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CONTEÚDO DOCUMENTAL DO PLANO 

Nos termos do artigo 91º do RJIGT aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, o presente Plano de Pormenor é  constituído  por: 

• Regulamento e respectivos Anexos  
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• Planta de Implantação 

• Planta de Condicionantes e outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 

O Plano é acompanhado  por: 

• Relatório de Fundamentação do Plano 

• Planta de Enquadramento 

• Planta da Mobilidade 

• Planta de Compromissos Urbanísticos (com a indicação das licenças ou 

autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações 

prévias favoráveis em vigor) 

• Planta de colectores 

• Planta da situação existente 

• Ortofotomapa 

• Planta da Estrutura Cadastral 

• Planta dos Equipamentos e Serviços Públicos 

• Planta dos Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local 

• Planta de Usos predominantes 

• Planta de Volumetria 

• Planta do Estado de Conservação do edificado 

• Plantas das Infra-estruturas existentes 

• Extractos do Regulamento e das Plantas de Ordenamento e Condicionantes do 

PDM 

• Plantas com a implantação das redes de infra-estruturas com delimitação das 

aéreas a elas afectas 

• Outros estudos sectoriais que constituem os anexos da caracterização 

seguidamente identificados. 

 

Do mesmo modo, fazem parte do seu conteúdo material os elementos estabelecidos pelo 

artigo 66º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, que o constituem como um 

Plano de Salvaguarda.  
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ANEXOS DA CARACTERIZAÇÂO 

Anexo 1  – Informação síntese das sugestões da Participação Pública Preventiva após 

publicação de aviso de elaboração Plano de Pormenor da Baixa Pombalina 

Anexo 2  – Decreto nº 9/2009, de 2 de Março: Declaração da Área Crítica de Recuperação 

e Reconversão da Baixa - Chiado e Planta 

Anexo 3  – Planta da 1ª Suspensão Parcial do P.D.M. e Texto das Medidas Preventivas 

para os 4 projectos âncora 

Anexo 4  – Planta da 2ª Suspensão do P.D.M. para a Área Histórica da Baixa e Texto das 

Medidas Preventivas 

Anexo 5  – Caracterização do Espaço Público 

Anexo 6  – Estudo Preliminar: Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia 

Anexo 7  – Tipologias Arquitectónicas e Construtivas 

Anexo 8  – Azulejaria 

Anexo 9  – Carta Arqueológica 

Anexo 10  – Plantas Estudo de Caracterização da Situação Actual da Mobilidade e 

Transporte 

Anexo 11  – Plantas de Cadastro de Colectores Existentes 

Anexo 12  – Estudo Acústico 

ANEXOS DO RELATÓRIO 

Anexo A  – Identificação dos imóveis, conjuntos edificados, objectos singulares e lojas 

históricas constantes da Planta de Componentes Patrimoniais Urbanas – Carta Municipal 

do Património.  

Anexo B  – Fichas Justificativas dos edifícios com possibilidade de aumento de altura de 

fachada. 

EQUIPA DO PLANO  

O Plano de Pormenor foi elaborado pelos serviços internos da Câmara Municipal de Lisboa 

em parceria com o IGESPAR e IP/DRC-LVT no âmbito do protocolo com a CML. 

Foi coordenado pelas Direcções Municipais de Planeamento Urbano, Direcção Municipal 

de Conservação e Reabilitação Urbana e Gabinete do Sr. Vice-Presidente Manuel 

Salgado.  
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A - Introdução 

O presente relatório foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

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

a fundamentação técnica das soluções apresentadas no Projecto do Plano de Pormenor 

de Salvaguarda da Baixa Pombalina (PPSBP), suportada na identificação e caracterização 

dos recursos territoriais da sua área de intervenção e na avaliação das condições 

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

 

O relatório está estruturado em três grandes capítulos: 

• Um capítulo introdutório com o enquadramento legal do plano, a sua área de 

intervenção, o enquadramento na cidade e os grandes objectivos programáticos de 

desenvolvimento do plano; 

• O segundo capítulo corresponde à análise e diagnóstico da situação actual; 

• O terceiro capítulo designado por Proposta, que define os objectivos estratégicos e 

a solução urbanística de intervenção. 

1. Enquadramento Legal do Plano 

1.1. Natureza Jurídica e Vinculação do Plano  

O Plano de Pormenor Baixa Pombalina é um plano municipal de ordenamento do território, 

elaborado pela Câmara Municipal de Lisboa ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, o qual 

estabelece o regime de uso do solo na respectiva área de intervenção, definindo um 

modelo de evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas 

urbanos.  

 

O Plano constitui um Plano de Salvaguarda com as especificidades constantes no Decreto-

Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro e com os efeitos previstos no artigo 69º deste diploma 

legal.  

 
O Plano tem a natureza de regulamento administrativo e com ele devem adequar-se todos 

os programas e projectos, públicos e privados, a realizar na sua área de intervenção. As 
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disposições do Plano são vinculativas para as entidades públicas e ainda, directa e 

imediatamente, para os particulares. 

1.2. Elaboração do Plano, Suspensão Parcial do PDM,  Medidas Preventivas 

e Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanís tica 

A elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina e os respectivos 

Termos de Referência foram aprovados pela Câmara Municipal em 19 de Março de 2008, 

mediante a Proposta n.º 90/CM/2008. 

 

O Plano abrange a totalidade da área classificada no Plano Director Municipal de Lisboa, 

ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/94, de 29 de Setembro, como 

“Área Histórica da Baixa” e ainda a Área Critica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística da Baixa-Chiado, delimitada por deliberação da Assembleia Municipal de 

Lisboa de 27/05/2008 e aprovada através do Decreto n.º 9/2009, de 2 de Março. 

 

A decisão de desenvolvimento de um Plano de Pormenor de Salvaguarda tem a ver com o 

inegável valor patrimonial da Baixa lisboeta e a necessidade urgente da sua 

renovação/requalificação face à imagem de degradação que aparenta actualmente. 

 

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

deliberação da Câmara Municipal de Lisboa de 19 de Março de 2008 e constituída pelas 

seguintes personalidades de reconhecido mérito nas áreas da história, da reabilitação 

urbana, da geologia, do património e da estética urbana: Dr.ª Raquel Henriques da Silva, 

Eng.º Maranha das Neves, Dr. Gabriel de Almeida, Arqt.º Flávio Lopes, Dr.ª Alexandra 

Gaspar e o Presidente da Junta de Freguesia de São Nicolau, António Manuel. 

 

Após a publicação de aviso de elaboração do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina no 

Diário da Republica, 2ª série, decorreu o período de participação pública preventiva entre 5 

e 26 de Maio de 2008, nos termos do art.º 77º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 2 de 

Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. 

 

No decorrer desse período realizou-se uma sessão pública de apresentação dos Termos 

de Referência, em que estiveram presentes cerca de 100 participantes e foram 

apresentadas cinco sugestões escritas, cuja síntese consta do anexo 1 . Na sua 
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ponderação, algumas são consideradas pertinentes e são integradas nas propostas do 

Plano. 

 
Para fazer face ao actual estado da Baixa-Chiado de degradação das condições de 

solidez, segurança e salubridade dos edifícios, de carências e insuficiências urbanísticas, 

de equipamentos sociais, de áreas livres e de espaços verdes, que tem acarretado o 

abandono generalizado da população residente, que, por seu turno, arrasta maior 

degradação do parque edificado, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou em 27 de 

Maio de 2008 a delimitação da Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística da 

Baixa-Chiado (ACRRU), aprovada pelo Decreto n.º 9/2009, de 2 de Março (ver anexo 2 ). 

 

Sob proposta da Câmara Municipal n.º 91/CM/2008, a Assembleia Municipal de Lisboa 

aprovou, em 27 de Maio de 2008, a Suspensão Parcial do R.P.D.M. (art.º 38º a 40º e o 

estabelecimento de Medidas Preventivas nas áreas correspondentes a quatro intervenções 

prioritárias, identificadas na planta constante do anexo 3  e que constituem os designados 

“projectos âncora” para a reabilitação desta área da cidade (ratificada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 153/2008, publicada no D.R., 1ª série, n.º 199, de 14 de 

Outubro) e que se referem a: 

 
1. Rua Augusta 24-32 / Rua da Prata 23-43 / Rua S. Julião 79-111 e Rua do Comércio 

66-100 para instalação do Museu do Design e da Moda – MUDE. 

2. Rua dos Fanqueiros 170-178 / Rua da Madalena 147-155 criação de acesso 

público por meio mecânico à encosta do Castelo através do mercado do Chão do 

Loureiro. 

3. Rua de S. Julião 201 (Igreja S. Julião) -207 futuro Museu do Banco de Portugal. 

4. Edifícios do Terraço do Quartel da GNR/Carmo – demolição de anexos degradados 

da GNR para criação de um espaço público de lazer e recriação da função 

originária e que permitirá a ligação ao Museu das Ruínas do Carmo. 

 

Posteriormente, com a intenção de suster e inverter a situação, solucionando 

atempadamente inúmeros casos que conduziam a uma rápida desvitalização e declínio da 

zona da Baixa, sob proposta da Câmara Municipal n.º 647/CM/2008, a Assembleia 

Municipal de Lisboa aprovou em 23 de Setembro de 2008, o estabelecimento de Medidas 

Preventivas para toda a área classificada no PDM como “Área Histórica da Baixa”, 

identificada na planta constante do anexo 4 , acompanhado da suspensão dos artºs 38º a 
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40º daquele Plano na mesma área (ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

192/2008, publicada no D.R., 1ª série, n.º 239, de 11 de Dezembro). 

As Medidas Preventivas propõem um conjunto de regras excepcionais que permitem a 

realização de determinadas obras de alteração, de reconstrução e de demolição que irão 

permitir a requalificação do edificado e consequente revitalização e dinamização da Baixa 

de Lisboa, durante dois anos ou até à entrada em vigor do Plano de Pormenor.  

 

Com a aprovação das Medidas Preventivas já foram licenciadas algumas dezenas de 

obras, traduzindo o início da recuperação do edificado e da revitalização e modernização 

da Baixa.  

 

As Medidas Preventivas não abrangem as áreas classificadas pelo P.D.M. como “Área 

Histórica Habitacional” e “Área de Usos Especiais” que integram a área de intervenção do 

Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina.  

2. Localização da Área de Intervenção 

A área de intervenção do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 

(PPSBP) abrange um território de 44,4 ha e inclui as freguesias de S. Nicolau, S. Justa, 

Mártires, Madalena, Sacramento, Sé e S. Paulo. 

 

A área de intervenção do Plano é limitada: 

• a Norte, pela Rua 1.º de Dezembro, Praça D. João da Câmara, Largo do Regedor, 

Largo de S. Domingos, Rua Barros Queirós, Rua de D. Duarte e Rua João das 

Regras; 

• a Nascente, pela Rua do Poço do Borratem, Rua da Madalena, Largo Adelino 

Amaro da Costa, Rua de S. Mamede, Calçada do Correio Velho, Rua da Padaria e 

Rua dos Bacalhoeiros; 

• a Sul, pela Av. Infante D. Henrique e a frente de rio na zona compreendida entre a 

Praça do Comércio e o quarteirão definido pelas Agências Europeias; 

• a Poente, pelo Largo do Corpo Santo, Travessa do Cotovelo, Rua Vítor Córdon, 

Largo da Academia Nacional de Belas Artes, Rua Ivens, Calçada Nova de S. 

Francisco, Rua Nova do Almada, Rua do Crucifixo, Rua do Ouro, Rua do Carmo, 

Largo do Carmo e Calçada do Carmo. 
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3. Enquadramento na Cidade 

Da imagem da Baixa Pombalina vista do Tejo ressalta a imponente Praça do Comércio e o 

contraste entre a malha reticulada da Baixa e a malha de estrutura medieval de ruas 

estreitas e orgânicas da encosta nascente da Sé, Alfama, Colina do Castelo e Mouraria e a 

encosta poente do Chiado e do Bairro Alto, fruto da expansão da cidade e das linhas 

orientadoras do Plano de reconstrução da Baixa, após o terramoto.  

 

A Baixa de hoje é o resultado da implementação do Plano de reconstrução da cidade 

destruída pelo terramoto de 1755. 

 

Da autoria de Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, o seu desenho é 

marcado e caracterizado por uma malha reticulada composta por 8 ruas no sentido norte – 

sul que ligam o Rossio ao Terreiro do Paço, cruzadas por 9 ruas dispostas no sentido 

nascente – poente. 

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina confina 

com a área de intervenção de outros planos municipais de ordenamento do território 

(PMOT) eficazes:  

• o Plano de Urbanização  do Núcleo Histórico de Alfama e da Colina do Castelo e o 

Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria ambos a nascente 

(publicados no DR, II série, nº 239, de 15 de Outubro de 1997); 

• o Plano de Pormenor para Recuperação da Zona Sinistrada do Chiado a poente 

(publicado no DR, II série, nº 187, de 13 de Agosto de 1996); 

• e o Plano de Urbanização da Av. da Liberdade e Zonas Envolventes (PUALZE) a 

norte (publicado no DR, II série, n.º 175, de 9 de Setembro de 2009). 

 

Na encosta poente, um pouco mais afastado da área de intervenção do presente plano, 

situa-se o Plano de Urbanização do Núcleo Histórico do Bairro Alto e Bica (publicado no 

DR, II série, nº 238, de 14 de Outubro de 1997). 

 

Refira-se que não existe sobreposição entre as respectivas áreas de intervenção do 

PPSBP e os Planos Municipais anteriormente mencionados, conforme se pode constatar 

na Planta de Enquadramento na Cidade , que faz parte integrante do presente projecto e 

que assinala a localização destes IGT. 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

16 

4. Objectivos Gerais 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina assume na sua essência os 

objectivos da Proposta de Revitalização da Baixa-Chiado de 2006,  elaborado pelo 

Comissariado criado para proceder à elaboração de um projecto integrado de 

“Revitalização da Baixa-Chiado”  

 

Em 19 de Março de 2008 através da Proposta n.º 120/AM/2008, o executivo submete à 

Assembleia Municipal, a revisão do Relatório – Proposta de Setembro de 2006 de 

Revitalização da Baixa-Chiado, de ora em diante designada por proposta de revitalização 

da Baixa-Chiado de 2008.   

 

A estratégia proposta pelo Comissariado para a recuperação, reabilitação e revitalização 

da Baixa-Chiado, focaliza-se na articulação entre um conjunto de ideias estruturantes e um 

conceito urbanístico próprio, propondo uma organização do espaço que tem por base o 

edificado existente, propondo a salvaguarda e valorização patrimonial, redistribuindo usos 

e funções, repensando a mobilidade e estabelecendo novas ligações, valorizando o 

espaço público e apostando na qualificação ambiental. 

Apresenta sete projectos prioritários organizados em torno das seguintes ideias base: 

1. Conquistar uma função comercial e de lazer relevante para a Baixa-Chiado, como 

centro histórico de vocação comercial e turística;  

2. Dinamizar o surgimento de novas actividades, privilegiando a zona com instalação 

de centros de decisão e criatividade públicos e privados; 

3. Dotar a Baixa-Chiado de um espaço residencial específico, superando as limitações 

físicas e de mobilidade e oferecendo soluções de comércio de proximidade para os 

moradores. 

 

Os sete projectos prioritários a desenvolver para a Baixa-Chiado apresentados na proposta 

do Comissariado são os seguidamente identificados: 

 

a. Recuperação e reabilitação do edificado: “…Apostar na recuperação e 

reabilitação do edificado através de uma acção equilibrada de valorização 

patrimonial e criação de condições de conforto e segurança de acordo com os 

actuais padrões…”. 
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b. Frente Ribeirinha: “… Criação de uma frente ribeirinha coerente, integrando a 

concretização dos projectos em curso (Reposição do Zona do Cais das Colunas, 

Edifícios das Agências Europeias e Terminal de Cruzeiros) e um espaço público 

qualificado que privilegie a ligação ao Tejo e a memória da componente histórica do 

local…”.  

 

c. Um Novo Terreiro do Paço: “…Tornar o Terreiro do Paço numa praça capaz de 

atrair pessoas e afirmar-se como uma das grandes referências turísticas da cidade 

e do País. A concretização deste objectivo passará pela obtenção de uma efectiva 

diversificação dos usos dos espaços da “Praça do Comércio” sem perca do seu 

valor simbólico e de representação…”. 

 

d. Pólo Cultural: “…Dinamização da área como pólo aglutinador de actividades 

culturais diversificadas na área da museologia, dos espectáculos (música e teatro) 

e das artes e do design…”. 

 

e. Espaço Comercial a Céu Aberto: “…Consolidar o conceito de grande espaço 

comercial aberto apoiando o empreendorismo comercial desenvolvendo acções de 

gestão que conduzam à criação das condições necessárias à competitividade: 

limpeza, segurança, iluminação, promoção, logística, horários de funcionamento, 

etc. Tornar as Ruas da Vitória e de Santa Justa em artérias vivas e qualificadas de 

oferta comercial e de restauração, suportadas pelo reforço da acessibilidade à zona 

Baixa-Chiado e ao Castelo…”. 

 

f. Construção de um Espaço Público de Excelência: “…A criação de um espaço 

público de excelência através de várias acções integradas, nomeadamente: 

modernização das redes de infra-estruturas enterradas (de energia, 

telecomunicações e saneamento básico), reperfilamento de ruas, elaboração de um 

plano de iluminação, criação de uma sinalética própria e de mobiliário urbano 

único…”. 

 

g. Reforço da Mobilidade Interna e Externa: ”…Diminuição do carácter rádio-

concêntrico da rede rodoviária da cidade em articulação com a progressiva 

limitação do atravessamento automóvel da Baixa-Chiado, complementado por um 
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reforço e incentivo à utilização dos transportes públicos e à concretização de uma 

oferta alargada de estacionamento…”. 

 

O Plano de Pormenor da Baixa Pombalina aposta na visão, nas ideias chave e nos 

projectos estruturantes delineados no Relatório do Comissariado de 2006, que devem 

continuar a servir de quadro de referência para pautar as intervenções na área do PPBP.  

 

O desenvolvimento do Plano de Pormenor tem como base as opções estratégicas de 

intervenção, as potencialidades de regeneração urbanística e os objectivos programáticos 

expressos nos Termos de Referência, aprovados a 19 de Março de 2008 pela Câmara 

Municipal, seguidamente identificados: 

 

• Promover a regeneração urbana duma área central em processo de decadência 

urbanística, constituída em grande parte por edifícios devolutos e em mau estado 

de conservação; 

• Regulamentar as condições de intervenção nos edifícios e nos espaços públicos; 

• Preservar a identidade histórica e arquitectónica; 

• Garantir a sua revitalização e revalorização funcional; 

• Criar um espaço público de qualidade; 

• Criar equipamentos em complemento dos já existentes de modo a atrair população 

residente; 

• Articular e reforçar as redes de infra-estruturas de subsolo, bem como modernizar 

as redes de transmissão de dados e voz, em função da ocupação urbana a 

consignar em Plano; 

• Articular a cidade com a Zona Ribeirinha fronteira como continuação natural da 

área do Plano, aproveitando a grande oportunidade da nova gestão desta área. 

 

Nos Termos de Referência do Plano de Pormenor foram considerados os objectivos 

estabelecidos no artº 125º do Anexo 4 do RPDM para as Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão, abrangidas pela área de intervenção do Plano. 
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B – ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 

1. Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor na Á rea de 

Intervenção do Plano 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano Regional 

de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) e o Plano 

Director Municipal de Lisboa (PDML) são os instrumentos de gestão territorial eficazes 

para a área de intervenção do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina. 

1.1. PNPOT 

O Plano respeita as orientações específicas para a elaboração de planos municipais de 

ordenamento do território definidas no Programa Nacional de Ordenamento do Território, 

aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro (identificadas no capítulo 3 e traduzidas 

num conjunto de medidas do programa das políticas, que são sintetizadas no quadro III -

Medidas Prioritárias e IGT, do Programa de Acção). 

1.2. Enquadramento no PROTAML 

O PROTAML constitui o quadro de referência para a elaboração do PPSBP, sendo um dos 

seus objectivos fundamentais a promoção da qualificação urbana dos centros históricos. 

No Capítulo II alínea c) do n.º 4, referente às Opções Estratégicas, o PROTAML aponta 

para as opções fundamentais a ter em consideração no processo de revitalização das 

áreas históricas, donde se salienta: 

• “a recuperação e reabilitação dos edifícios – quer do parque habitacional, quer do 

patrimonial; 

• o tratamento cuidado dos espaços públicos; 

• a gestão dos serviços e comércio; 

• o forte investimento nas áreas da cultura e desporto; 

• a promoção da participação cívica – reforço de colectividades e associações 

culturais: 

• e ainda a melhoria das acessibilidades em transporte público e a gestão do 

estacionamento”. 
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O PROTAML apresenta no Capítulo IV as Normas Orientadoras específicas para 

Lisboa e relativamente à área urbana central a revitalizar refere que a reabilitação do 

centro tradicional da cidade de Lisboa  deve ser encarada numa perspectiva de gestão 

integrada e deve decorrer dos seguintes aspectos: 

• “Implantação de actividades inovadoras e de qualidade; 

• Criação de condições favoráveis à reabilitação e manutenção da função 

habitacional; 

• Controlo e inversão dos processos de degradação física e funcional do parque 

edificado e do espaço público; 

• Criação de espaços públicos qualificados; 

• Dinamização do comércio, dos serviços e de actividades culturais e recreativas; 

• Apoio às populações afectadas por fenómenos de desqualificação, pobreza e 

exclusão social.” 

1.3. Enquadramento no P.D.M. 

Classificação do Espaço Urbano: 

A área de intervenção do PPSBP na planta de Ordenamento do P.D.M. abrange as 

seguintes categorias de classe de espaço urbano: 

Área Histórica da Baixa (art.º 38º a 40º) 

Área Histórica Habitacional (art.º 31º a 37º) 

Área de Usos Especiais (art.º 85º e 86º) 

 

E ainda as Áreas Canais Rodoviárias que integram as vias existentes (art.º 95º). Ficando 

as intervenções urbanísticas e a edificabilidade condicionadas ao definido nos artigos 

correspondentes a cada classe de espaço.  
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Relativamente à classe de espaço classificada como área Histórica da Baixa, na falta de 

Plano de Pormenor ou de Regulamento Municipal, o P.D.M. apenas permitia a realização 

de obras de beneficiação, restauro, conservação ou alterações pontuais com vista à 

reposição das características primitivas dos edifícios originais e que não implicassem a 

demolição de elementos estruturais, de fachadas, coberturas ou abertura de caves. 

 

Durante cerca de 14 anos, esta condicionante foi um forte obstáculo à revitalização do 

conjunto arquitectónico e urbanístico da Baixa Lisboeta, como facilmente se pode constatar 

pelo estado actual desta zona da cidade. 

 

De modo a evitar o agravamento das situações existentes que possam de algum modo 

limitar a acção do planeamento ou comprometer os objectivos que estão na base da 

decisão de elaboração do Plano de Pormenor, a Assembleia Municipal aprovou o 

estabelecimento de Medidas Preventivas e a suspensão dos art.º 38º a 40º do R.P.D.M., 

para a área classificada no P.D.M. como “Área Histórica da Baixa”, conforme referido no 

ponto 1.2. referente ao Enquadramento Legal do Plano.  

 

Componentes Ambientais Urbanas: 

Na Planta de Ordenamento das Componentes Ambientais Urbanas 2.1. do P.D.M. é 

identificado o Sistema de Corredores Verdes na Praça D. Pedro IV e o Sistema Húmido no 

Campo das Cebolas. 

 

E na Planta de Componentes Ambientais 2.2. a área de intervenção do Plano é identificada 

como Núcleo de Interesse Histórico, como Espaço Público Ribeirinho na Praça do 

Comércio, Vales e Frente Ribeirinha e zona de maior risco sísmico sujeita a 

condicionantes. 

 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão:  

O PPSBP integra-se nas seguintes Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

previstas no Anexo IV do R.P.D.M.: 

• UOP 08 – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da Baixa; 

• UOP 01 – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da Área Histórica Central; 

• UOP 09 – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do Martim Moniz; 
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Para os planos municipais de ordenamento do território a desenvolver para a UOP08 da 

Baixa, que abrange quase a totalidade da área do Plano, o PDM define os seguintes 

objectivos (art.º 125º):  

• Promover a elaboração de estudos especializados que regulamentem as condições 

de intervenção nos edifícios e nos espaços públicos; 

• Preservar a identidade histórica e arquitectónica, com vista à classificação da área 

histórica da Baixa como património mundial; 

• Promover estudos, em articulação com a APL, no que respeita à frente ribeirinha; 

• Garantir a sua revitalização e revalorização funcional. 

 

Inventário Municipal do Património: 

 

Atendendo à diferença qualitativa dos imóveis que integram a área de intervenção do 

Plano este terá presente o particular valor dos imóveis e conjuntos edificados incluídos no 

inventário municipal do património, de acordo com listagem constante do Anexo 1 do 

Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa. 

 

Na planta de Ordenamento do Inventário Municipal do Património encontram-se 

delimitadas as Áreas de Potencial Valor Arqueológico: A zona da Baixa Pombalina está 

classificada com o nível de intervenção 1 e a zona da Frente Ribeirinha – Terreiro do Paço, 

encontra-se com a classificação de nível de intervenção 2.  

 

O presente Plano de Pormenor de Salvaguarda estabelece condicionamentos ao uso, à 

ocupação do solo e à realização de obras, tendo em conta a salvaguarda e valorização do 

património arqueológico e das áreas de interesse arqueológico, de acordo com o definido 

no art.º 15º do R.P.D.M. 
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Listagem dos Imóveis do IMP: 

CODIGO FREGUESIA DESIGNACAO CLASS_IMP 
19.02 Madalena Edifício/ Largo de Adelino Amaro da Costa, 8. Imóvel 

19.03 Madalena Palácio Penafiel/ Rua de São Mamede, 21. Palácio do Correio – Mor Imóvel 
19.04 Madalena Prédio de rendimento / Rua da Madalena, 119. Imóvel 

19.05 Madalena Prédio de rendimento/ Rua da Madalena, 113. Imóvel 
19.06 Madalena Prédio de rendimento/ Rua da Madalena, 97. Imóvel 

19.07 Madalena 
Prédio do Almada/ Travessa do Almada; Largo da Madalena. Lapides das 
Pedras Negras (MN). Imóvel 

19.08 Madalena Prédio de rendimento/ / Rua da Madalena, 85. Imóvel 

19.09 Madalena 
Igreja da Madalena/ Largo da Madalena. Portal principal da Igreja da 
Madalena (MN) Imóvel 

19.10 Madalena 
(Antigo) Banco de Angola/ Rua da Prata, 14-22; Rua do Comércio, 59-61. 
União de Bancos Portugueses. Imóvel 

19.11 Madalena Edifício/ Rua dos Fanqueiros, 15.  Imóvel 
19.12 Madalena Café Martinho da Arcada/ Praça do Comércio (IIP). Imóvel 

19.13 Madalena Igreja da Conceição – Velha/ Rua da Alfândega (MN). Imóvel 
20.13 Mártires Palacete Loures/ Rua Ivens, 35-43. Grémio Literário Imóvel 

20.14 Mártires Loja Instanta/ Rua Nova do Almada, 57. Imóvel 

20.18 Mártires 
Tribunal da Boa-Hora/ Largo da Boa Hora. (Antigo) Convento da Boa-
Hora. Imóvel 

20.22 Mártires Palacete Romântico/ Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 2. Imóvel 

20.24 Mártires 
(Antiga) Padaria Inglesa (fachada) / Largo de São Julião, 10. Banco 
Borges & Irmão. Imóvel 

20.26 Mártires Loja Casa Mestra/ Calçada de São Francisco, 1-A. Imóvel 
20.27 Mártires Palacete dos Viscondes de Bessone/ Rua Victor Córdon, 1. Imóvel 

27.02 Sacramento 
Convento do Carmo/ Largo do Carmo. Igreja do Carmo ( MN); Ruínas do 
Carmo ( MN). Imóvel 

27.10 Sacramento Troço das Muralhas do Carmo/ Rua do Carmo, 75-87. 
Objecto 
Singular 

27.11 Sacramento Joalharia do Carmo/ Rua do Carmo, 87-A Imóvel 
27.12 Sacramento Luvaria Ulisses/ Rua do Carmo, 87-A. Imóvel 

27.13 Sacramento Loja Ana Salazar/ Rua do Carmo, 87. Imóvel 
31.24 Sta Justa Praça Dom Pedro IV (IIP)  

31.25 Sta Justa 
Teatro Nacional de D. Maria II/ Praça de D. Pedro IV; Teatro Nacional 
Almeida Garrett (IIP) Imóvel 

31.26 Sta Justa Valentim de Carvalho/ Praça de D. Pedro IV, 56-58. Imóvel 

31.27 Sta Justa 
Edifício do Hotel Metrópole/ Praça de D. Pedro IV, 27-33; frente Rua do 1º 
de Dezembro, 28-38. Imóvel 

31.28 Sta Justa Farmácia Azevedo/ Praça de D. Pedro IV, 31-33. Imóvel 

31.29 Sta Justa 
Edifício do Café Nicola e da Tabacaria Mónaco/ Praça de D. Pedro IV; 
frente Rua do 1º de Dezembro, 16-26. Imóvel 

31.30 Sta Justa Café Nicola/ Praça de D. Pedro IV, 25. Imóvel 

31.31 Sta Justa Tabacaria Mónaco/ Praça de D. Pedro IV, 21. Imóvel 

31.32 Sta Justa Monumento a D. Pedro IV / Praça de D. Pedro IV. 
Objecto 
Singular 

31.33 Sta Justa Fontes monumentais e bebedouro do Rossio/ Praça de D. Pedro IV. 
Objecto 
Singular 

31.34 Sta Justa Loja “Can-Can”/ Praça de D. Pedro IV, 118.  

31.36 Sta Justa Estátua equestre de D. João I/ Praça da Figueira. 
Objecto 
Singular 

31.37 Sta Justa 
Igreja de S. Domingos/ Largo de S. Domingos, Travessa Nova de São 
Domingos; Rua de D. Duarte ( IIP). Imóvel 
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Listagem dos Imóveis do IMP (cont.): 

CODIGO FREGUESIA DESIGNACAO CLASS_IMP 
48.02 S.Nicolau Livraria Diário de Noticias/ Rua do Ouro, 296; Rossio. Imóvel 

48.03 S.Nicolau Joalharia Ferreira Marques, Filhos/ Rossio, 7-9 Imóvel 

48.04 S.Nicolau Arco do Bandeira/ Rossio. 
Objecto 
Singular 

48.05 S.Nicolau 
Hotel Internacional/ Rua Augusta, 284-286; Rua dos Condes de Monsanto, 
3. Imóvel 

48.06 S.Nicolau Mercearia Manuel Tavares, Lda. Rua dos Condes de Monsanto, 1-A-1-B. Imóvel 
48.07 S.Nicolau Confeitaria Nacional/ Praça da Figueira, 18- B; Rua dos Correeiros.  Imóvel 
48.08 S.Nicolau Loja Betesga/ Praça da Figueira, 14-A; Rua dos Douradores. Imóvel 

48.09 S.Nicolau Animatógrafo do Rossio/ Rua dos Sapateiros, 225-229. Imóvel 
48.10 S.Nicolau Joalharia Barbosa & Esteves/ Rua da Prata, 293-297. Imóvel 

48.11 S.Nicolau Livraria Aillaud & Lello/ Rua do Carmo, 80-84. Imóvel 
48.12 S.Nicolau Casa Chineza/ Rua do Ouro, 274-278; Rua dos Sapateiros, 213-215. Imóvel 

48.13 S.Nicolau Casa Macário/ Rua Augusta, 272. Imóvel 
48.14 S.Nicolau Sapataria Bandarra/ Rua de Santa Justa, 78. Imóvel 
48.16 S.Nicolau Alfaiataria Nunes Corrêa/Rua Augusta, 250. Imóvel 

48.17 S.Nicolau 
(Antigo) Edifício da Agencia Havas/ Rua do Ouro, 234-242; Banco Totta & 
Açores. Imóvel 

48.18 S.Nicolau 
Crédito Predial Português/ Rua Augusta, 233-241; Rua dos Sapateiros, 
174-178. Imóvel 

48.19 S.Nicolau Farmácia Normal/ Rua da Prata, 218-220. Imóvel 
48.22 S.Nicolau Camisaria Pitta (fachada) / Rua Augusta, 195-197. Imóvel 

48.23 S.Nicolau Perfumaria Benamor / Rua Augusta, 200. Imóvel 
48.24 S.Nicolau Loja Louis Vuitton/ Rua Augusta, 196. Imóvel 

48.25 S.Nicolau Casa Penim/ Rua Augusta, 184-186. Imóvel 
48.26 S.Nicolau Perfumaria Zinália/ Rua Augusta, 180. Imóvel 

48.27 S.Nicolau Ermida de Nossa Sra. da Vitoria/ Rua da Vitória. Imóvel 
48.29 S.Nicolau Papelaria Progresso/ Rua do Ouro, 151-155. Imóvel 
48.30 S.Nicolau Alfaiataria Rosado e Pires, Lda./Rua Augusta, 154-156. Imóvel 

48.31 S.Nicolau Igreja de S. Nicolau/ Rua da Vitória. Imóvel 

48.32 S.Nicolau 
(Antigo) Convento de Corpus Christi/ Rua dos Fanqueiros, 113-117, Rua 
de S. Nicolau; Rua dos Douradores. Imóvel 

48.33 S.Nicolau 
(Antigo) Banco de Fomento Nacional/ Rua da Conceição, 134-136, Rua do 
Crucifixo, 7-9. Banco Totta & Açores. Imóvel 

48.34 S.Nicolau Banco Totta & Açores/ Rua do Ouro, 82-92; Rua dos Sapateiros, 21. Imóvel 

48.35 S.Nicolau 
Termas Romanas da Rua da Prata/ entrada frente ao nº 60 da Rua da 
Conceição. Imóvel 

48.36 S.Nicolau Tinturaria Portugal/ Rua da Conceição, 115. Imóvel 
48.37 S.Nicolau Retrosaria Bijou/ Rua da Conceição, 91. Imóvel 
48.38 S.Nicolau Loja Chá –Vianna – Café/ Rua da Prata, 61-65. Imóvel 

48.39 S.Nicolau Banco Bilbao y Vizcaya/ Rua do Ouro, 40-48; Rua de S. Julião. Imóvel 
48.40 S.Nicolau Ermida de Nossa Sra. da Oliveira/ Rua de S. Julião, 136-138. Imóvel 

48.41 S.Nicolau Prédio pombalino de rendimento/ Rua Augusta, 44-54. Imóvel 
48.42 S.Nicolau Igreja de S. Julião/ Largo de São Julião. Imóvel 

48.44 S.Nicolau Pelourinho de Lisboa/ Praça do Município ( MN). 
Objecto 
Singular 

48.45 S.Nicolau Paços do Concelho de Lisboa/ Praça do Município. Imóvel 

48.46 S.Nicolau Leitaria A Camponesa/ Rua dos Sapateiros, 155-157. Imóvel 
48.47 S.Nicolau (Antigo) Arsenal da Marinha/ Rua do Arsenal. Imóvel 
48.48 S.Nicolau Capela de São Roque/ Rua do Arsenal (IIP). Imóvel 
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Listagem dos Imóveis do IMP (cont.): 

CODIGO FREGUESIA DESIGNACAO CLASS_IMP 

48.49 S.Nicolau 
Arco da Rua Augusta/ Rua Augusta; Praça do Comércio (MN); Arco 
Triunfal (MN); Estátua equestre de D. José (MN). 

Objecto 
Singular 

52.23 Sé 
(Antiga) Repartição da Propriedade Industrial/ Campo das Cebolas; Rua 
da Alfandega. Imóvel 

52.24 Sé Armazém no Campo das Cebolas/ Rua do Instituto Virgílio Machado, 10. Imóvel 

52.25 Sé 
Câmara dos Despachantes Oficiais / Rua do Instituto Virgílio Machado, 12-
14. Imóvel 

 
 
Listagem dos Conjuntos Edificados do IMP: 

CODIGO FREGUESIA DESIGNACAO CLASS_IMP 
19.14 Madalena Campo das Cebolas Conjunto 

20.22 Mártires Palacete Romântico/ Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 2. Conjunto 
27.10 Sacramento Troço das Muralhas do Carmo/ Rua do Carmo, 75-87. Conjunto 
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2. Enquadramento Histórico e Transformação Urbana 

2.1.  Território 

2.1.1. O Sítio Natural 

Qualquer referência à “Baixa pombalina” está indissociavelmente ligada ao rio Tejo e à 

própria cidade de Lisboa, à sua génese e evolução − desde as primitivas ocupações 

castrejas proto-históricas que se localizaram na colina do castelo até aos nossos dias, em 

que se procura identificar as fraquezas e as potencialidades deste território como 

elementos basilares para a realização de um plano de revitalização. 

 

Rio Tejo 

Lisboa surgiu num local geograficamente privilegiado em termos estratégicos e na 

diversidade e disponibilidade de recursos naturais, de entre os quais se destaca o rio Tejo. 

Na verdade, Lisboa é indissociável do rio Tejo, quer em termos físicos e visuais, quer na 

vivência da população que a habita e que sublima o seu rio em muitos dos poemas que 

foram escritos sobre a cidade. O rio Tejo, já no seu percurso final, entre Alcochete e Santa 

Iria, espraia-se por vários mouchões e alarga-se num delta que se estreita em gargalo 

junto à passagem para o Oceano, criando uma extensa zona de regolfo a que se dá o 

nome de Mar da Palha. 

