

o) “Não foi feita a Carta Municipal do Património, que devia conter as normas para 
salvaguardar e valorizar cada um dos bens inventariados, após ter sido 
actualizado o Inventário Municipal do Património (Art.ºs 13º e 14º do 
Regulamento do PDM). “ 

Todo o património está inventariado e consta da planta de Condicionantes I. O 
trabalho foi efectuado em conjunto com a equipa do PDM que está a actualizar a 
CMP. 

p) “Almejam-se lojas de luxo para a Praça do Comércio quando o comércio da 
Baixa atravessa uma profunda crise e a solução apresentada para a combater 
consiste na inventariação das “lojas históricas”. 

Não está definido o tipo de lojas a localizar na Praça do Comércio, pois esta 
questão não se enquadra no âmbito do Plano. 

q) “Não se desenha o espaço público, e cai-se no desleixo de nem sequer se 
fixarem regras para a implantação das esplanadas.”  

Quanto ao desenho do espaço público ver resposta dada ao Fórum Cidadania 
ponto 4. 

O Anexo 3 do Regulamento do Plano contém as regras específicas sobre 
fachadas, esplanadas, toldos e elementos publicitários. 

r) “O arquitecto Siza Vieira, quando elaborou o Plano de Pormenor para a Zona 
Sinistrada do Chiado, que está incrustada na área de intervenção do PPS, até 
desenhou os modelos para as caixilharias a aplicar nos vãos exteriores, pelo que 
não se compreende a não inclusão desta e de outras propostas suas no PPS, 
atendendo ao trabalho já elaborado, de qualidade inquestionável e reconhecida, 
designadamente pelo IGESPAR. E sobretudo não se compreende a diferença 
dos níveis de rigor, de detalhe e de profundidade que existe entre estes dois 
Planos que, afinal, se debruçam sobre um mesmo território: o da Baixa 
Pombalina de Lisboa. “ 

O Plano de Pormenor do arquitecto Siza Vieira foi executado para construções 
novas, aproveitando em alguns as fachadas existentes. No presente caso 
estamos a trabalhar com edifícios existentes, com caixilhos existentes (onde por 
regra geral se propõe a sua recuperação) pelo que não faz sentido utilizar os 
mesmos procedimentos de uma situação completamente diferente. 

s) “Omite-se a propositura da Baixa para eventual classificação como Património 
da Humanidade. “ 
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Sobre o processo de candidatura da Baixa à Unesco consultar ponto 11 da 
resposta ao Fórum Cidadania. 

 

Filipe Lavrador 
A Participação vem dar um contributo importante ao diagnóstico dos problemas de 
trânsito existentes na Baixa e encontrar as melhores soluções para a sua resolução.  

Relativamente aos constrangimentos actuais das carreiras 28,781 e 782 resultantes 
das alterações e beneficiações em curso entre o Cais do Sodré e St.ª Apolónia, deve-
se informar que retomarão os seus trajectos habituais, após a conclusão das obras. 

A Planta de Mobilidade constante do PPSBP evoluiu após terem sido diagnosticados 
alguns problemas nesse esquema de circulação. 

O novo esquema de circulação proposto para a Baixa foi implementado em Setembro 
de 2010 e encontra-se disponível em:  

http://cm-lisboa.pt/archive/doc/Circ_Baixa_JULHO.pdf 

Reforçamos que a política do actual executivo é a da promoção de condições para 
uma maior e mais eficiente utilização do transporte público, sem deixar de cuidar os 
restantes modos. 

A alteração temporária de paragens de autocarros, ainda que tenha provocado algum 
incómodo, foi sempre concertada com a Carris. As propostas nesta matéria 
apresentadas na presente participação, que nos pareceram interessantes, serão 
encaminhadas ao Serviço competente para análise e eventual negociação com a 
Carris. 

No que se refere ao Interface Sul-Sueste, deve-se informar que se encontra prevista a 
sua reactivação beneficiada, de modo a aumentar as oportunidades de 
intermodalidade e intramodalidade. O projecto já foi entregue pela Frente Tejo 
encontrando-se em apreciação pela CML. 
 

