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 PLANO DE PORMENOR DE SALVAGUARDA DA BAIXA POMBALIN A 

 

ANEXO 3 

REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE FACHADAS, ESPLANADAS, TOLD OS E ELEMENTOS 

PUBLICITÁRIOS 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE VÃOS 

1. As portas e janelas que apresentem características tradicionais apenas podem ser 

substituídas por outras de idêntica forma e cor. 

2. As portas e janelas, sem características tradicionais e sem reconhecida qualidade 

formal, podem ser substituídas por outras que se integrem no edifício e na envolvente, 

com respeito pelas métricas, formas e cores dominantes. 

3. Não é permitida a aplicação de vidro reflector ou pigmentado em portas e janelas. 

 

ESTORES E PERSIANAS 

A aplicação de estores exteriores nos pisos de elevação carece de aprovação municipal, 

tendo presente os objectivos de valorização das fachadas constantes do presente 

regulamento; 

 

CANTARIAS 

1. As cantarias tradicionais que emolduram os vãos e as cantarias das bacias de 

varandas e respectivas consolas só podem ser substituídas por outras de igual 

material, forma e acabamento, em caso de deterioração grave com impossibilidade de 

restauro. 

2. A substituição de cantarias tradicionais nos pisos térreos dos edifícios, fora do 

condicionalismo imposto no número anterior, só pode efectivar-se em caso de 

alteração arquitectónica justificada por reabilitação funcional aprovada pela Câmara 

Municipal. 

3. Não são autorizados capeamentos de cantarias. 
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GRADES DE FERRO 

As grades de ferro dos postigos e das bandeiras das portas de rua, bem como das varandas 

e dos guarda corpos dos vãos de janela, só podem ser substituídas, por outras de material e 

pormenorização idênticos, em caso de deterioração grave, com impossibilidade de restauro. 

 

MARQUISES 

1. É proibida a instalação de qualquer tipo de marquises. 

2. As marquises existentes devem, sempre que possível, ser retiradas, com excepção 

dos casos em que lhes for reconhecido valor arquitectónico e patrimonial. 

 

PORTAS DE LAGARTA, GRADEAMENTOS DE ENROLAR E GRADES  METÁLICAS 

A instalação de portas de lagarta, gradeamentos de enrolar e grades metálicas só é 

permitida pelo interior das montras. 

 

REVESTIMENTOS 

1. A substituição de rebocos em fachadas deve ser feita de forma a recuperar a 

aparência original do edifício. 

2. Em paramentos exteriores de paredes não são permitidas tintas de acabamento 

texturadas, brilhantes, com borrachas cloradas, que formem películas peláveis, ou 

ainda que dificultem operações de repintura. 

3. Em paramentos exteriores devem ser aplicadas tintas lisas, com brilho idêntico ao 

obtido por caiação, duráveis, estáveis, resistentes à acção de agentes atmosféricos e 

de poluição urbana, que permitam trocas gasosas entre os suportes e o exterior, com 

cor afinada de fábrica e que admitam facilmente operações de repintura.  

4. É interdito o acabamento a tinta ou a verniz em superfícies pétreas e azulejares, 

admitindo-se, no entanto, a aplicação de tratamento que impeça inscrições ou 

desenhos nas referidas superfícies. 

 

ELEMENTOS E MATERIAIS DECORATIVOS 

1. A remoção de elementos decorativos exteriores dos edifícios, designadamente 

cunhais, frisos, cornijas, platibandas, alçados de trapeiras, socos, molduras e os 

acessórios decorativos existentes e de materiais decorativos e de revestimento 

exterior caracterizadores do edifício, como cantarias, azulejos, mosaicos, elementos 

de ferro forjado ou fundido e elementos cerâmicos de coroamento só é permitida nos 
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casos em que estes elementos e materiais sejam manifestamente dissonantes ou que 

a sua conservação e restauro seja comprovadamente impraticável. 

2. Havendo elementos e materiais em falta, deve tentar proceder-se à sua reprodução, 

respeitando as características iniciais, nomeadamente os materiais, a pormenorização 

e a cor. 

3. No caso da profundidade da obra exigir a remoção e posterior reposição de algum dos 

materiais decorativos e de revestimento referidos no número anterior, devem ser 

tomados todos os cuidados técnicos para garantir o conveniente registo desenhado e 

fotográfico e armazenagem. 

4. Os tubos de queda e as caleiras dos beirados não podem interferir com os elementos 

decorativos, ornamentais ou de composição das fachadas. 

 

ELEMENTOS DISSONANTES 

É interdita a instalação, nas fachadas principais, de elementos e equipamentos dissonantes, 

nomeadamente aparelhagens de ar condicionado, motores, condutas, cablagens, bem como 

a abertura de roços nos paramentos exteriores em pedra. 