 

O estuário do Rio Tejo inclui toda esta zona de regolfo que sofre as oscilações das marés, 

e onde se misturam as águas salinas com as águas doces.  

 

Por sua vez o Mar da Palha é um autentico mar interior, considerado o maior estuário da 

Europa Ocidental e que reúne as condições ideais para um porto de abrigo natural. 

 

No seu ponto mais largo atinge os 23 km e volta a estreitar entre o Terreiro do Paço (na 

margem Norte) e Cacilhas/Almada (na margem Sul), formando um corredor até atingir o 

oceano nas proximidades da Cova do Vapor (na margem Sul). Na margem Norte o terreno 

inflecte de direcção para o local das Lages, nas proximidades da praia de Carcavelos. 
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Figura 1 - Estuário do Tejo, via satélite 

 

O Genius Locci - génese e evolução do território 

A colina do castelo é por excelência um ponto estratégico para fixação de comunidades 

humanas pois situa-se numa zona de cotovelo, que funciona como um pequeno 

promontório, onde o Mar da Palha começa a estreitar. Do seu alto abrange-se visualmente 

todo este mar interior e as terras que o delimitam, incluindo as da outra margem, assim 

como a entrada na barra, a poente, e qualquer embarcação que venha pelo oceano e a ela 

aceda. Havia ainda um esteiro do Tejo que rodeava todo o quadrante oeste da Colina do 

Castelo, que assim ficava mais protegida de qualquer investida por terra.  

 

Embora houvesse já vários povos do paleolítico e do neolítico com povoamentos dispersos 

neste local e nas proximidades2, foi só entre o séc. VII e II a.C. que se instalaram nesta 

colina as primeiras comunidades com carácter de permanência. 

 

A vertente sudoeste desta colina, que culminava no esteiro do rio, foi o local mais 

privilegiado. Este esteiro do Rio Tejo penetrava a terra para norte, bifurcando-se no monte 

de Santana, para aí receber as águas da ribeira do vale verde (cujo talvegue corresponde 

aproximadamente à actual Rua de S. José) e as águas do vale de Arroios, que corriam 

pelos terrenos onde hoje se encontra a Avenida Almirante Reis. 
                                                 
2 Na plataforma onde assenta a Sé de Lisboa, foram encontrados vestígios de uma antiguidade compreendida 
entre o Bronze Final e o século VII a.C. 
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O esteiro que desaguava no Tejo desenvolvia-se na zona baixa, entre praias de areia, em 

contraposição com a colina de S. Jorge e o morro da Sé, cujas praias bordejavam. No lado 

poente encontra-se a colina de S. Francisco, que terminava em escarpa na zona virada ao 

Tejo.  

 

A posição privilegiada da colina do castelo articulada com a zona abrigada dos areais e do 

esteiro no sopé do morro, onde os barcos podiam ficar em seco, protegidos, foram os 

locais propícios para a fixação de povoações e deram origem à própria cidade de Lisboa.  

 

Uma das teorias para a origem da palavra Olisipo assenta no termo fenício, “alis” e “ubbo” 

que significaria enseada amena. É natural que fossem intensas as trocas comerciais com 

as costas mediterrânicas (Tartessia ficava a apenas 4 dias de barco), as costas atlânticas 

e o próprio interior fluvial. Na outra margem do Tejo destaca-se o morro de Almaraz, (futura 

Almada) e a zona baixa de Cacilhas, ambas com povoados que remontam à idade do 

Ferro. 

 

É natural que em toda a zona vestibular do Tejo se tenham formado pequenos núcleos 

especializados em actividades e artigos que servissem as actividades comerciais, com 

uma visão de complementaridade, como a indústria de cerâmica, por exemplo, para 

escoamento de produtos agrícolas e agro-pecuários. A construção naval, as salinas, os 

viveiros e as indústrias piscícolas seriam outras das actividades existentes. 

 

Num lugar com forte vocação portuária os primitivos povos deram lugar, no séc. II, à 

romanização. Neste período já a cidade tinha o oppidum, ou castelo, situado no alto da 

colina, o fórum ou centro cívico a meio da encosta, com teatro, templo e mercado, algum 

equipamento ribeirinho e portuário e ainda palácios, templos, vilas urbanas e outros 

edifícios. Na zona do actual Rossio terá existido um hipódromo que decerto aproveitou o 

teatro natural que a colina do Carmo e da Glória proporcionavam sobre esta zona. 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

35 

Figura 2 - Esteiro do Tejo com o monte S. Francisco a  poente e o monte do Castelo a nascente; a 

separar os dois braços do esteiro o monte de Santana  

 

No período muçulmano a cidade foi muralhada e o seu perímetro urbano ficou mais 

reduzido com a construção da Cerca Velha ou Cerca Moura. 

 

Em 1147 Lisboa foi conquistada aos mouros por D. Afonso Henriques. O centro urbano 

continuou a ter lugar nas zonas do castelo mas a área comercial extravasa já as muralhas 

existentes, em direcção ao rio. Nesta época, parte do vale da Baixa urbanizado, que se 

desenvolveu com a sedimentação e assoreamento do esteiro do Tejo, era já um arrabalde 

populoso.  

 

Em meados do séc. XIII, D. Afonso III instala a corte em Lisboa, no Paço da Alcáçova do 

Castelo de S. Jorge. Seu filho, D. Diniz manda erigir nova muralha, a primeira “Muralha da 

Ribeira”, para proteger a população que vivia na Baixa.  

 

É ainda D. Diniz que faz as primeiras obras de aterro do esteiro do Tejo e manda construir 

as Tercenas Reais e Estaleiros junto à escarpa de S. Francisco.  

Data desta época a construção da Rua Nova, que se desenvolvia paralela ao rio Tejo, e 

que era uma das ruas mais importantes e movimentadas da cidade.  
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No reinado de D. Fernando foi construída nova muralha – a cerca nova ou fernandina, que 

incorporava já uma grande parte do território extra-muralhas, incluindo o bairro ribeirinho 

de Alfama.  

 

Nos primeiros reinados da Dinastia de Aviz, com as conquistas em África, surgiram várias 

instituições que administravam e controlavam o comércio ultramarino, e que se localizaram 

na zona da ribeira, exterior à muralha. 

 

A casa de Ceuta que mais tarde, em 1502, dá lugar à Casa da Índia e a Casa dos 

Escravos (1486), são duas das primeiras instituições que se localizaram na zona ribeirinha. 

 

Porém, foi somente com D. Manuel I que o poder soberano e administrativo se deslocou 

para a zona ribeirinha, com a transferência da corte para o Paço Real da Ribeira, em 1505. 

 

O Paço Real foi ocupar parte das instalações das antigas Tercenas de D. Diniz, que foram 

deslocadas para ocidente do Palácio. Os novos estaleiros, conhecidos como Ribeira das 

Naus, ficavam assim perto do Paço o que facilitava o controlo pela Coroa relativamente ás 

encomendas da marinha real.  

 

O Paço Real ao longo dos tempos foi sofrendo várias alterações e agregando edifícios 

anexos e dependências, muitos deles relacionados com o exercício do poder ou com as 

transacções comerciais que entretanto se intensificaram. 

 

Data ainda da época de D. Manuel I o início da construção da Alfandega Nova, que irá 

dividir a Ribeira em dois grandes espaços públicos: o Terreiro do Paço, a nascente e a 

Praça da Ribeira, a poente, onde se estabelece o Mercado da Ribeira. 
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Figura 3 - Maquete da cidade antes do terramoto, sé c. XVIII (segundo Gustavo de Matos Sequeira). O 

edifício da Alfândega Velha divide a zona da ribeira  em dois grandes espaços públicos: o Terreiro do 

Paço e a Praça da Ribeira 

 

Em 1508, como medida de protecção militar, é construído o baluarte do Paço da Ribeira, 

da autoria de Diogo de Arruda. Até à altura existiam caravelas no Tejo que se ocupavam 

da defesa do estuário. Outros baluartes são então construídos ao longo da linha de costa.  

 

O aumento de segurança junto às margens ribeirinhas promove a construção de edificado 

ao longo da zona ribeirinha, que em alguns casos se sobrepõe à própria muralha 

defensiva.  

 

No período filipino o Paço Real foi ampliado, passando a ocupar toda a extensão poente 

do Terreiro do Paço. 

A extremidade sul deste corpo edificado, junto ao Tejo, foi rematada pela construção de 

um torreão, que tomou o nome aportuguesado do arquitecto bolonhês Fillipo Terzi, 

responsável pela obra – o torreão de Tércio. 
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Figura 4 - Vista panorâmica de Lisboa no início do s éc. XVII (óleo sobre tela alusivo à partida de S. 

Francisco Xavier para a Índia) 

 

Já após a Guerra da Restauração, a Coroa e o Senado da Câmara acordaram na 

realização de novas obras de qualificação da cidade, que se debatia com graves 

problemas de higiene e saneamento. Por exemplo, os principais esgotos da cidade corriam 

ainda a céu aberto, incluindo os do Terreiro do Paço. Algumas ruas são alargadas, tanto 

na Baixa como noutros locais, e construídos vários equipamentos. No Terreiro do Paço 

datam desta época a construção do Açougue Real, do Cais da Pedra e dos novos edifícios 

do Terreiro do Trigo e da Alfandega. 

Figura 5 - O Paço real em 1751 visto do lado da Ribe ira dos Naus, gravura Inglesa da colecção de 

Annibal Fernandes Thomaz 

 

D. João V faz também reformas no Paço da Ribeira e transforma a Capela Real em sede 

de paróquia e mais tarde em Igreja Patriarcal, pontuada por uma torre sineira. D. João V 

manda ainda construir uma Torre do Relógio no Paço da Ribeira. 
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Já no reinado de D. José, em Abril de 1755, foi inaugurado a poente deste complexo 

palaciano, perto da Ribeira das Naus, um luxuoso teatro com capacidade para cerca de 

600 pessoas – O Real Teatro da Ópera ou, simplesmente, “A Ópera do Tejo”.  

 

O Terreiro do Paço era o lugar de representação do poder, onde se faziam as recepções 

oficiais de quem aportava pela barra do Tejo; mas era também um espaço público onde se 

realizavam touradas, autos de fé, procissões e outros tipos de festejos. 

Figura 6 - Maquete da cidade antes do terramoto, sé c. XVIII (segundo Gustavo de Matos Sequeira).  

 

O Rossio era delimitado por importantes edifícios tais como o Convento de S. Domingos, o 

Hospital Real de Todos-os-Santos, o Palácio dos Estaus – onde no séc. XVI se instalou a 

Inquisição ─ e as casas do Senado da Câmara, que ficavam no topo norte. Para além da 

sua primitiva função de mercado e campo de feiras, o Rossio tinha um carácter mais 

popular do que o Terreiro do Paço, no que respeita à vivência do espaço público.  

 

O espaço público estava ornado com estatuária pública, como a estátua de Apolo, no 

Terreiro do Paço e a estátua de Neptuno, no Rossio. Para além das estátuas ambos os 

espaços tinham uma fonte de água de acesso público. 

 

Em meados do sec. XVIII, antes do terramoto, em termos urbanos, a zona da baixa 

conservava a sua tipologia medieval: uma malha orgânica, com o talvegue do antigo 
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esteio, já aterrado, a marcar a ligação entre o Rossio e o Terreiro do Paço – ruas dos 

Escudeiros, dos Douradores e dos Ourives do Ouro. A Rua Nova dos Mercadores, paralela 

ao Rio, que fora aberta por D. Dinis, era outro dos eixos estruturantes.  

Figura 7 - Planta da cidade de Lisboa de 1650 da aut oria de José Nunes Tinoco 

 

Neste emaranhado de ruas sobressaíam alguns conventos, igrejas e ermidas, que criavam 

zonas de desafogo e de espaço público em seu redor. Alguns destes edifícios eram 

verdadeiros pólos urbanos, para os quais convergiam várias ruas, como é notório no caso 

da Igreja de S. Nicolau, de Santa Justa e Santa Rufina, São Gião, Madalena, Nossa 

Senhora da Vitória, Conceição dos Freires, Nossa Senhora da Misericórdia, dos Mártires, 

das Fangas de Farinha e Convento de São Mateus, do Corpo Santo, de S. Francisco, do 

Carmo, do Espírito Santo da Pedreira, de S. Domingos, da Boa-Hora e de Corpus Christi, 

(este último construído no local onde houve uma tentativa gorada de regicídio a D. João 

IV). 

 

No Monte do Carmo, que sucede ao Monte de S. Francisco para norte, e fica sobranceiro 

ao Rossio, foi mandado construir um convento, em 1389, pelo Condestável D. Nuno 

Álvares Pereira. Era um convento bastante imponente, de traço gótico, que possuía uma 

biblioteca com cerca de 5000 volumes, que se perdeu no terramoto. 
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2.2. Transformação Urbana 

2.2.1. O Plano de Reconstrução da Baixa Pombalina 

A actual ocupação desta zona de Lisboa, designada por Baixa Pombalina3 surge na 

sequência do terramoto e incêndios consequentes que, em 1755, destruíram uma vasta 

área da cidade.  

 

À época, o Marquês de Pombal, Secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra desde 

1750, encarregou o General Manuel da Maia, engenheiro-chefe do Reino, de apresentar 

propostas de reconstrução para a zona da Baixa. Manuel da Maia apresenta um relatório 

intitulado “Dissertação” constituído por três documentos, que apresenta as possíveis 

estratégias a seguir relativamente à reconstrução da zona afectada e algumas 

recomendações para evitar as consequências da repetição de uma catástrofe de idênticas 

dimensões, como, por exemplo, a limitação do número de pisos.  

 

Das 6 propostas de plano de recuperação para esta zona central da Baixa, elaboradas por 

diferentes arquitectos e postas à apreciação e escolha do Rei, foi eleita a do Arq. Eugénio 

dos Santos. Esta proposta caracteriza-se por um traçado ortogonal que segue, por 

influência de Manuel da Maia, a tradição das cidades militares, e possui um rigor 

geométrico e um sentido pragmático que é fruto do espírito racional e iluminista da época.  

 

A par do arquitecto Eugénio dos Santos, Manuel da Maia distingue o arquitecto Carlos 

Mardel, como colaborador na execução do plano de reconstrução desta zona da cidade.  

 

A reconstrução da Baixa foi um acto de vontade planificadora, como tal pensada, 

programada e edificada, com características de modernidade a todos os níveis inovadora, 

e que teve a qualidade de integrar o passado numa solução que conseguiu dar resposta às 

necessidades da actualidade.  

 

O plano elaborado é considerado por vários historiadores como um marco revolucionário 

da história do Urbanismo, que relaciona duas componentes fundamentais na sua 

concretização: o desenho urbano apoiado num articulado de regras urbanísticas e um 

esquema de financiamento. 
                                                 
3 Esta designação é adoptada quer em termos do presente Plano de Pormenor, quer em relação á candidatura 
a Património Mundial efectuada à UNESCO. 
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O projecto era guiado por um princípio racionalista, concretizando no terreno a visão de 

uniformização da cidade e da sociedade. Caracteriza-se pela malha geométrica de ruas 

largas, modulação das fachadas dos quarteirões e da estrutura e pela aplicação de um 

sistema hierárquico. 

 

Introduziu-se o conceito de quarteirão, que se traduz numa aglutinação de vários lotes, 

marcados por um alinhamento de sacadas, varandas, beirados e cimalhas, que permitem 

estabilidade de construção, enquanto transmitem uma imagem de homogeneidade. 

 

Existem contudo, quarteirões longitudinais e transversais que imprimem um ritmo dinâmico 

vitalizador da malha urbana, salvando-a duma aparente monotonia. E aí reside todo o 

génio do traçado de Eugénio dos Santos. O mesmo se verifica com o Terreiro do Paço 

(denominado Praça do Comércio, numa intenção política que obedece à opção ideológica 

do Iluminismo Pombalino) – admirável palco aberto ao Tejo – que nobilita todo o Plano de 

Reconstrução. As suas arcarias regulares, os torreões terminais, o arco do triunfo que dá 

acesso à cidade, a estátua equestre do Rei D. José, formulam uma ”Place Royale” de 

gosto internacional. 

 

O conjunto de ruas que se cruzam entre si, possui uma hierarquia funcional e relacional, 

das quais a Rua Augusta é o eixo central. A importância estratégica desta artéria é 

acrescida por constituir a entrada em Lisboa a partir do rio, através do seu Arco do Triunfo 

e também por ligar as duas praças mais importantes do plano, pondo em confronto, o 

poder absolutista figurado por D. José e o poder liberal, representado por D. Pedro IV. A 

unir estes dois importantes espaços públicos, existem outras duas ruas colaterais, a Rua 

da Prata e a Rua Áurea, que em conjunto com a Rua Augusta constituem as três principais 

artérias do Plano.  

 

O espaço público da Baixa Pombalina resultou da regularização dos grandes espaços 

públicos que já existiam antes do terramoto, cuja caracterização actual se encontra 

detalhada no estudo sectorial constante do anexo 5 . 

A 5 de Novembro de 1760, foi publicado um decreto que definia as actividades específicas 

para cada rua, dando continuidade à tradição de então, de cada tipo de comércio ficar 

agrupado numa rua específica. Esta malha ortogonal, subordinada aos princípios do 

racionalismo, estabelece a hierarquia das ruas através de fachadas mais ou menos 
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elaboradas, da própria largura da rua e da atribuição dos usos comerciais das mesmas, 

localizando-se os mais nobres nas artérias principais e os mais correntes, que incluíam 

pequenas oficinas artesanais, nas restantes. O resultado deste decreto pode ainda hoje 

ser observado na toponímia da Baixa. 

 

Ao nível do edificado, embora subalternizado ao planeamento urbano, o carácter inovador 

é igualmente significativo, conforme se pode observar no designado “Cartulário 

Pombalino”, que compila setenta projectos de correntezas de fachadas. Apresentam-se 

alguns dos princípios que orientaram, durante quase dois séculos, a edificação nesta zona 

da cidade: 

 

• A Gaiola, conhecida desde o Império Romano, foi adaptada à construção 

pombalina com algumas inovações, nomeadamente, a imposição de regras de 

simetria, para uma redistribuição uniforme de esforços provocados por sismos, o 

detalhe da execução das interligações entre frontais e as paredes de alvenaria, 

entre as paredes e os pavimentos e na interposição de gaiolas de madeira e de 

elementos metálicos. Este sistema foi utilizado de forma tão sistemática e eficiente 

na reconstrução que deu início a um processo de pré-fabricação inédito na Europa; 

 

• A construção de paredes corta-fogo que, utilizadas principalmente nos planos 

perpendiculares às fachadas, faziam a total separação entre os lotes, obrigando a 

subir a parede meeira meio metro acima das coberturas em telha. A inserção 

destas paredes foi pensada de forma a reduzir a possibilidade de propagação de 

incêndios de um edifício para outro, para que não se repetisse a situação de 

incêndios descontrolados que acontecera após o terramoto; 

 

• O condicionamento na altura dos edifícios e uma maior largura de vias, de forma a 

impedir a obstrução total provocada por uma eventual derrocada originada por 

sismos. 

 

Apesar de este ter sido um Plano que não obedeceu, por princípio, a pré-existências – a 

maior parte dos edifícios ficou devastado – há uma intenção de preservação e 

continuidade das memórias da cidade patente também ao nível do tecido urbano; na 

contenção da malha do novo Plano nos limites dos antigos bairros da Mouraria, Alfama, 

Castelo e Graça; na demolição e reconstrução da zona do Chiado para ligação da nova 
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malha da Baixa à malha regular do Bairro Alto; na contextualização de portais e outros 

elementos arquitectónicos de antigas igrejas nas fachadas ou nos interiores das novas 

igrejas e ainda a modelação da malha de forma a integrar monumentos e edifícios mais 

importantes que sobreviveram à catástrofe.4 

 

Os templos existentes nesta zona constituem elementos culturais que interessa valorizar e 

integrar em possíveis itinerários de temática religiosa, arquitectónica ou cultural. 

 

2.2.2. A Baixa Pombalina 

A Baixa, tal como a conhecemos hoje, foi sendo construída ao longo dos últimos 250 anos. 

A própria conclusão do plano de reconstrução demorou mais de um século a ser 

executado – e antes mesmo que tal acontecesse, já a cidade assistia a obras de ampliação 

e de alteração quer dos edifícios existentes quer dos que então se iniciavam. 

 

                                                 
4 Dos templos existentes antes do terramoto foi reconstruída a Igreja de S. Nicolau, patrono dos navegantes, a Igreja de São 

Julião (S. Gião é hagiotopónimo de São Julião) e a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, que actualmente se encontra em Vias 

de Classificação para Monumento Nacional. A Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, hoje denominada Igreja da 

Conceição Velha, foi também reconstruída, tendo-se salvo a capela do Espírito Santo e a porta lateral que ainda hoje serve 

de entrada.  

A Ermida de Nossa Senhora da Oliveira, também designada por Sta. Maria da Oliveira, foi completamente destruída pelo 

terramoto sendo reedificada nas proximidades do seu local primitivo, no piso térreo de um prédio.  

A Igreja do Corpo Santo localizada no actual Largo do Corpo Santo, foi reconstruída e incorporada no Plano pombalino, 

agregando o Convento e o Colégio onde estudavam jovens irlandeses católicos, uma vez que esta propriedade pertencia à 

comunidade Dominicana irlandesa, que fora perseguida no seu país.  

Do Convento de Corpus Christi, sobreviveram ao terramoto parte da Igreja e do corpo do convento, que foram integrados e 

adaptados às regras do plano pombalino. Do Convento de São Domingos apenas resta a Igreja, e da original apenas ficou o 

altar-mor. Chama-se a atenção para o portal desta igreja reconstruída por Manuel Caetano de Sousa, Carlos Mardel e João 

Frederico Ludovice, que foi reaproveitado da Capela Real do Paço da Ribeira. 

O Convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo ficou destruído com o terramoto e nunca chegou a ser reconstruído, 

ficando as ruínas relacionadas com a memória do terramoto de 1755. Já no sec XIX o espaço do convento foi ocupado pela 

então Guarda Municipal que para além de recuperarem algumas das antigas áreas edificadas construíram vários anexos na 

zona tardoz, que se desenvolvia em terraços ajardinados sobre o Rossio. Das antigas dependências conventuais subsistem 

ainda os claustros, o refeitório e a sacristia. 

A Guarda Municipal deu lugar à GNR que estabeleceu quartel neste local. O quartel do Carmo teve protagonismo no 

processo revolucionário do 25 de Abril, constituindo-se um símbolo da liberdade. Actualmente o quartel vai ser desafectado e 

transformado num espaço museológico da GNR, sendo possível demolir os anexos e recuperar os antigos jardins para 

espaço público. 

O primitivo Convento da Boa-Hora ficou bastante danificado pelo terramoto e as actuais instalações que servem o Tribunal 

não correspondem ao convento original, que foi reconstruído pelo arquitecto Eugénio dos Santos, sob indicações de Manuel 

da Maia. 
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Ao longo do século XIX, consolidou e reforçou as suas valências comerciais adoptando o 

cosmopolitismo parisiense e londrino com a construção da Casa Grandella & Companhia, 

dos Armazéns do Chiado, e da sede do Montepio Geral.  

 

Já no século XX ressente-se do decréscimo da função residencial sendo invadida pelos 

Serviços – instituições bancárias, companhias seguradoras e empresas comerciais. 

 

Este acréscimo da pressão terciária gera, em alguns casos, alterações consideráveis ao 

nível do edificado - sobretudo estruturais, na sua tipologia interior - assim como 

remodelações de fachadas com a colocação de publicidade, toldos e infra-estruturas 

comerciais dissonantes, que prejudicam a autenticidade e integridade do conjunto 

edificado. Do mesmo modo, no espaço público as infra-estruturas privilegiam a circulação 

automóvel e verifica-se a instalação descontrolada de redes de distribuição de 

telecomunicações.  

 

A actual paisagem urbana que assenta na estrutura ortogonal Pombalina e que engloba 

edifícios com valor patrimonial - muitos deles devolutos ou com usos obsoletos – 

degradou-se, envelheceu e perdeu competitividade. 

 

Do mesmo modo, a Baixa Pombalina tem vindo a perder o seu papel de espaço de passeio 

e de zona comercial desde a segunda metade do século XX. Hoje, com excepção da Rua 

Augusta, assistimos a um declínio e desactualização do comércio existente. 

 

À desqualificação urbana e à diminuição do uso residencial, comercial e de serviços 

associam-se os problemas sociais de isolamento e até de abandono. Acrescem-se ainda 

os problemas ambientais inerentes à alteração dos níveis freáticos pela construção de 

caves na própria na zona do antigo esteiro, a contaminação do ar e a poluição acústica 

provocada pelo tráfego automóvel. 

Como qualquer centro histórico, a Baixa Pombalina, independentemente da coerência da 

sua génese urbanística/arquitectónica, é o resultado da cristalização das marcas que ao 

longo do tempo aí foram sendo sedimentadas.  

 

No percurso da sua história, distintas culturas arquitectónicas foram deixando o seu cunho 

neste espaço, confirmando as afirmações de Aldo Rossi, “A forma urbana da cidade é a 

forma de um tempo que tem muitos tempos”. 
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2.3. Componentes Ambientais 

2.3.1. Sistema de Vistas 

A área afecta ao plano localiza-se na zona de transição entre o sistema de vistas ribeirinho 

ocidental e o sistema de vales, pelo que qualquer alteração da volumetria urbana implica 

uma avaliação de panorâmicas relativamente aos seguintes pontos de vista:  

 

• Faculdade de Belas Artes (Largo da Biblioteca Nacional) 

• Rua Joaquina  

• Miradouro do Torel  

• Castelo de S. Jorge  

• Miradouro da Senhora do Monte  

• Alto da Travessa do Chão do Loureiro (cobertura do mercado e calçada Marquês 

de Tancos) 

• Alto do Elevador de S. Justa  

 

Há ainda a considerar o skyline, de quem aborda visualmente este território, posicionado 

no Tejo ou na “Outra-Banda”. 
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Figura 8 - Sistema de Vistas 

 

2.3.2. Condições Climáticas 

Relativamente às condições climáticas, e de acordo com o estudo sectorial de suporte ao 

processo de revisão do PDM5 a área do plano localiza-se numa zona de transição entre os 

corredores de ventilação e a Margem Ribeirinha. Os corredores de ventilação 

correspondem aos vales da avenida da Liberdade e da Av. Almirante Reis, que convergem 

no final do festo do Monte de Santana, na zona do Rossio e Praça da Figueira, e escoam 

pela Baixa, através das ruas perpendiculares ao rio.  

 

Os corredores de ventilação são zonas onde qualquer obstáculo à livre circulação do ar 

pode determinar impactes significativos na qualidade do ar a jusante, o que implica uma 

avaliação cuidada da volumetria e sua distribuição espacial de modo a reduzir o efeito de 

bloqueio atmosférico. Esta medida tem por objectivo promover a circulação do ar e o 

escoamento dos poluentes atmosféricos e contribuir para a diminuição da intensidade da 

ilha de calor urbano. 

                                                 
5 “Orientações Climáticas para o ordenamento em Lisboa”, Maria João Alcoforado (coord), Centro de Estudos Geográficos-
área de investigação de Geo-ecologia da Universidade de Lisboa, 2005. 
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A Margem Ribeirinha é uma zona onde a drenagem atmosférica se encontra 

essencialmente influenciada pelas brisas marítimas e a presença de obstáculos tem um 

efeito semelhante ao dos corredores de ventilação.  

 

 

Figura 9 - Condicionantes climáticas  – a azul clar o estão representados os corredores de ventilação, e 

a azul mais forte a frente ribeirinha. 

2.3.3. Plano Verde 

 
Estrutura Ecológica Municipal 

O PP de Salvaguarda da Baixa Pombalina inclui áreas do sistema de Corredores/Unidades 

Estruturantes, nomeadamente o Corredor da Zona Ribeirinha - espaço entre a antiga linha 

de costa e a linha de costa actual - e articula-se com o Corredor Verde de Monsanto / Av. 

da Liberdade.  

 

Os Sistemas de Corredores/Unidades Estruturantes promovem a continuidade e a ligação 

dos sistemas fundamentais para o desenvolvimento da EEM, com o fim de assegurar as 

funções dos sistemas biológicos, o controlo dos escoamentos hídrico e atmosféricos, o 

conforto bioclimático, a articulação dos espaços através de sistemas de mobilidade e 

acessibilidade e permitir ainda uma multiplicidade de usos integrados: recreio, produção e 

protecção. 
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Figura 10 - Estrutura Ecológica Municipal a incluir n a  revisão do PDM   

 

O Sistema Húmido integra as áreas correspondentes a linhas de drenagem a céu aberto e 

subterrâneas, áreas adjacentes, bacias de recepção de águas pluviais, zonas de 

ressurgências hídricas, zonas aluvionares e zonas inundáveis.  

 

O sub-sistema de transição fluvial-estuarina demarcado na área do PP da Baixa 

Pombalina, integra a superfície de contacto entre o fluxo proveniente dos sistemas de 

drenagem fluvial e o fluxo proveniente do estuário do Tejo.  

 

Medidas Preventivas  

No âmbito da revisão do Plano Director Municipal em vigor, foi elaborado o Regulamento 

de Medidas Preventivas (RMP). Este regulamento foi aprovado por unanimidade em 

Assembleia Municipal a 28/05/08 encontrando-se publicado no Boletim Municipal de 26 de 

Junho de 2008. O Regulamento de Medidas Preventivas pretende evitar a alteração das 
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circunstâncias e das condições de facto existentes, que possam comprometer ou tornar 

mais onerosa a implementação da Estrutura Ecológica Municipal, através da 

regulamentação das operações urbanísticas nas zonas essenciais da referida Estrutura. O 

RMP estipula a salvaguarda e a continuidade das áreas consideradas essenciais para a 

constituição da Estrutura Ecológica Municipal. 

 
De acordo com o Artigo 4º do Regulamento das Medidas Preventivas (RMP) e respectivo 

anexo “Planta de Categorias de Áreas Sujeitas a Medidas Preventivas”, o PP de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina inclui as seguintes áreas: “Áreas de limitação de usos”, 

“Áreas de limitação a pareceres técnicos hidrogeológicos” e “Áreas de sujeição a parecer 

vinculativo”.  

Figura 11 - Medidas Preventivas 

 

Áreas de limitação de usos  

Segundo o ponto 2. do Artigo 4º, do RMP, nas áreas de limitação de usos, “as operações 

ou alterações ficam restringidas à implantação de áreas verdes”. Nesta categoria 

enquadra-se apenas um interior de quarteirão, nas traseiras da Rua Vítor Córdon, que tem 

um acesso pela Travessa do Ferragial.  

 

Áreas de limitação a Pareceres Técnicos Hidrogeológ icos 

Segundo o ponto 3. do Artigo 4º do RMP, nas áreas de limitação a pareceres técnicos 

hidrogeológicos, “as intervenções urbanísticas ficarão dependentes da apresentação de 

Limitação de uso 
Limitação Hidrogeológica 
Parecer vinculativos 
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estudos e parecer hidrogeológico que fundamentem as propostas, nomeadamente as 

intervenções no subsolo”. 

 
De acordo com o parecer do Grupo de Trabalho do Plano Verde extraem-se as seguintes 

considerações relativamente à questão do subsolo: “Do ponto de vista geológico, a área 

em estudo é bastante heterogénea, apresentando tipos litológicos diversos que 

condicionam o comportamento geotécnico e hidrogeológico das formações da zona. 

 

As elevadas espessuras de depósitos de aterros e de natureza aluvionar fazem com que 

do ponto de vista geotécnico, a zona exiba características não satisfatórias, 

nomeadamente resistência mecânica e deformabilidades muito variáveis, que poderão ser 

influenciadas pela presença do nível freático. Estas condições levam a considerar estas 

formações desaconselhadas para a maior parte das solicitações urbanas sem um eventual 

tratamento prévio”.  

 

Dado que o nível freático se situa no topo da formação aluvionar, exibindo na maioria dos 

casos alta permeabilidade, mesmo após o plano aprovado, torna-se necessário a 

apresentação de estudos, nomeadamente em trabalhos de edificação ou remodelação de 

estruturas e infra-estruturas. Esta medida vai no sentido de acautelar não só as obras a 

executar e de as adequar às características do terreno de implantação mas também de 

garantir a segurança e estabilidade nos terrenos e edificado que estão sob influência 

desses mesmos freáticos.  
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Figura 12 - Carta de Permeabilidades, produzida na DMPU / Departamento de Informação 

Geográfica e Cadastro 

 

Áreas de sujeição a parecer vinculativo 

Para as áreas de sujeição a Parecer Vinculativo pretende-se, de acordo com o Artigo 4º, 

ponto 4. do RMP viabilizar “uma organização espacial que possibilite a continuidade da 

Estrutura Ecológica Municipal e a acessibilidade pública entre os espaços livres 

envolventes, com o objectivo de estabelecer um sistema contínuo de suporte a espaços de 

recreio, produção, protecção e valorização e estruturas de mobilidade suave”. 

 

Dada a sua sensibilidade ecológica e física, à qual acresce o interesse histórico, grande 

parte da zona da baixa pombalina encontra-se sujeita a parecer vinculativo.  

 

2.3.4. Enquadramento de Áreas do Plano na Reserva E cológica Nacional (REN) 

Delimitação da REN no concelho de Lisboa 

 

O concelho de Lisboa não possui delimitação da REN através de portaria, procedimento 

que se encontra estabelecido no respectivo regime jurídico, constante do Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19 de Março e diplomas que posteriormente o alteraram. 
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Este facto deve-se a um conjunto de particularidades quer da cidade quer dos PMOT´s que 

a regulamentam e que até à data justificam esta situação peculiar. 

 

Assim, no que diz respeito ao PDM em vigor, elaborado em 1994, foi determinada a não 

afectação de áreas do concelho de Lisboa à Reserva Ecológica Nacional, uma vez que 

todo o concelho está abrangido por uma única classe de espaço – a classe de espaço 

urbano (Preâmbulo I -1 do PDM). Na planta de condicionantes e outras servidões e 

restrições de utilidade pública, a REN aparece delimitada abrangendo apenas o Estuário 

do Tejo. 

 

Embora as características da capital do país, classificada integralmente como solo urbano, 

evidenciadas pela sua própria evolução histórica, ocupação urbana, dimensão, densidade 

de construção e de infra-estruturas, sejam bastante distintas do resto do território nacional, 

no PDM de 1994 houve a preocupação de acautelar as componentes ambientais urbanas, 

nomeadamente no que se refere à protecção dos recursos naturais relacionados com a 

água e o solo, à conservação da biodiversidade através da regulamentação das áreas 

verdes e à valorização de elementos de cariz cultural e patrimonial da paisagem de Lisboa, 

onde se inclui, entre outras categorias, as Quintas e Jardins históricos e o Sistema de 

Vistas. Foram ainda consideradas a Zona de Risco da Área Industrial de Cabo Ruivo e a 

Zona de Maior Risco Sísmico Sujeita a Condicionamentos Especiais. 

 

È importante referir que a identificação e definição das componentes ambientais urbanas 

regulamentadas no PDM de 1994 assentaram num conjunto de estudos e propostas 

coligidas num documento pioneiro no planeamento e gestão territorial, denominado ”Plano 

Verde de Lisboa”. O Plano Verde de Lisboa, coordenado pelo Prof. Ribeiro Telles, foi 

aprofundado a partir de finais dos anos 90 e a maior parte das sua propostas incorporadas 

na Estrutura Ecológica Municipal (EEM) que irá integrar a Revisão do PDM.  

 

A concepção e desenho do Plano Verde de Lisboa estão subjacentes a conceitos e 

princípios de cariz ecológico que vão ao encontro dos grandes objectivos expressos no 

diploma que regulamenta a REN.  

 

Após a identificação do funcionamento dos sistemas naturais na cidade e das áreas do 

território que face às suas características biofísicas deveriam ser objecto de protecção e 

salvaguarda num contexto ecológico, cultural e paisagístico, foi avaliada a disponibilidade 
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de solos ainda não sujeitos à ocupação urbana e concebida uma estrutura contínua que 

procurou integrar todos estes elementos.  

 

É importante referir que devido ao tipo de ocupação do território de Lisboa, a grande 

maioria das áreas que respondem às tipologias descritas no Dec. Lei nº 162/08 de 22 de 

Agosto estão urbanizadas, ocupadas com edifícios e infra-estruturas, pelo que não é 

possível alterar os usos e funções destas áreas de acordo com o requerido no 

regulamento.  

 

As áreas que ainda não estão sujeitas à ocupação urbana e que simultaneamente se 

identificam com as “áreas integradas em REN” expressas no art. 4º do Dec.- Lei nº 162/08 

de 22 de Agosto são áreas de pequena dimensão e com pouca expressão se consideradas 

à escala 1:25000, que é a escala definida para a delimitação da REN.  

 

Por esta razão, a concretização do Plano Verde através da EEM parece ser a solução mais 

eficaz para a protecção das áreas fragmentadas de elevada sensibilidade e valorização 

ecológica que integram este sistema e que dificilmente conseguem ter expressão 

cartográfica. Poderão existir outras áreas que respondam às tipologias expostas no artigo 

4º e que não se encontrem integradas na EEM, mas serão áreas residuais e de pequena 

dimensão, a maior parte inserida em tecido consolidado.   

 

Considera-se assim não fazer sentido a delimitação da REN em território do Concelho de 

Lisboa, pois as áreas que se possam incluir nas tipologias apresentadas são de pequena 

expressão e encontram-se isoladas num contexto urbano, que é muito diferente do âmbito 

para o qual as tipologias das áreas integradas em REN foram consideradas em Decreto 

Lei. 