Assistenza P3000 –Portugal 
A sugestão apresentada foi anteriormente submetida à apreciação camarária, tendo 
então sido proposta a não aprovação do projecto de arquitectura por incumprimento da 
RCM n.º 192 de 2008/Medidas Preventivas. Em fase de audiência prévia foi 
apresentada uma nova solução sem ampliação, mantendo a volumetria existente. Este 
projecto foi aprovado na reunião do executivo camarário de 23-06-2010, deliberação 
n.º 294/CM/2010. 

No âmbito do Plano foi a presente proposta analisada e ponderada, incidindo a 
decisão na solução de menor volumetria que consta do projecto aprovado   

 

Filipe Lopes 
Relativamente às sugestões e comentários apresentados nesta participação refira-se: 

1.5 “Qualquer intervenção que venha a ocorrer neste tecido, deverá obedecer ao 
cartulário pombalino...” 
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Esta proposta implica a demolição de pelo menos um piso em quase todos os edifícios 
da Baixa. A maioria destes edifícios foi construída de raiz com estes pisos de acordo 
com autorização da Câmara. 

Relativamente aos prédios com estrutura de gaiola do séc. XIX, bem como a todos os 
edifícios, o Plano prevê que todas as intervenções que impliquem alterações na 
estrutura devem calcular a melhoria das condições de segurança, nomeadamente 
contra sismos. 

As soluções a adoptar, que podem passar por simples reforço da estrutura existente, 
substituição de elementos degradados ou introdução de novas soluções estruturais, 
serão definidas caso a caso e devidamente fundamentadas como previsto no Plano. 

Os prédios pombalinos existentes deverão ser integralmente preservados em todos os 
elementos possíveis de restauro, conservação e recuperação, quer nos aspectos 
arquitectónicos, quer nos aspectos estruturais, sendo este o princípio geral do Plano. 

2.1 “ A Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina” 

O Plano remete para intervenções posteriores da Sociedade Frente Tejo na frente 
ribeirinha, algumas das quais já executadas (como por exemplo o espaço público da 
Praça do Comércio) e outras em execução ou projecto (como por exemplo a zona da 
Ribeira das Naus), nas quais entendemos que se dá resposta ao proposto neste 
ponto. 

2.2 “A Praça do Comércio Porta do Mar” 

A preocupação na Cultura é um ponto essencial da gestão desta área e zonas 
envolventes na qual a CML detém um património apreciável e um programa de 
actividades, a cargo da EGEAC bastante ambicioso. 

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou recentemente o estudo prévio da ocupação 
dos pisos térreos dos edifícios da Praça do Comércio, entregue pela Frente Tejo, que 
também vêm dar resposta às propostas do Sr. Arq. Filipe Lopes, nomeadamente a 
instalação do Centro de Interpretação da Baixa, numa das áreas a desafectar aos 
ministérios na Praça do Comércio. Este projecto é já referido no relatório do Plano. 

2.3 “Deslocalizações não, descentralizações” 

A deslocalização ou descentralização de actividades não se enquadra no âmbito do 
PP. 
 

Frente Tejo, S.A. 
Concorda-se com as sugestões apresentadas pela Frente Tejo relativamente ao 
articulado do Regulamento, assim propõe-se a alteração dos seguintes artigos:  

a) Art 18º n.º 1 aonde se lê: “ Só é permitida a instalação de novos 
estabelecimentos de produtos alimentares, na área de intervenção do Plano, 
exclusivamente, nos pisos 0 e 1, com a excepção prevista no número 4 do artigo 
17º.” 

Passa a ter a redacção: “Só é permitida a instalação de novos 
estabelecimentos de produtos alimentares, na área d e intervenção do 
Plano, exclusivamente, nos pisos 0 e 1, com a excep ção prevista no 
número 4 do artigo 17º e n.º5 do artigo 30º. ” 

b) Alínea c) do Art.º32º  com a seguinte redacção: “Não será possível a execução 
de caves, com excepção das situações referidas no número 5 do artigo 27º” 
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Passa a ter a redacção: “Não será possível a execução de caves, com 
excepção das situações referidas no número 5 do art igo 27º e n.º 4 do 
artigo 30º ” 

c) A redacção do n.º 4 do Art.º 30º: “Admite-se a construção de novas edificações 
na área da unidade de execução UE 4,que abrange o quarteirão (Q1) definido 
pela Rua do Instituto Virgílio Machado, Av.Infante D. Henrique e R. da Alfândega 
e Campo das Cebolas, quer se destinem ou não a substituir edifício demolido, 
sendo autorizado o nivelamento da cércea e da altura total pelas médias 
respectivas dos edifícios da frente edificada do lado do arruamento onde se 
integra o novo edifício, no troço de rua que apresente características 
morfológicas homogéneas.” 

