
PLANO DE PORMENOR DA CALc;ADA DAS LAJES 

RELATORIO DE PONDERA~AO DAS PARTICIPA~OES 
RECEBIDAS EM SEDE DE DISCUSSAO PUBLICA 

CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 

abril de 2021 



Plano de Pormenor da Cal~ada das lajes 

2 

abril2021 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

IN DICE 

1. INTRODU~AO ............................................................................. ....................................... 5 

2. PERfODO DE DISCUSSAO PUBLICA ............... ........... .... ........ ................. ....... ....... ............... 5 

3. SESSAO PUBLICA DE ESCLARECIMENTO .... ...... .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. ............... .............. .. .... .... . 5 

4. PARTICI PA~OES .... ... .. .... ............. ... .. ........ .... ......... ........... .. .. ............. ........ ....... ... .. ..... ........ 8 

4.1. Lista das participa~6es .. ........ .... .... .... ......... ... .... .... .... .... .. .. .. .. ........ .. .. .... .... .... .... .... ... .. ... 8 

4.2. Analise das Partici pa~6es e Proposta de Decisao ......................................................... 9 

4.2.1. 6899/DOC/2018 .... ........ .... .. .. .. .. .... .... ................ .... .... .... .... .... ............ .... .... .. .. ... ..... 9 

4.2.2. 8718/DOC/2018 .... .... ... ..... ...... .. .... .... .... .. .... ...... .... .. .. ............ .... ..... ... .... .... .. ..... ... 14 

4.2.3. 8862/DOC/2018 ... ... .. .. ................. ... ................................. ... .. ......... ...... ............... 16 

4.2.4. 10762/EXP/2018 .. ... ..... ....... ...... .... ........... .... ..... .... .... .. ..... .... ................ ............ ... 21 

4.2.5. 10768/EXP/2018 e 10993/EXP/2018 .................................................................. 24 

4.2.6. 10769/EXP/2018 ....... .... .... .. .. ........ ........ ........ .... .... .. ...... ........ ......... ....... .... ..... ... .. 32 

4.2.7. 10778/EXP/2018 ............................................................. .................................... 34 

4.2.8. 10903/EXP/2018 .. ... .. .. ..................... ....... ......... ........... ..... ................................ ... 35 

4.2.9. 11097/EXP/2018 .. ..... .. .. ...... .... ................. ..... ... ....... .. ... ... .... .. ....... ... ..... .......... ... .. 38 

4.2.10. 11098/EXP/2018 ..... ................ ....................................... ................. .................... 41 

4.2.11. 11101/EXP/2018 ... ........ .... .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .. .. ... .... .... ... ..... .. 44 

4.2.12. 11116/EXP/2018 ................................................................................................. 47 

4.2.13. 11119/EXP/2018 ....... .... .... .. .. ........ .... ........ .... .... .... .. ...... ........ .... ... .. .. ..... .... .......... 50 

4.2.14. 11120/EXP/2018 ... .... .. ...... ............ .... ........... ..... .... .... .. ...... ... ............. .. ...... ..... ... .. 53 

4.2.15. 11123/EXP/2018 ...... ............................... ............................................................ 57 

4.2.16. 11161/EXP/2018 ....... .... .... .. .. ........ .... ........ .... .... .... .. ...... ........ .... ... .. ....... .... .......... 60 

4.2.17. 11162/EXP/2018 ................................................................................................. 63 

4.2.18. 11163/EXP/2018 ... .... .... .... .. .. ........ .... .... .... .... .... .... ............ .... ............ .... ...... ...... .. 66 

4.2.19. 11165/EXP/2018 ... ... .... ..... .... ........ .... ........... ..... .... ..... ... ........ ...... ... ....... ............ .. 69 

4.2.20. 11166/EXP/2018 .... .. ... .. ................ ... ........ ... ...... ............. ... ............... ................ ... 73 

4.2.21. 11172/EXP/2018 .. .. ....... .... ...... ...... ... ...... ... .... .... .... .... .... .... .... ................ ...... .... .... 76 

4.2.22. 11173/EXP/2018 ................................................................................................. 79 

4.2.23. 11260/EXP/2018 ... ........ .... .... .... ..... ... .... .... .... .... .... .. .. .... ........ .... ... .. ... .... .... .... .... .. 82 

4.2.24. 11271/EXP/2018 ............................................................ ..................................... 85 

4.2.25. 11272/EXP/2018 .......... .... ........................................... ..... .................... ........... .... 88 

3 
~~· ~ Camara Municipal de Lisboa \.,J DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 

abril2021 



Plano de Pormenor da Cal!;ada das Lajes 

4.2.26. 11273/EXP/2018 .............................. ........................... ..... ................................... 92 

4.2.27. 11278/EXP/2018 .. .. ... .. .... .. ...... .......... ..... ... ................ ... .. ...... .. .. .. ... ....... ............ ... 95 

4.2.28. 11280/EXP/2018 ................................................................................................. 98 

4.2.29. 11281/EXP/2018 ... ........ .. .......... .... .... .... ... ..................... .. ..... ............ .... ..... ..... ... 103 

4.2.30. 11282/EXP/2018 ............................................................................................... 106 

4.2.31. 11283/EXP/2018 .. ..... ...... ........ ......... ....... .... .... ........ ....... ... ...... ........ .................. 109 

4.2.32. 11286/EXP/2018 ........... .. ........ ...... .... ..... ....... ........ ...... ... ... .... .......... ...... ... ...... ... 111 

4.2.33. 11289/EXP/2018 .. ..... .... .. ............. ........... ..... .............. .. .... .... ............ .... ....... .... .. 112 

4.2.34. 11292/ EXP/2018 ... ....... .. ... ....... ..... ..... ... .. ..... ...... ...... .. .......... .. ... .... ......... .... ....... 117 

4.2.35. 11296/EXP/2018 ............................................................................................... 120 

4.2.36. 11297 / EXP/2018 ... ......... ..... .......... ............ ....... ............. .. .. ... .. .. ............ ...... ... .... 121 

5. CONCLUSAO- ALTERA<;OES EFETUADAS A PROPOSTA DE PLANO ... .. ..... ... .. .... .... .. .. .. .. 126 

ANEXO- Contributos, Sessao de Apresentas:ao Publica e Participas:oes Recebidas .. .............. 139 

4 

abril2021 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

1. INTRODU<;AO 

0 presente documento constitui o relat6rio de ponderat;ao das participat;oes recebidas em 

sede de Discussao Publica da proposta do Plano Pormenor da Calt;ada das Lajes (PPLC), cujo 

infcio do procedimento foi determinado pela Camara Municipal nos termos da Deliberat;ao n.Q 

526/CM/2018. 

2. PERJODO DE DJSCUSSAO PUBLICA 

Conclufdo o perfodo de elaborat;ao da proposta de Plano de Pormenor, foi deliberado pela 

Camara Municipal, na reuniao de 25 de julho de 2018, a abertura de urn perfodo de discussao 

publica de acordo com a Deliberat;ao n.Q 526/CM/2018, e divulgada atraves do Aviso n.Q 

11119/2018, publicado no Diario da Republica, 2.!! Serie, n.Q 155, de 13 de agosto de 2018. 

Em conformidade com o disposto no n.Q 1 e no n.Q 2 do artigo 89.Q, conjugado com o n.Q 1 do 

artigo 119.Q do Decreta-Lei n.Q 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisao do Regime 

Jurfdico dos lnstrumentos de Gestao Territorial, o perfodo de discussao publica teve a durat;ao 

de 60 dias uteis e decorreu de 1 de Setembro a 27 de Novembro de 2018. 

Durante o perfodo de discussao publica, a proposta esteve disponfvel para consulta nos 

seguintes locais: 

a) No Centro de lnforma~ao Urbana de Lisboa, na Rua do Viriato, n.Q 13 a 17 (Picoas 

Plaza); 

b) No Centro de Documentat;ao da Camara Municipal de Lisboa, no Campo Grande, n.Q 

25, l.Q F; 

c) Na Junta de Freguesia de Penha de Frant;a, na Travessa do Calado, n.Q 2, 1170-070 

Lis boa. 

A proposta de Plano foi ainda divulgada atraves da comunicat;ao social e do sftio na internet da 

Camara Municipal de Lisboa (www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo.pt). 

3. SESSAO PUBLICA DE ESCLARECIMENTO 

Durante o perfodo de discussao publica foi realizada uma sessao de apresentat;ao publica, 

dirigida a populat;ao e que decorreu no dia 19 de Setembro de 2018 no audit6rio da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres. 
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A apresentac;:ao foi feita pelo Diretor do Departamento de Planeamento Urbano que em 

conjunto com a Chefe da Divisao de Planeamento Territorial responderam as questoes 

colocadas durante a apresentac;:ao. 

Em termos de caracterizac;:ao pode sintetizar-se que os participantes eram maioritariamente 

moradores e proprietaries, mas tambem pessoas ligadas a Junta de Freguesia da Penha de 

Franc;:a, ou com responsabilidades passadas de gestao territorial na area. 

As principais preocupa~oes manifestadas concentraram-se em alguns pontos: 

- Demonstraram preocupac;:ao com a possibilidade dos novas ediffcios de habitac;:ao poderem 

vir a restringir "as vistas" dos atuais moradores; 

- Manifestaram algumas reservas e dificuldades de visualizar a nova via (Rua Matilde Rosa 

Araujo) "projetada "para a area; 

- Demonstraram uma certa preocupac;:ao com o grau de protec;:ao patrimonial ao Forte de 

Santa Apol6nia; 

- Manifestaram algumas reservas sabre a propriedade atual de edif icios e terrenos onde ira 

incidir a futura ocupac;:ao urbana e de se estarem, eventualmente, a propor demolic;:oes de 

"casas" que poderiam ter valor patrimonial. 

Expressaram satisfa~ao: 

- Com a razoavel proporc;:ao de "espac;:os verdes" contemplada na proposta do Plano de 

Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL) considerada uma carencia na zona e na freguesia de 

inserc;:ao; 

- Com a possibilidade dada pela construc;:ao da nova via que consideram vir favorecer a 

circulac;:ao local. 

Levantaram algumas preocupa~oes que sao da ordem da gestao territorial: 

- Como a preservac;:ao dos atuais espac;:os verdes; 

-A rna preservac;:ao do "Forte de St Apol6nia", nomeadamente a limpeza ou uso desajustado 

com "hortas urbanas"; 

- Manifestaram igualmente preocupac;:oes decorrentes do declive acentuado da zona e do 

desconhecimento sabre o comportamento das linhas de agua no subsolo, que deixara as 

garagens do edificio da cc; Lajes Lote 21 e 23 inundadas, assunto a merecer melhor estudo. 