 

No entanto há a referir que a Revisão do PDM – cuja proposta final está em fase de 

apresentação à Comissão de Acompanhamento – respeita os conceitos e objectivos que 

estruturam a REN, explícitos através do Sistema de Protecção de Valores e Recursos 

Ambientais, nos quais se insere a Estrutura Ecológica Municipal e a Protecção a Riscos 

Naturais e Tecnológicos.  

 

O Sistema de Protecção de Valores e Recursos Ambientais prevalece sobre o regime das 

categorias do solo e abrange o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 
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ecológica ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos naturais e tecnológicos, são 

objecto de protecção especial. Integra, através de cartografia e regulamentação própria, a 

Estrutura Ecológica Municipal e o Sistema de Protecção a Riscos Naturais e Tecnológicos 

que salvaguardam, aplicando as adaptações inerentes às características urbanas de 

Lisboa, os recursos naturais, os valores ecológicos e a segurança de pessoas e bens. Para 

tal foram consideradas as seguintes abordagens temáticas: sistema húmido e sistema de 

transição fluvial-estuarino, sistema de retenção e infiltração de águas pluviais, 

vulnerabilidade a inundações e efeitos de maré, susceptibilidade de ocorrência de 

movimentos de vertente e vulnerabilidade sísmica dos solos. 

 

Face ao exposto e de acordo com o quadro legal actualmente em vigor (Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto) no âmbito da Revisão do Plano Director Municipal, é de 

considerar que por razões de ordem técnica a delimitação da REN se mantenha confinada 

à área do Estuário do Tejo, salvaguardadas que estão, na Estrutura Ecológica Municipal e 

no Sistema de Protecção a Riscos Naturais e Tecnológicos, as valências designadas na 

REN com as adaptações próprias para meio urbano consolidado. 

 

 

Identificação de potenciais áreas afectas ao PP de Salvaguarda da Baixa Pombalina 

que correspondam às tipologias apontadas no regime da REN 

 

Dada a localização geográfica e fisiográfica do território sobre o qual incide o PP de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina seria de esperar a existência de áreas que 

correspondessem às tipologias enunciadas no artigo 4º do Dec.- Lei nº 162/08 de 22 de 

Agosto. No entanto, uma vez que o antigo esteiro do Tejo que preenchia o vale 

actualmente ocupado pela Baixa se encontra completamente impermeabilizado não se 

aplicam os critérios expostos no Anexo I do Dec.-Lei, relativamente à identificação das 

tipologias “Águas de transição e respectivos leitos” e “Zonas de protecção de águas de 

transição”. 

No que diz respeito à tipologia “Zonas adjacentes” os critérios que a definem não se 

aplicam à cidade de Lisboa uma vez que não há registo de cheias neste concelho.  

 

Quanto à tipologia “Cursos de água e respectivos leitos e margens” seria de prever que as 

margens do rio Tejo (curso de água que se encontra delimitado como REN) se 

enquadrassem nesta definição. Na verdade, ao consultar o artigo 11º do Dec.-Lei nº 
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54/2005, de 15 de Novembro, conforme indicado no anexo I -  Secção II, alínea a, nº3 – 

verifica-se que no caso de Lisboa deveria ser considerada uma margem com 50m de  

largura de acordo com o nº2 do artigo 11 : “A margem das águas do mar, bem como das 

águas navegáveis ou flutuáveis que se encontram á data da entrada em vigor desta lei 

sujeitas á jurisdição das autoridades marítimas e portuárias, têm a largura de 50 m”.   

 

No entanto, o facto das áreas de “margem” incluídas na área de intervenção do plano 

estarem completamente impermeabilizadas e com infra-estruturas pesadas, entre as quais 

se destaca o metropolitano, impede o desempenho das funções ecológicas que o regime 

da REN pretende acautelar. Neste caso considera-se que a afectação destas áreas à REN 

não produz quaisquer efeitos operativos no sistema ecológico. 

 

3. Caracterização da Área de Intervenção 

3.1. Caracterização Geológica: Geomorfologia, Geote cnia e Hidrogeologia 

A caracterização Geológica é apresentada mais pormenorizadamente em relatório 

sectorial, que constitui o anexo 6 da presente Proposta do Plano de Pormenor.  

 

Sobre esta matéria destaca-se o seguinte: 

Na zona do Plano afloram formações geológicas de idades variadas, com ocorrência de 

tipos litológicos diversos que, dado a sua heterogeneidade, condicionam o comportamento 

geotécnico e hidrogeológico na zona, conforme Carta Geológica do Concelho de Lisboa 

constante da Planta1 do Estudo de Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia, que se junta. 

 

Com base em dados bibliográficos e resultantes da análise de sondagens em profundidade 

realizadas no local, foram estabelecidas as seguintes considerações: 

 

1. A análise dos dados permitiu o estabelecimento de 3 unidades geotécnicas 

fundamentais: 

a) Depósito de Aterro, com espessuras na ordem dos 7,00 m na zona do 

Esteiro e que apresentam características geotécnicas não satisfatórias, 

exibindo resistência mecânica e deformabilidades muito variáveis, que 

poderão ser influenciadas pela presença do nível freático; 
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b) Depósitos Aluvionares, de espessura variável, baixa a muito baixa 

consistência, elevada deformabilidade e baixa resistência, levando a 

considerá-los desaconselhados para a maior parte das solicitações urbanas 

sem um eventual tratamento prévio; 

c) Formações Miocénicas, constituindo o substrato resistente, exibem em regra 

características geotécnicas muito satisfatórias quando “in situ”. 

 
2. A caracterização hidrogeológica permitiu o estabelecimento de dois Complexos 

Hidrogeológicos, visíveis na Planta 3 do Estudo Preliminar referente ao extracto 

do Mapa dos Complexos Hidrogeológicos do Concelho de Lisboa, que se junta: 

a) Complexo Aluvionar, constituído por formações heterogéneas não 

consolidadas e com elevada permeabilidade; 

b) Complexo Multicamada Miocénico, caracterizado pela alternância entre 

níveis detríticos no topo, exibindo média e alta permeabilidade e níveis 

argilosos na base do complexo, que associado ao elevado grau de 

compactação faz com que a permeabilidade seja baixa e a percolação de 

água no interior do complexo seja condicionada pela litologia. 

 
3. Numa parte da zona abrangida pelo limite do Plano de Pormenor, encontra-se 

instalado um dispositivo de monitorização, visando a observação topográfica de 

marcas de superfície e de réguas em edifícios, assim como a observação 

contínua do nível freático, estabelecendo-se um modelo de circulação das 

águas subterrâneas, tendo em vista o conhecimento da existência ou não de 

uma relação causa-efeito entre a diminuição da água no solo e os 

assentamentos à superfície.  

 

Da análise dos dados obtidos nas diversas campanhas de monitorização, que se têm vindo 

a desenvolver desde 2004, foi possível constatar: 

• não se observaram deformações significativas, mantendo-se a área monitorizada 

tendencialmente estabilizada; 

• não existe relação directa entre os deslocamentos verificados e o tipo de estrutura 

dos edifícios (betão armado, pombalina, mista);   

• a ocorrência de assentamentos mais pronunciados, nomeadamente na zona mais 

central da área monitorizada, tem correspondência com a diminuição acumulada do 

nível freático; 
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• o nível freático situa-se preferencialmente no topo dos depósitos aluvionares, 

acompanhando a cota a que esta unidade surge, de montante para jusante; 

• a existência de fenómenos localizados associados a valores anómalos, poderão 

estar relacionados com possíveis operações de bombagem em caves de edifícios e  

de outras estruturas; 
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Figura 13 - Planta de localização da instrumentação da Baixa Pombalina 

 

Conclusão: 
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De acordo com os elementos analisados constantes do estudo preliminar de 

caracterização das componentes geológica, geotécnica, hidrogeológica e sísmica, 

constante do anexo 3, podem estabelecer-se as seguintes recomendações: 

 
a) As considerações de ordem geotécnica e hidrogeológica apresentadas no estudo 

anteriormente referido assumem carácter generalista, na medida em que os dados 

disponibilizados não abrangem toda a área em apreciação e, nalgumas situações são de 

menor fiabilidade. 

Por outro lado, a heterogeneidade geológica, geotécnica e hidrogeológica dos materiais 

envolvidos, associada às diversas fontes de informação disponibilizadas, tornam difícil a 

sua comparação em termos globais. 

Assim, torna-se necessário a realização de estudos específicos, nomeadamente em 

trabalhos de edificação ou mesmo remodelação de estruturas e infraestruturas, no sentido 

da obtenção de informação mais pormenorizada e adequada que contemple as 

singularidades da área em questão. 

Destaca-se nomeadamente informação detalhada referente aos principais parâmetros 

geotécnicos das formações em presença, assim como, características hidrogeológicas 

locais, nomeadamente coeficientes de permeabilidade, posição dos níveis freático e 

piezométrico, caudais, etc. 

 
b) Deverá ser efectuada a compilação e tratamento de informação disponibilizada ou a 

disponibilizar, por várias entidades intervenientes na área, oficiais ou particulares, 

nomeadamente Metropolitano de Lisboa, REFER, CML, e outras, necessária para a 

actualização das Bases de Dados do Concelho de Lisboa, em fase de execução, cuja 

actualização permitirá uma resposta mais adequada às solicitações que porventura 

ocorram futuramente. 

 
c) Dada a complexidade da área em causa, bem como a intensa ocupação urbana 

existente e a previsível reabilitação a realizar, foi criado um articulado específico integrado 

no regulamento do Plano, que atenda aos aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, a 

observar nas futuras construções e que permitirá avaliar as eventuais implicações que 

quaisquer acções projectadas possam ter sobre a envolvência. 
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3.2. Análise Fisiográfica 

A maior parte da área do Plano da Baixa Pombalina localiza-se sobre um antigo esteiro do 

Tejo - ao qual chegavam as águas de Valverde (Rua de Santa Marta e São José) e do vale 

de Arroios (actual Av. Almirante Reis) – e abrange ainda algumas zonas mais declivosas, a 

cotas mais elevadas, que pertencem às formações colinares que delimitam este antigo 

braço de água. Ficam ainda abrangidas no plano as áreas mais ribeirinhas que resultam de 

aterros seculares realizados sobre antigas zonas de praia e mesmo sobre áreas 

submersas, ganhas ao Rio Tejo. 

 

A bacia hidrográfica na qual está incluída a zona da Baixa tem cerca de 6 Km2 e divide-se 

em duas hemibacias: a Oeste, a Ribeira de Valverde e o seu afluente Vale do Pereiro, que 

têm origem nas proximidades do Alto do Parque e do cimo da rua de S. Sebastião da 

Pedreira; a Este, a ribeira de Arroios que tem como zona de cabeceira as proximidades da 

Av. João XXI / Areeiro / Av. Afonso Costa. 

 
Em termos de altimetria , as áreas mais ribeirinhas situam-se a cotas inferiores a 5m e 

correspondem a zonas de aluviões e aterros. Relativamente á zona de vale, verifica-se 

idêntica situação até sensivelmente à Rua da Conceição. Entre esta rua e o Rossio são 

vencidos outros 5m. A cota dos 15m está já incluída no sopé das colinas que delimitam o 

vale: a colina do Castelo a Este, a colina de S. Francisco a Oeste e a Colina de Santana, a 

norte, a dividir as águas de Valverde e de Arroios. 

 
Na área de intervenção do plano, os pontos de cota mais alta em cada uma das encostas 

localizam-se, a Oeste, no Quartel do Carmo (38,3m) e a Este na Rua de S. Mamede, perto 

do Largo do Correio-Mor, no extremo do muro do jardim do edifício que alberga o 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (33,0m).  

 
Qualquer uma destas colinas apresenta zonas de declives  pronunciados, superiores a 

25%. Esta situação verifica-se na escarpa de S. Francisco, que atinge uma zona virada ao 

Tejo que se desenvolve para o interior do vale, e que é vencida, em termos viários, pela 

Calçada de S. Francisco. Este sistema colinar a norte apresenta outra zona de escarpa 

nas imediações do antigo Convento do Monte do Carmo, que está contida por muros de 

suporte e pelo próprio edificado da Rua do Carmo e do início da Rua 1º de Dezembro. 

Neste caso, o elevador de Santa Justa vence, em termos pedonais, um desnível com cerca 

de 30 metros. 
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Na colina oposta à de S. Francisco, a colina do castelo, as áreas de declives mais 

acentuados na zona do sopé ocorrem ao longo da rua da Madalena, rua que faz a 

transição do plano pombalino com o tecido urbano da costa do castelo. Destaca-se o largo 

Adelino Amaro da Costa, que encima os dois troços da rua da Madalena, e a zona do 

mercado do Chão do Loureiro, cujas edificações funcionam como grandes muros de 

suporte (solução que é utilizada em grande parte da colina do castelo, que possui declives 

bastante acentuados). Ao nível pedonal este desnível era vencido por um elevador que se 

localizava no Mercado do Chão do Loureiro, quando este estava em funcionamento, e 

agora, de uma forma menos expedita para o peão, pelas escadinhas do Chão do Loureiro. 

O Monte de Santana, apresenta também situações de declive acentuado nas suas 

encostas expostas a Este (encosta de S. José) e a Oeste, sobranceira ao actual Martim 

Moniz. 

 
Também a zona de final de cumeada, que vai dar ao Largo de S. Domingos, possui 

declives acentuados, suportados por construções como o palácio dos Almada, e os 

edifícios das Travessa de Santana, Rua do Convento da Encarnação e o próprio Convento 

de Nossa Senhora da Encarnação. 

 
No que respeita às exposições solares  o vale da Baixa tem uma direcção aproximada 

Norte-sul, com ligeiro desvio para NO-SE, e possui predominantemente, uma exposição a 

sul. A Praça do Comércio, aberta sobre o Tejo, e as outras zonas ribeirinhas do plano 

beneficiam desta exposição no que se refere à luz solar: quer em termos do número de 

horas diárias com iluminação directa, quer pela definição dos contrastes luz/sombra. 

 
Dentro do limite do Plano, o arranque da encosta do Castelo apresenta exposições a 

oeste. A encosta que se desenvolve entre S. Francisco e o Monte do Carmo encontra-se 

exposta a Este e a Nordeste. A Rua Vitor Córdon, no prolongamento da Calçada de S. 

Francisco, fica exposta a sul. 
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3.3. Conjunto Edificado 

Originalmente, exceptuando as igrejas, cada edifício da Baixa Pombalina dissolvia-se e 

anulava-se enquanto peça autónoma no conjunto do quarteirão. O mesmo sucedendo com 

o quarteirão em relação ao conjunto do arruamento, embora as fachadas dos quarteirões 

merecessem tratamento distinto, adequado à importância do arruamento em que se 

implantavam. O Cartulário Pombalino estipulava tipologias de fachadas distintas para 

arruamentos e para as praças, indicativos da sua hierarquização. 

 

Ora, esta uniformidade matricial perdeu-se, já que a construção do Plano, prédio a prédio, 

se prolongou por mais de um século, e as propostas estilísticas e volumétricas codificadas 

no Cartulário Pombalino não resistiram às modas nem às pressões urbanísticas. No 

entanto, a malha urbana e os quarteirões subsistem e constituem um contínuo homogéneo 

que interessa preservar e valorizar, eliminando as dissonâncias que perturbem a sua 

leitura.  

 

Por outro lado, a diversidade resultante das alterações introduzidas nos edifícios, 

pombalinos ou não, e dos que foram construídos de raiz à revelia das matrizes pombalinas 

constitui, frequentemente, uma mais valia que também interessa preservar, valorizando 

leituras diacrónicas do edificado. Casos há, contudo, em que estas alterações sendo 

perversas, designadamente em termos de segurança, devem merecer correcção.  

 

Se originalmente, o Plano de Eugénio dos Santos desenhou uma malha de edifícios com 

comércio no piso térreo e habitação nos pisos superiores, ao longo dos séculos esta 

distribuição de funções foi-se alterando, com a instalação de escritórios nos pisos 

intermédios e habitação nos últimos pisos. Em alguns casos esta situação rompeu com a 

transformação de todo o edifício em escritórios, nomeadamente para a instalação de sedes 

de grandes empresas, em particular, bancos. 

 

Hoje, o conjunto Baixa-Chiado tem a distribuição de funções características de uma área 

central com algumas actividades obsoletas e muitos espaços vazios. 

 

Segundo dados da Proposta de Revitalização da Baixa-Chiado de 2008, a habitação ocupa 

cerca de 23% da área construída. O comércio 13%, os serviços 28% e os devolutos cerca 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

67 

de 13%, sendo a restante área ocupada por actividades artesanais, armazéns e edifícios 

especiais. 

 

Em termos de futuro pretende-se que a habitação passe a ocupar cerca de 39% da 

globalidade da superfície de pavimento.  

 

Na Baixa a habitação, pelas suas características específicas, está vocacionada para 

nichos de mercado, entre os quais se destacam estudantes, técnicos nacionais e 

estrangeiros com grande mobilidade e casais em início e fim de vida.  

É desejável que o mercado de arrendamento venha a ter um peso considerável.  

De entre as pretensões recentemente apresentadas à apreciação dos Serviços destacam-

se nove novas unidades hoteleiras, o Museu Sede do Banco Portugal, o edifício do BPI na 

Praça do Município e a reabilitação do edifício do Braz & Braz com o qual se propõe tornar 

aparente a fachada sul da Igreja de S. Domingos e a Sala do Capítulo. 

 

Para conservar este conjunto, de carga simbólica tão importante no contexto da cidade e 

do País, há que ter coragem, sabedoria e lucidez para o saber modernizar numa 

perspectiva de sustentabilidade e de respeito pelo património histórico e arquitectónico que 

herdámos.  

3.3.1. Estrutura Cadastral 

A estrutura cadastral da Baixa assenta claramente na unidade lote/edifício, resultado de 

um processo de perequação que regulou os direitos e edificabilidade de cada proprietário. 

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

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

de nível, seria desejável não contrariando a essência do projecto pombalino, uma vez 

mantidas as paredes corta-fogo entre prédios e a lógica de desenho do alçado original. 

 

Ao nível da micro-propriedade também se tem vindo a constatar uma apetência para a 

aposta indiscriminada na criação das tipologias menores, T0 e T1, por vezes com 

consequências estruturais gravosas no que respeita à conservação das Gaiolas e da 

compartimentação interior dos prédios, deteriorando condições de iluminação e de 

ventilação naturais, e, eventualmente, prejudicando as condições de segurança dos 

edifícios em caso de sinistro, situação que importa acautelar sob uma visão geral de 

conjunto, que permita enquadrar as futuras intervenções, quer as que tenham um efeito 
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estruturante, quer as que se destinem a resolver o estado de envelhecimento e de doença 

que afecta edifícios e quarteirões. 

 

O facto de a Administração ser uma proprietária tão relevante em termos qualitativos e 

quantitativos, garante-lhe inevitavelmente um protagonismo e uma responsabilidade 

particulares na operação de revitalização e de revivificação da Baixa, nomeadamente 

como garante da subsistência do comércio. 

 

Contudo, intervenções globais, nomeadamente ao nível do quarteirão, que equacionem de 

forma mais criativa e eficaz problemas de infra-estruturação, gestão de recursos e 

questões de manutenção, poderão ser interessantes pelo que dever-se-ão estimular. 

3.3.2. Património Arquitectónico 

A área de intervenção do presente plano, engloba a quase totalidade do conjunto 

designado por “Baixa Pombalina”, oficialmente classificado como Imóvel de Interesse 

Público (IIP) pelo Decreto-Lei 95/78, de 12 de Setembro. Em 2006 foi determinada a 

abertura do procedimento administrativo com vista ao alargamento do perímetro da área 

classificada, com a nova designação de “Lisboa Pombalina”, para a sua eventual 

classificação como Monumento Nacional (MN).  

 

Dentro do conjunto classificado existe um outro conjunto, de menores dimensões, a Praça 

do Comércio, classificado como MN (Decreto de 16 Junho 1910), e vários edifícios 

isolados igualmente classificados ou em vias de classificação: 

•  Igreja de S. Domingos (MN - Decreto 5046, de 30 Novembro 1918); 

•  Igreja da Conceição Velha (MN - Decreto de 16 Junho 1910); 

•  Ruínas da Igreja do Carmo (MN - Decreto de 16 Junho 1910); 

•  Portal principal da Igreja da Madalena (MN - Decreto de 16 Junho 1910); 

•  Pelourinho da Praça do Município (MN - Decreto de 16 Junho 1910); 

•  Lápides das Pedras Negras (MN - Decreto de 16 Junho 1910); 

•  Elevador de Santa Justa (MN - Decreto 5, de 19 Fevereiro 2002); 

•  Teatro Nacional D. Maria II (IIP – Decreto 15962, de 18 Setembro 1928); 

•  Capela de S. Roque (IIP - Decreto 40684, de 13 de Julho 1956); 

•  Café -restaurante “Martinho da Arcada” (IIP - Decreto 45, de 30 Novembro 1993); 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

69 

• Convento do Corpus Christi (Em vias - MN).  

Todos estes conjuntos e edifícios classificados e em vias de classificação encontram-se 

assinalados na Planta de Condicionantes  do plano. 

Da listagem de bens oficialmente classificados (Inventário Municipal referido no ponto 1.3. 

Enquadramento no PDM), ressalta que o interesse cultural do conjunto sobrelevou o 

interesse cultural dos imóveis isolados do respectivo contexto, e é também nesta 

perspectiva que o presente PP aborda a sua salvaguarda e valorização. 

 

O PP de Salvaguarda da Baixa Pombalina integra uma relação de bens imóveis – 

conjuntos, edifícios, estabelecimentos comerciais e objectos singulares, que se destacam 

pelas suas características particulares, interesse cultural, arquitectónico, decorativo e 

memorial, na área de intervenção do Plano de Pormenor, que constitui o Inventário 

Municipal do Património (IMP) constante do anexo A do relatório.  

 

Este inventário resultou da revisão do IMP do Plano Director Municipal em vigor, para 

integrar a futura Carta Municipal do Património  em elaboração no âmbito da revisão do 

PDM de Lisboa.  

O presente levantamento foi feito com base no trabalho de campo exaustivo desenvolvido 

por técnicos do Núcleo Residente da Estrutura Consultiva do PDM, da DMGU e da 

DMCRU. 

 

Como atrás se afirma, o processo de consolidação da malha urbana, concebida por 

Eugénio dos Santos, prolongou-se por mais de um século. 

 

Se as prescrições urbanísticas – implantação e dimensões do lote integrado no respectivo 

arruamento, que o arregimenta – foram respeitadas, já o mesmo não aconteceu com as 

prescrições arquitectónicas do Cartulário. No entanto, e com raras excepções, e sendo 

estas já produto de intervenções efectuadas no século XX, a uniformidade do alçado do 

lote é assegurada pelo alinhamento das fachadas e dos vãos dos edifícios, que se 

multiplicam ininterruptamente ao longo do quarteirão. 

 

A descrição das Tipologias Arquitectónicas e Construtivas  do edificado da Baixa 

encontra-se detalhada no anexo 7  do relatório. 
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Importa referir que o desvio dos modelos pombalinos se traduz tanto por alterações 

introduzidas em imóveis preexistentes como por edifícios construídos de raiz e percorre as 

tipologias Neoclássica, Gaioleira e, em muitas ocorrências, Ecléctica. A ruptura formal é 

bastante subtil nos dois primeiros casos, já que assenta em pequenas alterações 

estilísticas – introdução de varandas corridas, por exemplo – e evidente no caso dos 

edifícios eclécticos que podem reformular totalmente a composição dos alçados, com 

recurso a um vocabulário ornamental mais variado e complexo. Contudo, em termos 

volumétricos e por via dos acrescentos de pisos construídos acima da cimalha, a alteração 

dos paradigmas pombalinos é evidente quase na totalidade dos quarteirões da Baixa – o 

Convento de Corpus Christi constituirá a excepção. Portanto, quando falamos em edifícios 

pombalinos referimo-nos a edifícios que, eventualmente, poderão conter algo de 

pombalino, e que se pode traduzir em: respeito pelo Plano e/ou pelo Cartulário; 

construídos no século XVIII empregando os sistemas – Gaiola Pombalina – processos e 

materiais construtivos contemporâneos, com recurso, neste caso, à serialização e à pré-

fabricação.  

 

O estado actual das investigações permite-nos afirmar que o número dos edifícios 

pombalinos existentes na área plano, a saber: imóvel com alçados de rua, coberturas, 

átrios e caixas de escadas pombalinas, não ultrapassa a dúzia. 

 
As restantes tipologias inventariadas, Modernista e Neopombalina, constituem igualmente 

rupturas formais relativamente aos paradigmas codificados no Cartulário e são frequentes 

em intervenções realizadas ao nível do piso térreo e acima das cimalhas. 

 

Mas quando falamos do interesse cultural dos imóveis da Baixa não podemos ignorar o 

sistema, o processo e os materiais construtivos utilizados para a sua reconstrução. 

Também a Gaiola Pombalina sofreu um processo evolutivo transversal às tipologias 

Gaioleira e Ecléctica, havendo casos, nesta última, em que já é utilizada uma estrutura 

metálica. As estruturas em betão armadas e metálicas aparecem associadas às tipologias 

Modernista e Neopombalina. Também é frequente o aparecimento de tipos diversificados 

de estruturas num mesmo prédio. A sistematização da inventariação destas ocorrências 

encontra-se ainda num estado incipiente. 
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Há ainda que referir os interiores dos imóveis, os materiais e os revestimentos decorativos, 

com especial referência para a azulejaria, que mais facilmente do que o espaço têm vindo 

a ser substituídos à medida das necessidades de cada um e em função das modas. 

 

Neste domínio, foi sistematizado o registo de azulejaria de fachada, painéis, cartelas, 

composições e registos de Santos dos edifícios da Baixa Pombalina, constante do anexo 8 

designado por Azulejaria. 

 

Relativamente à azulejaria de interior na área do Plano da Baixa Pombalina, podem obter-

se informação no artigo “Azulejaria de interior na Baixa Pombalina” de Ana Paula Correia e 

Carolina Nunes da Silva, inscrito na Revista Monumentos nº21 de Setembro de 2004.  

 

Na Baixa existiu sempre uma oferta comercial, cultural e artesanal de excepção. O Teatro 

Nacional, o Nicola e o último correeiro da Rua dos Correeiros constituem apenas alguns 

exemplos de outras tantas mais valias que interessa salvaguardar. 

 

Finalmente, não podemos esquecer o espaço público: as ruas, os largos e praças, as 

escadinhas, com especial referência para a Praça do Comércio e para o Rossio. 

3.3.3. Património Arqueológico 

O subsolo e as edificações da área abrangida pelo Plano de Pormenor de Salvaguarda da 

Baixa Pombalina são um repositório quase inesgotável de testemunhos do passado e da 

evolução histórica e urbanística da cidade, transformando a zona num dos locais mais 

sensíveis do ponto de vista arqueológico, conforme se pode constatar na Carta 

Arqueológica,  que constitui o anexo 9  deste relatório. 

 

A Carta Arqueológica apresentada é uma súmula do conhecimento de vestígios 

Arqueológicos conhecidos até Março de 2009, resultante da pesquisa bibliográfica e da 

consulta de processos de escavação nos Arquivos da tutela. Nela foram assinalados os 

sítios onde se registaram ocorrência de contextos, estruturas ou achados isolados datáveis 

de três grupos temporais: Pré-História / Proto-História; Período Romano / Antiguidade 

Tardia e Período Medieval Islâmico / Período Medieval Cristão. Toda a área afecta a este 

Plano de Pormenor possui vestígios de épocas posteriores, designadamente até ao 

Grande Terramoto de 1755, não tendo por conseguinte sido assinalados neste documento. 
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Tanto as estruturas como as sequências estratigráficas identificadas em intervenções 

arqueológicas na zona, exprimem uma realidade tipicamente urbana, em que as 

características dominantes são a densidade, a sobreposição e o complexo de construções 

e destruições sucessivas, muitas delas devidas a fenómenos naturais de diversas 

alterações do esteiro do Tejo ou de origem sísmica. 

 

Os primeiros vestígios conhecidos actualmente de ocupação da zona em questão 

remontam à Idade do Ferro : Praça da Figueira, Rua dos Correeiros (Núcleo Arqueológico 

do BCP) e Rua dos Douradores.  

 

Contudo, a maioria dos vestígios arqueológicos identificados até à data, no local, são 

sobretudo datáveis da época romana, altura a partir da qual a malha urbana integra de 

forma homogénea a actual Baixa, e das épocas medieval e moderna. 

 

Até cerca dos séculos XIII-XIV, o esteiro do Tejo, cuja configuração não é conhecida com 

rigor, distinguia duas áreas na Baixa: a maioria dos vestígios arqueológicos conhecidos 

concentra-se na parte oriental; na parte ocidental os vestígios de ocupação mais antigos 

identificados até ao momento remontam ao final do período islâmico (século XII). 

 

Presentemente é conhecida a natureza da ocupação de alguns dos espaços da Baixa, na 

Época Romana:  

• O complexo balnear conhecido por Termas dos Cássios (em parte sob o quarteirão 

definido pela Rua de São Mamede, Rua da Madalena, Calçada do Correio Velho e 

Travessa das Pedras Negras) com projecto de musealização de sítio;  

• O criptopórtico conhecido por Galerias Romanas da Rua da Prata (grosso modo, 

sob parte das Rua da Prata, da Rua da Conceição e da Rua de São Julião) 

relacionado com uma zona portuária edificada composta por cais e zonas de 

armazenamento e comércio (possível forum mercantil).  

• O circo (na zona do Rossio);  

• Testemunhos da cintura industrial detectável desde a Rua Augusta ao Campo das 

Cebolas, com especial destaque para os preparados piscícolas, tendo sido 

musealizadas as cetárias do Núcleo Arqueológico do BCP na Rua dos Correeiros; 

da loja de vinhos Casa Napoleão na Rua dos Fanqueiros, 68-76  e da Casa dos 

Bicos (entre outras não musealizadas como as estruturas detectadas na esquina 

entre a Rua dos Bacalhoeiros e a Rua da Padaria e na Rua dos Douradores); 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

73 

• Troços de via romana (Praça da Figueira e Rua dos Correeiros);  

• Necrópoles na Praça da Figueira e na Rua dos Correeiros (Núcleo Arqueológico do 

BCP); 

• Epígrafe embutida no edifício de esquina entre o Largo da Madalena e a Travessa 

do Almada, cujo teor indicia a existência de um templo nas proximidades. 

 

Da Antiguidade Tardia ao Período Muçulmano, não se conhecem quaisquer estruturas ou 

contextos perfeitamente identificados. Essa lacuna poderá ser explicada pelo actual estado 

dos conhecimentos e da investigação arqueológica, mas também poderá significar uma 

retracção da malha urbana. 

 
Do Período Muçulmano foram recentemente identificados vários testemunhos na área 

abrangida por este Plano de Pormenor, destacando-se:  

• Um bairro na actual Praça da Figueira;  

• Dois complexos industriais relacionados com a produção oleira no Núcleo 

Arqueológico do BCP, na Rua dos Correeiros e no antigo Mandarim Chinês, actual 

H&M, na Rua Augusta, 137-145; 

• Vestígios de ocupação dispersos com funcionalidades diversas, como por exemplo 

os da Rua Augusta, 61-69 (na actual loja “Zara”) e os da Rua dos Bacalhoeiros. 

 

Com a Reconquista Cristã, no século XII, o espaço que virá a ser a Baixa será 

paulatinamente integrado em definitivo no perímetro da cidade, em detrimento do esteiro 

que vai sendo assoreado e aterrado. Esse processo culmina com a reconstrução 

pombalina que fará aumentar a cota de circulação de forma significativa. 

Na consolidação urbana regista-se, a definição de uma malha urbana labiríntica, 

preenchida pela construção de habitações, pequenas unidades de produção (como por 

exemplo a unidade de fundição quinhentista de tipo catalão, da Rua Augusta 137-145, 

actualmente musealizada), igrejas e complexos conventuais, edifícios oficiais, residências 

nobres e palácios, com especial destaque para o Paço da Ribeira, no tempo de 

D. Manuel I. 

 

Durante este período registaram-se igualmente algumas operações urbanísticas, 

planeadas, que alteraram pontualmente a configuração desta zona. 
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Esta evolução foi abruptamente travada pelo terramoto de 1755 que arrasou grande parte 

do edificado da zona, assumindo-se todavia como uma oportunidade impar na renovação 

urbana da Baixa, com a implementação do modelo ortogonal que actualmente persiste. 

Se muitos dos edifícios foram reconstruídos em local diferente, outros, de acordo com 

informações arquivísticas que carecem de validação científica, foram parcialmente 

integrados nas novas construções, ainda que por vezes com finalidades distintas:  

• Vestígios da muralha da época de D. Dinis presumivelmente em edifícios do canto 

nordeste da Praça do Comércio e em edifícios entre a Rua do Comércio, a Rua e o 

Largo de São Julião; 

• Vestígios da “Torre da Escrivaninha” provavelmente integrada no tardoz da Igreja 

da Conceição Velha; 

• Vestígios da Cerca Fernandina de que se destacam, na zona da Baixa, eventuais 

paramentos de muralha integrados nos edifícios da face Norte da Praça do 

Comércio; 

• Vestígios da Muralha do Carmo, no lado Poente da Rua do Carmo e na Rua 

Primeiro de Dezembro (nas traseiras do edificado); 

• Convento do Carmo; 

• Claustro Menor do Convento de São Domingos (no tardoz dos edifícios com frente 

para a Rua Dom Antão Almada e Travessa Nova de São Domingos); 

• Convento da Boa Hora;  

• Convento Corpus Chisti; 

• Palácio da Inquisição, anteriormente Palácio dos Estáus (no local onde hoje se 

encontra o Teatro D. Maria II); 

• Casa da Ópera (na actual Rua do Arsenal, fachada Sul); 

 

De construção posterior são de destacar na zona definida pelo Plano de Pormenor de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina: a Doca Seca da Ribeira das Naus (musealizada na 

Parada da Marinha), o edifício da Igreja de São Julião (actualmente adaptado a garagem 

do Banco de Portugal) e o quarteirão da Igreja da Madalena, onde é expectável o 

aparecimento de número significativo de elementos arquitectónicos, escultóricos, 

epigráficos, reaproveitados no respectivo edificado actual. 

 
O quadro legal estabelece a protecção, salvaguarda e valorização do Património 

Arqueológico e a proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina tem 

como fins primordiais a recuperação, reabilitação e revitalização dessa área da cidade. 
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Esses objectivos só poderão ser assegurados através da inventariação dos bens 

arqueológicos e da gestão integrada desse tipo de património. 

 
A zona abrangida pelo Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina, graças ao 

protagonismo que teve na história da cidade, afigura-se como uma área de elevadíssimo 

potencial arqueológico que poderá ser valorizado e disponibilizado à fruição do grande 

público, através da criação de percursos arqueológicos ou patrimoniais. Desses roteiros, é 

espectável grande sucesso, como pode demonstrar a adesão em massa às visitas 

organizadas ao Núcleo Arqueológico BCP, da Rua dos Correeiros e ao criptopórtico 

romano, vulgo Galerias da Rua da Prata. Outros sítios (como no n.º 68 – 76 da Rua dos 

Fanqueiros, ou o n.º 137 – 145 da Rua Augusta) que, aqui e além, vão revelando outras 

Lisboas perdidas e soterradas pela dinâmica construtiva de uma cidade viva, podem ser 

rentabilizados. 

3.3.4. Volumetria 

O primeiro projecto de Manuel da Maia, que previa a construção de edifícios com três pisos 

e trapeiras, foi alterado, por contestação dos proprietários, com a introdução de mais um 

piso.  

Por outro lado, no decurso da consolidação da malha pombalina, verificou-se que, de raiz, 

ou por acréscimo à volumetria preexistente, ou por via da renovação de lotes, este 

princípio não foi respeitado. 

 
As deficientes condições de insolação e de iluminação naturais das fachadas de tardoz 

confinantes com os logradouros, também desaconselham as ampliações – que, aliás, o 

RGEU não permite – e reforçam a necessidade da demolição das volumetrias excessivas. 

 
Curiosamente, deparamo-nos com edifícios que nunca foram concluídos, que não chegam 

à meia dúzia, e que, obviamente, apresentam volumetrias inferiores às consignadas no 

Cartulário, que, eventualmente, serão passíveis de ampliação.  

 
A identificação das alterações volumétricas admissíveis no presente Plano de Pormenor, 

encontram-se assinaladas nos alçados constantes do anexo do Regulamento Municipal e 

na Planta de Implantação. 

 
Da análise da Planta de caracterização Volumétrica, podemos concluir que: 
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• Predominam os edifícios com seis pisos, que correspondem a 49 % do universo 

edificado; 

• Seguidos dos edifícios com cinco pisos (27%) e com sete pisos (12%); 

• Existindo cerca de 3% de edifícios cuja volumetria correspondente apenas a 1 piso; 

• e alguns casos de edifícios que se elevam até um máximo de oito pisos. 

Gráfico 1 - Caracterização Volumétrica dos Edifícios  da Baixa 

 

Não existe levantamento sistemático dos pisos em cave contudo, as características 

hidrogeológicas dos solos, a riqueza dos substratos arqueológicos, o sistema construtivo 

de grande parte dos imóveis – Gaiolas – desaconselham vivamente a sua banalização. 

3.3.5. Estado de Conservação 

O desgaste natural resultante de anos de normal utilização, o envelhecimento mais ou 

menos acelerado provocado pela exposição aos agentes naturais – neste contexto é de 

referir a péssima qualidade do ar que se respira na Baixa, que foi transformada numa via 

rápida de atravessamento entre o Marquês de Pombal e a Praça do Comércio –, o 

desinvestimento em obras de manutenção e de conservação, as intervenções de 

adaptação irreversíveis executadas com materiais e processos construtivos incompatíveis 

com as preexistências, a demolição total ou parcial do miolo de alguns edifícios, a 
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reconversão para usos incompatíveis com a idiossincrasia dos prédios, constituem as 

principais razões justificativas da situação de degradação em que o tecido edificado da 

Baixa se encontra. 