Passa a ser a seguinte: “Admite-se a construção de novas edificações na 
área da unidade de execução UE 4,que abrange o quar teirão (Q1) definido 
pela Rua do Instituto Virgílio Machado, Av.Infante D. Henrique e R. da 
Alfândega e Campo das Cebolas, quer se destinem ou não a substituir 
edifício demolido, sendo autorizado o nivelamento d a cércea e da altura 
total pela do edifício com o numero SIG 52004120030 01.”  

  

Carlos Ramos (Bastonário da Ordem dos Engenheiros)  
Da apreciação da participação apresentada pela Ordem dos Engenheiros, salienta-se:  

Ponto 3: 

Neste ponto é referido que o Plano de Salvaguarda “não concretiza de modo 
suficientemente profundo, medidas de apoio financeiro e benefícios fiscais à 
reabilitação do edificado”.   

O Programa de Execução e Plano de Financiamento (PEPF) faz a listagem de todos 
os apoios e benefícios fiscais actualmente existentes que vão desde os incentivos 
fiscais, programas comparticipados, isenções e reduções de impostos e de taxas. 

O PEPF 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 e 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. 

Num âmbito alargado a toda a cidade e a ser estudado em sede do PDM estão a ser 
propostas outras soluções de apoio à reabilitação que poderão vir a ser 
implementadas nesta área. O Plano prevê que, com a sua aprovação, a Câmara 
defina o modelo de gestão a aplicar à sua área de intervenção e nesse âmbito se 
estudem estas e outras propostas de apoios financeiros. 

Ponto 4: 

Neste ponto é referido que “as intervenções no espaço público são pouco detalhadas”.   

A intervenção no espaço público vai ser efectuada por duas entidades diferentes: pela 
Câmara Municipal e pela Sociedade Frente Tejo. À Câmara caberá estudar e executar 
as obras em toda a área que não esteja atribuída à Frente Tejo. A área de intervenção 
da Frente Tejo está definida nas peças desenhadas do Plano e algumas das suas 
propostas estão já executadas, em execução ou em projecto. A Câmara Municipal tem 
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acompanhado de perto, intervindo nas opções de intervenção, nas propostas dos 
projectos e na sua aprovação. 

O desenvolvimento de projectos e o lançamento das suas empreitadas é uma tarefa 
que não se enquadra nos tempos e na urgência da conclusão do Plano. Considerando 
que neste Plano, na área de intervenção da CML, não se prevê a abertura de novas 
vias ou novas praças, mas a sua adaptação a novas exigências ou simplesmente a 
manutenção do existente, não fazia grande sentido estar a promover propostas, mais 
ou menos detalhadas, que provavelmente iriam ser alteradas. 

Neste momento está já a desenvolver-se o projecto do espaço público da Rua da 
Vitória e do acesso assistido ao Castelo como sendo a primeira fase da requalificação 
deste espaço público monumental. A entidade que fará a gestão do Plano deverá 
encarregar-se de dar continuidade a este trabalho apresentando então o programa de 
execução e financeiro da restante intervenção.  

Ponto 5: 

Relativamente às características estruturais e anti-sísmicas dos edifícios, o Plano 
prevê que todas as intervenções que impliquem alterações na estrutura devem 
calcular a melhoria das condições de segurança, nomeadamente contra sismos. 

Para cada caso deverão ser adoptadas soluções devidamente fundamentadas que 
podem passar por simples reforço da estrutura existente, substituição de elementos 
degradados ou introdução de novas soluções estruturais. 

O princípio geral do Plano é no sentido de que os prédios pombalinos existentes 
deverão ser integralmente preservados em todos os elementos possíveis de restauro, 
conservação e recuperação quer nos aspectos arquitectónicos, quer nos aspectos 
estruturais. 