Durante a sessao publica de esclarecimento foi colocado a disposic;:ao dos presentes urn 

questionario, permitindo aos interessados apresentar as suas reclamac;:oes, observac;:oes, 

sugestoes e pedidos de esclarecimentos. 

Foram registadas 8 participac;:oes (que se anexam ao presente relat6rio), sintetizadas no 

seguinte quadro: 
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Proprietario Membro Responsavel 
de edificios deuma de Empresa/ 
ou terrenos Associa~ao lnstitui~ao 

no PP Ca l~ada Civica ou sediada no 
das Lajes Profissional local 

lnteressado Outra 
na situa~ao 

participa~ao 
civica 

Problema 

Faltam: 
- Espa~os publicos de lazer 
- Pensar mais nas crian~as 
limpeza da zona 
Ausencia de um PIa no de 
acessibilidade a Prac;a Dr. Ernesto 
Rom a 
Poucos ou inexistentes espa~os 
comerciais 
Zona hist6rica de d ificil acesso ao 
centro da cidade 

Dificuldade de estacionamento para 
os moradores 

lnfraestruturas muito deficientes o 
que origina em grande parte a 
degrada~ao da area 
Ma qualidade do espa~o envolvente, 
nomeadamente espa~o publico em 
frente da lgreja deS. Francisco e as 
antigas instala~oes de um clube. 
De mais diffcil resolu~ao: as casas 
abandonadas e falta de 
estacionamento. 
Envolvente: ruin as de casas 
particulares, infraestruturas 
degradadas como o clube, do estado 
Falta de estacionamento, sujidade e 
ausencia de limpeza das ruas 
Comercio pobre 

Para OS presentes, OS principais problemas da area resultam: 

Qualidade 

As vistas, (nao retirar as 
vistas aos atuais moradores 
Que o novo nao prejudique 
os antigos moradores 

Cria~ao de novas zonas de 
lazer e bem-estar 

Calma e sossegada 
Zona amiga da famil ia 
" family friendly" e de facil 
estacionamento 
Uma zona habitacional com 
[(ileglvel)) habitacionais 

Lugar muito sossegado e 
silencioso 

0 belissimo patrim6nio 
hist6rico da zona 

Zona calma e com 
potencialidades de ser uma 
zona com espa~os 
agradaveis. 

i Transportes acesslveis na Av. 
Afonso Ill 

- Da falta de espat;os verdes (de facil gestao/manutent;ao) e de usufruto para criant;as e 

adultos; 

- Da necessidade de um melhor cuidado com as infraestruturas, mobilidade, acessibilidade e 

estacionamento (embora neste tema haja uma contradit;ao entre ser um problema ou uma 

qualidade, eventualmente qualidade para quem disponha de garagem no ediflcio e problema 

para quem resida no pequeno nucleo de habitat;oes antigas); 

- Do facto de se tratar de uma zona antiga (hist6rica) de Lisboa mas um pouco abandonada 

{habitat;oes e rufnas de antigas atividades industriais); 

-De um desinteresse pelo patrim6nio hist6rico local; 

- E, da falta de uma rede comercial. 

As principais qualidades apontadas na area do Plano foram: 

- 0 valor "das vistas" para os residentes; 
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- Ser urn "pequeno bairro" onde se pode viver com tranquilidade (family friendly) como diz urn 

participante; 

-Com boa localiza~ao em rela~ao a cidade; 

- E uma area que dispoe de patrim6nio classificado, o qual lhe conf ere valor, e que poderia 

potenciar uma pequena balsa de interesse turistico (Forte de Santa Apol6nia). 

4. PARTICIPA~OES 

Durante o periodo de discussao publica do Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes os 

interessados puderam apresentar as suas reclama~oes, observa~oes, sugestoes e pedidos de 

esclarecimentos, tendo sido registadas 37 participa~oes, duas das quais pelo mesmo 

exponente, que se optou par juntar: 
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4.1. Lista das participa!;6es 

1. 6899/DOC/2018- Partefiel, Empreendimentos e Constru~ao, Lda.; 

2. 8718/DOC/2018- Luis 

3. 8862/DOC/2018- Carlos Cunha; 

4. 10762/EXP/2018- Maria Sequeira 

5. 10768/EXP/2018 e 10993/EXP/2018- Vitor - Ferreira 

6. 10769/EXP/2018- Manuel - Almeida, 

7. 10778/EXP/2018 - Manuel - Almeida 

8. 10903/EXP/2018- Felicidade - Martins 

9. 11097/EXP/2018-Aida - Salvado 

10. 11098/EXP/2018- Carlos Lopes 

11. 11101/EXP/2018- Mario - Miranda 
12. 11116/EXP/2018-Aldin Carvalho 
13. 11119/EXP/2018- Karin Pinto e Jose-Pinto 
14. 11120/EXP/2018- Mati Canejo 
15. 11123/EXP/2018- Fernanda- Salvado 

16. 11161/EXP/2018- Fernanda Silva 

17. 11162/EXP/2018 - Ana unha 

18. 11163/EXP/2018- Cepense Constru~oes Lda. 

19. 11165/EXP/2018- BF Invest- Fundo Especial de lnvestimento lmobiliario Fechado 

20. 11166/EXP/2018- Fernando 

21. 11172/EXP /2018- Paulo 

22. 11173/EXP /2018- Vi tor Almeida 

23. 11260/EXP/2018 - Manuei- Peixoto 

24. 11271/EXP/2018- Ti 

25. 11272/EXP/2018- Elsa 

26. 11273/EXP/2018- Paulino 

27. 11278/EXP/2018- Mari ho 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 
abril2021 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

28. 11280/EXP/2018- Teresa Almeida 

29. 11281/EXP/2018- Miguel - Mara is 

30. 11282/EXP /2018- Mariana - Morais 

31. 11283/EXP/2018- Elisabete Marques 

32. 11286/EXP /2018- Vi 

33. 11289/EXP/2018- Mari Mestre 

34. 11292/EXP/2018- Condominia do Ediffcio Tagide 

35. 11296/EXP/2018- Antonio - Fernandes 

36. 11297 /EXP /2018- Maria Coelho 

4.2. Analise das Participa~oes e Proposta de Decisao 

De um modo geral as participac;:oes publicas referem-se a pedidos de esclarecimento relativos 

as propostas do Plano e a sua forma de concretizac;:ao da implementac;:ao, designadamente 

volumetrias, localizac;:ao do equipamento, fndice de edificabilidade, perequac;:ao e contrato de 

urbanizac;:ao, cedencias, encargos urbanfsticos inerentes a concretizac;ao do Plano. Manifestam 

tambem desejos ou necessidades, destacando-se o reordenamento da circulac;:ao viaria e 

transportes, estacionamento publico, usos, necessidade de espac;:os verdes e equipamentos, 

relac;ao das construc;:oes propostas com os ediffcios pre-existentes e salvaguarda de vistas e de 

patrim6nio. 

A presente versao do Plano preconiza a execuc;:ao do Plano atraves da delimitac;:ao de uma ou 

mais Unidades de Execuc;:ao e celebrac;:ao dos respetivos contratos de urbanizac;:ao. Na area do 

Plano sao delimitadas, como referenda para faseamento das operac;:oes urbanfsticas, duas 

Unidades Espaciais {UE). 

4.2.1. 6899/DOC/2018 

Partefiel- Empreendimentos e Construc;:ao, Lda. 

parcela original nQ 1, em regime de compropriedade com a Fabrica da lgreja 
Paroquial da lgreja de Sao Francisco de Assis, representando 65,30% da area da Unidade de 
Execuc;:ao e parcelas originais n21 8, 9 e 10, alienadas e 
emparceladas. 0 emparcelamento deu origem a parcela agora com o nQ 10, representando 
1,12% da area da Unidade de Execuc;:ao. A parcela nQ 1 e abrangida pelas classes de espac;:os 
"Centra l e Habitacional a Consolidar", "Verde de Recreio e Produc;:ao a Consolidar" e 
"Consolidado de Uso Especial de Equipamentos" e a parcela nQ 10 e classificada como "Espac;:o 
Central e Habitacional a Consolidar". Area total (registo predial) - 17360 m2 e 297,5 m2 

respetivamente (anteriormente na versao do Plano colocada a Discussao Publica, as tres 
parcelas registadas totalizavam 232m2

). 

4.2.1.1 Sfntese da Participa~ao 

A participac;ao parece referir-se a toda a Unidade Espacial 1 embora nao a cite, apresentando 

uma descric;ao e esboc;o de nova proposta para toda essa area (esboc;o em fase incipiente). 
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Refere antecedentes designadamente proposta apresentada a CML incluindo extenso 

programa (Proc. n2 1772/EDI/2015- homologado desfavoravelmente e arquivado. 0 desenho 

relative a este processo coincide sensivelmente com a area da Unidade Espacial1 proposta no 

Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL)). 

Refere tambem urn processo submetido a CML em 2017 para residencias assistidas e centro de 

dia para a terceira idade no mesmo terrene (local do Lote E4 proposto) alegadamente ja 

loteado (Proc. n2 2157/EDI/2017- indeferido). 

Relativamente a proposta do PPCL refere que este pretende valorizar a Urbaniza~ao do Vale de 

Santo Antonio " ... e mais dois terrenos sitos a 9 m lineares .. . " daquele de que sao proprietaries. 

Afirma que para o terrene de sua propriedade o Plano propoe urn " ... lndice de constru~ao 

negative de 0,32 ... " . 

Afirma tambem que " ... na recupera~ao das cavalari~as e das instala~oes do clube existentes o 

promotor consegue uma area de constru~ao acima do solo de 4500 m2
• Pois, a CML propoe 

zero de constru~ao acima do solo ... " . 

Acrescenta que a CML lhe exige a execu~ao de urn jardim com 10.000 m2
, que suportem todos 

os custos do loteamento (" ... pr6prios e parte dos comuns ... ") e que paguem todas as taxas do 

loteamento. 

Refere que para os seus dois vizinhos (nao os identificando) a CML propoe urn lndice positive 

de constru~ao acima do solo de 1,5 " ... com indica~ao exata onde sao utilizados os m2 de 

constru~ao correspondentes ... ". 

Afirma por ultimo que " ... Ao promotor a CML exige a doa~ao total do seu terrene. Que e ilegal, 

sem constru~oes (Demoli~oes feitas das cavalari~as e do Clube e com urn jardim) enquanto aos 

dois promotores exige s6 o direito de passagem . ... " 

" ... 0 promotor solicita a CML tratamento igual ao dos 2 outros promotores .... " nao citando de 

quem se trata. 