 
A concepção arquitectónica e os sistemas construtivos originais têm provado a sua boa 

capacidade de resistência, o que constitui uma outra justificação para a reabilitação e 

restauro dos prédios da Baixa. 

 
Se se contabilizar, por observação directa, o número de fachadas degradadas da Baixa, 

chegar-se-á à conclusão de que esse número é superior ao das fachadas que se 

encontram em bom estado de conservação. 

 
No entanto, os dados disponíveis contrariam que esta impressão da paisagem urbana seja 

extrapolada para o estado de conservação dos edifícios: 

• Do universo de 605 edifícios em presença, 5% estão em mau estado de 

conservação e 16% em muito mau estado de conservação; 6% em obra; os 

restantes, que correspondem a mais de 73% do total, estão em bom ou regular 

estado de conservação. 

3.4. Acessibilidade – Estudo de caracterização da s ituação actual da 

Mobilidade e Transporte 

O relatório sectorial da caracterização da situação presente da mobilidade e transporte da 

Baixa Pombalina, constitui o anexo 10 do presente relatório. 

 
Dele consta, para além do diagnostico e caracterização da situação existente, uma análise 

de um conjunto de estudos recentes, considerados influentes na área do PPSBP, de onde 

foi possível retirar contagens de tráfego e elementos importantes para a caracterização da 

situação actual da Baixa, que poderão ser consultados no relatório anexo. 

 
Na proposta preliminar do plano foram integrados reflexões do estudo e proposta 

resultante do trabalho do Comissariado Baixa-Chiado, Proposta de revitalização da Baixa-

Chiado – 2008. 
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3.4.1. Proposta de revitalização da Baixa-Chiado – 2008 

O capítulo 2.7 desse estudo, que tem por tema «Pacificar o trânsito na baixa, condição 

para a reabilitação do Centro da Cidade», mereceu uma atenção mais cuidada, pois 

aponta as pistas e estratégia a seguir no Plano em curso. 

Resumidamente sintetizam-se algumas conclusões e reflexões do estudo: 

• Os efeitos do volume de tráfego de atravessamento em todo o vale das Avenidas 

da Liberdade e Almirante Reis e na Baixa são muito penalizadores para a qualidade 

de vida nesta zona. 

• Existe ultrapassagem dos limites legais de ruído em várias artérias, o que sem 

serem reduzidos os níveis sonoros, através de Medidas de Minimização de Ruído, 

não é permitida a utilização do edificado mais exposto para usos mistos, e muito 

menos para usos sensíveis como habitação, escolas ou similares. 

• Uma monitorização de 9 dias em Agosto (2006), permitiu verificar que os níveis de 

partículas PM10 e de CO2 são ainda mais elevados do que na Av. da Liberdade (já 

celebre por ter as medições mais elevadas da Europa), devido a um efeito de 

«canyon». 

• Os problemas da qualidade do ar ter origem a montante, e relaciona-se 

essencialmente com o elevado nível de tráfego automóvel do centro e zona 

ribeirinha. 

 

Do modelo de circulação proposto, retira-se as segu intes ideias chave: 

1. Retirar o tráfego de atravessamento na Baixa-Chiado não significa tornar a 

Baixa e o Chiado inacessíveis ao TI, mas sim penalizar fortemente o seu 

atravessamento. 

2. A estratégia para a contenção do tráfego na Baixa passa pela conjugação 

de um modelo de circulação que não facilita o seu atravessamento aliado a 

um sistema de controle de tráfego (baseado no sistema GERTRUDE) que 

apenas permita a entrada na zona de intervenção dos volumes de tráfego 

compatíveis com a capacidade oferecida. 

3. O desvio do tráfego de atravessamento será feito a montante, para o 

sistema de circulares da cidade e de forma gradual desde a periferia até ao 

centro da cidade. 

4. A redução de tráfego deve ser realizada de forma criteriosa por forma a 

assegurar que, ao atacar o problema do excesso de tráfego de 
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atravessamento, não se reduz irremediavelmente à acessibilidade à Baixa-

Chiado (enquanto destino das deslocações), sem o que se poderia estar a 

comprometer o objectivo da sua revitalização; 

5. A circulação dentro da Baixa-Chiado deve ser prioritariamente afecta aos 

transportes públicos, à logística e ao transporte individual gerado pelas 

actividades existentes na Baixa-Chiado, designadamente veículos de 

residentes e de trabalhadores nos acessos aos parques privados; 

6. O tráfego gerado pelos visitantes da zona deve ser maioritariamente contido 

nas portas de entrada da zona de intervenção, através da criação de 

parques de estacionamento de rotação de grande capacidade em cada 

porta; 

7. A contenção do tráfego nas entradas da ZIBC deve ser assegurada através 

do sistema de controlo de tráfego semafórico e de um esquema de 

circulação interno pouco directo, dissuasor de uma travessia fácil da zona. 

 

Refere o estudo que o maior tráfego de atravessamen to é o que faz as ligações E>W 

e vice-versa usando as Avenidas Infante D. Henrique  e 24 de Julho, como uma 

circular ribeirinha. Também é expressivo o atravess amento que usa a Avenida 

Almirante Reis e Av. Liberdade para se dirigir para  Nascente e Poente. 

 

Sobre os Transportes Públicos, o estudo refere o se guinte: 

Privilegiar o transporte público (TP), que já é dominante no acesso à Baixa, e conter a 

circulação dos TI é um ponto de partida, sem prejuízo de se ter consciência que a atracção 

de actividades qualificadas e de novos residentes para a Baixa implica também o acesso e 

a garantia de estacionamento em transporte individual. 

 

Sobre a estrutura rodoviária, o estudo preconiza «A tenuar o carácter radiocentrico 

da rede da cidade»: 

Infelizmente, alguns destes eixos ainda não estão totalmente completos, perdendo-se 

muito do efeito de desvio que elas poderiam ter. Por outro lado, a CRIL também se 

encontra por completar, o que sobrecarrega para níveis insustentáveis a 2.ª circular. 

Não se trata de olhar apenas as questões do tráfego, mas de desenvolver acções 

conjuntas de aperfeiçoamento do canal e valorização do espaço público, aproveitando-se 

as intervenções mais pesadas na infra-estruturas, nomeadamente através da construção 
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de túneis, para melhorar os espaços à superfície e a circulação dos transportes públicos de 

superfície e o tráfego local, ganhando-se, assim, novas áreas pedonais. 

 

Politica para o Estacionamento: 

Para a revitalização da Baixa-Chiado não basta garantir boas condições de acesso em 

Transporte Individual, é também necessário oferecer um bom sistema de estacionamento 

que diferencie os diferentes segmentos da procura, designadamente residentes, visitantes 

e trabalhadores. 

 
O estacionamento na via pública deve ser preferencialmente destinado aos residentes. 

Em relação aos parques de rotação para o estacionamento de curta e média duração 

destinados maioritariamente a visitantes, a Baixa já dispõe de uma boa oferta, sobretudo 

na parte norte Restauradores, Praça da Figueira, Martim Moniz, Chiado, propondo-se, para 

além do parque do mercado do Chão do Loureiro com 230 lugares, a construção de dois 

novos parques públicos na zona ribeirinha em frente ao Largo do Corpo Santo e no Campo 

das Cebolas. 

 
Com a concretização destes parques a Baixa Chiado ficará com uma oferta de parques 

públicos totalizando cerca de 8 mil lugares e uma distribuição espacial onde é possível 

encontrar um parque de grande capacidade em cada uma das portas de entrada da zona. 

 

Acessibilidade das colinas à Baixa – Mobilidades Su aves: 

A Baixa necessita da população que reside nas colinas, e pela Baixa passam muitos 

caminhos que ligam o centro ao resto da cidade. Acresce que o Castelo de S. Jorge é um 

dos monumentos mais visitados de Lisboa e que o percurso mais directo para aí aceder é 

através da Baixa. Potenciar ligações pedonais cómodas e directas da Baixa Para tal, será 

necessário assistir esses percursos com meios mecânicos – escadas rolantes e 

elevadores, replicando a nascente o que hoje já se passa a poente, com as escadas 

rolantes do metropolitano e elevador de St.ª Justa. 

A pacificação do trânsito na frente ribeirinha e na Baixa vai favorecer os modos de 

circulação suave, integrando os percursos na Baixa com a rede projectada para a cidade. 
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3.4.2  Diagnostico e caracterização da situação exi stente 

3.4.2.1. Análise das condições e carga de circulaçã o do Transporte Individual 

(TI) 

Foram analisados dados das contadoras automáticas do sistema de gestão semafórico de 

Lisboa – GERTRUDE 

 

Poderemos falar em Hora de Ponta da Manhã (HPM) das 9.00-10.00h e Hora de Ponta da 

Tarde, das 18.00-19.00h. A quantidade de veículos em circulação é muito semelhante em 

ambas. 

 
Individualmente a via mais carregada de Tráfego é a Avenida Ribeira das Naus, com 

valores/hora que chegam aos 1700 veículos por sentido. A Rua do Ouro ou o Rossio tem 

valores/hora sempre superiores a 1000 veículos durante 12 h por dia (das 8.00 às 20.00h). 

Pode-se ainda afirmar que durante estas 12 horas a carga de veículos em cada via, tem 

variações muito ténues. Em qualquer das vias a diferença entre a hora mais carregada e a 

menos carregada é sempre inferior a 15%, excepção feita à Avenida Ribeira das Naus, 

parecendo indiciar um carácter mais pendular nesta via. 

 
A primeira conclusão, observando diferentes contagens, de diferentes anos, meses ou dias 

das semanas, é que o efeito do Túnel do Marquês não é muito sentido na Baixa. Os 

valores de circulação na Praça do Comércio ou Rossio são semelhantes nas contagens 

antes e depois da abertura do Túnel do Marques de Pombal. 

 
Outra análise é de não se verificarem diferenças assinaláveis entre os últimos anos, 

comparando por exemplo as contagens de 2003, 2005 e 2008 para as mesmas secções. 

Houve uma estabilização do tráfego. 

 
Relativamente aos diversos meses do ano, os valores parecem indicar um aumento das 

deslocações nos meses de Primavera – Verão (excluindo Agosto) relativamente aos 

meses de Inverno, com diferenças assinaláveis na ordem dos 20-30%. A explicação pode 

residir no facto de com o bom tempo, a quantidade de deslocações não obrigatórias tende 

a aumentar. 

 
Observando as diferenças de tráfego entre os dias da semana, não parecem haver 

variações assinaláveis entre os dias do corpo da semana, Terça, Quarta e Quinta-feira, já 
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relativamente aos restantes dias os dados disponíveis são insuficientes para qualquer 

conclusão. 

3.4.2.2. Análise do Estacionamento existente  

A planta número 5 do anexo 5, apresenta graficamente a distribuição dos 

estacionamentos, tendo-se distinguido 3807 lugares de estacionamento em parque coberto 

(silo ou subterrâneo), e na Frente Ribeirinha contigua à área em estudo, 980 lugares de 

superfície (rua e parque a céu aberto), num total de 4787 lugares de estacionamento. 

Estima-se que existam na totalidade da zona em estudo mais 1000 lugares de 

estacionamento de superfície na rua legal e pago, subindo a oferta total de estacionamento 

legal para valores próximos de 6000 lugares. 

Ainda assim, verifica-se uma elevada pressão na procura de estacionamento com a 

ocorrência de taxas de ilegalidade próximas dos 35%, o que evidencia baixos níveis de 

fiscalização.6 

3.4.2.3. Análise do Transporte Colectivo (TC)  

Diariamente, afluem aos terminais da Baixa - Cais do Sodré, Sul - Sueste, Rossio, Stª. 

Apolónia e Estação de Metro – cerca de 200.000 pessoas em meios de transportes 

públicos pesados, dos quais 2/3 são oriundos da margem Norte e 1/3 da margem Sul, 

utilizando os barcos que cruzam o Tejo.7 

 

Metropolitano de Lisboa e serviço Carris 

Com a abertura da Estação de metropolitano do Terreiro do Paço e prolongamento até St.ª 

Apolónia, passou a existir uma grande redundância entre os serviços da Carris em 

autocarro e do Metro de Lisboa, que conduziu a uma reestruturação progressiva da oferta, 

e percursos dos autocarros (em curso), com a designada Rede 7. Como é ainda um 

processo recente e em curso, não é fácil aferir conclusões, mas sendo certo porém que se 

mantém um enorme número de circulações de autocarros (e eléctricos) entre o que são os 

4 grandes interfaces da Baixa, os Restauradores com o Rossio e Praça da Figueira, o Caís 

de Sodré; a Praça do Comércio e a Nascente St.ª Apolónia. Nos 3 primeiros referidos, o nº 

de circulações de autocarros na HPM é superior a 60, o que significa pelo menos um 

autocarro a cada minuto. Por essa razão as paragens são consumidoras de bastante 

espaço, estão dispersas, porque não é operacional ficarem concentradas num único ponto. 

                                                 
6 In Proposta de revitalização da Baixa-Chiado - 2008 
 
7In Proposta de revitalização da Baixa-Chiado - 2008 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

83 

Uma outra condicionante de tanto serviço rodoviário, é o facto de em determinados 

arruamentos, justificar-se uma via BUS dedicada, o que nem sempre acontece. 

 
Resultado da transferência de passageiros para as novas estações de metropolitano, é 

espectável uma redução progressiva da oferta da Carris. 

 
A Baixa -Chiado, na zona em estudo tem uma cobertura de 7 estações de metropolitano, 

de 2 linhas diferentes, o que significa uma cobertura territorial de uma boca de metro em 

cada 300m (o que é considerado ideal em termos técnicos, por ser precisamente a bacia 

de captação standart). A zona do Bairro Alto, a Colina do Castelo e encosta de Alfama, não 

estão servidas pelo metropolitano nestes termos. 

 

Serviço fluvial 

Os terminais fluviais, na década de 80 chegaram a ser os que mais pessoas transportavam 

entre duas margens na Europa, e que foram perdendo passageiros, para já no século XXI, 

estabilizarem resultado também da modernização da frota e respectiva diminuição dos 

tempos de travessia. A sua localização parece adequada, agora com ligação fácil ao 

metropolitano, e com os interfaces melhorados, mais operacionais e confortáveis. 

Os serviços são assegurados pela Transtejo e Soflusa (comprada pela Transtejo em 

2001), que tem uma frota de 38 embarcações, e que de acordo com o relatório de contas 

de 2006, transportou 28 563 498 passageiros entre margens.8 

 

Táxis 

A zona da Baixa-Chiado em estudo, é servida por 6 Praças de Táxis, o que é suficiente, 

até porque é sempre possível apanhar táxis em circulação, que estejam vazios. Algumas 

das praças tem um excesso de lugares para os táxis, gerando massas de veículos 

grandes, com demasiada presença no espaço público. Seria de avaliar mecanismos de 

rotatividade. 

3.4.2.4. Análise às Mobilidades Suaves  

Foram observados como percursos mais carregados entre as principais interfaces de 

transportes colectivos pesados (comboio e estações fluviais) e os pólos de concentração 

de transportes colectivos rodoviários.  

 

                                                 
8 http://www.transtejo.pt/pt/quem_somos/relatorio_contas.html 
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O troço entre Santa Apolónia (interior) e a Praça do Comércio também verificava um 

movimento moderado de peões, assim como o entre o Cais de Sodré e a Praça do 

Comércio, pela Rua do Arsenal. 

 
Para estes percursos foram identificados os principais obstáculos à circulação pedonal: 

• Conflitos com tráfego rodoviário/ Estacionamento  

• Falta de continuidade do Percurso Pedonal  

• Passeios sub dimensionados  

• Percurso desqualificado/degradado  

 

3.4.2.5. Situação actual transitória – obras na Av.  Ribeira das Naus  

No momento em que é redigido este relatório, o tráfego encontra-se interrompido na Av. 

Ribeira das Naus, junto à Praça do Comércio, para ligação de intersector da SIMTEJO e 

simultaneamente consolidação das fundações do Torreão Poente do conjunto monumental 

da Praça do Comércio. 

 
Em virtude destas obras, de duração estimada em 4 meses, houve necessidade de 

efectuar interrupções à circulação normal. A alteração maior resultou na interrupção da 

circulação na Av. Ribeira das Naus, passando a ser feita em alternativa na Rua da 

Alfandega e Rua do Arsenal, com capacidade reduzida para metade. 

 
Simultaneamente, as laterais da Praça do Comércio foram interditas ao transito, por razões 

de montagem do estaleiro de obra, o que permite ensaiar um modelo de circulação que 

inviabiliza o tráfego de atravessamento entre os canais formados a Norte pela Av. da 

Liberdade e Av. Almirante Reis e Sul pela a Av. 24 de Julho e Av. Infante D. Henrique. 

 
Sendo bastante recente esta alteração, não é possível compreender de imediato as 

consequências destas restrições ou mesmo a forma como o tráfego se adaptou. No 

entanto, a percepção é de os níveis de congestionamento resultantes, são bem inferiores 

aos esperados. Explicáveis em parte pelos automobilistas adaptarem os seus 

comportamentos e encontrado percursos alternativos. Igualmente por efeitos de 

transferência modal para o Metropolitano e autocarros (cuja oferta foi reforçada e criados 

mais metros de faixas dedicadas) e finalmente por um fenómeno descrito por «evaporação 

de tráfego». 
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No cômputo geral, ao final de um mês de obra, parece seguro afirmar que a Baixa 

Pombalina ganhou em termos de qualidade do ar, de diminuição de ruído e de se ter 

tornado de novo um local mais aprazível à circulação à marcha a pé, onde é mais fácil 

perceber a sua riqueza das lojas, dos cafés e restaurantes, dos edifícios, das gentes, enfim 

da urbanidade. 

 
Os ensinamentos deste «teste» serão por certo valiosos na fase de desenvolvimento da 

nova proposta de modelo de circulações para o Plano de Pormenor da Baixa Pombalina, 

descritos em detalhe no capítulo 5 deste relatório.  
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3.5. Infra-Estruturas 

3.5.1. Caracterização Sumária do Sistema de Drenage m 

A) Descrição do sistema 

• A bacia hidrográfica da Baixa Pombalina é constituída por uma rede complexa, 

emalhada, com colectores de diversas secções e diferentes materiais, em sistema 

unitário, com descarga final no estuário do rio Tejo, sofrendo, consequentemente, 

influência da maré.  

• A esta bacia confluem, através de entradas distintas, os caudais provenientes de 

três bacias principais a montante: 

• Avenida da Liberdade, com drenagem, para jusante, através do colector da Rua 1º 

Dezembro, que inflecte na Calçada do Carmo para o Rossio e prossegue pela Rua 

do Ouro; 

• Rua de São José / Rua das Portas de Santo Antão, com drenagem, para jusante, 

pelo lado oriental do Rossio e prossegue pelo colector da Rua Augusta; 

• Avenida Almirante Reis, com drenagem, para jusante, através do colector da Praça 

da Figueira e prossegue pela Rua da Prata. 

 

Os colectores da Rua do Ouro, Rua Augusta e Rua da Prata, constituindo as artérias 

principais da rede de drenagem da Baixa Pombalina, são interceptados 

perpendicularmente por colectores secundários, sendo os mais importantes os da Rua da 

Conceição, da Rua de São Julião e da Rua do Comércio. 

 

Já na Praça do Comércio aqueles colectores principais vieram interceptar, em três pontos 

distintos, num colector transversal, com descarga final no estuário do Tejo controlada por 

descarregadores localizados nos colectores, imediatamente a jusante dos pontos de 

intercepção. Do anexo 11  do presente relatório constam as plantas de cadastro dos 

colectores existentes. 

 

As obras de intercepção das águas residuais efectuadas na década de oitenta do século 

XX e, posteriormente as obras de Metro de prolongamento da linha azul acarretaram 

alterações significativas na descarga final, com consequências nas condições de 
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escoamento, designadamente na diminuição significativa da capacidade de vazão do 

sistema a jusante. 

Para interceptar os caudais de tempo seco, a solução materializada com o advento do 

sistema interceptor de esgotos para a cidade de Lisboa conjugou os níveis de qualidade da 

água pretendidos à época e o preço a pagar pela comunidade.  

 

Para o efeito contribuíram as condições muito específicas do estuário do Tejo (CML, 1982) 

relacionadas com: 

• uma forte dinâmica de marés e correntes que assegura a substituição de mil 

milhões de metros cúbicos do seu volume de águas em cada maré; 

• um corpo de água que apresenta em média baixas profundidades associadas a 

uma grande extensão do plano da água; 

• um elevado número de horas anuais de exposição solar.  

 

Com o recurso a esta alternativa, pretendia-se conceder à cidade de Lisboa alguns 

benefícios económicos que advinham da não elevação dos caudais em jogo 

(insignificantes quando comparados com a carga orgânica que o estuário recebe 

constantemente) para os subsistemas servidos de ETAR e, simultaneamente reaproveitar 

parte da matéria orgânica e nutrientes transportados na produtividade do ecossistema 

aquático. 

 
Procedeu-se, então, no cruzamento dos colectores da Rua do Ouro, da Rua Augusta e da 

Rua da Prata com a Rua da Vitória, à construção a toda a largura, no seu interior, de 

muretes-descarregadores. Os caudais aí interceptados eram conduzidos a um emissário, 

cujo troço terrestre tem início no cruzamento da Rua da Vitória com a Rua Augusta e 

desenvolve-se ao longo desta até à Praça do Comércio, onde, após passar pela estação 

de gradagem, liga ao troço submarino, o qual mede cerca de 250m, entre a muralha e a 

secção de ligação ao difusor. 

 
Na figura seguinte é apresentada a planta esquemática da rede de colectores principais na 

Baixa Pombalina. 
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Figura 14 - Planta da Rede de Colectores Principais 

 

B) OBRAS EM EXECUÇÃO E PREVISTAS 

 

O desempenho deficiente do sistema determinou a simulação e análise de possíveis 

medidas correctivas com particular incidência na drenagem das águas pluviais (lnec, 

1990/1992).  

Posteriormente, a obrigatoriedade de cumprimento de diversas normas europeias 

conduziram ao desenvolvimento de um conjunto de intervenções, tendo em vista o 

tratamento dos efluentes que actualmente se encontram a ser descarregados directamente 

no estuário do rio Tejo. 

 
Crê-se que a concretização dessas acções, aliada à monitorização e gestão integrada do 

comportamento do sistema, contribuirá para que se obtenham elevadas eficiências e 

desempenhos globais do sistema, do ponto de vista hidráulico e ambiental, reduzindo 

muito significativamente o volume de água residual directamente descarregado no estuário 

do rio Tejo (Projecto dos interceptores do Largo Chafariz de Dentro – Terreiro do Paço –

Cais do Sodré e respectivos interceptores nos colectores unitário, 2008) 
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C) INTERCEPÇÃO E TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS  

 

O Decreto-Lei nº152/97, de 19 de Junho, que concluiu a transposição para o direito interno 

da Directiva 91/271/CEE, de 21 de Maio e, posteriormente o Decreto-Lei nº236/98, de 1 de 

Agosto estabeleceram as disposições a aplicar à recolha, tratamento e descarga de águas 

residuais urbanas no meio aquático e, as normas, critérios e objectivos de qualidade com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 

seus principais usos.  

 
O licenciamento da descarga de águas residuais urbanas impõe que a mesma se submeta 

a um tratamento secundário, mesmo em zonas menos sensíveis ou que não facultem um 

uso público que imponha a preservação e a melhoria da qualidade da água, como é o caso 

desta zona do estuário do Tejo confinante com a bacia hidrográfica da Baixa Pombalina. 

As infra-estruturas projectadas e já em construção destinam-se a interceptar os efluentes 

que actualmente se encontram a ser descarregados directamente no estuário do rio Tejo 

para tratamento na ETAR de Alcântara.  

 
Para o efeito, os caudais transportados pelos colectores pombalinos serão conduzidos a 

duas câmaras de válvula de maré, a instalar no Terreiro do Paço e que servem os 

colectores da Rua Augusta / Rua da Prata e o colector da Rua do Ouro, impedindo a 

entrada de água do rio no sistema.  

 
Os caudais a interceptar e a conduzir à ETAR serão desviados a montante das válvulas de 

maré, por intermédio de válvulas de controlo de caudal e, conduzidos à designada estação 

elevatória das Agências.  

 
Em condições de precipitação, metade do caudal será descarregado no estuário através 

de um curto emissário submarino, o que assegura uma maior diluição dos volumes 

excedentes, com vista à minimização dos impactos negativos destes lançamentos na zona 

marginal do estuário, junto ao corredor Terreiro do Paço – Cais do Sodré.   

As infra-estruturas estão projectadas de forma a transportar cerca de duas vezes o caudal 

de ponta de tempo seco das respectivas bacias de drenagem, permitindo que o sistema 

interceptor receba a totalidade dos caudais de ponta domésticos e ainda uma parte dos 

caudais pluviais. 
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D) DRENAGEM PÚBLICA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A melhoria do funcionamento hidráulico dos colectores compreende soluções na área do 

plano e, para além do limite do plano. 

 
Na área do plano será de acentuar intervenções de dois tipos: 

• uma intervenção resultante de uma análise local dos elementos acessórios da rede 

(câmaras de visita, sarjetas e sumidouros), dos ramais de ligação e das calhas 

pluviais e, cuja execução dependerá do nível de intervenção esperada para o 

espaço público; 

• uma outra resultante, como já referido, da análise do comportamento hidráulico da 

rede principal de colectores e, cuja execução será assegurada, em parte, com as 

obras do sistema interceptor, designadamente a reposição da descarga para o rio 

no alinhamento da Rua do Ouro, com substituição da secção existente a jusante da 

câmara de válvulas de maré.  

 

Em simultâneo com essas obras deverá proceder-se ao desvio para poente da descarga 

intermédia existente entre a Rua do Ouro e a Rua Augusta e ao prolongamento dos 

colectores até ao novo alinhamento da muralha, de forma a compensar as perdas de carga 

provocadas pelos equipamentos do sistema interceptor. 

O dimensionamento das infra-estruturas relacionadas com o desvio da descarga para 

poente e das bocas de descarga e com a implementação de projectos de requalificação do 

espaço público carecem de projecto de execução a elaborar nas condições definidas pela 

NP-819 de 1970. 

 

Em complemento, será oportuno resolver os distúrbios no conforto e na saúde pública que 

afectam esta zona nobre da cidade de Lisboa, designadamente na Rua Dom Duarte, com 

a execução de uma câmara de visita de transição do colector de secção de arco de círculo 

baixo 2,90*4,60 para a secção oval 2,35*2,60; 

 

Ainda a não esquecer, a demolição dos muretes-descarregadores existentes no 

cruzamento dos colectores da Rua do Ouro, da Rua Augusta e da Rua da Prata com  

a Rua da Vitória, dado que deixam de ser necessários com a construção das novas 

intercepções e poderão induzir perturbações no escoamento.  
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Figura 15 - Esquema dos colectores existentes a mont ante da Praça da Figueira (Fonte PGDL) 

 

Imprescindível antes da execução de qualquer projecto é a necessidade de se proceder a 

um levantamento cadastral detalhado da rede de colectores e de elementos acessórios da 

rede, realçando-se a importância da informação adicional dos medidores de caudal 

instalados no Rossio (laranja), Rua do Ouro (verde), Rua Augusta (amarelo) e Rua da 

Prata (azul). 
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Figura 16 - Localização dos medidores de caudal (Fo nte PGDL) 

3.6. Análise Ambiental  

3.6.1. Dispensa de Avaliação Ambiental do Plano 

A Câmara Municipal, na deliberação que deu início à elaboração do Plano, considerou de 

dispensar o mesmo da Avaliação Ambiental, nos termos do disposto nos n.ºs 5 e 6 do 

artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 46/09, de 20 de Fevereiro, com os seguintes fundamentos: 

1. Tratar-se de uma pequena área a nível local (cerca de 436.500 m2); 

2. O Plano não ser susceptível de ter efeitos significativos no ambiente, de acordo 

com os critérios estabelecidos no Anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

Junho; 

3. O Plano não constituir enquadramento para a futura aprovação de projectos 

sujeitos ao regime da avaliação ambiental de projecto, nem dever ser sujeito a uma 

avaliação de incidências ambientais; 
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4. O Plano constituir enquadramento para a futura aprovação de projectos de 

reabilitação urbana em zona histórica integralmente classificada ou em vias de 

classificação ao abrigo da Lei do Património Cultural; 

5. Tratar-se da requalificação de uma área urbana consolidada da cidade;  

6. O Plano desenvolver objectivos programáticos constantes do Plano Director 

Municipal de Lisboa – a UOP 08; 

7. O Plano de Pormenor ser o grau inferior da hierarquia dos instrumentos de gestão 

territorial; 

8. O Plano prever a melhoria de diversos indicadores:  

• Incremento e renovação da população; 

• Redução de ruído e melhoria da qualidade do ar; 

• Recuperação e valorização do Património Arquitectónico; 

• Melhoria do Ambiente Urbano através da qualificação do espaço publico e 

ordenamento de tráfego; 

• Preservação das condições hidrogeológicas. 

3.6.2. Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro  

A análise da Qualidade do Ar e do Ambiente Sonoro dependem essencialmente da 

emissão de poluentes atmosféricos e ruído resultantes do tráfego automóvel nesta área da 

cidade de Lisboa. 

 
Desta forma optou-se por caracterizar estes factores ambientais em dois momentos 

distintos: numa primeira fase o período anterior ao novo “Esquema de Circulação de 

Trânsito na Baixa” (que ocorreu em 15 de Fevereiro de 2009) e numa segunda fase o 

período após essa alteração, o que corresponde à situação futura da proposta do PPBP. 

Sendo que ao nível do trânsito local não se prevêem, no futuro, alterações significativas na 

área de intervenção do Plano. 

 
Qualidade do Ar 

Relativamente ao primeiro período a caracterização deste factor ambiental baseou-se no 

estudo “Caracterização da Qualidade do Ar na Área do Bairro Alto e Baixa Pombalina”, 

elaborado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Lisboa da Universidade Nova de 

Lisboa, em 2006. 
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Em termos de enquadramento legal Portugal segue o quadro legislativo comunitário, no 

que diz respeito à avaliação e gestão da qualidade do ar, de acordo com o qual, surgiram 

diplomas que estabeleceram níveis de concentração de poluentes atmosféricos que não 

devem ser ultrapassados, com o objectivo de garantir a protecção da saúde humana e dos 

ecossistemas.  

 
Após a publicação da Directiva -Quadro 96/62/CE, surgiram as designadas Directivas - 

filhas que estipularam, entre outros aspectos, os valores - limite para poluentes 

atmosféricos, nomeadamente: a Directiva 1999/30/CE, de 22 de Abril, para o dióxido de 

azoto (NO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), partículas inalava (PM10 ) 

– partículas em suspensão atmosféricas de diâmetro inferior a 10 µm) e chumbo (Pb); e a 

Directiva 2000/69/CE, de 16 de Dezembro, para o monóxido de carbono (CO) e o benzeno 

(C6H6). Ambas as directivas foram transpostas para o direito interno pelo Decreto-Lei 

n.º 111/2002, de 16 de Abril.  

 
A gestão da qualidade do ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo está a cargo da Comissão 

de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), que dispõe de uma rede de 

estações de monitorização, com medições em contínuo. 

 
A principal fonte de emissão de poluentes atmosféricos nesta área da cidade de Lisboa é o 

tráfego automóvel, assim os poluentes objecto do estudo foram o monóxido de carbono 

(CO), dióxido de azoto (NO2), as partículas (PM10), o benzeno (C6H6), uma vez que são 

originados por este tipo de fonte. 

 
A caracterização da qualidade do ar na área do Bairro Alto e Baixa Pombalina 

compreendeu a realização de duas campanhas de qualidade do ar em duas fases 

distintas. A primeira campanha foi realizada no período de 24/02/2005 a 03/03/2005, 

caracterizando uma situação típica de Inverno. A situação típica de Verão foi caracterizada 

através da realização de uma campanha lavada a cabo durante o período de 27/09/2005 a 

04/10/2005.  

 
Estas campanhas consideraram a medição contínua dos poluentes utilizando-se para o 

efeito a estação móvel da FCT/UNL (SNIF), e a medição indicativa utilizando-se tubos de 

difusão. A utilização dos dois métodos permitiu caracterizar o comportamento dos 

poluentes emitidos em quantidades significativas pelo sector dos transportes, tendo-se 
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identificado ao longo da análise a sua influência durante as duas fases de campanha. Na 

figura seguinte apresenta-se a localização dos pontos de medição. 

 

 

Figura 17 - Localização dos pontos de amostragem de  qualidade do ar , na área do Bairro Alto e Baixa 

Pombalina 

 

Sendo que os pontos de medição 11, 13, 15 e 17 se localizam, respectivamente, na Rua 

Augusta, Rua da Prata (Igreja de S. Nicolau), Rua dos Sapateiros e Praça do Município. 

Para determinar a correlação dos resultados das campanhas foram considerados os dados 

obtidos nas estações fixas de qualidade do ar, designadamente Avenida da Liberdade, 

Entrecampos e Olivais. 

 
Partículas PM 10 

Quanto à situação típica de Verão verificou-se nos primeiros dias da campanha 

excedências do valor limite, não havendo por isso cumprimento legal. 
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Durante a campanha de Verão foram detectados fenómenos de intrusão e ressuspensão, 

que poderão ter afectado os níveis de PM10 medidos durante esta fase. Contudo, não é 

possível saber à partida qual a contribuição efectiva destes eventos naturais.  

 
Tanto na campanha de Inverno, como na campanha de Verão o poluente medido via SNIF 

apresenta uma grande correlação com a estação de tráfego da Avenida da Liberdade. Esta 

correlação é particularmente forte nos períodos do dia em que ocorrem os movimentos 

pendulares. Quando comparados, verifica-se que a Estação de Qualidade do Ar que 

apresenta os valores mais elevados de partículas (PM10) é a estação da Avenida da 

Liberdade, seguida da estação móvel SNIF, Entrecampos e Olivais. 

 
Conclui-se que os níveis mais altos registados se encontram na zona da Avenida da 

Liberdade e sua envolvente logo seguido da zona da Baixa.  

 

Monóxido de Carbono CO 

Tanto a campanha de Verão como a de Inverno apresentam níveis de CO sempre abaixo 

do valor legislado, não constituindo desta forma um problema no que diz respeito à 

poluição atmosférica nesta zona da cidade. 

 

Óxidos de Azoto NO x 

Na generalidade as campanhas revelaram que as concentrações de NO2, características 

para o período de Inverno na zona do Bairro Alto e Baixa Pombalina cumprem os limites 

legais da legislação em vigor. No entanto, é possível constatar que existem três pontos 

críticos na zona de estudo: Cais do Sodré, Rua Augusta e Praça do Município são os 

locais onde se registaram os níveis mais altos de NO2, durante a campanha de Inverno. O 

valor registado na Rua Augusta deve-se, não só à sua localização, entre rodovias 

importantes (Rua da Prata e Rua do Ouro), como também o indesejável efeito “canyon”, 

característico de zonas com edifícios altos, que induzem uma má dispersão do poluente. 

 
Em relação à campanha realizada durante a época de Verão verifica-se que o 

comportamento de NO2 medido no SNIF é muito semelhante ao registado na Avenida da 

Liberdade, verificando-se igualmente elevada semelhança do comportamento deste 

poluente nas duas estações, demonstrando mais uma vez, que apesar da estação móvel 

estar estacionada numa zona que não tem tráfego, é fortemente influenciado por este. 
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Este estudo revelou grande diferença existente entre a zona da Baixa e do Bairro Alto 

(independentemente de se tratar da zona interdita do Bairro ou a zona com circulação de 

automóveis), no que diz respeito à qualidade do ar ambiente, sendo visivelmente melhor 

na zona do Bairro Alto que na zona da Baixa Pombalina. 

 
Benzeno (BTX) 

Os resultados obtidos permitem afirmar que relativamente a este poluente existe 

cumprimento legal, estando os níveis sempre abaixo do valor limite em vigor, tanto na 

situação típica de Inverno como na situação de Verão.  

Na generalidade das campanhas, o benzeno não constitui qualquer tipo de problema na 

qualidade do ar ambiente, não havendo grande diferença dos níveis dentro da zona 

interdita do Bairro Alto e na zona circulável da restante área de estudo. 

 

Ruído 

A caracterização do ambiente sonoro na área de intervenção do Plano foi feita por recurso 

ao software de estimativa de níveis sonoros, Cadna A, tendo por base o Mapa de Ruído da 

cidade de Lisboa, devidamente adaptado à escala do Plano de Pormenor. 

 
Assim foram construídos os Mapas de Ruído para a área de intervenção do Plano relativos 

aos indicadores Lden e Ln, expressos em dB(A), calculados a uma altura acima do solo de 

4 metros. Consideraram-se as fontes sonoras decorrentes do tráfego rodoviário, ferroviário 

(eléctricos) e aéreo.  

 
De acordo com o Regulamento Geral do Ruído, Decreto – Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, 

a área do PP de Salvaguarda da Baixa Pombalina classifica-se como Zona Mista, à qual se 

aplicam os seguintes limites de exposição sonora: “ruído ambiente exterior superior a 65 

dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A),em período nocturno, expresso 

pelo indicador Ln.”. 

 
A caracterização sonora da Proposta de Plano baseou-se na elaboração dos Mapas de 

Ruído, calculados a partir da cartografia base com curvas de nível (de 5 em 5 metros) e 

pontos contados, edificado existente e previsto (3D) e vias tráfego. 