Ponto 6: 

A Planta de Mobilidade constante do PPSBP evoluiu após terem sido diagnosticados 
alguns problemas nesse esquema de circulação. O novo esquema de circulação 
proposto para a Baixa foi implementado em Setembro de 2010 e encontra-se 
disponível em:  

http://cm-lisboa.pt/archive/doc/Circ_Baixa_JULHO.pdf 

Reforçamos que a política do actual executivo é a da promoção de condições para 
uma maior e mais eficiente utilização do transporte público, sem deixar de cuidar os 
restantes modos. 

A alteração temporária de paragens de autocarros, ainda que tenha provocado algum 
incómodo, foi sempre concertada com a Carris. As propostas nesta matéria 
apresentadas na presente participação, que nos pareceram interessantes, serão 
encaminhadas ao Serviço competente para análise e eventual negociação com a 
Carris. 

Ponto 8: 

Com base na legislação em vigor a regulamentação das intervenções no edificado tem 
de ser feita através de um plano criterioso, não sendo suficiente um mero regulamento 
administrativo. 

Pontos 9 e 10: 

O Plano irá resolver por si só a questão da reabilitação do edificado, situação que já se 
verifica desde a entrada em vigor das Medidas Preventivas para a Área Histórica da 
Baixa e a suspensão dos art.sº 38º a 40º do PDM de Lisboa. 
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Ponto 11: 

Quanto à observação feita à tabela do Relatório pág. 141/142, confirma-se o proposto, 
esclarecendo que o cenário de maximalismo habitacional pressupõe o minimalista das 
restantes funções e vice-versa, devendo as contas serem feitas dessa forma. 

A opção de balizar as acções por cenários que contemplam um intervalo de 
concretização, é o que confere a este Plano a indispensável flexibilidade, já que a 
CML tem consciência de só assim poder garantir o equilíbrio funcional decorrente dos 
valores que se forem concretizando ao longo do tempo de vida do Plano. 

Ponto 14: 

O art.º 16 apenas prevê que as obras a realizar nas lojas identificadas não devem 
desvirtuar ou diminuir o respectivo valor arquitectónico, não fazendo qualquer 
referência ao ramo de actividade. 

Ponto 15: 

A definição da hierarquia viária na Baixa data de 1758, onde se definiram as vias 
secundárias e as primárias. O presente Plano mantém o mesmo princípio de 
hierarquia. 

A dispensa das regras constantes do articulado do PDM sobre estacionamento aplica-
se apenas ao cálculo da área de estacionamento necessária a veículos. 

Ponto 16: 

Foram introduzidas alterações no articulado do Regulamento de modo a clarificar a 
sua correcta interpretação, que podem ser consultadas no último capitulo do presente 
relatório de ponderação referente às alterações introduzidas no Plano. 

Ponto 17: 

A actuação contra situações ilegais está já prevista no Regime Jurídico da Edificação 
e Urbanização. É através deste instrumento jurídico que a Câmara actua. E esta 
situação aplica-se aos elementos referidos no Anexo 3 bem como a todas as obras 
ilegais nos edifícios. O plano não legaliza qualquer obra efectuada. O Plano estipula 
as regras para, assim que entrar em vigor, terem de ser seguidas sob pena de serem 
ilegais e passíveis de actuação contra-ordenacional por parte da Câmara. 

Ponto 19: 

Sobre esta matéria deve-se informar que o Plano avalia as necessidades de 
Equipamentos Públicos Colectivos na área da Baixa, ao nível do ensino, da saúde, do 
desporto, sociais e culturais, face ao acréscimo de população esperado (ver Relatório 
do Plano pág.118 e seguintes) e apresenta algumas propostas para minimizar essas 
deficiências (consultar relatório. pág. 184 e seguintes), nomeadamente a instalação de 
uma creche, de uma residência assistida para idosos, de um centro de sáude, do 
Centro de Interpretação da Baixa Pombalina, entre outros. 

Relativamente à criação de escolas na área do Plano, remete-se para a informação 
fornecida no ponto 5 do Fórum Cidadania. 