Alega finalmente as seguintes viola~oes dos direitos do promotor, solicitando que seja 

considerada nula e sem efeito a proposta municipal para a Cal~ada das Lajes: 

Redu~ao do fndice de constru~ao do PDML de 1,5 para negative -0,32. 

Nao permissao de recupera~ao de edifkios - posi~ao contraria a legisla~ao em vigor 

sobre recupera~ao de ediflcios. 

l mposi~ao de regra para a CML ficar com 100% do terrene, a custo zero. 

Prejulzo da empresa pela desigualdade na aplica~ao dos regulamentos" ... quanto aos 

tres promotores ... ". 

4.2.1.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

As propostas do PPCL, designadamente a sua tradu~ao espacial na qualifica~ao do solo, 

resultam da adequa~ao, a area de interven~ao, das normas e fundamentos consagrados pelo 
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Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML), instrumento de gestao territorial de ordem 

superior. 

0 Plano propoe a alterac;ao da classificac;ao do uso do solo previsto no PDML de parte da 
parcela original nQ 1, de "Espac;o Central e Residencial - Trac;ado Urbano B" para 1/Espac;o 
Central e Habitacional a Consolidar". Esta proposta resulta da adequac;ao do zonamento do 
Plano Diretor a escala do Plano de Pormenor. 

Trata-se de uma faixa localizada na area central do Plano, localizada entre espac;o ja 
classificado como 11Espac;o Central e Habitacional a Consolidar" e espac;o classificado como 
"Espac;o Verde e de Produc;ao a Consolidar". 

A alterac;ao justifica-se pela necessidade de desenvolver e implementar uma soluc;ao urbana 
de conjunto que reestruture, unifique e valorize todo o espac;o e que permita de forma 
integrada, construir novas infraestruturas, espac;os verdes e equipamentos coletivos. 

Por seu lado esta reclassificac;ao permite ao proprietario da parcela original nQ 1, excluindo a 

area da lgreja de Sao Francisco de Assis que constituira um lote independente, tornar viavel a 

concretizac;ao de uma operac;ao urbanfstica, bem como a construc;ao naquela area atraves da 

correspondente operac;ao de loteamento, equilibrando direitos de edificabilidade e cedencias 

obrigat6rias. 

Nao se altera o fndice medio de edificabilidade a aplicar as parcelas originais previsto no 

PDML, que poderia ser igual ou inferior a 1,2 e com o PPCL se garante ser de 1,4 (caso a 

soluc;ao de conjunto preconizada seja implementada), aplicado de igual forma a area que os 

proprietarios possuem na categoria de 11Espac;os Centra is e Habitacionais a Consolidar''. 

Sendo o fndice de edificabilidade proposto para a area das parcelas classificada como "Espac;o 

Central e Habitacional a Consolidar'' de 1,4, e este fndice aplicado a totalidade da area da 

parcela assim classificada (nao se contabiliza o arruamento de acesso a lgreja de Sao Francisco 

de Assis). E assim atribufda a parcela nQ 1 (exclufdo o Lote da lgreja) uma superffcie de 

pavimento abstrata de 5243 m2 a que se somam 643 m2 resultantes da aplicac;ao do fndice 0,3 

a area de cedencia que excede as cedencias obrigat6rias que decorrem da edificabilidade 

proposta (RPPCL, Artigo 30Q, n.Q 3). Em termos a definir em contrato de urbanizac;ao poderao 

ainda ser adquiridos pelo promotor, adicionalmente, 1289 m2 de superffcie de pavimento 

concreta por compensac;ao aos proprietarios que nao concretizam a sua edificabilidade. 

0 Regulamento do Plano obriga a realizac;ao de uma ou mais operac;oes de loteamento e 

respetiva reestruturac;ao da propriedade do solo em termos a acordar entre os diversos 

proprietarios de forma a garantir uma justa repartic;ao de encargos e beneffcios proporcional 

as areas que possuem e as respetivas categorias de espac;os. 

Relativamente a atual parcela nQ 10 sao atribufdos 417m2 de superffcie de pavimento abstrata 

que deverao ser compensados pelos demais investidores que concretizem a edificabilidade 

igualmente em termos a definir em contrato de urbanizac;ao. 

Os direitos de construc;ao, assim como os respetivos encargos de urbanizac;ao e cedencias 

deverao ser alvo do contrato de urbanizac;ao a celebrar entre os proprietarios abrangidos pela 
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Unidade de Execuc;:ao e o Municipio. 0 contrato de Urbanizac;:ao definira os termos da propria 

reestruturac;:ao fundiaria . A Divisao de Loteamentos Urbanos (CML\DMU\DLPE\DLU) presta 

apoio a celebrac;:ao dos contratos de urbanizac;:ao. 

0 Programa de Execuc;:ao e Plano Financiamento, agora revisto, estabelece uma proposta de 

equilfbrio entre os direitos de edificabilidade a atribuir a todos os proprietaries, de acordo com 

o mesmo fndice, bern como das respetivas cedencias. 0 PPCL nao estabelece valores do solo. 

Os parametres para o dimensionamento das areas a ceder gratuitamente para espac;:os verdes 

encontram-se definidos no artigo 882 do PDML. Para o efeito foi definido o limite do Lote da 

lgreja, no interior da parcela original n21, o qual se propoe com area igual a area que lhe 

corresponde no registo predial, de forma a poderem contabilizar-se direitos de edificabilidade 

e localizar-se as restantes areas a ceder. 

Perante a previsao de areas de cedencia superiores aquelas que resultariam da aplicac;:ao dos 

parametres de dimensionamento do PDML, em Espac;:o Verde de Recreio e Produc;:ao a 

Consolidar preve-se a atribuic;:ao de creditos de construc;:ao calculados atraves da aplicac;:ao do 

fndice de edificabilidade de 0,3 a area que representa acrescimo as cedencias obrigat6rias da 

Unidade de Execuc;:ao sobre espac;:o Verde de Recreio e Produc;:ao a Consolidar (Artigo 302, n2 3 

do Regulamento do PPCL). 

Considerando que grande parte da area de cedencias para espac;:os verdes e equipamento de 

utilizac;:ao coletiva e assumida pelo proprietario da parcela original n21 (exclufda a lgreja), sem 

que a essa area seja atribufda edificabilidade, estabelece-se agora, na versao revista do Plano, 

adicionalmente, em resposta a reclamac;:ao recebida, um mecanisme de perequac;:ao de 

cedencias. 

Como exposto no Programa de Execuc;:ao e Plano de Financiamento e de acordo com o 

Regulamento do Plano, garante-se ao proprietario da parcela original n2 1 ser compensado 

pela cedencia de parte da sua propriedade, classificada como Espac;:o Verde de Recreio e 

Produc;:ao a Consolidar, sobre a qual nao obteve edificabilidade (Artigo 352 do Regulamento do 

PPCL). 

Foi alterada a proposta de construc;:ao pelos promotores do espac;:o verde a ceder ao Municipio 

para jardim, a sui da lgreja de Sao Francisco de Assis, ficando a mesma a cargo do Municipio. 0 

Programa referido estrutura as ac;:oes de compensac;:ao e de distribuic;:ao de beneffcios e 

encargos resultantes da execuc;:ao do Plano, propondo o seu equilfbrio e exequibil idade. A 

sustentabilidade econ6mica e financeira do Plano e ponderada, designadamente os encargos 

da responsabilidade dos particulares, cuja respetiva obrigatoriedade de investimento s6 se 

tornara efetiva ap6s a assinatura do contrato de urbanizac;:ao. 

0 Plano nao limita expressamente a recuperac;:ao de ediffcios. Pelo contrario, afirma que nos 

espac;:os consolidados se privilegia a conservac;:ao e a reabilitac;:ao do edificado existente. No 

entanto esta categoria de espac;:o nao se encontra na Unidade de Execuc;:ao proposta, 

designadamente nas parcelas n2 1 e n2 10. 
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De acordo com o PDML, os "Espas;os Centrais e Habitacionais a Consolidar" propostos 

correspondem a areas da cidade para as quais se preconiza a respetiva reconversao, 

designadamente antigas areas industriais obsoletas ou ocupadas com construs;oes de carater 

precario, com elevado nivel de degradac;ao ou em ruinas. Propoe-se assim demolir as 

construc;oes de pequena dimensao que nao apresentam qualidade arquitet6nica ou que se 

encontram devolutas, na parcela nQ 1 e no Alto Varejao, de forma a garantir a harmonia do 

conjunto e a coerencia e qualidade urbanistica do modelo urbano proposto para a area. 

A aprovas;ao do PPCL e a consequente possibilidade de reestruturas;ao do territ6rio 

promovendo, no caso destas parcelas, a requalificac;ao dos arruamentos, a construc;ao de 

espac;os publicos e equipamento de proximidade, assim como toda a regenerac;ao do territ6rio 

envolvente, representa valor acrescentado. No caso de nao se pretender participar neste 

processo nao fica exclufda a possibilidade de alienac;ao destas parcelas bem como dos 

inerentes direitos e obrigas;oes. 

A aplicac;ao dos mecanismos de perequac;ao permite uma justa reparti<;ao de encargos e 

beneficios entre os diversos proprietaries assim como o seu igual tratamento. 

Como foi referido a construs;ao do espas;o verde e da responsabilidade do Municipio e 

valorizara as construc;oes a implantar. Em simultaneo podera constituir para os promotores 

forma de pagamento de encargos previstos caso assumam a vontade de se substituirem ao 

Municipio na sua execuc;ao, antecipando as respetivas despesas por conta do Municipio, nos 

termos definidos em Regulamento Municipal, mediante acordo entre as partes. 