 

Antes do novo “Esquema de Circulação de Trânsito na Baixa” a caracterização do 

ambiente sonoro, encontra-se identificada nos seguintes Mapas de Ruído: 
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Mapa de Ruído Global  – níveis sonoros resultantes do somatório da contribuição de todas 

as fontes de ruído, para o indicador global diurno-entardecer-nocturno, representados pelo 

indicador Lden; 

Mapa de Ruído Global Nocturno  – níveis sonoros resultantes do somatório da 

contribuição de todas as fontes de ruído, para o período nocturno, representado pelo 

indicador Ln; 

Mapa de Conflitos do Ruído Global  – mapa de conflitos, para o período global diurno – 

entardecer - nocturno, representando a diferença entre o valor limite para zona mista e os 

valores de ruído global, expressos em dB(A); 

Mapa de Conflitos do Ruído Nocturno  – mapa de conflitos, para o período nocturno, 

representando a diferença entre o valor limite para zona mista e os valores de ruído global 

nocturno, expressos em dB(A); 
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Figura 18 - Mapa de Ruído Global, Lden 
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Figura 19 - Mapa de Ruído Global Nocturno, Ln 
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Figura 20 - Mapa de Conflitos Ruído Global, Lden 
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Figura 21 - Mapa de Conflitos de Ruído Nocturno, Ln  
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Medições sonoras realizadas nas principais artérias da área do Plano, Quadro 1, revelaram 

valores concordantes com os Mapas de Ruído. 

 
Quadro 1 - Resultados das medições sonoras 

Medições 
Ponto / Designação 

Ln Lden 

1 Rua da Prata 70,1 76,9 

2 Rua do Ouro 70,0 76,7 

3 Rossio 67,3 75,0 

4 Praça do Comércio 63,6 71,9 

5 Rua da Conceição 62,9 71,1 

6 Rua dos Fanqueiros 64,7 71,3 

7 Praça da Figueira 65,9 72,9 

8 Rua da Madalena 64,4 71,3 

 

Uma grande parte da área do Plano, em especial junto às vias de tráfego, apresenta 

valores acima dos limites legais de exposição sonora. 

3.6.3. Vulnerabilidade Sísmica 

Em termos de risco sísmico, a maioria da extensão da Baixa Pombalina está 

classificada como  zona de vulnerabilidade muito alta , coincidindo com as zonas de 

menor declive (ver figura 22), exceptuando-se as zonas de encosta, classificadas como de 

média ou alta sismicidade. 
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Figura 22 - Vulnerabilidade ao Risco Sísmico 

 

No entanto, toda área do PP está situada na designada “Área Crítica de Risco Sísmico” 

(ver Figura 23), definida no “Plano de Emergência para o Risco Sísmico da cidade de 

Lisboa” , concluído em 2001. 

 
Esta área coincide com a zona da cidade onde aos danos passíveis de serem provocados 

pela ocorrência de um sismo, se junta uma possibilidade elevada de perda ou afectação 

grave das estruturas vitais e locais de grande concentração de população e pontos vitais 

de socorro.  

 
Os trabalhos que conduziram à definição das “Áreas Críticas” foram de diversa índole, 

cobrindo aspectos da sismicidade histórica com as suas características de localização 

epicentral, magnitude, propagação de ondas e isossistas, os efeitos dos solos, o 

comportamento do edificado e a dinâmica da população. Este conceito teve em vista a 

preparação para a Emergência nos seus aspectos de actuação imediatamente após a 

ocorrência de um sismo.  
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Figura 23 - Áreas Críticas de Risco Sísmico 

 

3.6.4. Vulnerabilidade a Inundações por Temporal 

A quase totalidade da área de intervenção do Plano, encontra-se muito vulnerável a 

situações de inundação por temporal, ou seja, é provável ocorrerem inundações neste 

local, em momentos de queda de fortes precipitações intensas e que podem ser 

agravados, se coincidirem com a hora de “preia-mar”. 

 
Como áreas menos vulneráveis, individualizam-se o extremo ocidental junto à Calçada do 

Carmo e oriental centrado na Rua da Madalena/Largo da Madalena (Figura 23). 
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Figura 24 - Vulnerabilidade a inundações resultante  de problemas de drenagem e de deslizamentos e 

desabamentos de terras 

 

Contribuem para o agravamento deste cenário de risco diversos factores locais, dos quais 

são de destacar os seguintes: 

• o efeito de maré directo (Figura 24); 

• a localização no sistema húmido, onde através da simulação do modelo 

hidrológico9 são visíveis troços de linhas de água e locais de foz (Figura 25); 

• o fraco declive (inferior a 2º) com excepção das áreas limites ocidental e oriental 

(Figura 26); 

• a baixa altitude com valores compreendidos entre os 0 e os 5m, onde os máximos 

atingem valores inferiores a 20m (Figura 27),  

• a constituição das áreas de menor declive por aluviões e aterros; 

• as dificuldades de funcionamento da rede de saneamento, cujos colectores 

apresentam pouca variação na saída de água para o Tejo, uma situação 

devidamente referenciada pelo relatório apresentado pelo Departamento de 

Planeamento de Infra-estruturas. 
                                                 
9 - Esta necessidade em simular o traçado primitivo da rede é explicada, pelo facto de actualmente e salvo raras excepções, 
nenhuma das linhas de água serem visíveis.  
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Figura 25 - Zonas de maior probabilidade de inundaç ões 

 

Figura 26 - O declive como um dos factores responsá veis pelas inundações 
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Figura 27 - A altitude como factor determinante na ocorrência de inundações 

 

Convém realçar que a área em estudo em termos de drenagem, está integrada na bacia do 

Vale da Baixa ou Bacia da Baixa Pombalina, que recebe afluentes das antigas ribeiras de 

Arroios (Avenida Almirante Reis) e Valverde (Avenida da Liberdade). 

 
Nesta zona, a rede de saneamento é servida por um sistema de colectores unitários que 

drenam simultaneamente águas residuais domésticas e pluviais, de acordo com o princípio 

do escoamento com superfície livre, ou seja, o do encaminhamento das águas de cotas 

superiores para cotas inferiores, desde que não sofram a interferência do efeito de maré. 

Simultaneamente, esta área é servida pelo emissário submarino do Terreiro do Paço, 

através do qual se faz a descarga de efluentes no estuário do Tejo. 

 
Pela leitura da figura 26 é possível inventariar quais os troços da rede de colectores que 

poderão ser mais problemáticos, por se localizarem em áreas de maior vulnerabilidade ao 

risco de inundação. 

3.6.5. Outros Riscos 

O transporte e armazenamento de mercadorias perigosas, constitui uma realidade que não 

pode ser ignorada na área em estudo, tanto pelas necessidades do seu abastecimento 

interno, como pela sua situação geográfica. 
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A definição de zonas de maior ou menor risco, no caso do transporte e armazenamento de 

mercadorias perigosas encerra alguma dificuldade, pois sendo a mobilidade uma das suas 

características principais, a probabilidade de ocorrência de um acidente deste tipo, pode 

praticamente estender-se a toda a cidade. 

 
No entanto, para a área em estudo são de referir alguns locais, por poderem apresentar 

situações de risco específico. 

 
Como potencial fonte de risco na área envolvente ao projecto em apreciação, 

individualizam-se os armeiros e estanqueiros, localizados na Rua dos Correeiros, Praça da 

Figueira, Travessa Nova de São Domingos e Praça Dom João da Câmara e (Figura 28). 

 

 

Figura 28 - Outros Riscos e Vulnerabilidades 

 

No caso concreto, a área em estudo não é considerada como zona de risco industrial nem 

existe nenhum depósito de combustíveis líquidos referenciado. 

 
Importa realçar também que a área em estudo não está situada no interior das faixas de 

projecções dos corredores aéreos de aeronaves ao Aeroporto da Portela. 
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3.7. Caracterização Económica e Sócio – Demográfica  

3.7.1. Enquadramento Histórico das Dinâmicas Socioe conómicas da Baixa 

Pombalina 

A Baixa Pombalina é um projecto socialmente em construção, sendo a cada momento 

expressão de conflitos e consensos dos diversos actores sociais. Nas suas dimensões 

funcional e espacial, o centro urbano é o produto da relação de diversas dinâmicas em que 

os actores, com as suas estratégias e lógicas particulares, têm por objectivo a apropriação 

e a transformação do espaço no qual agem. Essa dinâmica é igualmente o resultado da 

articulação entre os sistemas social, económico e político, representando as suas 

transformações, complexidades e contradições. 

 
Com o desenvolvimento do plano de reconstrução do centro de Lisboa após o Terramoto 

de 1755, a Baixa de Lisboa tornou-se o local de habitação da burguesia mercantilista e 

iluminada “inventada” pelo modelo de sociedade do Marquês de Pombal.  

 
O processo contínuo de desenvolvimento económico, que passou da agricultura para a 

indústria e desta para o terciário, enquadra a mudança sociodemográfica e sócio 

urbanística da Baixa Pombalina nos últimos dois séculos. Tem particular importância o 

processo de funcionalização do espaço, caracterizada por uma renovação das estruturas 

funcionais e espaciais traduzindo a tendência para a especialização e concentração 

funcional, que vai impondo o domínio do sector terciário. 

 
Nos anos 50 e 60 do século XX as periferias das cidades começam a ganhar importância 

no âmbito da expansão capitalista, surgindo novas zonas urbanas de características 

industriais, residenciais e comerciais. Este processo implicou uma desindustrialização dos 

centros tradicionais e a ocupação das periferias por parte dos sectores económicos que 

tradicionalmente exigem grandes áreas. 

 
A urbanização das periferias deu-se à custa do declínio e desvalorização de certas zonas 

centrais que sofrem um desinvestimento simultâneo em áreas como a indústria, o comércio 

e o imobiliário. Esta libertação dos centros, deixando vagos espaços muito valorizados em 

termos simbólicos e económicos permitiu a ocupação por actividades, sobretudo do sector 

terciário, com uma maior valorização e prestígio tais como órgãos de direcção e de decisão 

dos serviços públicos, sedes de empresas privadas, sobretudo bancos e seguradoras, e 
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serviços de empresas. A Baixa Pombalina transformou-se, assim, no centro do poder 

económico e político, associado ainda a um carácter marcadamente comercial. 

 
Ao longo da década de 80, com o incremento da suburbanização, o centro desloca-se para 

norte e aproxima-se do centro geográfico de Lisboa, à medida que as empresas procuram 

instalações com melhores infraestruturas de informação e comunicação. Alguma da 

actividade comercial acaba igualmente por se retirar da Baixa Pombalina, acompanhando 

o decréscimo da sua importância comercial devido ao aparecimento de diversas novas 

áreas comerciais periféricas. Este facto permitiu que nesta área, entre os Censos de 1991 

e 2001, tivesse ocorrido a maior taxa de variação de alojamentos (+47,0%) da área central 

de Lisboa, só ultrapassada por áreas mais periféricas e sujeitas a processos de construção 

de habitação nova como as zonas de Carnide e Lumiar. 

 
A Baixa Pombalina é actualmente uma área em processo de mudança socioeconómica 

aparentemente expectante de assumir um novo papel na cidade de Lisboa, parecendo 

haver uma certa afirmação de estratégias sociais no sentido de uma dinâmica de 

especialização económica ligada ao sector do turismo.  

3.7.2. Diagnóstico Sócio-demográfico 

A metodologia utilizada para a caracterização sociodemográfica e socioeconómica da área 

do PP constou do tratamento dos dados censitários, correspondentes às subsecções 

estatísticas contidas no seu limite. A área em estudo, definida deste modo, tem 

aproximadamente 44,4 hectares e uma densidade populacional de 39,9 habitantes/ha. 

 
A antiguidade do edificado não deixa dúvidas, os Censos 2001 identificaram 55,1% dos 

edifícios com função residencial de construção ou alterações anteriores a 1919 e 76% até 

1970. O modo de ocupação residencial era sobretudo constituído pelo arrendamento 

(36,7%), sendo que os alojamentos com proprietários residentes eram 11,1% do total de 

alojamentos familiares. O número de alojamentos vagos era muito elevado 

correspondendo a 49,0% do total dos alojamentos familiares. 
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Quadro 2 - Alojamentos da área do plano em 2001 

 Número % 
Total de alojamentos 1.606  
Alojamentos familiares 1.404 100,0 
Alojamentos familiares de residência habitual 726 51,0 
Alojamentos clássicos de residência habitual com 
proprietário ocupante 

158 11,1 

Alojamentos clássicos de residência habitual arrendados 523 36,7 
Alojamentos familiares vagos 698 49,0 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

A população da área de estudo, entre os dois últimos recenseamentos (1991 e 2001), teve 

um decréscimo de -23,6%, havendo diferenças nos grandes grupos de idades: -44,7% no 

grupo 0-14 anos; -21,8% no grupo 15-24 anos; -20,3% no grupo 25-64 anos; e -22,6% no 

grupo 65 e mais anos. Esta diferença de perdas, com forte incidência na população jovem, 

provocou um duplo envelhecimento, na base e no topo, da estrutura etária. Isso mesmo 

era evidente na análise do índice de envelhecimento que atingia um valor de 430,2, ou 

seja, por cada jovem com menos de 15 anos existiam 4,3 idosos, valor muito superior à 

média da cidade, que se situava nos 2,4. 

 

Quadro 3 - Evolução da População, por grupos etário s e por género, 1991-2001  

1991 2001 
 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 
Diferença 
2001-1991 

0-14 anos 114 114 228 56 70 126 -44,7% 
15-24 anos 144 122 266 105 103 208 -21,8% 
25-64 anos 540 584 1.124 475 421 896 -20,3% 
65 e + anos 219 481 700 175 367 542 -22,6% 
Total 1.017 1.301 2.318 811 961 1.772 -23,6% 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

 

Quadro 4 - População da área e envolvente em 2001, por grandes grupos etários  

 0-14anos 
15-24 
anos 

25-64 
anos 

65 e 
+Anos 

Total 

População  
(%) 

126 
7,1 

208 
11,7 

896 
50,6 

542 
27,9 

1.772 
100,0 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

De acordo com os dados do Recenseamento Eleitoral, relativos a 31 de Dezembro de 

2007, a população terá decrescido aproximadamente 1 % na área do Plano e aumentado 

1% na globalidade da cidade. Embora os dados dos recenseamentos eleitorais sejam 

ainda pouco fidedignos por comparação com os dos Censos, este não deixa de ser um 

sinal da evolução e dinâmica populacional desde 2001, em termos quantitativos. 
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Ao nível dos agregados familiares a população da área em estudo era constituída por 870 

famílias, correspondendo a uma dimensão média da família de 2,0 indivíduos. 

 
Este envelhecimento extremo da população pode configurar o desenvolvimento de um 

quadro de degradação social a que se podem associar fenómenos de pobreza e 

abandono, dependendo da origem socioeconómica dos pensionistas e reformados e, 

naturalmente dos seus rendimentos. 

 
Um estudo elaborado em 2007 pela Universidade Católica Portuguesa, da população idosa 

com necessidades de apoio da Freguesia de São Nicolau, permitiu perceber que 60% dos 

idosos têm mais de 75 anos; que 31% vivem sós; 61,3% possuíam rendimentos até 

€ 350,00; 96,4% tinham como principal fonte de rendimento a pensão/reforma; viviam 

sobretudo em apartamentos arrendados (87,8%); 51,9% dos inquiridos declararam que os 

rendimentos que auferem nunca ou raramente chegam para as necessidades, o que 

demonstra a precariedade de recursos desta população. Tal quadro deve ser comum a 

toda a área do plano. 

 
Em termos dos níveis de instrução e escolaridade da população existentes em 2001, pode 

ser caracterizada como relativamente desqualificada, pois mais de 58% possuía como 

habilitações o 3º ciclo do ensino básico ou menos (até ao 9º ano de escolaridade). No 

entanto, sendo este um território muito central possui alguma capacidade de atracção de 

população com qualificações superiores (11,3%), ao nível de cursos médios ou superiores, 

embora abaixo da média da cidade (18,8%). 

 

Quadro 5 - Níveis de instrução e escolaridade da po pulação residente  

 N % 
Indivíduos residentes sem saber ler nem escrever 165 8,7 
Indivíduos residentes com 1º ciclo do ensino básico completo 407 21,6 
Indivíduos residentes com 2º ciclo do ensino básico completo 176 9,3 
Indivíduos residentes com 3º ciclo do ensino básico completo 351 18,6 
Indivíduos residentes com ensino secundário completo 317 16,8 
Indivíduos residentes com curso médio completo 25 1,3 
Indivíduos residentes com um curso superior completo 188 10,0 

Fonte: INE, Censos 2001 
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3.7.3. Diagnóstico Socioeconómico 

A população da área em apreciação era maioritariamente constituída por indivíduos sem 

actividade económica (48,9%) e, da população com actividade económica cujo efectivo era 

de 906 indivíduos, 8,2% estavam desempregados, valor superior à média da cidade 

(7,4%). A população activa era constituída maioritariamente por empregados 

administrativos do comércio e serviços, logo seguido dos quadros intelectuais e científicos 

e dos operários qualificados e semi-qualificados. Distribuindo a população activa por 4 

grupos socioeconómicos (GSE): GSE Alto Estatuto, GSE Classe Média Proprietária ou 

Dirigente, GSE Classe Média Assalariada e GSE Baixo Estatuto, verificamos que são 

maioritariamente pertencentes à Classe Média Assalariada, existindo ainda com alguma 

expressão população de Alto Estatuto. 

 

Quadro 6 - Estratos sociais da população activa da área em estudo em 2001 

 %  da pop. da 
área 

Alto Estatuto 8,0 
Classe Média Proprietária ou Dirigente 3,6 
Classe Média Assalariada 29,3 
Baixo Estatuto 7,2 

Fonte: INE, Censos 2001; tratamento CML 

 

A maioria dos habitantes activos exerce a sua actividade no sector dos serviços, em 

grande parte pouco qualificados, havendo ainda 6,4% da população cuja actividade 

pertence ao sector secundário. 

 

Quadro 7 - Repartição sectorial do emprego dos habi tantes 

 N % 
Agricultura, Silvicultura e Pescas 5 0,3 
Indústria, Construção, Energia e Água 113 6,4 
Serviços 714 47,0 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

3.7.4. Actividades e Emprego 

Em termos de actividade económica a área do PP de Salvaguarda da Baixa Pombalina 

está inserida numa zona de especialização económica parcial nos serviços a empresas e 

também uma evidente especialização turística. 
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As dinâmicas económicas identificadas pelos estudos realizados com os dados dos 

Censos e Quadros de Pessoal do DEEP-MSST, para a década 1991-2001, incluíam perda 

de emprego e de número de estabelecimentos, configurando um quadro geral de declínio 

da actividade e do emprego na Baixa. 

3.7.5. Caracterização da actividade comercial 

De acordo com a análise da actividade comercial da Baixa Pombalina, elaborada pela 

Divisão de Estudos e Apoio Jurídico, do Departamento de Urbanismo Comercial 

(Informação n.º 8/DUC/DEAJ/2008), optou-se por fazer uma análise da estrutura comercial 

relativa aos anos de 2002 e 2007, com base no Recenseamento dos Estabelecimentos de 

Comércio a Retalho e de Restauração e Bebidas. 

 
De acordo com a análise do seguinte quadro, “em 2007 existiam 745 estabelecimentos de 

comércio a retalho a que correspondem 63 775 m2 de superfície de exposição e venda”. 

Entre 2002 e 2007 verifica-se um decréscimo do número de estabelecimentos (-9.5%), 

verificando-se, no entanto, um aumento da área comercial (+55%). “O que significa que, 

durante este período, se observou um aumento da dimensão média dos estabelecimentos 

de comércio a retalho”. 

 

Quadro 8 - Estabelecimentos de Comércio a Retalho n a Baixa Pombalina, 2002-2007 

Fonte: Recenseamento dos Estabelecimentos de Comércio a Retalho e de Restauração e Bebidas da Cidade de Lisboa, 

CML/DMAE/DUC/DEAJ, 2002 e 2007 

Sector / Ramo de Actividade de 
Comércio a Retalho 

Nº Est. 
2002 

% 
2002 

Nº Est. 
2007 

% 
2007 

Variação 
Absoluta  

2002-
2007 

Comércio Alimentar Especializado 15 1,8 19 2,6 4 
Comércio Alimentar Não 
Especializado 13 1,6 11 1,5 -2 
Artigos de Vestuário 212 25,7 180 24,2 -32 
Sapataria/malas/artigos de pele 46 5,6 53 7,1 7 
Outros Artigos de Uso Pessoal 110 13,3 116 15,6 6 
Artigos de Uso Pessoal Total 368 44,7 349 46,8 -19 
Equipamento do Lar 59 7,2 51 6,8 -8 
Saúde e Higiene 66 8,0 57 7,7 -9 
Cultura e Lazer 150 18,2 112 15,0 -38 
Ourivesaria/Relojoaria 66 8,0 57 7,7 -9 
Outros Diversos 73 8,9 75 10,1 2 
Diversos total 139 16,9 132 17,7 -7 
Não Especializado 6 0,7 8 1,1 2 
Reparações 8 1,0 6 0,8 -2 
TOTAL 824 100,0 745 100,0 -79 
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“Ao nível dos sectores de actividade pode-se realçar a pequena expressão dos 

estabelecimentos de comércio alimentar e a clara predominância dos artigos de usos 

pessoal, cultura e lazer e diversos. O ramo de actividade de ourivesaria/relojoaria é o mais 

representativo do sector dos diversos. 

 
Se analisarmos com mais pormenor os estabelecimentos ao nível dos ramos de actividade, 

destacam-se de forma evidente os estabelecimentos de artigos de vestuário com 180 

estabelecimentos, sendo seguidos pelas ourivesarias/relojoarias (57) e pelas 

sapatarias/malas/artigos de pele (53). Por isso estes ramos de actividade merecem uma 

análise especial na caracterização do comércio da Baixa Pombalina”. 

 
Relativamente ao sector de Restauração e Bebidas, conforme quadro seguinte, este 

“passou de 184 estabelecimentos em 2002 para 197 em 2007, observando-se igualmente 

um acréscimo da área destinada a clientes de 11.032 m2 para 12.974 m2”. 

 

Quadro 9 - Estabelecimentos de Restauração e Bebida s na Baixa Pombalina, 2002-2007 

Sector de Restauração e Bebidas Nº Est. 
2002 

% 
2002 

Nº Est. 
2007 

% 
2007 

Variação 
Absoluta  

2002-
2007 

Restauração 122 66,3 128 65,0 6 
Bebidas 62 33,7 69 35,0 7 
TOTAL 184 100,0 197 100,0 13 

Fonte: Recenseamento dos Estabelecimentos de Comércio a Retalho e de Restauração e Bebidas da Cidade de Lisboa, 

CML/DUC/DEAJ, 2002 e 2007 

 

“O ramo da restauração possui um peso bastante superior ao do ramo das bebidas, 

respectivamente, 66,4% e 33,6% respectivamente.  

 

Quadro 10 - Superfície de Exposição e Venda dos Est abelecimentos de Comércio a Retalho na Baixa 

Pombalina, 2002-2007 

Sector de 
Restauração e 

Bebidas 

Área 
Cliente 
2002 
(m2) 

% Área 
Cliente 
2002 

Área 
Cliente 
MED 
2002 
(m2) 

Área 
Cliente 
2007 
(m2) 

% Área 
Cliente 
2007 

Área 
Cliente 

MED 2007 
(m2) 

Variação 
Absoluta 
2002-2007 

(m2) 

Restauração 7330 66,4 60,1 8602 66,3 67,2 1272 
Bebidas 3702 33,6 59,7 4372 33,7 63,4 670 
TOTAL 11032 100,0 60,0 12974 100,0 65,9 1942 

Fonte Recenseamento dos Estabelecimentos de Comércio a Retalho e de Restauração e Bebidas da Cidade de Lisboa, 

CML/DMAE/DUC/DEAJ, 2002 e 2007 
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A dimensão média dos estabelecimentos também teve um pequeno aumento passando de 

60 m2 em 2002 para 65,9 m2 em 2007”. 

 
Em relação às mudanças de actividade, no mesmo período (2002-2007), verificam-se, de 

acordo com a mesma fonte, poucas mudanças. 

 
De acordo com a distribuição espacial, existe uma distribuição uniforme dos 

estabelecimentos, “verificando-se apenas como excepção os quarteirões situados a sul da 

Rua de São Julião. Este facto deve-se essencialmente, ao facto de nesses quarteirões 

situarem-se edifícios de escritórios e serviços, como por exemplo de bancos, empresas e 

ministérios”. 

 
“O ramo de artigos de vestuário é o mais representado nesta área, merecendo-nos uma 

atenção especial, também, ao nível da sua implantação. Desta forma, pode-se identificar a 

Rua do Carmo, a Rua de Santa Justa, a Praça da Figueira, a Rua da Prata e a Rua dos 

Fanqueiros como os principais eixos de concentração deste tipo de estabelecimentos. As 

Sapatarias/Artigos de Pele estão mais representados nos seguintes eixos: Rua Primeiro de 

Dezembro/Rua do Carmo, Rua de Santa Justa e Rua Augusta. As Ourivesarias/Relojoarias 

concentram-se principalmente ao longo da Rua do Ouro, na Rua da Prata e na Praça da 

Figueira”. 

 
“Por outro lado, os estabelecimentos de restauração e bebidas aparecem dispersos um 

pouco por toda a área, embora denotando-se algumas concentrações nos seguintes eixos: 

Rua dos Correeiros e parte final da Rua da Conceição, essencialmente restaurantes, e a 

placa de restauração dos Armazéns do Chiado. 

 
Concluindo, a área da Baixa Pombalina, durante o período em análise, mantém no 

essencial a sua estrutura de oferta comercial, da qual se destacam os ramos de artigos de 

vestuário, as sapatarias e ourivesaria/relojoarias”. 

 

3.7.6 Caracterização dos Serviços 

A Baixa Pombalina situa-se no Eixo Terciário Central da cidade de Lisboa, constituindo um 

centro decisional da cidade, em termos da presença de organismos da Administração e 

Serviços Públicos (21% da área do Plano), que se caracteriza pela forte presença na Praça 
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do Comércio dos Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, da Justiça e 

das Finanças. 

 
Poder-se-á afirmar que a freguesia de São Nicolau é uma “freguesia de ministérios”, mas 

também de banca comercial com a presença de 14 instituições bancárias, além do Banco 

Portugal e do Supremo Tribunal de Justiça. 

 
N freguesia dos Mártires, podemos observar a existência de 11 organismos de Justiça 

(entre os quais Tribunais, Varas Criminais, Secretarias e Centros de Arbitragem), em 

particular do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa (na Calçada de São 

Francisco) e do Tribunal da Relação de Lisboa (na Rua Nova do Almada). Também na 

Freguesia de São Nicolau podemos verificar a existência de três organismos da Justiça. 

 
Na área do Plano é de salientar também a presença da Câmara Municipal, em particular 

dos Paços do Concelho. 

 
Sendo bastante notória a expressão da Administração Pública na área do plano, os 

serviços comerciais ocupam igualmente uma percentagem relevante na distribuição 

funcional (13 %), pelo que podemos concluir que, aproximadamente 45% da área de 

intervenção deste PPSBP è ocupada por serviços terciários (públicos e comerciais), 

embora ainda com uma expressão reduzida no que respeita à restauração (7%) e à 

hotelaria (4%). 

3.8. Equipamentos 

3.8.1. Caracterização dos Equipamentos Públicos Col ectivos Existentes 

O diagnóstico sobre os equipamentos de uso colectivo existentes num determinado espaço 

geográfico, reveste-se de grande importância, na medida em que permite avaliar e 

identificar quais as necessidades existentes face à população residente e à abrangida pela 

área de influência dos mesmos.  

 
O crescente ritmo das transformações urbanas e das mutações sociais veio acelerar 

profundamente a crescente necessidade, por parte das populações, de usufruir de uma 

melhor qualidade de vida. Neste sentido, a estratégia a adoptar pelo município, deverá 

basear-se, fundamentalmente, em atenuar ou mesmo eliminar as situações de carências 
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identificadas, garantindo, deste modo, a satisfação das necessidades básicas e a equidade 

de acesso da população. 

 
A análise dos equipamentos existentes baseia-se em informação enviada por cada um dos 

serviços da edilidade com competência na matéria (Departamentos – Desporto, Cultura e 

Acção Social). 

 

3.8.1.1. Equipamentos de Ensino  

Em termos de equipamentos de ensino da rede pública, na área do PPSBP, localiza-se a 

Escola Básica do 1º Ciclo, nº 75 que faz parte do Agrupamento de Escolas Gil Vicente 

(Quadro 11). De acordo com o Departamento de Educação, este agrupamento de escolas 

possui um parque escolar antigo e sem condições de absorver mais alunos para além dos 

que actualmente existem.  

 
Relativamente à valência que se insere na área do PPBP, esta localiza-se na Rua da 

Madalena e está direccionada para uma população escolar com idades compreendidas 

entre os 6 e 9 anos de idade. Encontra-se em funcionamento desde o princípio do século 

passado (1913), em edifício particular arrendado, recentemente sujeito a obras de 

beneficiação geral. Não obstante, o estado de conservação considerado razoável, as suas 

instalações físicas distribuem-se por dois pisos e denotando-se que as dimensões das 

salas de aula existentes (4) não obedecem aos parâmetros regulamentados e exigidos 

para a prática deste nível de ensino, situação que condiciona o aumento da capacidade de 

oferta.  

 
Este equipamento de ensino para além das salas de aula, dispõe, igualmente, de um 

pequeno logradouro (34 m2), com zona de telheiro coberto, biblioteca/centro de recursos, 

uma sala de informática, uma sala de apoio a funcionar em espaço próprio e um refeitório 

a funcionar em espaço adaptado.  
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Quadro 11 - Agrupamento de Escolas Gil Vicente – An o lectivo 2008/2009 

AGRUPAMENTO EB1 JI Nº alunos  
EB1 

Nº 
 de 

turmas 

Nº 
Professores 

(total) 

Crianças  
JI 

Nº de 
Grupos 

Nº de 
Educadores 

(total) 

Castelo (10)  Castelo 128 7 8 16 1 1 

Marqueses 
de Távora 

(199) 
--- 86 4 5 0 0 0 

Sé (51) --- 42 2 3 0 0 0 

4 S. Vicente 
de Fora 118 7 7 25 1 1 

75 --- 67 4 5 0 0 0 

Gil Vicente 

212 --- 71 4 5 0 0 0 
Fonte: CML/DEJ/DEEAJ, Inquérito Anual (2008/2009) às escolas e jardins-de-infância da rede pública de Lisboa 

 

Para além das actividades escolares, nesta unidade de ensino são desenvolvidas 

Actividades de Desenvolvimento Curricular nas áreas da Música, Actividades 

Fisícas/Desportivas, Expressão Dramática/Plástica, Inglês e Apoio ao Estudo, a um 

universo actual inscrito de 12 alunos. 

 
No ano lectivo de 2008/09, a frequência escolar deste equipamento foi da ordem dos 67 

alunos, repartidos por 4 turmas em regime normal (Quadro 11). De referir que após alguns 

anos lectivos onde se registou um decréscimo no número de alunos, implicando, 

consequentemente uma diminuição de turmas, após o ano lectivo de 2005/06, observa-se 

uma inversão nessa tendência (Fig 29), surgindo o último ano lectivo (2008/09) com o 

maior número de alunos inscritos do último decénio. 

 
De mencionar para o último ano lectivo, o facto de aproximadamente 40% dos alunos 

matriculados, serem oriundos de etnias diferentes (Fig 29), com particular destaque para 

os provenientes do Brasil, da Índia e do Bangladesh. Esta situação não é alheia, em parte, 

às comunidades oriundas destes países que se fixaram e/ou desenvolvem actividade 

económica na proximidade da área, mais concretamente na zona da Mouraria. 
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Evolução do Nº Alunos e de Turmas
(1999/00 a 2008/09)
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Figura 29 - Evolução do n.º alunos e turmas entre 1 999 e 2009 

Fonte: CML/DEJ/DEEAJ, Inquéritos Anuais às escolas e jardins-de-infância da rede publica de Lisboa 

 

Origem Alunos Inscritos - "Minorias Étnicas"
(2008/09)
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Figura 30 - Origem dos alunos inscritos no ano lect ivo de 2008/2009 

Fonte: CML/DEJ/DEEAJ, Inquéritos Anuais às escolas e jardins-de-infância da rede publica de Lisboa 
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3.8.1.2. Equipamentos Desportivos  

Relativamente aos equipamentos colectivos de natureza desportiva, constata-se a sua 

inexistência na área de intervenção do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa 

Pombalina, situação para a qual não é adversa a assumida consolidação da área 

abrangida por este instrumento de gestão territorial. Não obstante, identificam-se três 

espaços com uso desportivo localizados na proximidade dos limites do PP e incluídos no 

perímetro da área da antiga SRU (cf. Quadro 12). 

 
De acordo com a informação enviada pelo serviço da CML com tutela nesta matéria, dois 

destes equipamentos estão sob a tutela de Juntas de Freguesia, encontrando-se o terceiro 

afecto a um Clube. Desconhecendo-se qual a natureza dos serviços prestados por cada 

uma das valências e quais as carências, quantitativas e qualitativas, existentes em cada 

um dos equipamentos. 

 

Quadro 12 - Equipamentos Desportivos – Perímetro da  SRU 

Designação Morada Freguesia
Área 

Desportiva Útil 

(m2)

11 Ginásio da junta de Freguesia de S. Paulo Rua do Instituto Industrial, 12 S. Paulo Desconhecida

12 Ginásio do Lusitano Clube de Lisboa Rua S. João da Praça, 81 - r/c Sé 108

13 Ginásio da Junta de Freguesia dos Mártires Rua Victor Cordon, 22 Mártires Desconhecida

Equipamentos desportivos incluídos no perímetro da SRU

 
Fonte: CML, Departamento de Desporto, 2008 

 

Contudo, reconhece-se existir na área limítrofe da SRUBC, a existência de um maior 

número e de uma maior diversidade de funções desta natureza, identificadas na Fig. 31 e 

descritas no Quadro 13.  
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Quadro 13 -  Equipamentos Desportivos – Área limítrofe da SRU 

Designação Morada Freguesia
Área 

Desportiva Útil 

(m2)

1 Ateneu Comercial de Lisboa Rua das Portas de S.º Antão, 110 Pena 2336

Ginásio 1 700
Ginásio 2 88
Ginásio 3 88
Ginásio 4 88
Ginásio 5 88
Ginásio 6 88
Campo de Pequenos Jogos 800
Piscina 300
Tanque 96

2  Colégio de St.ª Catarina Largo S. João Nepomuceno S. Paulo 783

Ginásio 694
Polidesportivo 89

3 Ginásio do Centro Social e Paroquial da Pena Cç. de Santana - Vila Serra Pena 110

4 Clube Naval de Lisboa Rua do Cais do Gás S. Paulo 246

Ginásio 150
Tanque 96

5 Grupo Cultural do Banco Espírito Santo Rua D. Luís I, 27 S. Paulo 678

Ginásio 1 226
Ginásio 2 226
Ginásio 3 226

6 Ginásio do Grupo Desportivo Excursionista "Vai tu" Rua da Bica Duarte Bel, 6 S. Paulo 144

7 Ginásio do Marítimo Lisboa Clube Cç. Da Bica Grande, 36 - c/v Dt.ª S. Paulo 60

8 Sala Polivalente do grupo Recreativo de Santana Rua do Convento da Encarnação, 22 - 1.º Pena 86

9 Sala de Recreio do Clube Desportivo Zip-Zip Rua dos Cordoeiros, 9-15 S. Paulo 64

10
Arena de Lisboa - Ginásio do Sindicato dos 
Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e Conferentes 
Marítimos do Centro e Sul de Portugal

Av. Infante D. Henrique, Pav. H St.º Estêvão 384

Equipamentos desportivos localizados no limite da á rea envolvente

 
Fonte: CML, Departamento de Desporto, 2008 
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Figura 31 - Localização dos Equipa tos Desportivos 

Fonte: CML, Departamento de Desporto, 2008 

 

Destes equipamentos desportivos, o Ateneu Comercial de Lisboa merece um particular 

destaque, não apenas pelo seu contributo para a Área desportiva Útil (ADU) do concelho 

de Lisboa, como igualmente, pela oferta de valências diversificadas que se encontram 

disponíveis à população exógena e endógena à área geográfica onde este se insere. 

 
De acordo com informação disponibilizada pelo Departamento de Desporto, o Ateneu 

Comercial de Lisboa, apesar de necessitar de intervenção de reabilitação mais ou menos 

profunda, continua a manter actualmente uma elevada frequência de utilização das suas 

instalações, rondando os 1.000 utentes /dia, pelas diferentes actividades implementadas – 

danças variadas, ballet, yoga, hip hop, ginástica, natação e xadrez. De referir que alguns 

dos seus utentes são exógenos à área, encontrando-se na sua maioria hospedados nas 

unidades hoteleiras localizadas na área do PP e na sua envolvente.  

 

Em termos patrimoniais e artísticos, é de referir ainda, por um lado, a localização deste 

edifício num eixo onde se inserem edifícios com uma linguagem arquitectónica com 

impacto para a identidade e para imagem urbana da cidade, como é o caso da Sociedade 
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de Geografia e do Coliseu, e por outro, a existência de elementos artísticos de autor que 

perduram nos tectos das salas de dança e de jogos de mesa existentes no edifício. 

 
Atendendo aos indicadores de afectação de superfícies desportivas recomendados pelo 

Conselho da Europa e pela Unesco (4m2/Hab.) e considerando a inexistência de 

instalações desportivas na área de intervenção do PPBP, constata-se que a carência de 

ADU é máxima para a actual população residente, representando objectivamente um 

défice de sensivelmente 7.088 m2. Atendendo a que se perspectiva para o horizonte do 

plano um acréscimo de população na área, esta carência actual tenderá, 

consequentemente, a agravar-se.  