Ponto 20: 

Considerando o facto de os edifícios, serem na quase totalidade, propriedade de 
particulares, a relação proprietário/ inquilino é regulada pelo regime do arrendamento 
urbano. Não obstante é do interesse do município que a população aí se mantenha. 
Este processo de apoio/mediação comum para toda a cidade é desenvolvido no 
âmbito dos pelouros da reabilitação urbana e da habitação. 
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João Belard Correia 
A maioria dos comentários apresentados nesta participação, coincidem com outros 
comentários cuja resposta já foi dada no presente relatório de ponderação, propondo-
se a remissão para essas respostas: 

6. e 7. Ver pontos 9 e 10 da participação 13. 

8. Ver ponto 11 da participação 13. 

10. Ver ponto 14. da participação 13. 

12. e 13. Ver ponto 15. da participação 13. 

14. Ver ponto 17 da participação 13 e alínea c) da participação da URBE. 

15. Ver ponto 20 da participação 13. 

  

Liga dos amigos do Jardim Botânico e Associação Lis boa 
Verde 
Ponto 2: 

Relativamente à garantia de salvaguarda da estrutura dos edifícios pombalinos 
considera-se que o Regulamento do Plano identifica as regras gerais e especificas de 
intervenção nos elementos estruturais dos edifícios da Baixa, ficando deste modo 
salvaguardada esta questão. 

Vejam-se as referências nos seguintes artigos: Art.º 3º Objectivos, Art.º 5º Conteúdo 
material e documental, todos os Artigos das Divisões II, III e IV, recomendações 
técnicas respeitantes à segurança sísmica e contra incêndio e ainda os Artºs 29º a 
32º. 

O Plano define os mecanismos de controlo prévio com base na actual Legislação do 
Património Cultural, onde é estabelecida a obrigatoriedade do relatório prévio nas 
intervenções em elementos estruturais de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/2009, de 
15 de Junho. (Ver Art.º 14º e Art.º 24º) 

Nestes últimos anos e no âmbito da Unidade de Projecto da Baixa Chiado (UPBC) 
foram aprovados, na área do Plano 5 projectos que prevêem a demolição total, em 
mais de 300 processos licenciados na UPBC. Nestes casos, foram cuidadosamente 
analisadas todas as questões patrimoniais, estruturais e formais que determinaram 
como solução a demolição dos edifícios. Estes casos foram tão acompanhados pelos 
serviços como todos os outros, nomeadamente o caso da Rua Victor Cordon. 

A construção nova de edifícios utilizando apenas a estrutura da gaiola pombalina não 
é possível pois nas novas construções é obrigatório o cumprimento do regulamento 
contra sismos e por outro lado estes edifícios poderão ser o suporte do quarteirão na 
resistência a um sismo. Esta questão não tem nada a ver com interesses imobiliários. 
Por outro lado o número de construções totalmente novas é inferior a 5% do total dos 
edifícios abrangidos pelo Plano pelo que não se entende a referência a especulação 
imobiliária. 

Ponto 3.1 e 3.2: 

A intervenção no espaço público vai ser efectuada por duas entidades diferentes: pela 
Câmara Municipal e pela Sociedade Frente Tejo. À Câmara caberá estudar e executar 
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as obras em toda a área que não esteja atribuída à Frente Tejo. A área de intervenção 
da Frente Tejo está definida nas peças desenhadas do Plano e algumas das suas 
propostas estão já executadas, em execução ou em projecto. A Câmara Municipal tem 
acompanhado de perto, intervindo nas opções de intervenção, nas propostas dos 
projectos e na sua aprovação. 

O desenvolvimento de projectos e o lançamento das suas empreitadas é uma tarefa 
que não se enquadra nos tempos e na urgência da conclusão do Plano. Considerando 
que neste Plano, na área de intervenção da CML, não se prevê a abertura de novas 
vias ou novas praças, mas a sua adaptação a novas exigências ou simplesmente a 
manutenção do existente, não fazia grande sentido estar a promover propostas, mais 
ou menos detalhadas, que provavelmente iriam ser alteradas. 

Neste momento está já a desenvolver-se o projecto do espaço público da Rua da 
Vitória e do acesso assistido ao Castelo como sendo a primeira fase da requalificação 
deste espaço público monumental. A entidade que fará a gestão do Plano deverá 
encarregar-se de dar continuidade a este trabalho apresentando então o programa de 
execução e financeiro da restante intervenção.  