Em sintese, considera-se f inalmente que as propostas do PPCL nao deverao ser consideradas 

nulas e sem efeito, como solicitado, uma vez que: 

0 indice medio de edificabilidade do PDML e majorado para 1,4 e aplicado de igual 

forma a todas as areas classificadas como "Espas;o Central e Habitacional a 

Consolidar"; 

A reclamac;ao e atendida, tendo-se verificado uma imprecisao na medic;ao da area 

classificada como "Espas;o Central e Habitacional a Consolidar" na parcela n2 1 

considerando-se agora, de acordo com a Planta de lmplantac;ao e Planta de Cedencias 

uma area de 3745,3 m2 (a area do arruamento pre-existente de acesso nascente a 

lgreja de Sao Francisco de Assis nao e considerada para o calculo da superficie de 

pavimento} que corresponde a uma area de 5.243 m2 de superficie de pavimento 

abstrata; 

Foi introduzida no Regulamento do Plano uma norma que permite, na area da parcela 

nQ 1, a atribuic;ao de creditos de construc;ao correspondentes a aplicac;ao do indice de 

edificabilidade de 0,3 a totalidade da area contabilizada como acrescimo a area de 

cedencia obrigat6ria para espac;os verdes e de utilizac;ao coletiva e equipamento de 

utilizas;ao coletiva; 

Considerando que parte das cedencias obrigat6rias de toda a operac;ao sao realizadas 

na area da parcela original nQ 1, classificada como Espac;o Verde de Recreio e 

Produc;ao, no Programa de Execuc;ao e Plano Financiamento estabelece-se 

adicionalmente uma perequac;ao de cedencias de forma a garantir ao proprietario 
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desta parcela uma justa compensa~ao dessas cedencias por todos os intervenientes na 

opera~ao urbanistica; 

Foi alterada a proposta de constru~ao pelos promotores de um jardim a sui da lgreja 

de Sao Francisco de Assis, ficando a mesma a cargo do Munidpio, mantendo-se apenas 

a obriga~ao da cedencia do respetivo terreno no termos definidos no Plano; 

As demoli~oes propostas abrangem apenas edificios de pequenas dimensoes, em 

muito mau estado de conserva~ao, sem qualidade arquitetonica ou antigos edificios 

industriais degradados e devolutos, permitindo a renova~ao de todo o espa~o onde se 

inserem; 

0 equilibria de toda a opera~ao e conseguido atraves da aplica~ao do mesmo indice de 

edificabilidade, de proporcional reparti~ao dos custos de urbaniza~ao e do 

estabelecimento tambem em propor~ao de cedencias, atraves de perequa~ao de 

edificabilidade e de perequa~ao de cedencias, que em coopera~ao e mediante o 

acordo de todos os proprietarios firmado em contrato de urbaniza~ao, garantira a 

igualdade na aplica~ao dos regulamentos bem como uma justa reparti~ao de encargos 

e beneficios. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.2. 8718/DOC/2018 

- edif icio situado entre as duas Unidades Espaciais {UE). 

4.2.2.1 Sintese da Participa~ao 

0 exponente reclama da localiza~ao proposta para o ediffcio destinado a equipamento 

(parcela E8 a constituir) e sugere em alternativa que o mesmo seja implantado no "lado oeste 

j unto a rua Lopes" de forma a nao interferir com os espa~os verdes, .com as hortas existentes, 

com as arvores de grande porte, nem com os arruamentos propostos pelo Plano. 

0 exponente refere a falta de equipamentos na zona, designadamente, um centro de dia para 

idosos, escola basica e secundaria integrada e um polidesportivo. Refere tambem a 

degrada~ao do espa~o publico e uma grande carencia de espa~os verdes. 

4.2.2.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

De acordo com o desenho nQ 4 - Explicita~ao do Zonamento - o lado oeste do Plano e 

classificado como Espa~o Central e Residencial Consolidado - Tra~ado Urbano B. A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constit uida por pequenas habita~oes em bom estado. A 

localiza~ao de um equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisi~ao de terreno e 

eventual demoli~ao de parte dessas constru~oes. 
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Por outro lado a cedencia de um espa~o para a constru~ao de um equipamento resulta de uma 

opera~ao urbanistica a levar a cabo por varios investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse lote a ceder. 

0 lote proposto para o equipamento tem uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

constru~ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

ed ificada de 1143 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localiza~ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar da Funda~ao Julia 

Moreira). A constru~ao prevista permitira ainda rematar o nivel inferior das fachadas traseiras 

dos edificios com frente para a cal~ada das Lajes, junto dos quais se localizara. 

A proposta de constru~ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o uso a que se destina o equipamento - Lar de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupa~ao expressa relativa a carencia de equipamentos para este fim. 

E filosofia do Plano a manuten~ao do maior numero possfvel de arvores existentes 

designadamente as de grande porte. Apenas uma destas arvores de grande porte se encontra 

vulneravel relativamente a nova constru~ao prevista para o equipamento. Foi introduzida no 

Relat6rio de Fundamenta~ao do Plano referenda a exigencia de que o respetivo projeto de 

arquitetura tenha presente este condicionamento. A arvore s6 nao sera mantida no caso de se 

verificar essa impossibilidade, que sera sempre, em qualquer caso, devidamente 

fundamentada e justificada. A alternativa da sua preserva~ao noutro local do mesmo jardim 

sera previamente avaliada. 

No que se refere a equipamentos de ensino a area encontra-se abrangida pelo agrupamento 

de escolas "Patricio Prazeres", que, atualmente, nao inclui escola com o nivel do ensino 

secundario. Salienta-se que a programa~ao de equipamentos do Plano considerou e se apoiou, 

na Carta Educativa de Lisboa. Assim, foi esta exposi~ao enviada para a Divisao do Plano Diretor 

Municipal. No ambito da revisao da Carta Educativa de Lisboa (em curso) preve-se agora a 

reabilita~ao e altera~ao da tipologia da Escola Patricio Prazeres de Escola Basica lntegrada para 

Escola Basica de 2.Q e 3.Q ciclo com Secundario. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia para o dominio municipal de um conjunto 

de areas destinadas a infraestruturas, equipamentos coletivos e espa~os verdes e de utiliza~ao 

coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores locais. 

Serao criados mais dois jardins, um com mais de 8000 m2 (na UE 1, a sui da lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e outro com aproximadamente 1800 m2 (na UE 2, junto a Avenida Afonso 

Ill). Deverao considerar-se tambem o jardim a reconstruir na area do Forte de Santa Apol6nia, 

bem como a valoriza~ao do geomonumento ai existente eo jardim a construir a sui poente do 

Convento de Santos-o-Novo em area fronteira a escola Patricio Prazeres. 

A proposta do Plano contempla a reconversao da area do antigo Clube dos Ases integrando-a 

no jardim e valorizando assim as liga~6es pedonais entre o Jardim e os arruamentos existentes, 

nomeadamente, a rua Lopes, a Cal~ada das Lajes e a Avenida Afonso Ill. 
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A aprovac;:ao do Plano e a sua sequente implementac;:ao permitirao a reestruturac;:ao e 

modernizac;:ao do espac;:o publico. 

A criac;:ao de um polidesportivo nao foi considerada pois nao se encontra identificada nas 

necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de area de solo que 

impermeabilizaria. 0 alargamento da possibilidade de utilizac;:ao dos equipamentos existentes 

encontra-se em estudo, nomeadamente apos a reabilitac;:ao da Escola Basica lntegrada Patricio 

Prazeres. 

No ambito da alterac;:ao ao Plano de Urbanizac;:ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revis.ao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequac;:ao das atuais instalac;:oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utilizac;:ao pela populac;:ao no horario p6s

escolar. 

Embora ja fora da area do Plano referem-se como equipamentos de proximidade as 

instalac;:oes desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos 

do Operario Futebol Clube de Lisboa. 

0 Plano referido preve ainda a requalificac;:ao das instalac;:oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalificac;:ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da direc;:ao do proprio clube. 

Proposta de decisao: Desfavoravel, previsto no Plano 

4.2.3. 8862/DOC/2018 

parcelas originais nQ 19 e nQ 20, encontrando-se a primeira localizada na 

Unidade Espacial 2- representando 1,3% da area abrangida pela categoria de "Espac;:o Central 

e Habitacional a Consolidar" dentro da Unidade de Execuc;:ao. Area das parcelas integrada na 

UE 2-97m2
• 

4.2.3.1 Sintese da Participa~ao 

parcelas Originais nQ 19 e nQ 20 expor o seguirnte: 

1) 0 projeto de Plano preve um corte, e consequente cedencia, de 821 m2 dos predios 

identificados como parcelas originarias 19 e 20 da UE 2, para construc;:ao do prolongamento da 

Rua Matilde Rosa Araujo. 
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2) Durante o perfodo da elaboras;ao do Plano foram apresentadas pe~a CML ao requerente (ao 

Iongo de 2015) varias propostas que previam compensas:ao (considerando uma aptidao 

ed ificat6ria e abrangendo tambem as parcelas 21 e 22), especificando a superfkie de 

pavimento correspondente e os respetivos valores compensat6rios. 

3) Tambem em maio de 2015, o requerente manifestou, atraves de carta dirigida a Divisao de 

Planeamento Territorial (DPT), a sua vontade de estreita colaborac;:ao com o Municipio, 

concordando com as condic;:oes que lhe t in ham sido apresentadas ate aquela data. 

4) Reclama pelo facto do Plano nao prever va lores concretos de compensas:ao para as parcelas 

a ceder para construs:ao do referido arruamento, alegando ainda nao ser atribufda qualquer 

edificabilidade as parcelas sobrantes do terreno. 

5) Reclama tambem pelo facto do Plano nao referir a area de cedencia media para a instalas:ao 

de infraestruturas, equipamentos e espac;:os urbanos de utilizac;:ao coletiva, como previsto no 

Art.Q. 182Q do RJIGT impedindo o calculo das respetivas compensac;:oes. 

6) Reclama ainda nao estar prevista no Plano: 

i) " ... a forma concreta que devera assumir a compensac;:ao a prestar aos titulares dos 

pred ios em causa - nao s6 pela exclusao total de edificabilidade, como ainda pela area 

de terreno a ceder ... "; 

ii) Quem sera 0 pagador; 

iii) " ... Quando se efetivara tal compensac;:ao- sendo certo que a previsao legal de que "a 
compensap]o e devida no momento do controlo previa da operafiio urbanfstica", 

constante do n.Q 7 do art.Q 178Q do RGIT, nao e, por natureza aplicavel ao caso em 

aprec;:o, em que nao podera haver - ate pela retirada de toda a edificabilidade -

qualquer operac;:ao urbanfstica .... "; 

7) E ainda solicitado esclarecimento sobre a forma de reposic;:ao do muro de vedac;:ao existente 

aquando da efetivas;ao da cedencia do terreno, com confirmas:ao: 

i) De que sera o Municipio a realizar e a custear a obra de reparac;:ao de acordo com o 

novo limite, com configuras:ao e caracteristicas identicas a do at ualmente existente; 

ii) Da cota prevista para o piso do arruamento a pavimentar; 

iii) De quais as medidas de prevens:ao de devassa e insegurans:a na pendencia dos 

trabalhos. 

8) Vem por ultimo contestar a classificas;ao das "quintas hist6ricas" existentes na zona 

abrangida pelo Plano - " ... das quais a pequena quinta em que se inserem os predios do 

Requerente sao exemplo paradigmatico- e ainda o patrim6nio hist6rico e cultural af existente 

-como e o caso do Forte de Santa Apol6nia ... ", solicitando esclarecimento sobre as medidas 

concretas do Plano para proteger o referido patrim6nio. 
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Foi realizada em 11 de fevereiro de 2020 reuniao nas instala~oes da CML (Campo Grande) para 

apresenta~ao aos proprietaries da inten~ao de altera~ao do Plano, na area da Quinta do Roma, 

no ambito da pondera~ao das participa~oes recebidas em sede de Discussao Publica. 0 resumo 

dessa reuniao foi enviado por email aos participantes em 14.02.2020, anexando-se a anterior 

participa~ao. 