3.8.1.3. Equipamentos de Saúde  

Com base na Carta dos Equipamentos de Saúde para o Concelho de Lisboa (CML, Julho 

2008), constata-se que a população residente na área do Plano de Pormenor de 

Salvaguarda da Baixa Pombalina (PPSBP) é abrangida pela área de influência dos 

Hospitais de S. José, de Stº. António dos Capuchos, da Estefânia e de S. Marta, ao nível 

de cuidados secundários e terciários de saúde. Verificando-se, contudo, que grande parte 

destes equipamentos de saúde para além de prestarem cuidados de saúde à comunidade 

local, apresentam, igualmente, uma área de influência supra-municipal, atendendo 

fundamentalmente à sua especificidade e natureza de serviços e recursos humanos 

disponíveis. 

 

Relativamente à rede de equipamentos vocacionados para os cuidados primários de 

saúde, verifica-se que a população residente nesta área de intervenção se encontra 

abrangida pelos serviços prestados por uma das extensões do Centro de Saúde da Graça. 

Refira-se que este Centro de Saúde apresenta actualmente sob a sua dependência três 

extensões, ao nível desta valência (Quadro 14) que prestam serviços de saúde à 

população residente, fundamentalmente, nas freguesias da Área Central de Lisboa 

(Quadro 15). 
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Quadro 14 - Agrupamento do Centro de Saúde, segundo  o número de extensões 

Agrupamento
de Centro de Saúde 1992 1995 2002 2005 2007

Agrupamento 2 Graça 3 3 4 4 3
Sede: Olivais Olivais 3 3 4 4 2

Marvila 0 0 0 0 1
Penha França 2 1 2 2 2
S. João 2 3 2 2 1

LISBOA - TOTAL 26 26 34 37 31

Fonte: CML, Carta de Equipamentos de Saúde de Lisboa, Julho de 2008, pg 15

Centros de Saúde
Nº Extensões

 

 

Quadro 15 - Área de Influência do Centro de Saúde d a Graça – Freguesias e Respectiva População 

Castelo 587 493
Graça 6.960 6.125
Madalena 380 306
Santiago 857 670
Stº. Estevão 2.047 1.466
S. Cristovão/S. Lourenço 1.612 1.191
S. Miguel 1.777 1.353
S. Nicolau 1.175 1.036
S. Vicente de Fora 4.267 3.665
Sé 1.160 771
Socorro 2.675 1.846
TOTAL 23.497 18.922

Fonte: CML, Carta de Equipamentos de Saúde de Lisboa, Julho de 2008

Valor População 
Estimada p/ 2007

GRAÇA

Centro de Saúde Freguesias
População 
Residente em 
2001

 

Nota: As freguesias assinaladas inserem-se na totalidade na área do PPSBP. 

Relativamente às restantes freguesias que fazem parte da área do Plano (apenas parte 

delas) - Stª. Justa, Mártires, Sacramento e S. Paulo, estão afectas ao Centro de Saúde da 

Luz Soriano. 

 

Infelizmente a informação disponível não nos permite avaliar com pormenor a 

especificidade dos serviços, dos recursos humanos e das necessidades existentes, na 

unidade de saúde localizada na área do PPSBC – extensão do Centro de Saúde. Não 

obstante, o recurso à informação disponibilizada pela Carta da Saúde de Lisboa, permite 

avaliar e concluir alguns aspectos sobre a realidade dos serviços prestados, no contexto 

de toda a área geográfica afecta ao Centro de Saúde, onde se insere esta extensão de 

cuidados primários. 
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Neste sentido, verifica-se que a actividade do Centro de Saúde da Graça envolvia, em 

2007, um corpo médico e de enfermagem, de respectivamente 26 e 20 indivíduos (Quadro 

16). 

 
Quadro 16 - Recursos Humanos Existentes no Centro d e Saúde, 2007 

Agrupamento 2 Graça 35.939 26 1382 20 1797
Sede: Olivais Olivais 55.022 35 1572 19 2896

Marvila 50.950 27 1887 18 2831
Penha França 39.447 27 1461 15 2630
S. João 40.469 29 1395 33 1226

TOTAL - Agrupamento 2 221.827 144 1540 105 2113

TOTAL- Lisboa 718.369 554 1297 377 1905

Fonte: CML, Carta de Equipamentos de Saúde de Lisboa, Julho de 2008

Utentes Inscritos
Utentes/ 
Médico

Utentes/ 
Enfermeiro

Centros de 
Saúde (CS)

Médicos Enfermeiros
Agrupamento 

de Centro 
Saúde

 

 

De acordo com a informação apresentada no quadro anterior e em função dos critérios 

estabelecidos pela Administração Regional de Saúde (ARS) para a programação de 

equipamentos de saúde (1médico/1.800 habitantes), o número de médicos existentes 

neste Centro de Saúde, face à população utente inscrita (onde se inclui grande parte dos 

residente na área do PPBP) é significativamente satisfatório (1/1.382 utentes), tendo em 

vista a satisfação da população residente em termos de apoio e de cuidados médicos. 

 

Quanto ao rácio utentes/nº enfermeiros, constata-se que o valor apurado para o ano de 

2007 é de 1/1.797 utentes. De acordo com os critérios de programação, o valor do rácio 

apurado encontra-se muito acima do “valor de referência” a atingir - 1/1.550 utentes. Tendo 

em atenção que para a área do Plano, perspectiva-se um aumento do quantitativo 

demográfico, situação que poderá agravar a carência identificada e comprometer as 

necessidades dos futuros residentes. 

 

Relativamente às condições físicas das instalações onde está sedeada a extensão do 

Centro de Saúde, inserida na área do PP, é de referir que este para além de se localizar 

num 4 º andar (da Rua de S. Nicolau), encontra-se em instalações adaptadas para o efeito.  

De acordo com diagnóstico efectuado pela Administração Regional de Saúde (ARS), esta 

unidade de saúde não apresenta condições adequadas para o seu funcionamento, pelo 

que deverá ser encontrada uma solução que permita a sua relocalização na área. Neste 
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contexto, em sede deste Plano deve ser equacionada a relocalização deste equipamento 

de utilização colectiva, devendo ser tida em consideração a especificidade dos serviços 

prestados, bem como, a adequada acessibilidade deste à população alvo, factores 

considerados como sendo vitais para puderem garantir a coesão e a equidade social. 

 

Por outro lado, o actual envelhecimento da população residente com aproximadamente 

30% de indivíduos com mais de 65 anos de idade (Quadro 17), exige, igualmente, que seja 

equacionada a implantação, na área do Plano ou na sua área de influência, de um 

equipamento de saúde com valência ao nível de cuidados continuados, direccionada 

fundamentalmente para uma população - alvo que é idosa e dependente. Pretendendo-se 

com esta medida ir ao encontro, por um lado, das necessidades específicas deste 

segmento da população, e por outro, dos objectivos pretendidos pela entidade 

governamental em exercício. 

 

Quadro 17 - Estrutura Etária da População Residente  em 2001, por Grandes Grupos Funcionais 

TOTAL
HM H HM H HM H HM H

Madalena 27 9 54 28 195 106 102 38 378
7,1% 2,4% 14,3% 7,4% 51,6% 28,0% 27,0% 10,1% 21,3%

Mártires 9 5 16 8 39 19 25 8 89
10,1% 5,6% 18,0% 9,0% 43,8% 21,3% 28,1% 9,0% 5,0%

Sacramento 3 0 4 4 25 13 8 1 40
7,5% 0,0% 10,0% 10,0% 62,5% 32,5% 20,0% 2,5% 2,3%

Santa Justa 6 2 11 4 40 22 23 9 80
7,5% 2,5% 13,8% 5,0% 50,0% 27,5% 28,8% 11,3% 4,5%

São Nicolau 80 39 123 61 590 311 382 118 1.175
6,8% 3,3% 10,5% 5,2% 50,2% 26,5% 32,5% 10,0% 66,3%

São Paulo 1 1 0 0 7 4 2 1 10
10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 70,0% 40,0% 20,0% 10,0% 0,6%

TOTAL 126 56 208 105 896 56 542 175 1.772
Fonte: INE 2001

65 - +

GRUPOS FUNCIONAIS

0 - 14 15 - 24 25 - 64

 

 

3.8.1.4. Equipamentos Sociais  

Na área do Plano de Pormenor existem três equipamentos de acção social de apoio à 

terceira idade, correspondendo respectivamente à valência de Centros de Convívio (2) e 

de Lar (1), com uma capacidade total para 185 utentes. 

 
Para além destes, localizam-se na área envolvente outros equipamentos desta natureza, 

identificados e localizados respectivamente no Quadro 18 e na Fig 32. 
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Quadro 18 - Identificação dos Equipamentos de Natur eza Social existentes na área do PPBP e na sua 

área de influência 

  EQUIPAMENTO VALÊNCIAS CAPACIDADE  ENTIDADE NATUREZA MORADA 

1 

CENTRO DE DIA 
E APOIO 
DOMICILIÁRIO 
DOS MÁRTIRES 

CENTRO DE 
DIA 

30 Santa Casa 
Miser.Lisboa 

Santa Casa 
Miser.Lisboa 

RUA VICTOR CORDON, 22 

2 CASA DE 
S.FRANCISCO 

LAR DE 
IDOSOS 

23 Vener.Ordem 
S.Francisco 

I.O.R. RUA SERPA PINTO, 7 

3 

LAR DE IDOSOS 
CASA NOSSA 
SENHORA DA 
VITÓRIA 

LAR DE 
IDOSOS 50 Irm.Sant.Sac. 

Igreja Vitória I.O.R. RUA DO CRUCIFIXO, 100 

4 FREGUESIA DE S. 
NICOLAU 

CENTRO DE 
CONVÍVIO 

100 
Junta de 

Freguesia de 
S.Nicolau 

Autarquia 
Local 

RUA DA PRATA 59 1º 

5 

CENTRO DE 
CONVÍVIO DO 
CENTRO SOCIAL 
PAROQUIAL 
S.NICOLAU 

CENTRO DE 
CONVÍVIO 35 C.S.P.S.Nicolau C.S.P. RUA DOS DOURADORES, 

57 

6 CENTRO DE 
DIA 

380 

6 

CENTRO SOCIAL 
DA SÉ SAD 

IDOSOS 90 

Santa Casa 
Miser.Lisboa 

Santa Casa 
Miser.Lisboa 

R. SÃO MAMEDE AO 
CALDAS, 19 

7 
CRECHE 
ENCOSTA DO 
CASTELO 

CRECHE 32 Sta.Casa 
Miser.Lisboa 

Sta.Casa 
Miser.Lisboa 

BECO DO ROSENDO 11 

8 
RESIDÊNCIA 
PARA 
IDOSOS 

40 

8 

RECOLHIMENTOS 
DA CAPITAL - S. 
CRISTOVÃO SAD 

IDOSOS 10 

Instituto da 
Segurança Social 

Instituto da 
Segurança 

Social 

ESCADINHAS DA ACHADA 
1B 

9 SAD 
IDOSOS 

80 

9 CENTRO DE 
DIA 

60 

9 

CENTRO SOCIAL 
POLIVALENTE DE 
S.CRISTOVÃO E 
S.LOURENÇO LAR DE 

IDOSOS 10 

Santa Casa 
Miser.Lisboa 

Santa Casa 
Miser.Lisboa 

RUA MARQUES PONTE DE 
LIMA, 42 

Fonte: CML/Departamento de Acção Social/Divisão de Equipamentos Sociais, 2008 
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Figura 32 - Localização dos Equipamentos Sociais 

Fonte: CML/Departamento de Acção Social/Divisão de Equipamentos Sociais, 2008 

 

Apesar de esta tratar-se de uma fase de diagnóstico, não podemos negligenciar o facto de 

que em termos demográficos a área do PP ser caracterizada por ter uma população 

fortemente envelhecida, apresentando em 2001 um índice de envelhecimento na ordem 

dos 4.3, francamente superior ao valor médio registado para o concelho de Lisboa (2.4), 

conforme referido no Diagnóstico Sócio – Demográfico efectuado para o universo da 

população residente nesta área. Este facto antevê a necessidade na fase da proposta, de 

serem criadas condições para colmatar as carências e necessidades sentidas na área, ao 
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nível dos equipamentos de natureza social direccionados para o indivíduo idoso, bem 

como, para as faixas etárias de menor idade. 

 
Relativamente a esta última situação, é de salientar a existência de apenas uma única 

unidade da rede pública, com valência de creche, localizada na área de influência do 

PPSBP (Fig.32), apresentando uma capacidade para 30 crianças com idades 

compreendidas entre os 0-2 anos. Neste âmbito, salienta-se a importância que 

equipamentos de proximidade com esta valência, para além de incentivar a atractividade 

da área a casais mais jovens, dinamizando-a, contribuem, igualmente, para potenciar a 

qualidade de vida e consequentemente a urbana. 

 
O recente surgimento de alguns equipamentos na área de apoio ao estudante universitário, 

como é caso das Residências Universitárias, deve ser encarado como uma estratégia 

positiva, na medida em que ao potenciar uma maior dinamização da área, é, igualmente 

geradora de uma afluência de população mais jovem e com interesses culturais mais 

diversificados, em relação aos actuais residentes, que são na sua maioria idosos, sem 

actividade económica (48,9%) e com um nível de escolaridade baixo (58% dos residentes 

possui habilitações até ao 9ºano de escolaridade). 

 
Por último, não poderá ser descurada a necessidade de ser incentivado o “Apoio 

Domiciliário” que poderá surgir como uma alternativa à estrutura clássica existente (Lar de 

Terceira Idade), para manter o indivíduo, não o afastando do seu ambiente familiar. 

 

3.8.1.5. Equipamentos Culturais  

A dinâmica cultural do concelho de Lisboa, e em particular a da área do PPSBP, é um dos 

aspectos que o plano pretende conservar, revitalizar e potenciar, como modo de sustentar 

os agentes económicos locais, e suscitar maior interesse e atractividade à população 

exógena. A Baixa Pombalina apresenta condições únicas, se atendermos às suas 

características históricas, urbanísticas e arquitectónicas e ao vasto património existente, 

que urge ser valorizado e bem divulgado.  

 
Esta opção deve passar pela preservação e recuperação do património existente, bem 

como por uma correcta política de conservação e de reabilitação, possibilitando deste 

modo uma melhoria das condições de habitabilidade do edificado existente. Para além 

destes aspectos, a defesa dos valores culturais e patrimoniais da paisagem urbana desta 
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área geográfica, representa um importante valor económico, pelo que pode representar de 

incentivo à actividade turística, e consequentemente ao seu desenvolvimento. 

 

1. Na área de intervenção do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa 

Pombalina, localizam-se os seguintes equipamentos culturais: 

• Espaço Polivalente - Páteo da Galé (Praça do Comércio, Ala Poente) 

Equipamento que faz parte do património estatal, cedido à CML por um período de 25 

anos, ao abrigo de Protocolo estabelecido entre a Direcção Geral do Património do Estado 

e a autarquia. 

Refira-se, ainda, que se trata de um espaço polivalente, de aproximadamente 1.675m2, 

que apresenta um estado de conservação razoável, onde são desenvolvidas actividades 

de diferente natureza, tais como: exposições, espectáculos e colóquios. 

 

• Galerias Romanas (R. da Conceição) 

Equipamento cultural que apresenta a particularidade de estar aberto ao público em 

períodos pré-definidos. Perspectiva-se a criação de um “Centro de Interpretação”, na 

proximidade das Galerias Romanas (mais concretamente R. da Conceição nº77), para o 

qual já existe projecto desenvolvido pelo Museu da Cidade. 

 

• Teatro Nacional D. Maria II  (Pr. D. Pedro IV) 

Teatro da autoria do arquitecto italiano Fortunato Lodi, foi construído sobre as ruínas do 

antigo Paço dos Inquiridores, que servira de sede à Inquisição e que em 1836 tinha sido 

destruído por um incêndio. 

Almeida Garrett, em 1842, conseguiu dar início ao processo de edificação do Teatro, tendo 

a sua inauguração ocorrido a 13 de Abril de 1846, data do aniversário da rainha D. Maria II. 

Para além da sua função principal – palco para peças, o Teatro Nacional, possui salas e 

espaços que devem ser alvo de visita e de contemplação, como são: a Sala Garrett, a sala 

Estúdio Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, o Salão Nobre; a Biblioteca, Livraria e a 

Cafetaria. 

 
• Núcleo Arqueológico do BCP  (R. dos Correeiros)  

Equipamento cultural sob a tutela da Fundação Millennium BCP, onde se encontram 

expostos vestígios arqueológicos de civilizações que, ao longo dos tempos, habitaram 

Lisboa. 
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A importância destes achados patrimoniais para a cidade e para o país, que foram postas 

a descoberto aquando das obras efectuadas no edifico - sede da entidade financeira em 

Lisboa, no início da década de 90 do século passado, suscitaram por parte desta a 

necessidade da sua divulgação ao público em geral. Neste contexto, a Fundação tem 

desenvolvido diferentes iniciativas, no sentido de dar a conhecer este importante 

património, através da organização de visitas e da edição de catálogo e de brochuras. 

 

• Museu Arqueológico do Convento do Carmo (Lg. do Car mo) 

O Museu Arqueológico do Convento do Carmo é propriedade da Associação dos 

Arqueólogos Portugueses e fica instalado no Convento da Ordem do Carmo de Lisboa. 

Actualmente as ruínas da Igreja deste Convento são a sede deste Museu. Segundo 

algumas fontes consultadas, o considerável e valioso acervo existente reflecte a 

preocupação de se salvaguardar obras que se encontravam em risco de destruição nos 

monumentos vandalizados e abandonados após a extinção das Ordens Religiosas (1834). 

Este Museu é constituído por 5 salas onde se encontram expostas peças e esculturas, cuja 

proveniência á atribuída a épocas diferentes.  

 
Deste modo, encontramos na sala 1 artefactos do Neolítico e Calcolítico. Na sala 2, as 

obras expostas apresentam cronologias compreendidas entre a época romântica e o 

domínio islâmico do território português. Na sala 3, destacam-se a sepultura de D. Nuno 

Alvares Pereira, os túmulos de D. Fernão Sanches, do rei D. Fernando I e da rainha D. 

Maria Ana da Áustria. Para além destes, destaca-se, ainda, a lápide de Fernão Álvares de 

Andrade. A sala 4 evoca a memória dos dois presidentes mais emblemáticos da 

Associação dos Arqueólogos Portugueses – Possidónio da Silva (1806-1896) e Conde D. 

Januário (1829-1910). Por último, a sala 5 faz referência à memória do fundador da igreja e 

do convento do Carmo – D. Nuno Álvares Pereira, através da estátua de vulto que o 

representa. 

 

2. Na área limítrofe do Plano salienta-se a existência de outros equipamentos que 

aumentam a oferta cultural da área da Baixa:  

 

• Casa dos Bicos (Rua dos Bacalhoeiros) 

Edifício histórico, classificado como Monumento Nacional. Actualmente fechado ao público, 

existindo, contudo a intenção de converte-lo em espaço museológico, arqueológico e 
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expositivo, para além da função principal, recentemente deliberada pela autarquia – 

Fundação Saramago. 

 
• MUDE - Sala do Risco (Largo de Stº. António à Sé) 

Espaço expositivo, localizado ao lado do Museu Antoniano, ocupando uma área de 

aproximadamente 210m2, e apresentando-se em razoável estado de conservação. Neste 

equipamento são desenvolvidas actividades relacionadas com exposições, workshops e 

colóquios, com capacidade para 30 utentes.  

Para além destas actividades, neste espaço funciona também, provisoriamente, os 

serviços ligados ao futuro Museu do Design (MUDE), a criar brevemente em edifício do 

Banco Nacional Ultramarino (BNU). 

 
• Museu Antoniano (Largo de Stº. António à Sé) 

Espaço Museológico e expositivo, com uma área de aproximadamente 165 m2, em 

razoável/bom estado de conservação, com capacidade para 18 pessoas. 

Biblioteca Luís de Camões (Lg. do Calhariz, nº17). 

Equipamento que ocupa uma área de aproximadamente 886 m2, tendo uma capacidade 

para 63 utilizadores ao nível de consultas, e apresentando uma média de 6.100 visitantes 

por mês. 

O estado de conservação deste equipamento considerado como necessitando de obras de 

beneficiação geral, pode ser encarado como factor inibidor à atractividade e à boa 

prestação dos serviços pretendidos pela edilidade. 

 
• Teatros Municipais de S. Luiz e Mário Viegas  (R. Antº. Maria Cardoso/Lg 

Picadeiro) 

Equipamento que apresenta uma área de implantação de aproximadamente 1.100 m2, 

encontrando-se em bom estado de conservação. 

Relativamente às valências desenvolvidas refira-se as actividades ligadas 

fundamentalmente ao espectáculo e aos colóquios. Apresentando uma capacidade total 

para 988 visitantes, distribuídos pelos seguintes: Teatro S. Luiz – 738 visitantes; Jardim de 

Inverno-100 visitantes e Teatro Mário Viegas – 150 visitantes. 

Refira-se, ainda na área envolvente do Plano a existência de outros equipamentos 

relevantes para a dinamização cultural da área e da própria cidade, que não dependem da 

autarquia, sendo tutelados por outras entidades, tais como: o Teatro da Trindade, o Museu 

do Chiado, a Faculdade de Belas Artes, o Museu de S. Roque e o Teatro Nacional de S. 

Carlos. 
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Para além dos equipamentos culturais anteriormente referidos, não poderá ser 

negligenciada a importância cultural de algumas Igrejas sedeadas na área e mencionadas 

no capítulo referente ao “O Turismo na Baixa − Chiado”, não apenas pelo valor patrimonial 

do seu edificado mas, igualmente, pela riqueza e pela beleza do património artístico 

reconhecido no seu interior.  
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C – PROPOSTA 

Introdução 

A área do PP foi estudada por diversas entidades nomeadamente os Serviços técnicos da 

CM – Direcção Municipal de Planeamento Urbano e da Direcção Municipal de 

Conservação e Reabilitação Urbana em parceria com o IGESPAR e IP/DRC -VT, tendo 

sido compatibilizada, a proposta aqui expressa, com as acções que a Sociedade Frente 

Tejo pretende levar a efeito, como entidade responsável pela zona designada por UE4 na 

Planta de Implantação. 

 
A Baixa actual é, como já foi referido, o resultado do Plano de reconstrução de Lisboa após 

o terramoto de 1755 que assolou a cidade de Lisboa. 

 
Do conjunto de ruas e ruelas, estreitas e orgânicas que compunham a malha urbana antes 

de 1755, nada sobrou, e o que teimou em subsistir foi destruído com o incêndio que se 

seguiu ao terramoto e maremoto. Graças a este incêndio Lisboa foi poupada à peste, 

tendo os escombros ardido por completo. 

 
O Plano de reconstrução de Lisboa, de Manuel da Maia, criou uma cidade nova e revelou-

se de um enorme valor inovador. Não só por se tratar de um raro gesto de planeamento da 

cidade, mas também por se constituir como uma peça notável de desenho urbano, 

expoente máximo do Iluminismo, e ainda porque introduziu novos processos de construção 

contra sismos, de prevenção contra incêndios através da inclusão de paredes corta-fogo e 

do equilíbrio na relação entre a altura dos edifícios e a largura das ruas, implementando 

um sistema subterrâneo de recolha de esgotos e águas pluviais e utilizando inclusive 

mecanismos de perequação, pela primeira vez na história do urbanismo.  

 
O Plano revelou ainda possuir uma enorme capacidade de adaptação ao longo dos 

tempos, que o capacitou da justa titularidade de centro da cidade e do Estado até aos anos 

60 do séc. XX, data em que o centro económico migra para Norte – Av. da Liberdade, 

Avenidas Novas e posteriormente Amoreiras.  

 
Mais recentemente a centralidade da capital deslocou-se para Norte, transferiu-se para as 

grandes superfícies Comerciais e para o Parque das Nações, entrando a Baixa Lisboeta 

em declínio, cujo ciclo importa romper. 
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Hoje a Baixa é um espaço de edifícios devolutos e em mau estado de conservação, ainda 

com bastante comércio em decadência, os serviços deslocaram-se para zonas mais 

periféricas com melhor oferta em áreas e telecomunicações e a população residente é 

reduzida e sobretudo idosa. 

 
“É preciso reinventar a Baixa” como refere José Augusto França, no contexto duma cidade 

que se quer mais competitiva, sustentável, visível e solidária, não perdendo porém a sua 

carga simbólica e histórica. 

 
Urge, portanto, dota-la de uma “nova” atractividade, desenvolvendo novas forças e 

competências, para agarrar as novas oportunidades, através de uma profunda 

reorganização global do espaço, do tempo e das actividades, conquistando uma função 

relevante na afirmação da capital e do País, reconhecida exteriormente na Europa e no 

Mundo. 

 
É necessária uma alteração no seu actual referencial de “espaço” e de “tempo” 

consubstanciando de forma gradual, mas sustentada, um conjunto de decisões e 

intervenções que, combinando restrições e incentivos, evidenciem, para os seus diversos 

“utilizadores”, uma rede alargada e convergente de pontos fortes de atractividade para 

visitar, trabalhar e viver, onde o acesso fácil e a mobilidade, a segurança e o conforto, a 

modernidade e qualidade das infra-estruturas e equipamentos partilháveis e a diversidade 

de utilizações do espaço público ao longo do dia, da semana e do ano, contribuam para a 

imposição de uma identidade forte de espaço urbano diferenciado, singular e privilegiado. 

 
Para se conseguir esta desejada revitalização da Baixa-Chiado importa conciliar o ciclo do 

longo prazo com as coisas do dia-a-dia. 

 
Chegou, portanto, o momento de perguntar: O que queremos para a Baixa? 

 

A revitalização da Baixa passa por diferentes níveis de intervenção: repovoamento, 

recuperação do edificado, qualificação do espaço público, criação de actividades 

inovadoras e de qualidade, reestruturação da estrutura viária e da mobilidade, ou como, 

dito de outra forma, referia o documento “Revitalização da Baixa-Chiado – de 2008”, a 

estratégia de revitalização da Baixa-Chiado assenta num “Projecto integrado e sustentável 

do ponto de vista social, ambiental e financeiro” envolvendo três ideias chave: 

• uma função comercial e de lazer relevante, 
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• uma zona renovada de localização de actividades de decisão e criativas, 

• um “modelo específico de habitação”, superando as limitações físicas e de 

mobilidade com soluções inovadoras e oferecendo soluções de comércio de 

proximidade. 

 

O Plano da Frente Ribeirinha, pegando nas linhas orientadoras do Relatório de Estratégia 

aprovado pela CML em 19 de Março de 2.008, prevê um conjunto de acções a desenvolver 

para a zona de intervenção deste Plano de Pormenor da Baixa Pombalina, que estão a ser 

promovidas pela Sociedade Frente Tejo e que irão contribuir fortemente para a atracção de 

actividades qualificadoras da Baixa bem como para a Requalificação do Espaço Público, 

das quais se salientam: 

• a concessão da exploração de áreas comerciais e de restauração nos pisos térreos 

dos edifícios da Praça do Comércio e libertação dos dois torreões; 

• a instalação de 1 unidade hoteleira de 5* no edifício do actual Ministério da 

Administração Interna; 

• restauro do Arco da Rua Augusta e aproveitamento da sala superior e do terraço 

miradouro; 

• revalorização do Campo das Cebolas com restauração e comércio tradicional; 

• criação dum amplo espaço público ribeirinho na Ribeira das Naus que integra a 

antiga doca seca do Arsenal da Armada;  

• estabelecimento de ligações pedonais entre a Praça do Comércio e os pátios 

interiores dos edifícios a nascente e a poente da mesma, aproveitando os espaços 

aí existentes; 

• criação de um percurso ciclável na frente ribeirinha; 
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1. Repovoamento da Baixa 

O predomínio das funções habitacional e comercial apontado pelo Plano de Reconstrução 

para a Baixa de Lisboa, cedo começou a desequilibrar-se, pendendo mais para a 

ocupação comercial e respectiva armazenagem, bem como serviços (consultórios de 

advogados/solicitadores, médicos, etc.) e não tanto para o habitacional que ficava limitado 

aos últimos pisos. Uma vez que os prédios não dispunham de elevador, e as escadas 

muito raramente proporcionavam uma fácil utilização, essa habitação foi-se 

desvalorizando, do ponto de vista comercial, e como tal degradando-se e limitando-se a 

uma população envelhecida, menos dada a mudanças. 

 
Essa população envelhecida, como tal muito mais limitada na sua mobilidade, foi-se 

isolando, o que associado à sua crescente dependência foi criando graves problemas 

sociais. 

 
Paralelamente a decrescente oferta de comércio de proximidade, que se iniciou com a 

demolição do mercado da Praça da Figueira e se agravou com a desactivação do mercado 

do Chão do Loureiro, veio ainda desvalorizar e desmotivar ainda mais a persistência deste 

sector de actividade. 

 
Sendo por todos reconhecido que este despovoamento agrava dramaticamente as 

questões de segurança e de decadência do importante património que esta malha urbana 

representa no contexto da cidade e do país, importa inverter este processo de forma 

inequívoca. 

 
Trazer para a Baixa novos residentes permanentes e temporários que contribuam para a 

povoar e reequilibrar do ponto de vista etário, socioeconómico, etc., promovendo habitação 

de várias tipologias, residências universitárias e para idosos, casa própria e arrendamento, 

hotelaria e alojamento local, etc., é portanto uma aposta forte deste plano já que, se 

acredita, seja determinante à sua revitalização. 

 
Paralelamente dever-se-á promover o apoio às populações afectadas por fenómenos de 

desqualificação, pobreza e exclusão social.  
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A Santa Casa da Misericórdia pretende levar a efeito na área da Baixa-Chiado, o Centro 

Social “São Boaventura” na Rua Nova da Trindade, 15, ocupando quatro dos cinco pisos 

existentes. 

 
A vivificação da Baixa não se resume à necessidade de aumentar o numero de habitantes, 

é fundamental apostar na Qualificação do Espaço Público e na Criação de Actividades 

Inovadoras e de Qualidade, através da dinamização do comércio, dos serviços e de 

actividades culturais e recreativas, que atraiam visitantes ao centro da cidade.  

1.1. Cenário Demográfico 

Para a área do Plano, segundo os dados dos censos de 2001 ao nível da subsecção 

estatística, a população residente apurada foi de 1772 habitantes, o número de 

alojamentos existentes de 1606 Fogos, e o de alojamentos vagos de 698 Fogos. 

 
Sendo que, para a determinação das necessidades de equipamentos e serviços, bem 

como estacionamento, e fluxos de tráfego a contemplar na proposta, apresentamos um 

cenário demográfico que se considera possível e desejável, porque decorrente das 

tendências mais recentemente sentidas no território, expressa o padrão sócio-económico 

desejado para a Baixa revitalizada.  

 
Constata-se uma recente aposta, por parte dos investidores privados, em habitação 

maioritariamente de tipologias de menor dimensão (T0 e T1), apontando para uma 

população jovem, famílias mono parentais e habitações com utilizações de menor 

permanência – alojamentos turísticos, residências estudantis, residências de empresas 

para acolhimento de empresários em deslocação, etc. e, por outro lado uma diminuição na 

implantação de serviços – escritórios de advocacia/solicitadores, consultórios médicos, 

clínicas dentárias, etc. Sendo desejado para a Baixa uma distribuição funcional tripartida 

de forma equitativa entre as três grandes funcionalidades: 

• Habitação, 

• Serviços e  

• Comércio 

 

Assim o quadro abaixo assenta nos seguintes critérios para o cálculo deste cenário: 

• Superfície de pavimento (média) por fogo – 125 m2, 

• Nº de habitantes por fogo – 2,4, 
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• % de ocupação do parque habitacional – 90 %, 

• % de fogos para habitação permanente – 70%, 

• % de fogos que albergam população flutuante (estudantes, turistas, empresários 

em trânsito, etc.) – 30%, 

• Área de serviços e comércio por posto de trabalho – 40 m2, 

• Área de equipamentos e hotelaria por posto de trabalho – 100 m2, 

• O uso misto pressupõe uma ocupação de comércio no piso térreo e sobre-loja, 

serviços em 50% dos dois pisos seguintes e habitacional nos restantes, 

• % Ocupação das unidades hoteleiras (Inclui nº de camas em empreendimentos 

turísticos classificados e previstos) – 70%. 

  
EXISTENTE PROPOSTO 

Área de Implantação 212.120 m 2 
Área de Construção 1 053.000 m 2 1 070.000 m2 
    
  MÍNIMO MÁXIMO 

Área de Construção 238.800 m2 554.400 m2 

% 22% 52% 

Nº Fogos Total 1.940 4.040 

Nº de Residentes Actuais 1.772 1.772 

Nº Habitantes Total 4.700 9.700 

Nº Total de Residentes 3.300 6.800 

H
ab

ita
çã

o 

População Flutuante 1.400 2.900 

Área de Construção 180.000 m2 300.000 m2 

% 17% 28% 

C
om

ér
ci

o/
 

R
es

ta
ur

aç
ão

 

P. Trab. Estimados 4.500 7.500 

Área de Construção 200.000 m2 350.000 m2 

% 19% 33% 

S
er

vi
ço

s 

P. Trab. Estimados 5.000 8.750 

% 6% 7% 

Área de Construção 65.600 m2  76.180 m2 

E
qu

ip
am

en
to

s 
/ o

ut
ro

s 

P. Trab. Estimados 670 760 
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Área de Construção 70.000 m2 105.000 m2 

% 7% 10% 

Camas Estimadas 1000 1500 

H
ot

el
ar

ia
 

P. Trab. Estimados 700 1050 

    

Nº Total de Residentes 3.300 6.800 

População Flutuante 2.700 4.400 

Nº Total de postos de trabalho 10.900 20.050 
 

1.2. O Turismo na Baixa - Chiado  

As projecções de evolução do turismo fornecias pela Organização Mundial de Turismo 

(OMT), prevêem que Portugal seja visitado por cerca de 13 milhões de turistas 

estrangeiros em 2010 e 16 milhões em 2020. 

 
Cerca de 85% dos turistas estrangeiros que vêem a Portugal visitou em Lisboa a zona da 

Baixa-Chiado e estima-se que idêntica percentagem de turistas nacionais também, tendo-

se concluído que em 2010, visitarão a zona da Baixa-Chiado ao longo do ano, cerca de 1,8 

milhões de turistas estrangeiros e 1,0 milhão de turistas nacionais. 

 
Estas estimativas e projecções levam a concluir que a zona da Baixa constitui uma zona 

de eleição de visita e usufruto de turistas nacionais e internacionais que se deslocam à 

capital. 

 
Este facto deve-se à sua situação privilegiada de centro histórico e interface com o rio 

Tejo. 

 
A Baixa em termos de atractividade turística, reúne todo um conjunto de aspectos que a 

favorecem: a dimensão histórica da zona, a singularidade do urbanismo, a beleza 

arquitectónica do edificado, a riqueza monumental e de motivações culturais, a 

luminosidade natural, a presença do rio Tejo e do seu estuário e a concentração de muitas 

atracções turísticas da cidade. Aí se localizam algumas das mais bonitas igrejas de Lisboa 

─ S. Nicolau, N. Sr.ª da Vitória, St.ª M.ª da Madalena, ruínas do Convento do Carmo, N. 

Sr.ª da Encarnação, N. Sr.ª da Oliveira, S. Julião e S. Domingos. 
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O relatório final apresentado pela “Thinktur” ao comissariado para a Baixa Chiado em 

2006, apresentou um diagnóstico dos principais problemas que afectam visitantes, 

residentes e utentes da Baixa, que condicionam e impedem que esta zona realize em 

pleno todo o potencial de atracção e visitação que se lhe reconhece; e sugere um 

programa de valorização turística para a Baixa-Chiado, donde se salientam as seguintes 

acções e iniciativas prioritárias: 

 
• Reabilitação e recuperação de edifícios 

• Revitalização da zona nas suas componentes habitacional, comercial e de serviços 

financeiros 

• Condicionamento e limitação de circulação automóvel e do parqueamento nas 

praças e ruas principais 

• Reabilitação e valorização da frente ribeirinha 

• Reorganização da afectação e uso de espaços 

• Construção do novo terminal de navios de cruzeiro no Porto de Lisboa 

 

Ao nível da dinamização da oferta turística na Baixa, considera-se fundamental a 

reconversão de edifícios de traça pombalina em pequenos e médios hotéis de charme 

(capacidade entre 50 -100 unidades de alojamento), na criação de equipamentos culturais 

de visitação e instalação e exploração de restaurantes e esplanadas de qualidade. 

 
Constata-se que a zona da Baixa-Chiado como principal pólo de eleição turística da 

capital, tem vindo a melhorar e a renovar a sua oferta de alojamento, restauração e 

entretenimento, nos últimos anos, em função dos novos comportamentos e hábitos dos 

turistas. 

 
Segundo dados fornecidos pelo Turismo de Portugal, I.P., em Novembro de 2009 estima-

se que na área do PP de Salvaguarda da Baixa Pombalina, haja uma oferta de 1499 

camas a curto prazo (698 camas em empreendimentos turísticos classificados e 801 

camas em empreendimentos previstos); a que corresponde uma área bruta de construção 

superior a 100.000 m2. 
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2. Recuperação do Edificado 

Não perdendo nunca de vista a hierarquia de valores do Plano de Reconstrução que 

esteve na sua origem, e em que é claro que a arquitectura se submete ao urbanismo, a 

Recuperação do Edificado é um dos aspectos prioritários na reabilitação da área central, 

tendo em conta o valor patrimonial da Baixa – classificada como IIP. 