 

António Manuel (Presidente da Junta de Freguesia de S. Nicolau) 

As sugestões apresentadas pelo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Nicolau 
foram acolhidas, tendo sido incluídas na Lista de Lojas Históricas/ Emblemáticas o 
conjunto das retrosarias da R. da Conceição. 

Para além destas foram consideradas na área da Freguesia todas as lojas cuja 
coerência arquitectónica está em consonância com o ramo de actividade ali existente 
e que no seu interior ainda subsiste um conjunto de bens patrimoniais de elevado valor 
ou interesse artístico/cultural/tradição. 

Relativamente aos objectivos do PP no espaço público consultar o ponto 4. da 
resposta dada à participação do Forúm Cidadania. 
 

UACS – União de Associações do Comércio e Serviços 
Ponto 1: 

As regras constantes no presente Plano e as normas urbanísticas adoptadas na 
gestão da Baixa-Chiado visam preservar a identidade histórica e cultural desse 
território, não constituem um “…insustentável fundamentalismo arquitectónico…” 
assistindo-se actualmente a um grande desenvolvimento comercial, cultural e 
habitacional, visível através das obras em curso, da abertura de novos espaços 
comerciais, do aumento do número de residentes e das centenas de processos de 
licenciamento entrados na CML. 

Ponto 2: 

A ocupação do espaço público é alvo de permanente solicitação por inúmeros agentes 
(comerciais, culturais e outros). A sua utilização deverá ser disciplinada por regras 
precisas, objectivando-se a fruição do espaço público onde fique assegurada a 
qualidade ambiental, o conforto e a segurança (o pleno acesso de meios de socorro). 
A ocupação do espaço público tem sido administrada, ponderada e estudada nos 
serviços municipais envolvidos e obedece a regulamento próprio. 
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Ponto 5: 

Os novos espaços comerciais a criar na área do plano sob a responsabilidade da 
Sociedade Frente Tejo, não vêm criar novas centralidades nem retirar a importância 
ancestral do comércio da Baixa. Podendo antes funcionar mais como um pólo 
atractivo, levando pela sua interacção no território ao incremento das potencialidades 
comerciais existentes na semelhança do efeito “magnete” produzido pelo “Centro 
Comercial do Chiado”. 

Ponto 7: 

Os aspectos abordados sobre as questões de segurança, limpeza e manutenção do 
espaço público, embora não enunciados no Plano, estão implícitos nos seus objectivos 
e para toda a cidade. É objectivo do executivo camarário a sua permanente melhoria 
através dos serviços competentes. 

Ponto 8: 

A justificação e fundamentação para a enumeração das “lojas históricas e 
emblemáticas” encontra-se expressa na nota introdutória do ANEXO 2 do 
Regulamento. 
  

 
 
5- ALTERAÇOES INTRODUZIDAS NO PPSBP 

Foram introduzidas alterações nos elementos constituintes do Plano de Pormenor, na 
sequência dos contributos apresentados nas participações em sede de discussão 
pública, que seguidamente se identificam: 

 

1. REGULAMENTO 

O Art.º 18º n.º 1 onde se lê: 

“ Só é permitida a instalação de novos estabelecimentos de produtos alimentares, na 
área de intervenção do Plano, exclusivamente, nos pisos 0 e 1, com a excepção 
prevista no número 4 do artigo 17º.” 

O Art.º 18º n.º 1 passa a ter a seguinte redacção: 

“Só é permitida a instalação de novos estabeleciment os de produtos 
alimentares, na área de intervenção do Plano, exclu sivamente, nos pisos 0 e 1, 
com a excepção prevista no número 4 do artigo 17º e  número 5 do artigo 30º .” 

 

O Art.º 19º onde se lê: 

“3 - É admitida a possibilidade de localização de estacionamento no piso térreo desde 
que: 

a) o acesso se verifique preferencialmente por vias secundárias; 

b) o vão de acesso se enquadre na composição e linguagem arquitectónica  do 
alçado; 

c) a eventual alteração arquitectónica dos interiores cumpra o disposto no    
presente regulamento.” 