4.2.3.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta Decisao 

Relativamente a proposta do Plano apresentado a Discussao Publica, foi reavaliado e ajustado 

o tra~ado do prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo, seguindlo, dentro do posslvel, o 

tra~ado viario atualmente existente. Procurou-se minimizar o impact o e retirar a menor area 

posslvel a Quinta do Roma, considerada de valor patrimonial e que se pretende preservar, 

designadamente o seu logradouro verde permeavel. Sera apenas cortada uma pequena parte 

da parcela original nQ 19 (aproximadamente 97 m2
). 

Exclui-se ainda a quase totalidade das parcelas desta quinta da Unidade de Execu~ao 

simplificando os respetivos procedimentos. 

Para a implementa~ao do Plano sera necessaria a celebra~ao de um contrato de urbaniza~ao 

entre os respetivos proprietaries abrangidos que estabelecera, entre outros, os termos da 

reestrutura~ao fundiaria e da opera~ao urbanlstica. 

0 Plano estima os valores dos encargos urbanlsticos inerentes a concretiza~ao do Plano, nao 

estima valores do solo, estrutura as a~oes de compensa~ao e de redistribui~ao de beneflcios e 

encargos e identifica os meios e sujeitos responsaveis pela execur;:ao e financiamento das 

a~oes programadas. 

Nao e possfvel estimar, nesta fase do Plano, o valor concreto da compensa~ao pela parcela a 

ceder para prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo, pais este sera fruto de negocia~ao no 

ambito do referido contrato urbaniza~ao a estabelecer entre os proprietaries envolvidos nas 

opera~oes urbanfsticas a executar. No entanto, de acordo com o Plano e respetivo Programa 

de Execu~ao e Plano de Financiamento, o valor podera ser calculado com base na superffcie de 

pavimento resultante da aplica~ao do fndice de edificabilidade de 1,4 a area da parcela 

abrangida, classificada como Espa~o Centrale Habitacional a Consolidar. 

Existem, entre outras, duas possibilidades mais imediatas de atua~ao do proprietario no que se 

refere ao corte da parcela original nQ 19. Uma atua~ao "passiva", atraves da aliena~ao desta 

area, incluindo os direitos de edificabilidade que sao atribufdos pelo Plano aos proprietaries, 

ou uma atua~ao "ativa" , atraves do envolvimento direto no processo de urbaniza~ao, em troca 

de urn valor em especie ap6s a conclusao das obras (superffcie de pavimento construfdo). De 

acordo com a posi~ao acordada variara o valor eo momenta em que sera devida a respetiva 

compensa~ao. 

Se necessaria, nos termos desse contrato de urbaniza~ao, a Camara Municipal podera tambem 

assumir a execu~ao do arruamento. Em ultimo caso, nao havendo acordo e considerando a 

necessidade e utilidade publica da execu~ao do arruamento em causa, a Camara Municipal nao 

exclui a possibilidade da expropria~ao. 

18 

abril2021 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

A compensas:ao, em funs:ao do contrato de urbanizas:ao a celebrar, de acordo com o Programa 

de Execw;:ao e Plano de Financiamento devera, neste caso ser assumida pelos promotores, os 

proprietaries das parcelas originais com direitos concretes de edificabilidade. No caso de 

expropriac;:ao serao aplicados os valores definidos pela legislas:ao em vigor. 

A edificabilidade de cada parcela e atribufda em func;:ao da qualificac;:ao do solo proposta no 

Plano, que resultou da adequac;:ao do zonamento do Plano Diretor Municipal a escala do Plano 

de Pormenor e as condic;:oes do territ6rio em presenc;:a. 

Ao "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, assinalado na Planta de 

lmplantas:ao, nao e atribufda qualquer edificabilidade uma vez que se integra na Estrutura 

Ecol6gica Municipal. 0 Artigo n.Q 8 do Regulamento do Plano de Pormenor da Calc;:ada das 

Lajes (PPCL) especifica que, nestas areas, se aplica o regime do PDML em vigor (artigo 44Q), 

referente a Logradouros, designadamente o nQ 7 que define que, no mfnimo, 90% dessa area 

devera constituir a superficie vegetal ponderada, restando uma margem de 10% da area para 

outros usos. 0 Lote E7 proposto corresponde aos 10% de impermeabilizac;:ao aplicada a este 

logradouro e permitida pelo PDML. 

0 PPCL cumpre o Art.Q 182Q do RJIGT, sendo que para efeitos de calculo de cedencias, de 

acordo com o Art.Q 88Q do PDML, e como descrito no capitulo referente as cedencias do 

Programa de Execus:ao e Plano de Financiamento, a cedencia media para espas:os verdes e de 

utilizac;:ao coletiva e equipamentos e de 50 m2 por cada 100 m2 de superffcie de pavimento a 

construir, sendo para infraestruturas viarias as que resultarem do projeto. Salienta-se que, no 

caso do PPCL, a redac;:ao do Art.Q 3QQ do Regulamento relative a Cedencias nao refere qualquer 

alteras:ao a cedencia media estabelecida no PDML. Estes valores aplicam-se a superffcie de 

pavimento abstrata da Unidade de Execuc;:ao calculada atraves da aplicac;:ao do fndice de 

edificabilidade a area de cada parcela classificada como "Espac;:o Central e Habitacional a 

Consolidar. 

A obra de reposic;:ao do muro de vedac;:ao existente na parcela original nQ 19, aquando da 

efetivac;:ao da cedencia do terrene e sequente execuc;:ao da obra de abertura do arruamento 

previsto, incluindo o acautelamento da devassa e eventual inseguranc;:a durante o decurso 

desta obra, deverao ser tambem objeto do contrato de urbanizac;:ao incluindo as obrigac;:oes 

relativas ao respetivo projeto (no qual se fixarao com exatidao as respetivas cotas). Os 

encargos desta reposic;:ao, ainda que no limite o Municipio se possa substituir aos proprietaries 

na execuc;:ao do novo arruamento (incluindo obras complementares e antecipando as 

respetivas despesas), deverao ser considerados como urn encargo (referido em nota na 

estimativa de custos do Programa de Execuc;:ao e Plano de Financiamento) e serao sempre da 

responsabilidade dos promotores das operac;:oes urbanfsticas. 

0 patrim6nio a proteger referido e, entre outo: 

0 Forte de Santa Apol6nia (restos), tambem denominado "Baluarte de Santa Apol6nia" 

ou "Bateria do Manique", rua do Forte de Santa Apol6nia, lm6vel de Interesse Publico 

{4779)- Decreto n.Q 2/96, DR, 1.!! serie-B, n.Q 56 de 06 marc;:o 1996; 
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A Quinta do Roma, Calc;:ada das Lajes, n2 3-17A, integrada pelo PPCL na Carta 

Municipal do Patrim6nio Edificado e Paisagfstico (CMP) como c6digo 41.27. 

A classificac;:ao do Forte de Santa Apo16nia e a inclusao da quinta do Roma na CMP constituem 

formas de protec;:ao do referido patrim6nio. 

A descric;:ao do forte de Santa Apol6nia (lm6vel de Interesse Publico) encontra-se no sftio 

http://www.monumentos.gov.pt. Qualquer intervenc;:ao neste bern ou na sua zona de 

protec;:ao encontra-se sujeita a parecer do 6rgao competente da Administrac;:ao Central, neste 

caso a Direc;:ao Geral do Patrim6nio Cultural. A preservac;:ao do patrim6nio classificado 

compete tambem neste caso ao municipio, proprietario destes terrenos, salientando-se que 

em area imediatamente adjacente a nascente se situa um geomonumento tambem a valorizar. 

No caso dos outros bens integrados na Carta Municipal do Patrim6nio, como e o caso da 

Quinta do Roma, garante-se a sua preservac;:ao e valorizac;:ao atraves da caracterizac;:ao do 

edificado, do logradouro e da identificac;:ao dos valores a sa lvaguardar descritos no PPCL 

(designadamente nas respetivas "Fichas Tecnicas de Caracterizac;:ao" e replicados no 

Regulamento do PPCL). 

Encontrando-se o Forte localizado em terreno municipal destaca-se ainda o projeto em curso 

para o jardim confinante cuja execuc;:ao contribuira para a sua valorizac;:ao, que se preve 

desenvolver em simultaneo como reperfilamento da rede viaria circundante. 

0 projeto para reconversao de todo o espac;:o envolvente e descrito no ponto 11.4.1 Estrutura 

Ecol6gica lntegrada do Relat6rio de Fundamentac;:ao da Proposta, eo valor estimado para esta 

intervenc;:ao registado no Quadro 6 do Programa de Execuc;:ao e Plano Financiamento. 

Os fundamentos para a inclusao da Quinta do Roma (41.27) na Carta Municipal do Patrim6nio 

encontram-se expressos na respetiva Ficha Tecnica de Caracterizac;:ao destacando-se que " ... As 

construc;:oes que integram a quinta, o coberto vegetal e os muros de delimitac;:ao da 

propriedade constituem memoria relevante deste tipo de ocupac;:ao pre-moderna1 do 

territ6rio periurbano e fator de qualificac;:ao cultural e ambiental da cidade contemporanea ... ". 

0 Art.2 142 do regulamento do PPCL refere, no n2 4, que qualquer operac;:ao urbanfstica sabre 

este bem obedece ao disposto no n2 8 do Art.2 262 do Regulamento do PDML. Apenas esta 

sujeito a vistoria e parecer patrimonial quando os 6rgaos decisores o entendam necessaria ou 

a requerimento do interessado ou contrainteressado (trata-se neste caso de uma propriedade 

particular). Devera atender-se ainda ao n2 11 do mesmo artigo que reproduz os Valores a 

Salvaguardar registados na Ficha Tecnica de Caracterizac;:ao referida. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

1 Refere-se ao Sec. XVIII. 
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4.2.4. 10762/EXP/2018 

Sequeira 

Fabrica de Encerados e Oleados, Calc;:ada das Lajes, 51 - Referente a parcela original nao 

abrangida pela operac;:ao urbanistica, agora referenciada com o nQ 30, com uma area de 902 

m2
, localizada em area adjacente a Unidade Espacial 2. Area classificada no PP da Calc;:ada das 

Lajes como "Espac;:o Consolidado Centrale Habitacional- Trac;:ado Urbano A11
• 

4.2.4.1 Slntese da Participa~ao 

A exponente apresenta-se como da Fabrica de Encerados e Oleados, situada 

na Calc;:ada das Lajes. Vem manifestar desaprovac;:ao relativamente ao numero de pisos 

proposto pelo Plano para o Lote ES (parcela original nQ 16) - 7 pisos a localizar em frente a 

parcela em causa ap6s a abertura do prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo. 