 
O ANEXO A do presente relatório constitui o inventário dos imóveis, conjuntos edificados, 

objectos singulares e lojas históricas/emblemáticas que devem ser preservadas tendo em 

consideração o seu valor histórico, arquitectónico e patrimonial. 

 
O Regulamento Municipal para a Baixa Pombalina, que faz parte do conteúdo documental 

e material deste Plano, permitirá criar regras de intervenção para a recuperação do 

edificado, não pondo em causa o seu valor arquitectónico e patrimonial, mas sempre numa 

perspectiva social, económica e ambientalmente sustentável. Esta regulação da 

intervenção no edificado deverá ser aferida concomitantemente pelo corpo normativo do 

Regulamento e pelas indicações graficamente expressas no seu ANEXO 1. 

 
O Plano adoptou a modalidade de Plano de Pormenor de Salvaguarda de acordo com o 

Decreto-Lei nº 309/2009 de 23 de Outubro 

 
O que se pretende com este Plano de Pormenor é regular o espaço público, 

complementarmente com a requalificação da edificação, ambos estruturantes deste tecido 

histórico com vocação residencial e comercial.  

 
Esta função residencial, devidamente vivificada por um processo de melhoria de 

habitabilidade dos fogos e de acessibilidade aos serviços a ela vinculados, promovendo 

uma coesão social e um saudável convívio entre vizinhos, pretende romper com a 

tendência para o progressivo despovoamento. 

 
Reconhecendo-se a heterogeneidade deste conjunto edificado, com algumas contradições, 

desordem e justaposições, não deve, contudo, a sua intervenção focalizar-se no 

mimetismo historicista, numa restauração integral ou numa recuperação tipológica de 

absoluta fidelidade ao Cartulário Pombalino. Deve antes assumir-se como uma 

reinterpretação de uma obra de arquitectura existente, com um novo discurso que reflicta 

desde as questões de segurança às de coerência num contexto mais abrangente. 
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No que respeita à recuperação do edificado são objectivos do Plano e como tal 

assinalados no Regulamento Municipal deste Plano de Pormenor: 

a) Promover a requalificação dos edifícios de traça e construção setecentista, bem 

como os de especial interesse arquitectónico ou urbanístico; 

b) Definir as condições e regras para a identificação protecção e integração dos 

valores históricos e arqueológicos de especial interesse; 

c) Estabelecer as regras de segurança sísmica e ao risco de incêndio; 

d) Regulamentar as condições específicas de integração de usos de comércio, 

habitacionais, de serviços, e equipamentos, tendo em atenção o disposto na 

legislação aplicável e as características dos edifícios;  

e) Eliminar as dissonâncias visuais, produzidas, nomeadamente, pela publicidade e 

por ocupação desregrada de via pública, de forma a repor o equilíbrio 

arquitectónico das fachadas; 

f) Identificar as discrepâncias volumétricas, propondo correcções, de forma a 

restabelecer o equilíbrio arquitectónico/estrutural dos quarteirões pombalinos; 

g) Definir disposições relativas aos edifícios e aos equipamentos complementares, 

tendo em vista a conjugação da preservação do património histórico-arquitectónico 

com a conservação da energia e as condições de conforto e segurança; 

h) Promover a recuperação dos logradouros; 

i) Promover e incentivar a eliminação de barreiras arquitectónicas; 

j) Definir os condicionamentos à intervenção no subsolo e eventual alteração de 

cércea; 

k) Promover a valorização histórica de elementos arqueológicos relevantes. 

 

Para efeitos de definição dos condicionamentos à edificabilidade, devem ser sempre 

considerados, cumulativamente, os expressos no Regulamento e as determinações do seu 

ANEXO 1 nomeadamente no que respeita à eliminação das perturbações nas fachadas 

introduzidas pela supressão de pilastras e pelo alargamento desmedido de montras tão 

nefastas para o comportamento estrutural do edifício, dos elementos dissonantes que 

importa remodelar, requalificar ou remover. 

 
Com o propósito de restabelecer o desenho, carácter e integridade dos edifícios, são 

estabelecidas regras de intervenção para as suas componentes: 

a) Fachadas, 
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b) Coberturas, 

c) Sistema Estrutural e 

d) Interiores. 

 

O sistema de vistas das colinas envolventes e do Castelo sobre a Baixa é um dos ex-libris 

de Lisboa, impõe-se, portanto, um cuidado especial no tratamento dessa face visível da 

cidade, pelo que a definição da volumetria  e a intervenção em coberturas deve ser 

entendida no âmbito duma preservação da 5ª fachada. 

 
A totalidade da área do PPSBP é classificada com uma única classe de espaço designada 

por Área Histórica Central e a qualificação do solo é de utilização mista, com uma 

distribuição funcional tripartida pela habitação, serviços e comércio.  

 

Do mesmo modo, pretende-se a coexistência de diferentes usos  no mesmo edifício, 

nomeadamente: 

a) Os pisos térreos e sobrelojas dos edifícios destinam-se preferencialmente ao uso 

comercial, serviços, Industrial compatível e(ou) equipamentos colectivos; 

b) Os pisos superiores destinam-se essencialmente ao uso habitacional e serviços. 

 

É permitida a total afectação dos edifícios existentes a um único uso desde que sejam 

cumpridas as normas constantes do Regulamento, nomeadamente referentes às 

edificações existentes. 

 
Na consciência de que os desenhos altimétricos originais não eram somente 

arquitectónicos, mas determinantemente estruturais, de que não é possível, nem tão pouco 

desejável, um regresso à pureza do passado, que porventura nunca existiu, há contudo 

razões que a engenharia sísmica invoca que importa acautelar. 

 
Admite-se, portanto, que a sobrevivência da Baixa passa por uma grande dose de 

criatividade no operacionalização da sua capacidade de regeneração, que pode passar 

pelo agrupamento com o emparcelamento de edifícios, dando-se especial preferência à 

reabilitação de quarteirões inteiros, seja pela reconversão funcional para grande comércio, 

parqueamento automóvel, ou outra. 

Na área da Baixa apenas será permitida a instalação de armazéns nos pisos térreos e nas 

caves existentes, excepção feita ao piso da sobre-loja e/ou outros desde que tenha acesso 

independente e estiver afecto à loja do piso térreo. 
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Nas ruas de Santa Justa e Vitória dever-se-á privilegiar a ocupação comercial, mesmo que 

em pisos não térreos. 

 

2.1. Exercício do direito de preferência pelo Estad o 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de Outubro, o plano de pormenor de 

salvaguarda estabelece, entre outros conteúdos, a identificação dos bens imóveis, ou 

grupos de bens imóveis, que podem suscitar o exercício do direito de preferência em caso 

de venda ou dação em pagamento. 

 

A disposição acima referida dá a possibilidade, à administração, de identificar os imóveis 

sobre os quais pretenda exercer o referido direito, evitando, deste modo, a necessidade de 

milhares de certidões que se consubstanciam numa mera declaração do não exercício 

desse direito com custos injustificáveis para os administrados. 

 

O exercício do direito de preferência, pelo Estado, nos conjuntos arquitectónicos 

classificados e respectivas zonas de protecção, justifica-se em função da necessidade de 

conservação e valorização do património protegido. 

 

Na área do plano não estão previstas demolições á excepção da unidade de execução 

UE4, quarteirão Q1. A situação que poderá justificar tecnicamente o exercício do direito de 

preferência do Estado é a que se relaciona com a intervenção em áreas contíguas ao 

património individualmente classificado ou que apresente um relevante interesse cultural 

no contexto da Baixa Pombalina, motivada pela necessidade imperiosa de conservação 

física desse património. 

 

Tendo presente o critério acima explicitado foram assinalados os bens imóveis que podem, 

eventualmente, suscitar o exercício do direito de preferência em caso de venda ou dação 

em pagamento. 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

148 

2.2. Pareceres do IGESPAR 

Para efeitos de aplicação do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de Outubro, o 

plano de pormenor de salvaguarda prevê a necessidade de emissão de parecer prévio 

favorável por parte do IGESPAR, I. P., relativamente a operações urbanísticas que incidam 

sobre: 

 

• Bens imóveis classificados individualmente ou em vias de classificação; 

• Bens imóveis e espaços que, embora não classificados individualmente, 

apresentem um relevante interesse cultural no contexto da Baixa Pombalina; 

• Bens imóveis propriedade do Estado. 

 

3. Requalificação do Espaço Público  

As obras de requalificação do Espaço Público  têm como objectivo a criação de um 

espaço de excelência através de várias acções integradas, nomeadamente: modernização 

das redes de infra-estruturas enterradas (de energia, telecomunicações e saneamento 

básico), reperfilamento de ruas, elaboração de um plano de iluminação, criação de uma 

sinalética própria e de mobiliário urbano único, através da conservação e valorização, mas 

também da criação de condições que contribuam para a melhoria do seu desempenho 

funcional, tornando o espaço público em zonas de permanência e de lazer agradáveis. 

 

A requalificação do espaço público dá especial atenção ao mobiliário urbano, sinalização, 

informação e publicidade exterior, com a criação dum regulamento específico em anexo ao 

Regulamento Municipal do Plano. 

 

Neste âmbito, o Plano de Pormenor considera fundamental a requalificação dos seguintes 

espaços públicos: 

• Rua de S.ª Justa,  

• Rua da Vitória,  

• Largo da Boa Hora,  

• Largo da Madalena,  

• Largo Adelino Amaro da Costa,  



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

149 

• Campo das Cebolas, 

• Calçada de S. Francisco, 

• Escadinhas da R. de Santa Justa, 

• Rua dos Douradores, 

• Terreiro do Paço, 

• Corpo Santo (estacionamento da EMEL). 

 

Dando especial ênfase à intervenção na Rua da Vitória / Lg. Adelino Amaro da Costa, que 

designámos de “Percurso Pedonal Assistido da Baixa ao Castelo de S. Jorge”, cujo 

lançamento do concurso público para a execução do respectivo projecto se encontra em 

vias de ser publicado em D.R. 

 

3.1. Conceito de Centro Comercial a Céu Aberto 

A requalificação das ruas comerciais de S.ª Justa e da Vitória, tirando partido dos fluxos 

pedonais que se pretendem incrementar entre o vale da Baixa e as colinas do Chiado e do 

Castelo, assenta no conceito de Centro Comercial a Céu Aberto, que visa consolidar a 

pretensão de se constituir como um grande espaço comercial aberto, que apoie o 

empreendedorismo comercial, gerido por uma entidade única que administre o espaço nas 

suas várias componentes, desenvolvendo acções que conduzam à criação das condições 

necessárias à competitividade, nomeadamente: marketing, animação, abastecimento, 

limpeza, segurança, promoção, horários de funcionamento, tipo de comércio etc. 

 
A Baixa necessita com urgência de um plano de dinamização comercial que tenha em 

conta os pontos fortes e fracos desta localização e proponha medidas concretas no 

domínio da organização, do associativismo, da promoção da marca Baixa-Chiado, dos 

serviços, e sobretudo de animação local. 

 
É necessária uma diversidade de utilizações do espaço público ao longo do dia, da 

semana e do ano, com a introdução de outro tipo de comércio, nomeadamente o diário e 

de proximidade, assim como com outro tipo de horários, contribuindo para a imposição de 

uma identidade forte de espaço urbano diferenciado, singular e privilegiado. 

 
Para tal propomo-nos privilegiar a função comercial nas ruas da Vitória e St.ª. Justa, 

suportadas pelo reforço da acessibilidade à zona Baixa-Chiado e ao Castelo com a 
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instalação de actividades comerciais, podendo estas ocuparem a globalidade do respectivo 

edifício ou quarteirão, sobretudo nestas vias pedonais, interligadas por quatro quarteirões 

que se deixariam penetrar no seu interior funcionando como espaços privados de uso 

colectivo, melhorando com essa função a permeabilidade da malha urbana, a salubridade 

dos seus saguões e, como tal, potenciando o seu valor comercial.  

 
A criação/implementação destas ruas comerciais interligadas pelos quatro quarteirões e 

“escoadas” pela rua Augusta permitirão estabelecer uma ligação consistente e qualificada 

entre a malha da Baixa Pombalina e a globalidade da área envolvente – Rio (através do 

Terreiro do Paço), Av. da Liberdade (através do Rossio) e as colinas (Castelo, Carmo e 

Bairro Alto) – convertendo-se em lugares catalisadores de encontros. 

 
A requalificação dos estabelecimentos existentes poderá ser também um projecto 

interessante de dinamização e divulgação dos produtos portugueses ao nível do turismo, 

reforçando a convicção de que o comércio urbano facilita a relação, o que implica recorrer, 

reconhecer e redescobrir a cidade histórica como factor de valorização do contexto urbano 

em que se insere, preferindo às grandes superfícies o espaço público e o percurso urbano, 

valorando desta forma o turismo e a cultura. 

 
No âmbito das actividades de qualidade é fundamental trazer para a Baixa comércio de 

qualidade bem como manter as Lojas emblemáticas existentes como: a Confeitaria 

Nacional, o Café Martinho da Arcada, a Joalharia do Carmo, a luvaria Ulisses, a loja 

Valentim de Carvalho, o café Nicola, a loja Can-Can, a leitaria A Camponesa, a livraria 

Diário de Noticias, entre outras.  

 
Algumas delas encontram-se classificadas no IMP do P.D.M, mas existem muitas que não 

são objecto de nenhum tipo de classificação.  

 
Na reunião de Câmara de 24 de Setembro de 2008, através da Proposta n.º 815/2008 foi 

aprovado o início dos procedimentos com vista à inclusão em sede de revisão do PDM na 

Carta do Inventário Municipal do Património e/ou a abertura do processo de classificação 

de lojas no âmbito 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, este Inventário encontra-se identificado na Planta de Condicionantes e na 

Planta de Componentes Patrimoniais Urbanas – Carta Municipal do Património do 

presente Plano. 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

151 

Neste âmbito, o Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina junta a listagem 

das lojas a classificar como Imóvel de Interesse Municipal e/ou Interesse Público, bem 

como as que devem ser incluídas no Inventário Municipal de Património, que constam do 

ANEXO 2 do Regulamento do Plano  com a designação de Lojas Históricas e 

Emblemáticas . 

 
Aliado a este tipo de comércio seria interessante instalar também na Baixa lojas de 

comércio de antiguidades, de livreiros, de alfarrabistas, lojas de design e galerias de arte. 

 
Se se pretende trazer moradores para a Baixa, é indispensável prever a instalação de 

comércio de proximidade, praticamente inexistente nesta zona da cidade consumada que 

foi a demolição do mercado coberto da Praça da Figueira, em 1 de Julho de 1949 e 

posteriormente com a desactivação do mercado do Chão do Loureiro. 

 
Da análise da distribuição espacial do comércio existente na Baixa, verifica-se que os 

quarteirões localizados a Sul da R. de S. Julião são ocupados essencialmente por edifícios 

de escritórios e serviços não existindo uma distribuição uniforme de estabelecimentos 

comerciais nesta zona da Baixa.  

 
No que a esta matéria respeita sugere-se ainda, submeter a área do PP a um processo de 

Marketing urbano, através da criação de uma marca identitária da Baixa Pombalina ou 

mais alargada Baixa-Chiado.  Desta forma pretende-se proteger e difundir os valores 

únicos e autênticos presentes na Baixa, com a contrapartida económica que uma acção de 

marketing é pressuposto gerar. 

4. Criação de Actividades Inovadoras e de Qualidade  

4.1. Projectos âncora 

Relativamente à criação de actividades Inovadoras e de Qualidade , o Plano aposta na 

instalação de quatro projectos âncora de revitalização para a Baixa constituindo-se, na sua 

maioria, em Unidades de Execução (UE), identificadas na Planta de Implantação. 

 
Para atender à premência da sua implementação iniciou-se um processo que levou à 

suspensão dos art.º 38º a 40º do P.D.M. e ao estabelecimento de Medidas Preventivas 
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(Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/2008, publicada no D.R., 1ª série, n.º 199 de 

14 de Outubro de 2008) para o território que lhes corresponde. 

 
Referimo-nos às seguintes instalações: 

• Museu do Design e da Moda – Mude – UE2 (Fig. 34);  

• Museu da Moeda do Banco de Portugal na Igreja de S. Julião (Fig.33);  

• Terraços do Carmo - Criação de espaço público ligando o Pátio B ao Largo do 

Carmo e aos terraços do Quartel do Carmo com demolição dos anexos como 

previsto no Plano de Recuperação da Zona Sinistrada do Chiado (PRZSC) – UE3 

(Fig.35);  

• Edifícios da Rua da Fanqueiros / Madalena - Criação de uma ligação da Baixa à 

encosta do Castelo através de meio mecânico – UE1 (Fig.37);  

 

O Plano, nomeadamente na de Implantação, identifica uma quarta Unidade de Execução 

UE4 correspondente à zona de intervenção da Frente Ribeirinha incluída na área de 

intervenção do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina. 

 
Os museus são hoje um factor determinante na requalificação e reanimação urbana, 

reclamando um lugar de destaque nas nossas cidades, como pólos de atracção turística e 

protagonistas da economia da cultura. 

 
Pretende-se com estes novos museus traduzir a vitalidade e a amplitude que os novos 

conceitos, lugares de lazer, distracção e consumo, para além de espaços de memória, 

cultura e educação, encerram e geram na envolvente. 

 

4.1.1. Museu do Design e da Moda – Mude 

O design afirma-se, cada vez mais, como conceito global, disciplina de investigação, 

experimentação e reflexão que dialoga com as outras expressões artísticas e áreas de 

pensamento. Determinante para a qualidade do quotidiano, é um forte contributo para a 

competitividade económica de cada país. 

 
Assim, unindo o design de moda com o design de produto, o MUDE localizado no antigo 

BNU da Rua Augusta, será um espaço para todas as manifestações de design do sec. XX, 

assumindo-se também como espaço de diálogo com as outras áreas da criação, podendo 
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estabelecer um elo privilegiado com a Escola Superior de Belas Artes e colmatando algum 

vazio deixado pela retirada, nos anos 80, da Faculdade de Arquitectura desta área da 

cidade. Está prevista a abertura de uma loja do cidadão neste imóvel. 

 
Propõe-se que o MUDE seja um espaço aberto ao exterior, vivo e polivalente, que produza 

um efeito surpresa no visitante, estimulando o desejo e vontade de o frequentar. 

 
Sendo um equipamento que consideramos incontornável no processo de revitalização da 

Baixa, procedeu-se já, no passado mês de Maio, a uma inauguração provisória com a 

instalação duma exposição temporária. 

 

  
Figura 33 - Antiga Igreja S. Julião – Museu da 

Moeda 

Figura 34 - Museu da Moda e Design - Mude 

 
 

4.1.2. Museu da Moeda do Banco de Portugal 

A equipa de Gonçalo Birne, Arquitectos Ld.ª,  propõe a recuperação da antiga Igreja de 

S. Julião para a instalação de um Museu da Moeda, uma Biblioteca Numismática e um 

Arquivo Histórico, convertendo o conceito de Igreja-salão no de espaço cultural polivalente. 

 
O projecto de arquitectura deste equipamento foi já aprovado, no final do passado ano de 

2008, pelo que não carece de ser considerado uma Unidade de Execução.  

 
O conceito de edifício-quarteirão, aqui presente e revalorizado é um símbolo da vitória da 

ortogonalidade da malha urbana proposta por Eugénio dos Santos e Carlos Mardel sobre a 

resistência da Igreja, que insistia na reconstrução dos locais pré-existentes.  
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O museu da Moeda do Banco de Portugal inserido na malha Sul da Baixa, caracterizada 

maioritariamente pela propriedade da banca, será igualmente o legítimo representante da 

forte presença deste Centro Financeiro, que se pretende integrado. 

 

4.1.3. Terraços do Carmo 

 

Figura 35 - Anexos da GNR a demolir para criação de  um espaço público de lazer que permitirá a 

ligação do Pátio B ao Largo do Carmo e aos Terraços  do Quartel da GNR 

 
Considerando-se estratégica, do ponto de vista urbano e de dinamização da Baixa, a 

ligação pedonal desta às colinas adjacentes, nomeadamente a do Carmo e Bairro Alto, 

prevê-se a criação de um percurso qualificado ligando os pátios localizados a tardoz do 

Convento do Carmo, o acesso ao portal sul do Convento e o Elevador de St.ª Justa. 

 
Alia-se a este percurso a requalificação dos Terraços do Quartel, com a demolição das 

construções ai existentes, anexos sem valor patrimonial, desadequadas e em estado de 

degradação, abrindo este espaço exterior ao público em articulação com o Museu do 

Convento do Carmo e com o futuro Museu da GNR no interior do quartel. 

 

Pretende-se com este projecto, retomar a lógica patente nas Plantas cartográficas de Filipe 

Folque (1857), na qual estes terrenos situados sobre a “Muralha” da Rua do Carmo 

surgem como espaços ajardinados que se projectam sobre a colina e a Praça do Rossio. 
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Neste espaço será contemplado um pequeno equipamento de apoio que contribuirá não só 

para uma vivência do espaço como para a necessária articulação com o museu existente 

de arqueologia e com o futuro museu da GNR. 

 

 

Figura 36 -  Planta cartográfica de Filipe Folque ( 1857) 

 

Este atravessamento pedonal, que se constituirá como um espaço público de lazer, trará 

benefícios acrescidos em termos de segurança, culturais e turísticos, contribuindo, em 

geral para uma efectiva melhoria das condições de vida dos residentes, de acessibilidade 

aos visitantes, e valorização das áreas comerciais próximas. 

 

4.1.4. Edifícios da Rua dos Fanqueiros / Madalena -  Ligação da Baixa à encosta do 

Castelo através de meio mecânico  

A cidade de Lisboa em 1650, como se observa na planta de João Nunes Tinoco, era 

constituída por uma malha urbana irregular, na qual o edificado das colinas se interligava 

com o da Baixa quase imperceptivelmente.  

 
A ligação da Baixa ao rio através dos principais eixos ortogonais de direcção norte/sul, é 

predominante na organização proposta pelo plano de reconstrução de 1755. Contudo, a 

ligação desta às duas colinas não resulta tão clara, constituindo, porém, um aspecto 

fundamental à dinâmica deste espaço. 
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Este projecto tem como objectivo a articulação da Baixa com a colina do Castelo de S. 

Jorge, promovendo uma estratégia integrada que facilitando a subida, potencie a 

revitalização e requalificação de ambas. 

  

Figura 37 - Edifícios da Rua da Madalena 147-155 e da Rua dos Fanqueiros 170-178, onde será instalado 

meio mecânico de ligação da Baixa à encosta do Cast elo 

 

A estratégia para o percurso desenvolve-se segundo três pontos: 

1. Acesso ao Largo Adelino Amaro da Costa a partir da Rua dos Fanqueiros – 

Edifício de Acolhimento com função de receber e informar os visitantes, poderá 

albergar pequenas exposições ou mesmo conferências alusivas ao percurso 

recorrendo, por exemplo, a meios audiovisuais, dando assim início ao percurso 

até ao Castelo.  

2. Requalificação do antigo Mercado do Chão do Loureiro – espaço multifuncional 

com uma valência de estacionamento em silo automóvel, um equipamento de 

utilidade pública, ao nível do Largo e no último piso um espaço de 

café/restaurante.  

3. Requalificação urbana do Largo Adelino Amaro da Costa, da zona envolvente 

ao Mercado do Chão do Loureiro e do percurso até à cota da Costa do Castelo 

e Calçada do Marquês de Tancos. 
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4.2. Outros projectos – Terminal de Cruzeiros 

O documento estratégico da Frente Ribeirinha, propõe a localização do futuro Terminal de 

Cruzeiros adjacente à área de intervenção do Plano, passando o Terreiro do Paço a 

funcionar novamente como uma entrada na cidade de Lisboa. 

 
Considerando que o Terminal de Cruzeiros é apenas uma doca, é indispensável a 

instalação de unidades hoteleiras, comércio de qualidade e serviços de apoio na área de 

intervenção do Plano de Pormenor a uma distância facilmente percorrível a pé. 

 
Nesse sentido, e no de também apoiar a Zona Náutica de Recreio a poente do Cais do 

Sodré, proposta no referido documento estratégico da Frente Ribeirinha, propõem-se 

unidades comerciais nas ruas que confinam com a Pr. do Comércio – R. do Arsenal e R. 

dos Bacalhoeiros, onde ainda existem alguns estabelecimentos de venda de produtos de 

conservas, compotas e outros produtos que no passado eram comercializados para levar 

nas viagens dos navios, reportando para os dias de hoje a memória dos usos e das 

actividades exercidas. 

 
Assim, faz todo o sentido a requalificação deste tipo de estabelecimentos em lojas do tipo 

mercearia “gourmet” e de outros estabelecimentos que ofereçam uma grande variedade de 

equipamentos e artigos associados à actividade náutica de desporto e recreio e às viagens 

de cruzeiros. 

4.3. Equipamentos/ Actividades Histórico-Culturais 

Relativamente a equipamentos e serviços públicos muito há a fazer nesta zona da cidade, 

deixando-se aqui as seguintes sugestões: 

• Residência Assistida para Idosos dentro da área de intervenção do Plano de 

Pormenor; 

• Utilização das Igrejas existentes na Baixa para outras actividades culturais 

compatíveis com a pratica religiosa (por exemplo concertos, exposições etc., à 

semelhança do que acontece na Igreja de S. Roque); 

• Instalação de Centro de Interpretação na Rua da Conceição, 77, na loja “O Grilo” 

pertence à CML, que fica junto ao acesso das Galerias Romanas. Este espaço 

poderia inclusivamente servir para melhorar o acesso às Galerias se for viável uma 

ligação em túnel. O Museu da cidade tem um projecto para o local; 
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• Melhorar a limpeza do espaço público nas zonas de maior afluxo de turistas e 

utentes, não esquecendo a limpeza periódica de “grafittis” nas fachadas dos 

edifícios e muros; 

• Instalar equipamentos sanitários (WC) em zonas a definir no espaço público ou em 

edifícios de equipamentos devidamente assinalados; 

• Uniformizar o mobiliário urbano em toda a área do Plano; 

• Garantir melhores condições de segurança com presença policial; (A Câmara 

Municipal está a estudar medidas de reforço da segurança, encontrando-se em 

preparação um contracto local de segurança para o município com a PSP e 

possibilidade de instalação de sistema de videovigilância na zona da Baixa) 

• Melhorar a informação turística com colocação de ecrãs ou outros meios 

publicitários em várias línguas, com indicação dos percursos turísticos, eventos 

etc; 

• Melhorar a iluminação pública em toda a área do plano, sobretudo na frente 

ribeirinha e nas zonas de maior afluxo de utentes e turistas, bem como a 

iluminação de monumentos e edifícios a realçar; 

• Alargar os horários de funcionamento dos equipamentos diferenciados de modo a 

ir ao encontro das necessidades dos turistas. 

 

4.3.1.  Outros Museus 

Relativamente à criação de actividades histórico-culturais propõe-se a instalação de mais 

dois museus para além do Museu da Moeda e do Mude:  

 

O Museu das Viagens de Expansão  

A instalar na área de intervenção do Plano, ligado aos Descobrimentos Marítimos 

Portugueses. 

Este equipamento cultural pretenderia ser uma reconstituição histórica da epopeia dos 

descobrimentos, dando a conhecer aos visitantes o contributo dos portugueses na 

descoberta de novos mundos. 

O espaço museológico funcionaria como um centro de informação e conhecimento de 

matérias e ciências ligadas ao mar e à oceanografia, à biologia marítima, à construção 

naval, à energia das ondas e das marés entre outras.  
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Associado a este equipamento organizar-se-ia o “Percurso das Naus e Caravelas”, que 

permitiria a visita a navios emblemáticos da Armada Portuguesa como a fragata D. 

Fernando II e Glória. 

 
O Museu da Lisboa Pombalina 

Um espaço museológico a instalar nos edifícios da ala poente da Praça do Comércio 

dedicado à reconstrução do centro histórico da cidade de Lisboa após o Terramoto de 

1755, dando a conhecer ao visitante a lógica e o génio do Plano de reconstrução 

Pombalino. 

Como sugestão, propõe-se que através do recurso a técnicas audiovisuais 

computorizadas, 3D e realidade virtual, se recrie uma simulação do Terramoto de 1755, 

suas consequências devastadoras e acções de reconstrução que se implementaram. 

5. Estrutura Viária e Mobilidade 

A proposta apresentada para a estrutura viária e de mobilidade na Baixa, tem como 

principio base diminuir o trânsito automóvel no seu atravessamento, que constitui 

actualmente o seu maior problema, permitindo a criação de espaços pedonais integrados 

entre si, contribuindo para devolver à Baixa a sua centralidade e importância na cidade. 

Um dos objectivos a alcançar é, a redução da apropriação do espaço urbano com 

circulação viária e devolver esse mesmo espaço ao peão, tornando-o num espaço público 

com condições de segurança e conforto. 

5.1  Conceito de Circulações para a Frente Tejo e B aixa Pombalina 

Foi desenvolvido um novo Conceito de Circulações para a Frente Tejo e Baixa Pombalina, 

apresentado na Planta da Mobilidade , que: 

a) Restringe e condiciona os tráfegos de atravessamento e simultaneamente: 

b) Aumenta as condições de acessibilidade locais; 

c) Liberta a Praça do Comércio das circulações nas laterais e restringe as restantes; 

d) Reforça as condições de operação dos Transportes Colectivos 

e) Preconiza uma política de estacionamento, coerente e adequada aos diversos tipos 

de utilizadores. 

 

1. Os atravessamentos são fortemente penalizados, e mesmo impedidos a quem se 

desloca de Norte, pelos vales principais do centro da cidade. 
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Pela Av. da Liberdade e pela Av. Almirante Reis é possível aceder a todos os locais da 

Baixa, o trânsito encontra-se porém impedido de chegar à frente ribeirinha. Desta forma é 

garantidamente impedido o atravessamento por tráfego que não tem nem origem, nem 

destino na Baixa e se dirigia para Nascente ou Poente (valor que atingia 70% do tráfego).  

É possível fazer o retorno para Norte, quer pelas praças do Rossio e Martim Moniz, como 

pela Rua Conceição, a funcionar apenas no sentido Nascente-Poente, como ainda pela 

Rua de S. Julião a funcionar no sentido oposto, Poente-Nascente. 

Quem se desloca na frente ribeirinha, pela Av. 24 de Julho ou pela Av. Infante D. Henrique, 

pode igualmente aceder à Baixa e mesmo atravessá-la, ainda que de uma forma restrita e 

indirecta, quando comparada com as condições anteriores. A entrada far-se-á nas 

imediações do Campo das Cebolas e o atravessamento para Norte, está limitado 

circulação pela Rua da Madalena e contorno da Praça Martim Moniz.  

O atravessamento da Praça do Comércio, junto ao Cais da Colunas encontra-se restrito a 

uma pista por sentido, como medida reguladora e desincentivadora deste itinerário. 

 
2. As condições de acessibilidade são aumentadas pela clara distinção de diferentes 

níveis hierárquicos da rede viária. Por um lado, os tráfegos principais são claramente 

distintos e tendencialmente separados, e por outro lado, os tráfegos locais de 

acessibilidade porta à porta, são protegidos por um completo sistema de direcções únicas 

e limitações (estratégicas) em determinadas viragens. Esta preocupação e cuidado, é 

particularmente manifesta no que se refere à protecção da ligação entre as colinas opostas 

do Chiado com a colina do Castelo. Aos residentes destas colinas são sempre oferecidas 

alternativas ao nível da rede local (e por isso mesmo menos apetecíveis a tráfegos 

indesejados) de ligação de e para todas as direcções. 

 
3. A valorização do espaço público é reforçada por esta proposta de circulações, onde 

o espaço mais nobre é liberto das circulações acessórias. Assim, as laterais da Praça do 

Comércio são unidas às arcadas do edificado monumental marginal e do “lado terra” da 

praça, apenas circulam os transportes colectivos (eléctricos e autocarros) (mas) evitando-

se as paragens na Praça e privilegiando que se efectuem na proximidade, na Rua do Ouro 

e Rua da Prata.  

No “lado rio” da Praça do Comércio o tráfego individual de Nascente para Poente e vice-

versa, continua a efectuar-se mas reduzido a uma pista por sentido, o que em termos 

práticos significará passar dos actuais 3500 veículos/h (ambos sentidos) na Av. Ribeira das 

Naus para cerca de 1600-1800 veículos /h (ambos sentidos).  
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4. Reforço das condições de operação dos Transportes Colectivos (TC) 

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

TC e nas ligações ao interior da cidade, pela Avenida da Liberdade são reforçadas por 

uma pista BUS continua. A implementação das circulações em Transporte Colectivo (nas 

suas carreiras de hierarquia principal) em espaço dedicado, não apenas na proximidade 

imediata da Baixa, mas até quase aos extremos da cidade, de Braço de Prata a Nascente 

até Alcântara a Poente e Entrecampos a Norte, vai permitir uma maior fiabilidade, 

frequência, conforto e velocidade comercial à rede de TC, o que por certo aumentará a 

atractividade destes e consequentemente promoverá a transferência modal do TI para o 

TC. 

 
5. Preconiza uma política de estacionamento coerente e adequada aos diversos tipos 

de utilizadores: os residentes, os visitantes e os trabalhadores, com tarifas e lógicas de 

utilização distintos 

Nas duas entradas Norte da Baixa, na Praça dos Restauradores ou na Praça Martim 

Moniz, localizam-se dois grandes parques de estacionamento subterrâneos, que se 

destinam a apoio de quem deseja deslocar-se à Baixa. 

Nas frentes rio, do lado poente no Caís de Sodré (Corpo Santo) e do lado nascente, no 

Jardim do Tabaco (no terminal de Cruzeiros) e Campo das Cebolas, localizar-se-ão 

importantes parques de estacionamento, cuja função é similar aos das entradas Norte. 

O «miolo» da Baixa é igualmente servido de parques de estacionamento, subterrâneos sob 

as praças da Figueira e do Município, ou em silo como nos armazéns do Chiado e 

Mercado Chão do Loureiro (a fazer). Estes parques mais próximos do centro deverão ter 

funções diferentes (onde se inclui o apoio nocturno a residentes). 

Todo o estacionamento de superfície existente (~1000 lugares), destinar-se-á 

preferencialmente a residentes, com a salvaguarda de uma distribuição equilibrada de 

estacionamentos de apoio a cargas e descargas. Este concentra-se sobretudo nos 

arruamentos secundários transversais ao rio (Rua do Crucifixo, Rua dos Sapateiros, Rua 

dos Correeiros, Rua dos Douradores, Rua dos Fanqueiros e Rua da Madalena), sendo 

simples um maior nível de controlo e restição por intermédio de pilaretes nas Ruas dos 

Sapateiros, Correeiros e Douradores. O acesso a dísticos de moradores deverá contudo 

ser limitado. 
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5.2  Mobilidades Suaves - Oportunidades resultantes  do novo esquema de 

circulação 

A acalmia generalizada resultante do esquema de circulação proposto, permitirá por um 

lado libertar mais espaço público para o peão, mas também uma diminuição da quantidade 

de veículos em circulação. Deste último efeito resulta, uma hierarquia de vias claramente 

definida e o «espaço extra» na via, que tem condições de ser ocupado por outro tipo de 

veículos, sejam eles eléctricos de percursos turísticos, sejam eles velocípedes. A condição 

extra a ser garantida é um desenho urbano que induza, numa acalmia generalizada das 

velocidades de circulação, a valores próximos dos 30 Km/h. A esta velocidade o risco de 

morte para um peão em caso de colisão é apenas de 10%.  

 
Velocípedes 

Estando prevista a conclusão para Junho de 2009 da ciclovia ribeirinha de Belém ao Caís 

Sodré e em análise o prolongamento desta até ao Parque das Nações, faz bastante 

sentido, criar as condições em toda a zona do PPSBP a uma circulação de proximidade 

feita por bicicletas. É também nesse sentido, e articulado com o potencial turístico, que a 

«Rede de Bicicletas Complementar ao Transporte Colectivo» (em concurso público através 

do Dialogo Concorrencial), cujo objectivo é estabelecer uma frota de empréstimo de 

bicicletas, concentra vários pontos de troca de bicicletas nesta área, cuja localização se 

encontra identificada na Planta de Mobilidade do Plano.  

Toda a zona do PPSBP em condições de ser assinalada como favorável à circulação de 

bicicleta e não tem necessidade da realização de obra física dedicada, apenas e 

pontualmente de sinalização preventiva. A circulação de bicicletas na zona do PPSBP 

deverá ser apenas vedada nas praças e arruamentos exclusivamente pedonais, e nas 

pistas dedicadas ao TC. 

 
Passeios Turísticos 

Recentemente, (de forma mais intensa no decurso do ano 2008), observou-se a instalação 

na Baixa Pombalina, na proximidade da Praça do Comércio de empresas dedicadas à 

promoção de passeios turísticos pelas colinas histórica e Baixa Pombalina, cuja 

característica comum, é o recurso a veículos pequenos, de imagem forte e distinta, com 

motorizações «amigas» do ambiente e guias virtuais baseados em GPS. Foram 

consideradas de interesse turístico, e fornecem um serviço de interesse público (são o 

caso da RED TOUR e GoKART). Outras empresas, mais convencionais também 

coexistem para o mesmo propósito, para o aluguer de Scooter (Scooter Mania) ou de 
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bicicletas (Bike Ibéria) e simultaneamente tem proliferado pequenas empresas dedicadas a 

passeios pedestres guiados (das quais as mais representativas são: Lisbon Walker e 

Inside Lisbon);  

 

Estes exemplos são um importante indício do potencial turístico e de atractividade em 

termos das mobilidades suaves para este território, que hoje aparentam estar reprimidas, 

mas para as quais, uma vez dadas as condições favoráveis, rapidamente se 

desenvolverão.  