O Art.º 19º passa ter a seguinte redacção: 
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“3 - É admitida a possibilidade de localização de es tacionamento no piso térreo 
desde que se verifiquem cumulativamente as seguinte s condições: 

a) o acesso se verifique preferencialmente por vias  secundárias; 

b) o vão de acesso se enquadre na composição e ling uagem arquitectónica  
do alçado; 

c) a eventual alteração arquitectónica dos interior es cumpra o disposto no    
presente regulamento.” 

 

O Art.º 21º onde se lê: 

“1. O projecto, que implique alterações de fachada deve contribuir para a valorização 
do edifício e do quarteirão respeitando os critérios indicados nos alçados de conjunto 
que constituem o ANEXO 1, e as regras constantes do presente artigo e do ANEXO 
3.” 

O Art.º 21º passa ter a seguinte redacção: 

“1. O projecto, que implique alterações de fachada t em de contribuir para a 
valorização do edifício e do quarteirão e deve resp eitar os critérios indicados 
nos alçados de conjunto que constituem o ANEXO 1 e as regras constantes do 
presente artigo e do ANEXO 3 .”  

 

O Art.º 30º n.º 4 onde se lê: 

 “Admite-se a construção de novas edificações na área da unidade de execução UE 
4,que abrange o quarteirão (Q1) definido pela Rua do Instituto Virgílio Machado, 
Av.Infante D. Henrique e R. da Alfândega e Campo das Cebolas, quer se destinem ou 
não a substituir edifício demolido, sendo autorizado o nivelamento da cércea e da 
altura total pelas médias respectivas dos edifícios da frente edificada do lado do 
arruamento onde se integra o novo edifício, no troço de rua que apresente 
características morfológicas homogéneas.” 

O Art.º 30º n.º 4 passa a ter a seguinte redacção: 

“Admite-se a construção de novas edificações na área  da unidade de execução 
UE 4,que abrange o quarteirão (Q1) definido pela Ru a do Instituto Virgílio 
Machado, Av.Infante D. Henrique e R. da Alfândega e  Campo das Cebolas, quer 
se destinem ou não a substituir edifício demolido, sendo autorizado o 
nivelamento da cércea e da altura total pela do edi fício com o numero SIG 
5200412003001.”  

 

O Art.º 32º alínea c) onde se lê: 

“Não será possível a execução de caves, com excepção das situações referidas no 
número 5 do artigo 27º” 

O Art.º 32º alínea c) passa a ter a seguinte redacção: 

“Não será possível a execução de caves, com excepção  das situações referidas 
no número 5 do artigo 27º e n.º 4 do artigo 30º ” 
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2. ANEXO 1 DO REGULAMENTO 

Listagem: 

a) das alterações dos alçados decorrentes da actualização / avaliação do anexo 2 
do Regulamento (Lojas históricas e emblemáticas) e da futura CMP/Carta 
Municipal do Património no âmbito da revisão do PDM, quer por via das 
participações apresentadas, quer por nova análise de todos os alçados e  

b) da alteração do Anexo 2. 

 

Foram introduzidas correcções nos alçados correspondentes aos seguintes 
quarteirões: 

Freguesia de SANTA JUSTA: 

Q 8 Ginjinha Rubi / Rua de Barros Queirós, 27,   

Q 8 Cutelarias J. Mourão Lda. / Trav. Nova de S. Domingos, 48-50  

Freguesia de S. NICOLAU: 

Q 9, Livraria Portugal / Rua do Carmo, 70; Rua de Santa Justa   

Q 10, Sapataria Bandarra / Rua dos Sapateiros, 193-201; Rua de Santa Justa, 78-84  

Q 11, Loja Londres Salão / Rua Augusta, 277-279   

Q 11, Casa Frazão / Rua Augusta, 259-261  

Q 19, Alfaiataria Le Tailleur Moderne / Rua Augusta, 213-215    

Q 21, Ourivesaria Dragão de Prata / Rua da Prata 237   

Q 26, Joalharia Áurea / Rua do Ouro, 172-174   

Q 27, Casa dos Carimbos / Rua Augusta, 175-177  

Q 28, (Antiga ) Loja Louis Vuitton / Rua Augusta, 196   

Q 29, Quiosque Tivoli / Rua da Prata, 171       

Q 35, (Antiga) Papelaria Progresso / Rua do Ouro, 145-155; Rua da Vitória, 83   

Q 37, Loja (fachada) / Rua da Vitória, 55    

Q39 , Loja / Rua da Prata, 119 (Antiga) Cami Perfumes: ver 48.138    

Q39 Farmácia Simões Pires / Rua da Prata, 115; Rua de S. Nicolau         

Q 48, Loja Luís Oliveira - Gravadores (fachada)/R. dos Correeiros, 37-47; R. S. 
Nicolau, 51-53  