 

CORES A APLICAR EM PARAMENTOS EXTERIORES 

1. Os edifícios devem, em paramentos exteriores, utilizar cores que garantam o equilíbrio 

cromático da rua e do quarteirão em que se inserem, podendo usar-se a paleta 

cromática obtida por análise prévia dos pigmentos das diversas camadas de pintura 

pré-existentes, seleccionando-se as cores presentes nas camadas mais profundas dos 

provetes, ou recorrer-se a estudos cromáticos por quarteirão aprovados pela Câmara 

Municipal ou constantes dos documentos estratégicos aprovados nos termos da 

legislação em vigor. 

2. É interdita a aplicação de cores saturadas em paramentos exteriores. 

3. Quando não se encontrem revestidos com azulejos, os paramentos dos saguões 

devem ser pintados a branco. 

 

CORES A APLICAR NOS GUARNECIMENTOS DE VÃOS EXTERIOR ES 

1. Os caixilhos das janelas devem ser de cor branca. 

2. Os aros e as portas de rua devem ser da mesma cor, que deve ser escura, não sendo 

permitida a utilização da cor branca. 
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ESPLANADAS, TOLDOS E ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS 

 

A ocupação do Espaço Público com a instalação de esplanadas, toldos, suportes 

publicitários, publicidade e outros elementos de mobiliário urbano, carece de licenciamento 

pela Câmara Municipal 

 

ESPLANADAS 

1. Todos os elementos e equipamentos necessários à instalação de esplanadas, 

nomeadamente mesas, cadeiras, guarda-sóis e guarda-ventos, está sujeita à 

aprovação da Câmara Municipal. 

2. Não é autorizada a instalação de esplanadas fechadas. 

 

TOLDOS 

1. Apenas são permitidos toldos com as seguintes características: 

a) De modelo direito, rebatíveis ou de enrolar, sem abas laterais, podendo 

apresentar sanefa pendente, a qual não poderá exceder 20 centímetros de 

altura; 

b) Em lona ou tela não plástica, preferencialmente em tons de branco ou cru, sendo 

proibido o uso de materiais brilhantes ou reflectores;  

c) Sem sobreposição de cunhais, pilastras, emolduramento de vãos (portas e 

janelas) e quaisquer outros elementos arquitectónicos e decorativos. 

2. São permitidos toldos em forma de concha em vãos de verga curva. 

3. A publicidade nos toldos só pode ser colocada na respectiva sanefa pendente. 

4. Apenas em casos excepcionais, justificados pela necessidade de diminuir a incidência 

dos raios solares, nomeadamente a poente, são autorizados toldos nos pisos de 

sobreloja e nos pisos de elevação. 

 

ELEMENTOS PUBLICITÁRIOS 

1. Os elementos publicitários a instalar no exterior não devem encobrir a sinalização 

pública nem deteriorar quaisquer elementos arquitectónicos e decorativos, 

nomeadamente cunhais, emolduramentos de vãos, gradeamentos, bases de varandas 

e cornijas ou prejudicar a composição da arquitectura dos edifícios. 
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2. É interdita a instalação de: 

a) Reclamos, e publicidade em geral, fora do espaço disponível nos pisos térreos 

dos edifícios, com excepção da publicidade de unidades hoteleiras e edifícios 

ocupados por uma única entidade, onde é admissível a colocação de letras 

soltas num dos andares de elevação, usando-se preferencialmente os seguintes 

materiais: bronze, cobre, latão e aço inox;  

b) Reclamos colocados na cobertura de edifícios; 

c) Telas e lonas publicitárias em empenas e fachadas de imóveis, com excepção 

das instaladas sobre tapumes de edifícios em obras; 

d) Anúncios electrónicos; 

e) Suportes publicitários autónomos, nomeadamente paineis, mupis, colunas 

publicitárias e mastros, com excepção dos suportes informativos de iniciativa 

municipal; 

f) Palas e alpendres balançados sobre os passeios; 

g) Publicidade em palas e estores; 

h) Vitrinas entre vãos, com excepção das vitrines legalmente exigíveis em 

restaurantes e estabelecimentos hoteleiros, as quais não devem ultrapassar os 

0,06m de profundidade; 

i) Publicidade colocada perpendicularmente às fachadas, com excepção da 

sinalização das farmácias e das caixas automáticas, bem como dos anúncios 

que apresentem a espessura mínima que resulta do próprio material constituinte, 

nomeadamente lonas ou chapas metálicas, cuja distância ao solo não seja 

inferior a 2,00m e que não excedam as seguintes dimensões: 0,60m de altura, 

0,50m de largura, 0,03m de espessura; 

j) Caixas iluminadas interiormente, com excepção dos casos em que as mesmas 

se enquadrem no plano interior do vão atrás do vidro. 

 