 

Nesse sentido, as propostas de reforço das circulações pedonais entre colinas, com apoio 

em meios mecânicos para transposição dos declives mais acentuados, previstas para a 

Rua de Stª Justa e Rua da Vitória são parte importante do PPBP e poderá haver espaço 

para a pré-definição e marcação através de mobiliário urbano informativo, de percursos 

turísticos temáticos. 

5.3  Conclusão 

Em síntese, na zona do PPSBP e proximidades existem 6 estações de Metro, cobrindo as 

saídas a menos de 300m de distancia 90% deste território. Passam mais de 40 diferentes 

carreiras da Carris, e a cadência de autocarros na Pr. do Comércio nas horas de ponta é 

superior a 2 autocarros por minuto. Nenhuma outra zona da cidade é tão bem servida de 

Transportes Colectivos. Nestas condições são sustentáveis restrições ao tráfego 

individual e existe espaço a uma profunda requalifi cação do espaço público, como 

alavanca da qualidade urbana (atmosférica, sonora, segurança, estética), e ponto de 

partida a toda uma regeneração. 

6. Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro  

Qualidade do Ar 

No período após a alteração do “Esquema de Circulação da Baixa” foram considerados os 

resultados da caracterização ambiental do novo Conceito de Circulação para a Frente 

Ribeirinha, entre Santa Apolónia e Cais do Sodré, por se considerar que a solução viária 

da proposta do PP é idêntica (em termos de fontes de poluição) ao ocorrido aquando do 

encerramento na Avenida Ribeira das Naus e respectivo esquema de circulação. 
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Deste modo, foi levada a cabo uma campanha de monitorização da qualidade do ar 

através de medição dos principais poluentes atmosféricos na zona da Baixa. O Posto 

Móvel localizou-se na Rua da Vitória, junto ao Lg. da Igreja de S. Nicolau, por se 

considerar ser este o local mais apropriado aos objectivos e simultaneamente por 

satisfazer os requisitos normativos para avaliação da qualidade do ar. 

 
Muito embora, uma campanha desta natureza não seja totalmente conclusiva, pode 

verificar-se pelos resultados obtidos, que os valores das concentrações dos poluentes 

analisados partículas (PM10), monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2) e Ozono 

(O3), estão abaixo dos valores limite legalmente estabelecidos. 

 
Comparados os resultados da estação fixa da Av. da Liberdade, após 24 de Março (a que 

corresponde o período de normalidade meteorológica) com a estação móvel localizada na 

Baixa, verifica-se que os valores são bastante aproximados. O Posto Móvel da Baixa 

apresenta valores ligeiramente inferiores aos do Posto Fixo localizado na Av. da Liberdade.  

 
De um modo geral o condicionamento da ligação do tráfego da Baixa ao eixo ribeirinho 

conduziu ao decréscimo de tráfego na maioria das artérias da Baixa e Avenida da 

Liberdade, resultando em benefícios significativos para a qualidade do ar naqueles locais. 

 
Ruído 

Para o período após a introdução do novo “Esquema de Circulação de Trânsito na Baixa” 

foram considerados os volumes de tráfego calculados com base nas estimativas 

efectuadas no âmbito do relatório final apresentado, relativamente a este novo esquema de 

circulação. 

 
A velocidade média de circulação foi de 50 km/h em todos os períodos de referência, 

diurno, entardecer e nocturno. 

 
Nas figuras seguintes são apresentados os mapas de ruído para o período diurno -

entardecer - nocturno, expresso pelo indicador Lden (Figura 38) e para o período nocturno, 

expresso pelo indicador Ln (Figura 39), bem como os Mapas de Conflitos de Ruído Global 

e de Ruído Nocturno. 
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Figura 38 - Mapa de Ruído Global (Lden) – Proposta Final 
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Figura 39 - Mapa de Ruído Nocturno – Proposta Final  
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Figura 40 - Mapa de Conflitos Ruído Global (Lden) –  Proposta Final 
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Figura 41 - Mapa de Conflitos Ruído Nocturno  (Ln) – Proposta Final 
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A análise dos mapas de ruído permite concluir que a generalidade da área de intervenção 

se encontra em conformidade legal, quer para o indicador global, quer no período 

nocturno. 

 
No entanto, verifica-se a existência de situações em que os valores de exposição sonora 

estão acima dos limites legais para zona mista , nomeadamente na vizinhança próxima 

das vias mais movimentadas – Av. Ribeira das Naus, Av. Infante D. Henrique e ainda Rua 

da Madalena, Rua da Prata, Rua dos Fanqueiros e Rua do Ouro.  

 
Refira-se que o Plano de Pormenor prevê uma ocupação de habitação (ocupação sensível) 

para os pisos superiores dos edifícios existentes nalguns destes arruamentos, 

designadamente, Rua da Madalena, Rua da Prata, Rua dos Fanqueiros e Rua do Ouro. De 

um modo geral toda a área de intervenção apresenta valores acima dos limites de 

exposição sonora, tanto para o indicador global, como em período nocturno. Os valores 

registados nos pontos localizados na Rua da Prata, Rua do Ouro e Rossio apresentam 

níveis particularmente elevados, susceptíveis de causar danos na saúde e fortes 

perturbações do sono. A principal fonte sonora que contribui para o ruído na Baixa 

Pombalina é o tráfego rodoviário, em especial o tráfego de atravessamento. 

 
Deste modo, é prioritária a adopção de medidas de redução de ruído nestas vias, 

designadamente redução da velocidade de circulação e aplicação de revestimento do piso 

com materiais absorventes sonoros.  

 
Os diversos estudos realizados para esta área da cidade, assim como as exigências 

europeias em matéria de Programas e Planos de melhoria da qualidade do ar conduziram 

à assinatura dum Protocolo entre a CML e a CCDR/LVT, em 16 Setembro de 2008, que 

tem como objectivo a melhoria da qualidade do ar e do ambiente sonoro em Lisboa. 

 
Este Protocolo visa concretizar, a curto prazo, um conjunto de medidas muito importantes 

para a qualificação ambiental da zona da Baixa, em geral, contendo, também, medidas 

específicas para a melhoria da qualidade do ar na Av. da Liberdade. 

 
As medidas enunciadas neste Protocolo deverão contribuir para uma redução efectiva do 

número de excedências aos valores limite (diário e anual) de partículas PM10 que deverão 

ser cumpridos no ano de 2012, nas 4 estações da cidade de Lisboa onde este poluente é 

monitorizado.  
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Quando comparada a situação actual com a futura situação (novo conceito de circulação 

da Av. Ribeira das Naus) verifica-se que ocorreu uma melhoria significativa do ambiente 

sonoro, isto é, a actual solução viária contribuiu para reduções de ruído nestes quatro 

arruamentos, embora se reconheça a persistência de situações de desconformidade legal. 

Assim, foram realizadas estimativas sonoras para estas vias considerando a redução de 

velocidade de circulação para 30 km/h. Os resultados apresentam-se nos Mapas de Ruído 

e Mapa de Conflitos das Figuras 42,43,44 e 45. Este Mapa de Ruído corresponde à 

Proposta Final com adopção de Medidas de Minimização de Ruído (MMR), nomeadamente 

velocidade de 30 km/h. 
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Figura 42 -Mapa Ruído Global (Lden) – Proposta Fina l com MMR /30/Km/h 
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Figura 43– Mapa Ruído Global Nocturno (Ln) - Propos ta Final com MMR 
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Figura 44 -Mapa de Conflitos Ruído Global (Lden) – Proposta Final com MMR / 30 Km/h 
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Figura 45– Mapa de Conflitos Ruído Global Nocturno (Ln) – Proposta Final com MMR 30 Km/h 
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Apesar de ter sido considerada uma velocidade média de circulação de 30 km/h, mantêm-

se algumas situações de desconformidade com o Regulamento Geral do Ruído, 

nomeadamente no Rossio, Praça da Figueira, Rua do Ouro, Rua da Prata, Praça do 

Comércio, Rua da Conceição e Rua dos Fanqueiros, como se pode verificar no Quadro 19 

comparativo de níveis sonoros nos pontos de referência.  

 

Situação de Situação de Situação de Situação de 

referência referência referência referência     

Situação Futura Situação Futura Situação Futura Situação Futura 

(Proposta Final)(Proposta Final)(Proposta Final)(Proposta Final)    
∆∆∆∆ limites legais limites legais limites legais limites legais    

Ponto / DesignaçãoPonto / DesignaçãoPonto / DesignaçãoPonto / Designação    

LnLnLnLn    LdenLdenLdenLden    LnLnLnLn    LdenLdenLdenLden    LnLnLnLn    LdenLdenLdenLden    

1 Rua da Prata 70,1 76,9 62 72 7777    7777    

2 Rua do Ouro 70,0 76,7 62 73 7777    8888    

3 Rossio 67,3 75,0 61 72 6666    7777    

4 Praça do Comércio 63,6 71,9 51 61 0000    0000    

5 Rua da Conceição 62,9 71,1 61 69 6666    4444    

6 Rua dos Fanqueiros 64,7 71,3 58 68 3333    3333    

7 Praça da Figueira 65,9 72,9 63 72 8888    7777    

8 Rua da Madalena 64,4 71,3 55 67 0000    2222    

Quadro 19 - Comparação de níveis sonoros em pontos de referência nas vias consideradas 

 

Na generalidade, os valores sonoros elevados que se verificam nas principais vias devem-

se, não tanto à velocidade de circulação (30 Km/h) mas sobretudo ao elevado número de 

veículos pesados (transporte colectivo) que nelas circulam. No caso, específico, da Praça 

do Comércio (zona Norte) e vias adjacentes, a principal fonte de ruído é a circulação de 

transportes públicos. Já o ruído gerado na Avenida Ribeira das Naus é devido ao tráfego 

de atravessamento, não constituindo, no entanto, uma situação problemática pelo facto de 

a utilização nos edifícios adjacentes ser unicamente de serviços. 

 

Tendo-se verificado que a redução de velocidade para 30 Km/h, constitui uma medida 

insuficiente para dar cumprimento aos limites de exposição sonora estabelecidos 

legalmente, foram feitas estimativas considerando a aplicação de revestimento de piso 
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com materiais com características absorventes sonoras, tal como é apresentado nos 

Mapas de Ruído e Mapas de Conflitos nas figuras 46,47,48 e 49. 

 
Este Mapa de Ruído corresponde à Proposta Final com adopção de Medidas de 

Minimização de Ruído (MMR), nomeadamente aplicação de piso com materiais com 

características absorventes sonoras. 

Os resultados obtidos com estas medidas permitem verificar os seguintes níveis sonoros: 

Situação de Situação de Situação de Situação de 

referência referência referência referência     

Situação Futura Situação Futura Situação Futura Situação Futura 

(Proposta Final) (Proposta Final) (Proposta Final) (Proposta Final) 

Redução de Redução de Redução de Redução de 

velocidade para velocidade para velocidade para velocidade para 

30Km/h30Km/h30Km/h30Km/h    

Situação Futura Situação Futura Situação Futura Situação Futura 

(Proposta Final) (Proposta Final) (Proposta Final) (Proposta Final) 

Piso absorventePiso absorventePiso absorventePiso absorvente    Ponto / DesignaçãoPonto / DesignaçãoPonto / DesignaçãoPonto / Designação    

LnLnLnLn    LdenLdenLdenLden    LnLnLnLn    LdenLdenLdenLden    LnLnLnLn    LdenLdenLdenLden    

1 Rua da Prata 70,1 76,9 62 72 61 71 

2 Rua do Ouro 70,0 76,7 62 73 62 72 

3 Rossio 67,3 75,0 61 72 57 69 

4 Praça do Comércio 63,6 71,9 51515151    61616161    51515151    61616161    

5 Rua da Conceição 62,9 71,1 61 69 60 68 

6 Rua dos Fanqueiros 64,7 71,3 58 68 54545454    66 

7 Praça da Figueira 65,9 72,9 63 72 62 71 

8 Rua da Madalena 64,4 71,3 55555555    67 55555555    66 

Quadro 20 - Comparação de níveis sonoros em pontos de referência nas vias consideradas  após 

adopção de medidas de minimização de ruído (valores  representados a Bold correspondem aos 

que se encontram dentro dos valores legais) 

 

Tendo em conta as características da área em estudo considera-se que foram adoptadas 

as medidas viáveis  tendentes a minimizar os níveis de ruído. Não obstante, prevê-se que 

venha a ocorrer alguma melhoria do ambiente sonoro, devido a acções desenvolvidas fora 

do âmbito exclusivo do plano, que indirectamente poderão contribuir para a diminuição dos 

níveis de ruído na área de Intervenção do PP da Baixa Pombalina, a saber: 

- Alargamento da rede do metropolitano de Lisboa, que conduzirá a uma diminuição da 

dependência da utilização de autocarros; 
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- Maior restrição do tráfego entre os nós de Alcântara e Avenida Mouzinho de Albuquerque 

e ligações norte-sul a partir da Avenida da Liberdade (eixo Praça da Alegria/Rua da 

Pretas); 

- Reperfilamento da Rua Áurea, Rua da Prata e Rua dos Fanqueiros, prevendo-se a 

redução para uma única faixa de circulação. 
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Figura 46– Mapa Ruído Global (Lden) Proposta Final com MMR /alteração de piso 
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Figura 47 - Mapa de Ruído Global Nocturno (Ln) Prop osta Final com MMR / alteração de piso 
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Figura 48 - Mapa de Conflitos Ruído Global (Lden) –  Proposta Final com MMR/ alteração de piso 
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Figura 49 - Mapa de Conflitos Ruído Global Nocturno  (Ln) – Proposta Final com MMR/ alteração de piso 



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

182 

7. Infra-estruturas 

7.1. Situação Futura do Sistema de Drenagem 

A intercepção das águas residuais domésticas da bacia hidrográfica da Baixa Pombalina é 

parte da frente de drenagem Largo Chafariz de Dentro – Cais do Sodré – Alcântara, que 

contribui para o aumento da população atendida pelo sub-sistema de Alcântara e para a 

recuperação ambiental daquela frente ribeirinha. 

 

Apresenta-se, esquematicamente, o traçado em planta do sistema interceptor, quando 

concluído: 

 

 

 

Figura 50 - Interceptor Terreiro do Paço - Alcântar a (Fonte SIMTEJO) 

 

A drenagem pluvial a jusante das válvulas de maré estará concretizada nas três descargas 

para o rio, que permitirão a redução da velocidade do escoamento nas estruturas de saída: 

 
• uma já existente, no prolongamento do colector da Rua Augusta; 

• as outras duas, implantadas mais a poente, de forma a que não sejam visíveis do 

Cais das Colunas. 
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Figura 51 - Estudo preliminar das bocas de descarga  para compatibilização com solução “Bruno 

Soares” (Fonte SIMTEJO) 

 

Atente-se que a insuficiente capacidade de vazão dos colectores da Baixa Pombalina 

obriga a encarar, no curto prazo, a solução desenvolvida no Plano Geral de Drenagem de 

Lisboa (PGDL), desvio, por túnel, de parte dos caudais afluentes provenientes da bacia da 

Avenida Almirante Reis, a qual, no entanto, extravasa a área de intervenção do plano. 

 

Na figura seguinte é apresentada a planta esquemática da rede de colectores principais na 

Baixa Pombalina, após a execução das principais obras projectadas. 
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Quadro 21- Planta da Rede de Colectores Principais 

 

8. Equipamentos de Utilização Colectiva 

A necessidade de estimar o acréscimo de população para a área de intervenção do Plano 

de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina, com o propósito de fundamentar a 

projecção de equipamentos de utilização colectiva para a mesma, obedeceu aos critérios 

definidos no Capítulo “Cenário Demográfico”. Considerando-se que estes decorrem por um 

lado, das tendências recentemente observadas e/ou sentidas neste território da cidade e 

por outro, expressam o padrão sócio-económico pretendido para a Baixa revitalizada.  

 
Na programação efectuada para cada tipo de equipamento considerado neste Plano, está 

implícita uma metodologia própria e especifica, sendo referida à medida que são 
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apresentadas as propostas para a área de intervenção, objecto de análise e que decorre 

do cenário demográfico. 

8.1. Equipamentos de Saúde  

Conforme referido na análise efectuada sobre este tipo de equipamento, as instalações 

sedeadas na área, não apresentam condições adequadas para uma prestação de 

cuidados de saúde, a nível primário, à população residente. Neste sentido, considera-se 

relevante a relocalização deste equipamento (A Carta de Equipamentos de Saúde de 

Lisboa, versão de 2008 e de 2009, reforça esta necessidade), preferencialmente dentro da 

área do PPSBP, devendo ser tida em consideração a especificidade dos serviços 

prestados e a adequada acessibilidade deste à população alvo. 

 
De acordo com a planificação da Rede Pública de Cuidados de Saúde da Cidade de 

Lisboa para as Unidades de Saúde propostas e consideradas pela Carta, é necessário 

afectar uma área de aproximadamente 845m2 para as instalações que venham a substituir 

o actual equipamento de saúde localizado na R. de S. Nicolau. Para além deste aspecto, 

não pode ser negligenciada a necessidade de proporcionar a este equipamento 

parqueamento automóvel destinado a deficientes e aos demais utentes que procuram 

estes serviços.  

 
Relativamente ao equipamento de saúde com a valência ao nível de cuidados continuados, 

sugerido na análise, a Carta dos Equipamentos de Saúde de Lisboa – versão de Março de 

2009, não equaciona a implantação deste equipamento na área do PPSBP, propondo, 

contudo, esta valência para outras áreas da cidade. A este propósito, refira-se que este 

equipamento apresenta uma área de influência grande e deverá, preferencialmente, 

localizar-se na proximidade de hospitais. 

8.2. Equipamentos de Ensino 

O Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina, insere-se numa área que se 

divide por dois Agrupamentos de Escolas, designadamente: o Agrupamento da Baixa - 

Chiado e o Agrupamento Gil Vicente (Figura 41). 
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Fonte: CML/DPE, Carta Educativa de Lisboa, Março 2008 

Figura 52 - Equipamentos de Ensino da Rede Pública Existentes, por Agrupamentos de Escolas 

 

Não obstante, grande parte da área do PP é abrangida pela área de influência do 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente, onde se insere a Escola Básica 1º ciclo nº75, 

referida/analisada aquando efectuado o diagnóstico dos equipamentos de utilização 

colectiva existentes nesta área da cidade.  

 

Agrupamento de Escolas da Baixa 

- Chiado e de Gil Vicente 
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De salientar que na metodologia usada para a identificação das carências actuais e futuras 

(atendendo à população prevista no horizonte do plano), ao nível dos equipamentos de 

ensino da rede pública, tem presente as características do Agrupamento de Escolas Gil 

Vicente, cujas valências e níveis de ocupação constam do Quadro 11 apresentado no 

capítulo da análise. 

 
Para além deste aspecto, na metodologia utilizada são, igualmente, tidos em consideração 

os seguintes factores (Fonte: DEJ, 2009). 

 
1. A população residente considerada para os cálculos do agrupamento não 

corresponde à população dos Censos de 2001, mas sim à estimada para 2007, 

segundo a metodologia utilizada na Carta Educativa de Lisboa; 

2. O factor RIP (indicador resultante da combinação das variáveis Repetência, 

Importação e Ensino Privado) considerado na Carta Educativa de Lisboa; 

3. O acréscimo previsto para a área do plano que é de 3.148 novos habitantes; 

4. A capacidade considerada dos estabelecimentos de educação e ensino 

existentes foi feita tendo em conta a totalidade das salas que poderão ser 

utilizadas para actividade lectiva; admitindo-se que actualmente existem salas 

adaptadas a outros usos (bibliotecas/centros de recursos; salas de professores; 

sala de refeições) em estabelecimentos de ensino que funcionam em 

instalações que não foram construídas de raiz para este uso. 

 

De acordo com estes factores metodológicos, é necessário ter presente na fase da 

proposta, três diagnósticos de situação: 

 
1. Necessidades de equipamentos de ensino geradas só pelo acréscimo de 

população previsto para a área do PPSBP  
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Quadro 22 - Necessidades equipamentos de ensino ger adas pelo acréscimo de população previsto no 

Plano 

      Nº de salas/ turmas 

População 
Total (*1) 

Grupos 
Etários 

Tipo de 
Equipamento 

 
População 
por Grupo 

Etário 

 RIP 
(*2) 

População 
total a 

escolarizar  
Necessárias  

 
Existentes 

(*3) 

Carências 
não 

satisfeitas  

 3-5 Educ. Pré-Escolar 66 0,35 23 1 0 1 

 6-9 Ensino Básico 1ºC 94 0,91 86 4 4 0 

 10 -11 Ensino Básico 2ºC 50 0,90 45 2 0 2 

 12 -14 Ensino Básico 3ºC 79 0,89 70 3 0 3 

3148 

15-17 Ens. Secundário 91 0,84 76 3 0 3 

  
Fonte: CML/DPU/DEJ, 2009 

 

Nesta situação, constata-se que apenas o acréscimo de população suscita necessidades 

de equipamentos de ensino ao nível de quase todas as valências, facto que é 

concomitante com a inexistência de estabelecimentos na área, para esses níveis de 

ensino. Ao nível do ensino básico 1º ciclo, não são identificadas carências, concluindo-se 

que a oferta disponibilizada pelo estabelecimento de ensino sedeado na área do PP, ser 

suficiente face ao quantitativo de população a escolarizar que foi estimado. 

 
2. Necessidades de equipamentos de ensino geradas pela população existente 

(com base em INE-2001) e pelo acréscimo de população previsto para a área 

do PPSBP  

 

Quadro 23 - Necessidades equipamentos de ensino ger adas pela população existente e pelo acréscimo 

de população previsto no Plano 

      Nº de salas/ turmas 

População 
Total (*1) 

Grupos 
Etários 

Tipo de 
Equipamento 

 
População 
por Grupo 

Etário 

 RIP (*2) 
População 

total a 
escolarizar  

Necessárias  
 

Existentes 
(*3) 

Carências  

 3-5 
Educ. Pré-
Escolar 85 0,35 

30 
1 

0 1 

 6-9 
Ensino Básico 
1ºC 126 0,91 

115 
5 

4 1 

 10 -11 
Ensino Básico 
2ºC 57 0,90 

51 
2 

0 2 

 12 -14 
Ensino Básico 
3ºC 107 0,89 

95 
4 

0 4 

4920 

15-17 Ens. Secundário 126 0,84 105 4 0 4 

  
Fonte: CML/DPU/DEJ, 2009 
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Esta situação suscita necessidades educativas na área, a todos os níveis de ensino. Neste 

cenário, constata-se que o número de salas de aula existentes na Escola Básica-1º ciclo 

(nº 75) localizada na área, deixa de ser suficiente, face ao quantitativo de população 

esperado para o horizonte do Plano. 

 

3. Necessidades geradas, tendo presente a população existente na área do 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente e o acréscimo previsto com a intervenção 

do Plano de Pormenor  

 

Quadro 24 - Necessidades de equipamento de ensino c onsiderando a população existente na área do 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente e o acréscimo pr evisto no Plano 

 

      Nº de salas/ turmas 

População 
Total (*1) 

Grupos 
Etários 

Tipo de 
Equipamento 

 
População 
por Grupo 

Etário 

 RIP  
População 

total a 
escolarizar 

Necessárias  
Existentes  

Carências 
Carências 

não 
satisfeitas 

 3-5 
Educ. Pré-
Escolar 361 0,35 

126 
5 

2 13 3 

 6-9 
Ensino Básico 
1ºC 532 0,91 

484 
20 

30 6 -10 

 10 -11 
Ensino Básico 
2ºC 282 0,90 

254 
10 

6 7 4 

 12 -14 
Ensino Básico 
3ºC 469 0,89 

418 
17 

15 11 2 

21512 

15-17 
Ens. 
Secundário 580 0,84 

484 
19 

19 -12 0 

          
 (*1) Pop. Existente estimada em 2007 no Agrupamento, segundo a Carta Educativa  (18364 hab) mais  o acréscimo de Pop. Estimada 
para o Plano do Plano da Baixa (3148 hab.) 
Nota: No entanto a população residente  neste agrupamento , com base nos Censos do INE em 2001, era de 23018 habitantes. 
É ainda de referir que em relação ao acréscimos populacionais previstos nesta área geográfica correspondente ao agrupamento Gil 
Vicente , apenas foram contabilizados os quantitativos referentes ao Plano da Baixa. Isto significa que quando houver novas 
intervenções urbanísticas nesta área , estes cálculos (programação) deverá ser reaquacionada. 

 

  
Fonte: CML/DPU/DEJ, 2009 

 

Nesta situação, observa-se que a população existente na área do Agrupamento Escolar, 

acrescida da população estimada para a área do PP, vão suscitar necessidades a quase 

todos os níveis de ensino. Excepcionalmente, o ensino básico do 1º ciclo, surge com um 

“saldo positivo” (embora no quadro pareça o contrário) de 10 salas. De acordo com o DEJ, 

esta situação não deixa de ser apenas numérica, pois na realidade não reflecte os 

problemas de natureza qualitativa identificados e reconhecidos em algumas das escolas 

deste agrupamento. 
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Refira-se, ainda, que neste contexto, a Carta Educativa de Lisboa, considerou o parque 

escolar do Agrupamento de Escolas Gil Vicente “....envelhecido e a maior parte das 

instalações não apresentam boas condições de funcionamento... sendo necessárias 

grandes obras de reparação e nalguns casos serão necessárias mesmo novas instalações” 

(Carta Educativa de Lisboa, 2008; pág 154, 4º parágrafo). 

 

Neste sentido, e conforme salienta o DEJ, este Agrupamento Escolar não tem condições 

de absorver mais alunos para além dos que actualmente existem.  

 
Face às considerações apresentadas, propõe-se para a área do Plano de Pormenor 

da Baixa - Chiado, o seguinte: 

De acordo com o Quadro 2, a população actualmente residente (1.772 indivíduos) 

acrescida da população estimada para o horizonte do plano (aproximadamente 3.260 

indivíduos) vão gerar necessidades de equipamentos a todos os níveis de ensino. 

 

Relativamente ao ensino pré-escolar, confirma-se a actual carência existente na área do 

PP, ao nível desta valência (1 sala) e mantém-se com o acréscimo populacional previsto. 

Reconhecendo-se, igualmente, que os estabelecimentos de ensino em funcionamento no 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente (2 salas) são manifestamente insuficientes para dar 

resposta às crianças que residem na área de influência deste Agrupamento. Constatando-

se que as carências a este nível, quer no contexto da área do PP quer no do Agrupamento 

de Escolas Gil Vicente, ficam colmatadas com a criação de 3 novas salas de pré-escolar , 

com uma capacidade total para 75 crianças. 

 

A nível do equipamento de ensino direccionado para o ensino básico-1º ciclo, verifica-se 

que as 4 salas de aulas existentes na área não são suficientes face ao acréscimo de 

população previsto. Atendendo por um lado, à impossibilidade de ampliar/requalificar as 

actuais instalações afectas ao 1º ciclo e por outro, ao facto das dimensões das salas de 

aula existentes neste equipamento não obedecerem aos parâmetros regulamentados e 

exigidos para a prática deste ensino, condicionando o aumento da capacidade de oferta, 

propõe-se para a área do PP o seguinte equipamento escolar: 

 

• Adaptação de edifício existente para instalação de equipamento de ensino - com 

valências ao nível do 1º ciclo e Jardim de Infância (EB1, JI), procurando ir ao 
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encontro da satisfação das necessidades identificadas e permitindo a substituição 

das actuais instalações da EB1, nº 75. 

 

Neste sentido, propõe-se a criação de 3 salas de aula  destinadas a um universo de 75 

crianças, com idades compreendidas entre os 3-5 anos de idade (pré-escolar) e 6 salas de 

aula  para o ensino básico 1º ciclo, com capacidade para 144 alunos. 

 

Considerando ser a situação ideal, de acordo com os critérios de programação de 

equipamentos de utilização colectiva em vigor, seria necessário para a criação desta 

unidade de ensino, uma área bruta de construção de aproximadamente 1.204,5 m2 (5,5 

m2/criança) e uma área de terreno na ordem dos 3.942 m2 (18m2/criança). Salienta-se 

que a área de terreno a reservar para este equipamento, contempla área destinada a 

actividades de recreio/desporto. 

 

Não obstante, face à elevada consolidação da área e consequente inexistência de solo 

urbano, admite-se ser possível para esta área, a adaptação de edifício existente para 

instalação de equipamento de ensino - com valências  ao nível do 1º ciclo e Jardim 

de Infância (EB1, JI),  procurando ir ao encontro da satisfação das necessidades 

identificadas e permitindo a substituição das actuais instalações da EB1, nº 75. 

 

Por último, é de referir que as carências identificadas ao nível dos 2º e 3º ciclos, de acordo 

com o DEJ, ficam solucionadas com o encaminhamento dos alunos para a escola sede do 

Agrupamento Gil Vicente – Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Gil Vicente.  

Ao nível do secundário, as necessidades actuais e as geradas pelo acréscimo 

populacional, podem ser superadas pelo recurso aos equipamentos com esta valência, 

localizados na proximidade da área – ES/23 Gil Vicente; ES/23 Passos Manuel e ES/3 

Luisa Gusmão ou, conforme referido pelo DEJ, a outros equipamentos de ensino que 

possuam ofertas educativas que vão ao encontro das pretensões dos estudantes. 

8.3. Equipamentos Sociais 

O acréscimo de oferta habitacional previsto para a área, com o consequente aumento 

populacional, de aproximadamente 3.148 indivíduos, implica necessariamente que seja 

redefinida a programação dos equipamentos de proximidade existentes, fundamentalmente 
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ao nível dos serviços sociais direccionados para as faixas etárias dos 0-3 anos e dos + 65 

anos de idade.  

 

Para a estimativa do quantitativo populacional previsto para cada um destes grupos 

etários, utilizaram-se os valores de referência de 2,3% para a faixa dos 0-3 anos e de 

23,6% para a faixa da população idosa, indo ao encontro das médias registadas para o 

concelho, com base nos Censos de 2001. Deste modo, a aplicação destas taxas de 

referência, determinam um acréscimo de população nos grupos populacionais 

considerados, com particular incidência nos estratos de mais idade (743 indivíduos) (Cf.). 

 

Quadro 25 - Equipamentos Sociais – Acréscimo de Pop ulação Previsto 

Acréscimo 

Populacional 
0 aos 3 anos 65 ou mais anos 

Total 
Média do 

concelho 

Acréscimo 

estimado 

Média do 

concelho 

Acréscimo 

estimado 

3.148 2,3% 74 23,6% 1069 

Fonte: CML/ Departamento de Acção Social/ Divisão de Equipamentos Sociais, 2009 

 

Face a esta situação, e tendo presente as taxas de cobertura consideradas pelo 

Departamento de Acção Social (DAS), para cada uma das valências, antevê-se a 

necessidade de colmatar algumas necessidades resultantes do acréscimo populacional 

previsto com a intervenção urbana proposta para a área do PPSBP. De salientar, que ao 

nível das valências direccionadas para o indivíduo idoso, optou-se pelo agrupamento dos 

Lares com as Residências e dos Centros de Convívio com os Centros de Dia, aplicando-se 

a soma das respectivas taxas, 10% (Quadro 26 ). 
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Quadro 26  - Equipamentos Sociais – Carências identificadas co m o Acréscimo de População Previsto e 

Critérios de Dimensionamento  

Valências 

População 

Destinatári

a 

Acréscimo 

Populacional 

Taxa de 

Cobertura 

Ideal 

Acréscimo 

de Utentes 

Capacidade 

Máxima por 

Valência* 

Equipament

os a Propor 

Critério de 

Dimensionament

o 

Dimensão 

Total (m2) 

Creche 

0 aos 3 

anos 72 50% 36 35 1 10 m2/utente 360 

Centro de 

Convívio/Dia 

65 ou mais 

anos 743 10% 74 50 - - - 

Lar/Residência 

de Idosos 

65 ou mais 

anos 743 10% 74 60 1 32 m2/utente 1920 

Fonte: CML/ Departamento de Acção Social/ Divisão de Equipamentos Sociais, 2009 

 

Conforme se depreende da leitura do Quadro 26, estima-se um acréscimo de 36 utentes 

para a valência de Creche e de 74 para cada um dos agrupamentos cujas valências são 

direccionadas para a terceira idade. De acordo com o diagnóstico efectuado sobre este 

tipo de equipamento, existe na área do Plano de Pormenor e na sua envolvente, a valência 

de Centro de Convívio/Dia, correspondente a uma capacidade para respectivamente 135 e 

470 utentes idosos. Atendendo a que a existência desta valência, dentro e fora da área de 

intervenção do Plano, apresenta uma taxa de cobertura considerada satisfatória, admite-se 

que não se afigura por este motivo, necessidades a este nível. 

 
Neste contexto, e corroborando com o parecer expresso pelo DAS, conclui-se que é nas 

valências de Creche e de Lar/Residência  para idosos onde se verifica existir prioridade 

de intervenção. Neste âmbito, propõe-se para a área do PPSBP, a criação de dois 

equipamentos de natureza social, com as valências atrás referidas, devendo cada um 

deles respeitar os critérios de dimensionamento em vigor (Normas para a Programação e 

Caracterização de Equipamentos Colectivos; DGOTDU, 2002), definidos no Quadro 

anterior. De salientar, ainda, que a dimensão proposta para a valência de Creche é mínima 

e deverá, preferencialmente, possuir um espaço exterior. 

8.4. Equipamentos de Desporto 

O diagnóstico de situação anteriormente efectuado reconhece a ausência de 

equipamentos desportivos na área do PPSBP, facto que contribui para que a carência de 

Área Desportiva Útil (ADU) na área do Plano seja máxima, face à actual população 

residente (1.772 indivíduos). 
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Aplicando o indicador de afectação de superfícies desportivas recomendado pelo Conselho 

da Europa e pela UNESCO (4 m2/hab.) verifica-se que a área do Plano de Pormenor 

possui actualmente uma carência de 7.008 m2 de ADU, com tendência a agravar-se se 

atendermos ao acréscimo populacional previsto (aproximadamente 3.148 indivíduos) com 

a intervenção urbanística suscitada pelo PP (Quadro 24). Este défice de área desportiva 

poderá ser ainda mais acentuado, se tivermos, também, em consideração a população que 

é flutuante à área (2.900 indivíduos). 

 

Quadro 27  - Carências de ADU 

Fonte: CML / Adaptado de Quadro enviado pelo Departamento de Desporto, 2009 

 

Apesar dos constrangimentos urbanísticos existentes neste território da cidade, resultantes 

por um lado, do facto de se tratar de uma área bastante consolidada e por outro, da 

escassez de solo urbano, não podemos, contudo, negligenciar que a prática desportiva 

tem cada vez uma maior aderência em todos os grupos etários, e que o nível de exigência 

face à variedade, qualidade, conforto e instalações, é cada vez mais expressivo. 

 

Neste contexto, e tendo presente as limitações anteriormente referidas, sugere-se que seja 

identificado um espaço/edifício, preferencialmente com uma área de implantação de 

aproximadamente 1.500 m2 e com uma área de construção de 3.600 m2, que possa vir a 

ser objecto de uma intervenção de reabilitação, tendo em vista a sua adaptação para uso 

desportivo, propondo para este espaço, a criação de um “Wellness Center”.  

 

Trata-se, indiscutivelmente, de um equipamento desportivo diferente, diversificado e 

arrojado, que procura ir ao encontro de uma procura mais exigente e da satisfação das 

necessidades de diferentes grupos etários e estratos sociais. Pretendendo-se, igualmente, 

potenciar a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida da população endógena e 

exógena à área.  

 

De uma forma sumária, o programa deste equipamento desportivo proposto para a área, 

contempla as seguintes valências: Plano de Água; Salas de Desporto; Sala de 

População 
2001

ADU (m2) 
existente 

ADU (m2) 
necessária

População no 
horizonte do 

PPBC

ADU (m2) 
necessária

1.772 0 7088 3.148 12.592

Carências actuais
Carências com a 

implementação do PPBC



 
 

Proposta de Plano de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina 
 
 

 

Relatório 
14-02-2011 

195 

Cardiofitness e Musculação; Squash; Gabinete de Avaliação da Condição Física e Nutrição 

e SPA.  

8.5. Equipamentos de Cultura 

Os vastos recursos culturais e patrimoniais (edifícios; elementos escultóricos e artísticos), 

existentes na área do PPSBP, apelam para a necessidade de serem preservados e 

dinamizados, contribuindo para converter este território da cidade, num pólo dinamizador 

de grande interesse cultural, ao nível nacional e internacional.  

 

Neste sentido, atenda-se às propostas referidas no Capítulo “Criação de Actividades 

Inovadoras e de Qualidade”, das quais se destacam a criação, nesta área de intervenção, 

de dois Museus âncora – Museu do Design e da Moda (MUDE) e Museu da Moeda do 

Banco de Portugal, para os quais já existem alguns compromissos assumidos, tratando-se 

de propostas com viabilidade. 

 

Para além destes dois equipamentos culturais, é ainda proposto para a área do Plano, a 

instalação de dois outros museus − Museu das Viagens de Expansão (a localizar no 

edifício do Arsenal da Marinha) e o Museu da Baixa Pombalina (a localizar na Praça do 

Comércio - ala poente). 

 

Ainda na perspectiva do incentivo à dinamização cultural da área afecta ao PP, sugere-se 

que seja criado um percurso relacionado com a temática “Arte Sacra”, permitindo a 

divulgação e a “descoberta” do património edificado e artístico reconhecido e identificado 

em algumas igrejas localizadas neste território da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