Considera que e possfvel manter na proposta de Plano os 7 pisos no corpo perpendicular ao 

prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo e "ate ao inicio do corpo que surge paralelo a essa 

mesma via11
• Pensa que " ... com vista a uma reduc;:ao da volumetria massiva que atualmente se 

propoe ( ... ) este deveria ter 4 pisos + 1 recuado (4+1), ou no limite 5 pisos ... '', pois " ... introduz 

uma grande discrepancia de escala no perfil da nova via, entre os 7 pisos previstos e os 2 pisos 

possfveis ... 11 no seu lote (fronteiro). 

Contesta a edificac;:ao possivel de dois pisos (de acordo com o Plano Diretor Municipal) para o 

lote de que e proprietaria. 

Alega ainda que " ... a nova via estruturante ira cortar parte do lote ... 11 da fabrica (presume-se 

que se refere, neste caso, a parcela original nQ 16L sugerindo que, em frente, o " ... edificado no 

lote da Fabrica de Encerados e Oleados possa igualar em numero de pisos o edificio previsto ... 11 

para a parcela ES, ou seja, 4+1 pisos ou 5 pisos, de forma a melhorar o equilibria da volumetria 

ao Iongo da nova via e garantir " ... os niveis de insolac;:ao necessarios para a habitac;:ao ... 11 que 

possa vir a existir no futuro nos terrenos da fabrica . 

Considera-se prejudicada relativamente a parcela ES. 

Foi realizada na CML/DMU/Departamento de Planeamento Urbano, no dia 14 de janeiro de 

2020, reuniao com os proprietarios da parcela em causa, para esclarecimento de duvidas 

relativas as propostas do Plano. Na sequencia desta reuniao os proprijetarios enviaram resumo 

da sua posic;:ao que se anexou a sua anterior participac;:ao. 

4.2.4.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

0 Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL) propoe uma parcial requalificac;:ao do solo 

que adequa o zonamento do Plano Diretor Municipal a escala de pormenor e conjuga as suas 

propostas com as condic;:oes da area territorial. 
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Embora o PDML, na sua Planta de Ordenamento, classifique esta area da antiga fabrica como 

"Espa~o Centrale Residencial a Consolidar", considerando que a frente deste quarteid3o para a 

Cal~ada das Lajes e constitufda par constru~oes com urn piso e que no estreito terreno da 

fabrica existe uma constru~ao com dais pisos, propoe-se ajustar a proposta a realidade 

existente - "Espa~o Central e Habitacional Consolidado - Tra~ado Urbano A" . Apesar desta 

extensao da delimita~ao do espa~o consolidado, o Plano admite novas constru~oes com dais 

pisos, aproveitamento de s6tao e eventualmente cave, desde que sejam respeitados os 

afastamentos regulamentares as restantes constru~oes e as regras para os logradouros, o que 

representa urn au menta real da media das cerceas af existentes. 

Do lado nascente observa-se e compreende-se o desequilfbrio entre as torres fronteiras e 

essas pequenas constru~oes existentes na Cal~ada das Lajes, que nao apresentam par si s6 

valor arquitet6nico relevante, mas sim valor do ponto de vista da morfologia do conjunto da 

frente construfda na cal~ada . Em todo o caso a largura desta cal~ada nao admite maior cercea 

alem dos dais pisos. 

No caso em apre~o, a poente, o Late ES, no qual se admitem 7 pisos (e no Late ES.l urn 

volume com 9 pisos adjacente e para remate de empena existente com o mesmo numero de 

pisos), situa-se, de acordo com o PPCL, em "Espa~o Central e Habitacional a Consolidar" e o 

late em referenda da antiga Fabrica de Encerados e Oleados, como referido, em "Espa~o 

Centrale Habitacional- Tra~ado Urbano A Consolidado". 

Os 7/9 pisos propostos para fechar o quarteirao sao em numero igual ou inferior ao dos 

ediffcios adjacentes. 
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https://www.google.com/maps- Captura de imagem: Setembro de 2018. 
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Local onde o prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo entroncara com a Cal~ada das Lajes 

https://www.google.com/maps- Captura de imagem: Setembro de 2018. 

No estreito terreno da fabrica, confrontando com as novas constru~oes propostas para o Lote 

ES, o aumento da cercea, em nova constru~ao a implantar nesse terreno, encontra-se tambem 

condicionado nas suas traseiras pela proximidade das constru~oes existentes na cal~ada das 

Lajes. 

0 aumento da cercea so se tornara possfvel caso se considere uma interven~ao conjunta em 

todo o quarteirao do terreno da Fabrica de Encerados e Oleados, considerando a demoli~ao 

das constru~oes af existentes. Nao se exclui a possibilidade da constitui~ao de uma unidade de 

execu~ao que abranja a totalidade do quarteirao caso exista vontade dos diversos 

proprietaries. 

Em resposta a participa~ao recebida, o Regulamento do PPCL considera a possibilidade de 

constitui~ao de uma unidade de execu~ao, mediante projeto conjunto para a totalidade do 

quarteirao, mantendo uma cercea baixa do lado da cal~ada das Lajes (2 pisos) dando 

continuidade e no respeito pela morfologia urbana existente, de acordo com a legisla~ao em 

vigor, e permite cercea um pouco mais elevada para o lado do prolongamento da rua Matilde 

Rosa Araujo (4 pisos). 

As constru~oes da fabrica nao sao distinguidas no PPCL como de valor arquitetonico a 

salvagua rda r: 

Ediffcio da fabrica de Encerados e Oleados e extremos dos ediffcios cujo quarteirao se propoe 

fechar com constru~oes de 7 e 9 pisos- https://www.google.com/maps- Captura de imagem: 

2019. 
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Uma construc;ao de volumetria media podera estabelecer a transic;ao entre as cotas baixas da 

Calc;ada das Lajes e as cotas altas dos ediffcios existentes a norte e a construir a poente. Do 

lado do prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo a altura da edificac;ao continua porem 

condicionada pela largura da calc;ada das Lajes a nascente. 

Uma vez construfdo o prolongamento da rua Matilde Rosa Arauj o, o terreno mantera a 

serventia a partir desse arruamento. 

Nao se altera assim, de acordo com a proposta do Plano apresentada a Discussao Publica, a 

classificac;ao desta parcela como "Espac;o Central e Residencial Consolidado- Trac;ado Urbano 

A". Regula-se, a escala do Plano, uma possfvel volumetria de dais pisos, ou no caso de 

intervenc;ao na totalidade do quarteirao uma volumetria de transic;ao a poente, tendo como 

referenda indicativa 4 pisos do lado da rua Matilde Rosa Araujo, salvaguardando nesse caso e 

mantendo a nascente o carater de continuidade dos muros/fachadlas existentes do lado da 

calc;ada das Lajes com os da Quinta do Roma imediatamente abaixo. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.5. 10768/EXP/2018 e 10993/EXP/2018 

4.2.5.1 Slntese das Participa~oes 

A primeira exposic;ao, numa unica frase, refere a necessidade imprescindfvel de um lar/centro 

de dia, de parque infantile de requalificac;ao das hortas. 

A segunda envia contribute participative para o Plano, incluindo uma analise comparativa e 

comentada da atual proposta com o Projeto de Plano elaborado em 2010, propostas, 

informac;oes sobre a area de intervenc;ao, sugestoes e pedidos de esclarecimento, concluindo 

com uma breve sfntese e chamando a atenc;ao para a necessidade de concluir o Plano com 

brevidade, considerando o tempo que decorreu desde o seu infcio. 

Apresenta uma sfntese das principais alterac;oes da atual proposta de modelo urbano em 

relac;ao ao modelo urbano que se encontrava em elaborac;ao referente ao ano de 2010: 
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2010-13 ediffcios sendo 12 para habitac;ao e 1 para equipamento social, 

2018- somente 8 ediffcios- 7 para habitac;ao e 1 para o Lar/Centro de Dia para idosos; 

2010- 25% dos fogos destinados a habitac;ao de renda assistida, 

2018- a proposta nao reserva qualquer fogo para habitac;ao de renda acessfvel; 

2010- promovia-se "de forma correta" a colmatac;ao e compactac;ao da malha urbana, 

2018- 0 projeto atual nao 0 faz. 
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Sabre as diferen~as dos respetivos modelos urbanos, o exponente questiona ainda 11
0 facto do 

parque infantil nao constar na planta" uma vez que e referido na alfnea a} do ponto 11.4.1. 

Estrutura Ecol6gica lntegrada. 

Em sfntese, antecedem as suas propostas as seguintes considera~oes : 

Valoriza a proposta de qualifica~ao do espa~o verde da antiga Quinta do Coxa; 

Considera corretas as carencias de equipamento identificadas no Plano 

nomeadamente, 11Creche, Centro de Convfvio/Dia, Lar de ldosos/Residencia", 

lamentando embora que o Plano nao preveja nenhuma nova creche (como afirma}; 

Faz referenda a duas altera~oes ao Plano Diretor Municipal (PDML} propostas pelo 

Plano, designadamente ao numero de pisos admitido para a parcela E7 (2 pisos} e a 
majora~ao do fndice de edificabilidade admitido pelo Plano; 

Faz referenda a 8 pisos previstos na rua do Alto Varejao pelo Plano de Urbaniza~ao do 

Vale de Santo Antonio em confronto com o numero de pisos admitidos do outro lado 

do arruamento para as parcelas E1, E2 e E3 (4pisos +1recuado}, tratando-se do mesmo 

PDML; 

Lamenta o sistema de vistas que considera reduzido para a parcela E8; 

Refere uma "grande" parcela de terreno par colmatar junto a parcela E4; 

Afirma que a parcela E7 nao tern mais referencias alem do seu desenho em planta; 

Lamenta que o Lar/Centro de Dia tenha somente capacidade para 30 e 40 vagas para 

cada uma das valencias; 

Refere urn problema de inunda~ao de garagens na Cal~ada das Lajes, sem identificar 

com precisao o local, e a eventual rela~ao da resolu~ao do problema com a area 

circundante ao Forte de Santa Apol6nia; 

Considera que a CML e a Junta de Freguesia da Penha de Fran~a sao incapazes de 

cuidar dos jardins da freguesia. 