Q 49, Confeitaria Pomona (fachada) / Rua da Prata, 105-113; R. de S. Nicolau, 35-41    

Q 49, Loja Tcharro (fachada) ANTIGA DROGARIA AÇOREANA  / R. da Prata, 99-105   

Q 60, (Antiga) Casa Midões, Retrosaria / Rua da Conceição, 117-119 Papabubble 
rebuçados artesanais 

Q 61, Retrosaria Bijou / Rua da Conceição, 79-91  

Q 61, Retrosaria Nardo Mário Ramos, Lda. / Rua da Conceição, 87-89   

Q 61, Retrosaria Arqui chique / Rua da Conceição, 83   

Q 61, Retrosaria Brilhante / Rua da Conceição, 79-81   
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Q 61, Retrosaria Alexandre Bento, Lda. / Rua da Conceição, 67-69     

Q 61, Pelaria Pampas / Rua da Conceição, 65; Rua da Prata    

 

3. ANEXO 2 DO REGULAMENTO 

Foram introduzidas as seguintes lojas históricas/emblemáticas: 

 

Freguesia SANTA JUSTA 

31.64 Ourivesaria Portugal / Praça D. pedro IV, 121-122; Rua da Betesga, 2C 

31.77 Pérola do Rossio, chás e cafés / Praça D. pedro IV, 105 

31.82 Loja Havanesa de S. Domingos / Rua Barros Queirós, 27 

31.85   Cutelarias J. Mourão Lda. / Trav. Nova de S. Domingos, 48-50  

31.86   Drogaria S. domingos / Rua D. Antão de Almada, 4A-4C; Trav. Nova de S. 
Domingos, 52-56  

 

Freguesia S. NICOLAU 

CONJUNTO DE RETROSARIAS DA RUA DA CONCEIÇÃO 

48.36 Retrosaria Botão Dourado, Lda / Rua da Conceição, 115      

          - (Antiga) Tinturaria Portugal: ver 48.36           

48.37 A Retrosaria Bijou / Rua da Conceição, 79-91  

48.37B Retrosaria Nardo Mário Ramos, Lda. / Rua da Conceição, 87-89   

48.37D Retrosaria Arqui chique / Rua da Conceição, 83   

48.37E Retrosaria Brilhante / Rua da Conceição, 79-81   

48.41A Retrosaria J. R. da Silva, Lda. / Rua da Conceição, 93-95  

48.55 (Antiga) Casa Midões, Retrosaria / Rua da Conceição, 117-119      

48.56 Retrosaria Adriano Coelho, Lda. / Rua da Conceição, 121-123      

48.125A Retrosaria Alexandre Bento, Lda. / Rua da Conceição, 67-69    

 

OUTRAS LOJAS       

48.52 Casa Frazão / Rua Augusta, 259-261  

48.105 Livraria Portugal / Rua do Carmo, 70; Rua de Santa Justa  

48.110A Loja Londres Salão / Rua Augusta, 277-279  

48.119 Joalharia Correia / Rua do Ouro, 245-247   

48.120 Óptica Jomil / Rua do Ouro, 249        

48.121 Ourivesaria Sarmento / Rua do Ouro, 251    

48.125B Pelaria Pampas / Rua da Conceição, 65; Rua da Prata    

48.152A Perfumaria S. P. Pereira Leão, Lda. / Rua da Prata, 221-225 
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              (Antiga) Perfumaria Alvarez e Cª: ver 48.152A   

 

Foram retiradas as seguintes lojas históricas/emblemáticas: 

48.12 “Casa Chinesa, Chá e Café” / Rua do Ouro, 274-284  

48.63A E. F. de Sousa & Silva, Lda. Gravadores / Rua do Ouro, 157-159; Rua da 
Vitória, 98-100  

 
 