Atendendo aos comentarios acima referidos, e proposto pelo exponente para UE 1 (antiga 

quinta do Coxa}: 

1. Constru~ao para habita~ao do lado poente (presume-se que demolindo as constru~oes 

existentes} com altura de fachada igual a dos predios situados na rua Lopes, 

constru~ao de WC publico na proximidade, e implanta~ao de grande quiosque com 

esplanada perto do qual se localizaria o parque infantil; 

2. Cria~ao de urn ringue para futebol de cinco e andebol; 

3. Requalifica~ao do interior do quarteirao incluindo as hortas existentes, planta~ao de 

flares em canteiros a sua frente, mais arvores "antialergicas", relva artificial para 

melhor manuten~ao, boa ilumina~ao em pastes equipados com papeleiras, mesas e 

bancos para merendar, recolha seletiva de lixos, requalifica~ao da faixa central em 

terra, para via de circula~ao autom6vel e pedonal em betuminoso, e passeios em 

placas de cimento; 

4. Constru~ao do Lar/Centro de Dia prevendo 50 utentes para cada uma das valencias. 0 

exponente propoe a gestao publica do respetivo equipamento. 
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Para as UE 1 e 2- Rua do Alto do Varejao e Calc;:ada das Lajes propoe o seguinte: 

1. Substituic;:ao das infraestruturas de subsolo, nomeadamente, da rede de esgotos no 

Alto do Varejao, "que a CML pagou mas nao foi executada quando da obra na Rua 

Lopes, porque o realojamento de famflias que ocupavam as casas terreas nao foi feito, 

ficando prometida para o PPLC"; 

2. Construc;:ao do passeio adequado a deficientes ("misto de calc;:ada e placa de 

cimento"); 

3. Garantir que 25% a 30% dos fogos propostos no Plano serao destinados a 

arrendamento acesslvel, como referido nos Termos de Referenda do proprio Plano; 

4. Aumento do numero de pisos dos ediflcios das parcelas E1, E2 e E3 considerando para 

a E2 largura adequada a criac;:ao de um tunel por onde se fizesse a circulac;:ao 

automovel e pedonal," tal como ocorre na Av. Afonso 111/Rua Paio Peres Correia"; 

5. Dotar o edifkio da parcela E1 de uma altura de fachada igual ao predio que torneja 

para a Rua Lopes, considerando para os ediflcios das parcelas E2 e E3 a altura dos 

predios propostos em frente, no ambito do PUVSA; 

6. Aumentar a cercea dos ediflcios das parcelas E4, E5 e E6 para 10 pisos e construir 

"outro ediflcio tambem com 10 pisos em substituic;:ao do de 2 pisos programado para 

tardoz do E3"; 

7. Construc;:ao de uma creche publica no piso terreo do ediflcio da parcela E6, e que 

"venha a ser gerida pela Seg. Social, ou, St!! Casa da Misericordia, ou, Uniao das 

Misericordias Portuguesas"; 

8. "Analisar a causa/as no logradouro do Forte de Santa Apolonia, e resolver o problema 

da inundac;:ao das garagens"; 

lnformac;:oes adicionais, sugestoes e pedidos de esclarecimento: 
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1. 0 exponente refere que houve uma mudanc;:a de proprietario em tres predios da rua 

do Alto do Varejao, nQ 18, 20 e 22 (UE 1). lnforma ter conhecimento de que foi 

entregue, nos servic;:os da Camara Municipal, um processo relativo a obras de 

demolic;:ao e construc;:ao de uma habitac;:ao pelo atual proprietario destas parcelas 

originais. Refere tambem que a empresa Vila Norte abriu fal€mcia com grandes dlvidas 

ao Estado e bancos. 

2. Da nota de gralha na legenda da Figura 64- "trata-se de ediflcios na rua Braamcamp 

Freire". 

3. E sugerido a CML que atualize de imediato os registos prediais evitando contratempos 

e demoras quando da execuc;:ao do Plano de Pormenor da Cal,c;:ada das Lajes {PPCL), em 

virtude de ser uma obra esperada pela populac;:ao ha mais de 30 a nos. 

4. 0 exponente solicita 3 pedidos de esclarecimento: 

a) "E ou nao correto o E7 sera contrapartida a dar ao proprietario? 

b) 1Rec significa estacionamento? 

c) 1P em quadrkula amarelo-torrado significa estacionamento a superfkie ou nao?" 
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4.2.5.2 Analise e Pondera~ao das Participa~oes. Propost a de Decisao 

As sugestoes apresentadas na primeira participac;:ao enquadram-se e estao contempladas nas 

propostas do PPCL, ou seja as propostas do Plano preveem um lar/centro de dia, dois parques 

infantis e a requalificac;:ao de todas as areas onde existem hortas. 

Relativamente a segunda exposic;:ao a CML agradece, tomando em considerac;:ao todos os 

comentarios realizados e que se verificou ser possivel implementar. 

A analise comparativa de um estudo inicial do Plano, datado de 2010, com a atual proposta de 

Plano aprovada pela CML para apresentac;:ao a Discussao Publica, devera ter presente, em 

primeiro Iugar, sem prejuizo das intenc;:oes expressas nos seus Termos de Referenda, que em 

2010 o estudo se encontrava em fase inicial e por consequencia sujeito a alterac;:oes e, em 

segundo Iugar, ter presente a aprovac;:ao do Plano Diretor Municipal (PDML) em 2012 (Diario 

da Republica, 2!! serie, nQ 168 de 30 de agosto) que veio atualizar o modelo e a estrategia de 

desenvolvimento para o territ6rio da cidade. Assim, e natural que haja diferenc;:as 

consideraveis uma vez que, alem do ja referido, todas as propostas inkiais foram ponderadas e 

apreciadas por diferentes entidades e servic;:os, dando origem a atual proposta em aprec;:o. 

A construc;:ao do lado poente, e consequente demolic;:ao das construc;:oes existentes da rua 

Lopes, nao se perspetiva uma vez que se considera esta frente urbana perfeitamente 

consolidada, apresentando coerencia urbana, inexistindo razoes para impor a sua reconversao. 

Os espac;:os publicos, incluindo a construc;:ao de novas passeios, serao sempre adequados a 
populac;:ao com mobilidade reduzida como idosos, deficientes, entre outros, de acordo com a 

legislac;:ao em vigor, com o Manual do Espac;:o Publico e com o Plano de Acessibilidade Pedonal, 

ambos da Camara Municipal de Lisboa, que estabelecem as boas pr.aticas neste dominio. Em 

Espac;:os Consolidados nao se preve no Plano a construc;:ao de novas passeios. 

Os jardins a construir a sula da lgreja de Sao Francisco de Assis e na envolvente do Forte de 

Santa Apol6nia incluirao parque infantil. 

A melhor localizac;:ao dos dois parques infantis propostos devera ser estudada no ambito dos 

projetos de espac;:os exteriores, que considerarao em pormenor, entre outros 

condicionamentos e potencialidades, a topografia do terreno, a exposic;:ao solar, as melhores 

escolhas para as plantac;:oes a efetuar e a respetiva eficiencia da rede de rega, motivo pelo qual 

e em resposta a participac;:ao recebida se assinalam agora na Planta de lmplantac;:ao, apenas de 

forma indicativa, as localizac;:oes dos parques infantis previstos e referenciados quer no 

Relat6rio de Fundamentac;:ao das Propostas, quer no Programa de Execuc;:ao e Plano de 

Financiamento. 

A construc;:ao de we publico na reconversao do interior do quartenrao da antiga Quinta do 

Coxo bem como a implantac;:ao de quiosque com esplanada proximo do parque infantil podera 

ser equacionada no ambito do projeto de Espac;:os Exteriores a realizar para o local o que fica 

agora referido em Relat6rio. 
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A criac;:ao de um polidesportivo descoberto, nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. Apesar disso, de facto, a possibilidade de utilizac;:ao dos 

equipamentos existentes carece neste momenta de ac;:oes externas ao Plano. 

Embora ja fora da area referem-se como equipamentos de proximidade as instalac;:oes 

desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos do Operario 

Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da alterac;:ao ao Plano de Urbanizac;:ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revis.ao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequac;:ao das atuais instalac;:oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utilizac;:ao pela populac;:ao no horario pos

escolar. 

A alterac;:ao do Plano referido preve ainda a requalificac;:ao das instalac;:oes desportivas do 

Operario Futebol Clube de Lisboa, requalificac;:ao cujo desenvolvimento com novas valencias 

podera beneficiar os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da direc;:ao 

do proprio clube. 

Na area de influencia do Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes (freguesia) verifica-se a 

necessidade de uma creche. Nao se localizou esta creche na area do PPCL uma vez que se 

encontra ja programada a localizac;:ao de uma nova creche, no ambito do Plano de Urbanizac;:ao 

do Vale de Santo Antonio, imediatamente a sui do Alto do Varejao e a norte da EBI Patricio 

Prazeres. 

A proposta de localizac;:ao de uma creche publica no piso terreo do edificio da parcela E6, e que 

"venha a ser gerida pela Seg. Social, ou, St!! Casa da Misericordia, ou, Uniao das Miseric6rdias 

Portuguesas", nao se mostra viavel pela inexistencia nesse lote de espac;:os exteriores a afetar 

a esse equipamento e dado que na area do Plano existe ja uma creche gerida pela Santa Casa 

da Misericordia na Fundac;:ao Julia Moreira. 

Nao se preve, propositadamente, o atravessamento autom6vel no interior do quarteirao da UE 

1, destinado a Espac;:o Verde de Recreio e Produc;:ao a Consolidar, considerando-se no entanto 

a possibilidade de acesso a veiculos de emergencia, de forma a garantir a calma necessaria 

num espac;:o deste tipo. Os percursos pedonais constituirao ligac;:oes estrategicas e importantes 

eixos panoramicos que poderao ser desfrutados pelos peoes e utilizadores do jardim. 

0 indice de edificabilidade a aplicar as diferentes operac;:oes urbanfsticas, a realizar no ambito 

das Unidades Espaciais propostas, foi alterado e e agora de 1A nos "Espac;:os Centrais e 

Habitacionais a Consolidar". Este indice aplica-se por igual a todas as parcelas localizadas nesta 

categoria de espac;:o. De acordo com o PDML, poderia ser menor ou igual a 1,5. Com o PPCL 

garante-se e fundamenta-se ser de 1,4, caso a soluc;:ao conjunta preconizada seja 

implementada. 
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A majoras;ao do lndice justifica-se pelo facto de se tratar de zonas de transis;ao com areas 

consolidadas (i.e. zonas de colmatas;ao) nas quais se considerou necessario privilegiar uma 

concordancia ao nlvel das alturas das fachadas, alinhamento do tras;ado urbano e ainda 

perante a previsao de areas de cedencia destinadas a espas;os verdes e equipamento de 

utilizas;ao coletiva superiores as exiglveis de acordo com o PDML. 

0 Plano especifica no Programa de Execus;ao e Plano de Financiamento, Quadro 4, o(s) Lote(s) 

onde se concretizarao os direitos de edificabilidade previstos para cada parcela original 

aplicando o lndice ja majorado de 1,4. 

0 lndice gera uma superflcie de pavimento "abstrata", a distribuir proporcionalmente por cada 

proprietario, o que significa que essa construs;ao s6 podera ser concretizada atraves do 

sistema de cooperas;ao preconizado a(s) Unidade(s) de Execus;ao. 0 Regulamento do Plano 

obriga a realizas;ao de operas;oes de loteamento e respetiva reestruturas;ao da propriedade do 

solo, em termos a acordar entre os diversos proprietaries eo Municipio. 

Relativamente ao PUVSA deve referir-se que se encontra em processo de alteras;ao (Aviso nQ 

18195, publicado no Diario da Republica, V! serie, n.Q 219, de 10 de novembro de 2020) 

incluindo o objetivo de rever a densidade de ocupas;ao do atual Plano, atraves da redus;ao da 

edificabilidade al prevista, de forma a assegurar uma adequada transis;ao com as volumetrias 

da envolvente. No ambito da alteras;ao do PUVSA o numero de pisos dos ediflcios que se 

implantarao a sui da area do PPCL sera reavaliado. 

Assim o numero de pisos admitidos nesse Plano, na rua do Alto Varejao, em confronto com as 

parcelas E1e2 e E3 {3/4 pisos + 1 recuado) do PPCL devera ser equilibrado, considerando ainda 

os declives que se acentuam na descida para o vale. 

Preve-se que a maioria dos ediflcios que constituem a frente sui da rua do Alto do Varejao seja 

mantida. 

0 pedido de aumento da cercea dos ediflcios propostos para a rua do Alto do Varejao face as 

propostas do PUVSA, para os Lotes E4, ES e E6 para 10 pisos e ainda para a construs;ao de 

"outro edificio tambem com 10 pisos em substituis;ao do de 2 pisos programado para tardoz 

do E3" (Lote E8), em termos gerais, nao e possivel nem se considera adequado uma vez que o 

indice de edificabilidade ja foi majorado dentro dos limites admitidos pelo PDML. No entanto 

considera-se a crias;ao de um pequeno volume com 9 pisos encostado ao ediflcio com a 

morada Praceta do Alto do Varejao, 1-10, rematando a sua empena cega. 

De qualquer forma uma densidade excessiva nao beneficiaria nem valorizaria esta area da 

cidade no que se refere as condis;oes de habitabilidade, circulas:ao viaria e usufruto de 

equipamentos coletivos e de espas;os verdes de recreio e lazer. 

Sobretudo no Lote E8 seria totalmente impossivel considerando a sua proximidade ao lote 

adjacente a nascente, com frente para a cals;ada das Lajes. 

Nao existem areas a colmatar junto ao Lote E4. Este encosta, com um corpo de 1 piso a 

nascente, ao logradouro do ediflcio com a morada Avenida Afonso Ill, 57-57E e a norte ao 
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logradouro do edificio com a morada Rua Braamcamp Freire, 2-28, fechando o quarteirao. No 

entanto face a diversas participa~oes recebidas a sua volumetria foi revista . 0 numero tota l de 

pisos proposto para este Lote estabelece a nascente e a poente a transi~ao volumetrica entre 

os edificios mais pr6ximos designadamente com o volume da lgreja de Sao Francisco de Assis, 

articulando-se com a volumetria dos edificios existentes a norte. 

A proposta para o Lote E7, assinalada na Planta de lmplanta~ao, vem referida no capitulo 11 

do Relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta, e agora mais especificada no ponte referente ao 

Espa~o Consolidado, aplicando-se aqui as regras do PDML com uma unica exce~ao, aumento 

do numero maximo de pisos admitido para dois pisos acima do solo com aproveitamento de 

s6tao, fundamentada no capitulo 15 do mesmo Relat6rio. Este aumento justifica-se por se 

considerar que a volumetria proposta se enquadra nas caracterfsticas morfotipol6gicas do 

tecido urbane em presen~a . 

Encontra-se tambem referido, no Programa de Execu~ao e Plano de Financiamento, 

nomeadamente no Quadro 2 - Proveniencia e identifica~ao das novas parcelas/lotes 

resultantes das opera~oes de transforma~ao fundiaria a realizar na Unidade de Execu~ao (ver 

as observa~oes). 

A cita~ao dos Termos de Referenda do Plano devera ser transcrita nos mesmos termos "

garantir que 25% dos fogos sejam destinados a habita~ao de renda assistida." Nao se devera 

confundir o termo "assistido", que tem como significado a inten~ao da CML cooperar, auxiliar 

ou patrocinar arrendamentos a pre~os abaixo da media do mercado com o objetivo de atuar 

como agente regulador, como nome do "Programa Renda Acesslvel". 

A CML desenvolve em permanencia programas (designadamente o Programa Renda Acessfvel 

-em curse) destinados a esse fim, de acordo com a legisla~ao em vigor. Na area do PPCL nao 

existe habita~ao municipal. A renda acessfvel podera ser oferecida pelos promotores privados 

que se queiram candidatar aos beneflcios oferecidos pela CML., no entanto neste memento, 

por ausencia de norma habilitante nao podera ser imposta. 

Acresce que a revisao em curse do Plano de Urbaniza~ao do Vale de Santo Antonio, confinante 

com a area do presente Plano imediatamente a sui, preve uma grande percentagem de fogos 

destinada ao programa Renda Acessivel, o que possibilita, de uma forma equilibrada nesta 

area, dar prioridade a constru~ao dos novas jardins em terrenos a obter atraves de cedencias 

de terrenos privados. 

Esta op~ao exige que se garantam, de forma proporcional, aos privados, os respetivos 

beneffcios em forma de direitos de edifica~ao, que se pretende tambem controlada no que se 

refere as volumetrias a desenvolver. Considera-se desta forma garantida, em equilfbrio com as 

areas envolventes, a prossecu~ao des objetivos inicialmente definidos para o Plano. 

0 Plano propoe um Lote (E8) com uma area de 1458 m2 para um equipamento destinado a Lar 

de ldosos (30 utentes) I Centro de Dia {40 utentes), da rede publica. A sua capacidade foi 

calculada, por freguesia, face as necessidades e as caracterfsticas s6cio urbanfsticas da area do 

Plano (neste ambito nao se verifica serem necessaries 50 lugares). Preve-se uma area de 

constru~ao total de superffcie de pavimento de 1560 m2 distribufdos por dois pisos e uma area 

30 

abril2021 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

de estacionamento em estrutura edificada de 1140 m2 por piso em cave. A area respeita os 

criterios de localiza~ao de proximidade de zona verde de recreio (proposta}, de equipamento 

de culto {lgreja de Sao Francisco de Assis} e de equipamento de saude (Unidade de Saude 

Monte Pedral- Funda~ao Julia Moreira}. 

A vista a partir do Lote E8 sera muito favoravel a poente e a norte, totalmente aberta e virada 

para o novo espa~o verde de recreio e lazer a construir. 0 projeto a desenvolver para o 

equipamento proposto devera considerar esta mais-valia na distribu i~ao dos espa~os 

interiores desse equipamento. 

Prop6e-se a substitui~ao da rede de esgotos na rua do Alto Varejao. 

Existem hortas informais no local onde se localizara o equipamento proposto e que 

desaparecerao. Existem ainda hortas que foram plantadas na sequencia de projeto municipal 

de carater provis6rio, na proximidade do Forte de Santa Apol6nia (restos}, tambem 

denominado "Baluarte de Santa Apol6nia" ou "Bateria do Manique", rua do Forte de Santa 

Apo16nia, lm6vel de Interesse Publico {4779) - Decreta n.Q 2/96, DR, 1.!! serie-B, n.Q 56 de 06 

mar~o 1996, encontrando-se classificado pela Administra~ao Central. A descri~ao deste bem 

encontra-se no sftio http://www.monumentos.gov.pt. 

Qualquer interven~ao no bem ou na sua zona de prote~ao encontra-se sujeita a parecer do 

6rgao competente da Administra~ao Central, neste caso a Dire~ao Geral do Patrim6nio 

Cultural. A preserva~ao do patrim6nio classificado compete tambem neste caso ao Municipio, 

proprietario destes terrenos, salientando-se que em area imediatamente adjacente a poente 

se situam as hortas e a nascente se situa um geomonumento tambem a valorizar. 

0 projeto para reconversao de todo o espa~o envolvente e descrito no ponto 11.4.1 Estrutura 

Eco16gica lntegrada do relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta, e o valor estimado para esta 

interven~ao registado no Quadro 6 do Programa de Execu~ao e Plano de Financiamento. 

Encontra-se em estudo, no ambito do projeto para este espa~o, a possibilidade de 

relocaliza~ao das hortas em local proximo. 

0 desenho do espa~o publico apresentado no Plano e indicativa e baseia-se no ultimo estudo 

realizado na ex. Dire~ao Municipal de Ambiente Urbano (atual Dire~ao Municipal do Ambiente, 

Estrutura Verde, Clima e Energia} para reconversao de todo o espa~o envolvente ao Forte, 

incluindo a reconversao das hortas. 

Relativamente as informa~6es adicionais, sugest6es e pedidos de esclarecimento: 

1. A CML tem conhecimento da mudan~a de proprietario dos tres predios da rua do Alto 

do Varejao, nQ 18, 20 e 22 (UE 1}; 

2. Verificou-se de facto uma gralha na legenda da Figura 64 corrigida como sugerido e 

agora designada Figura 65; 

3. A CML tem estruturado um processo de atualiza~ao cadastral que informara a ultima 

versao do Plano, antes da sua aprova~ao. Sao contempladas as altera~6es de 

propriedade ate ao encerramento dos trabalhos de elabora~ao da proposta a 

submeter a aprova~ao. 
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4. Esclareciment o: 

a) 0 Late E7 nao e considerado uma contrapartida a dar ao respetivo proprietario, 

uma vez que os direitos de constru~ao estabelecidos pelo Plano para a parcela 

original nQ 19, se concretizarao no ambito de contrato de urbaniza~ao para a 

Unidade de Execu~ao (ap6s corre~ao do Plano s6 esta parcela da Quinta do Roma 

sera cortada pelo novo arruamento, aproximadamente 97 m2
) . Procurou-se retirar 

a menor area possfvel a Quinta do Roma, considerada de valor patrimonial e que se 

pretende preservar, designadamente o seu logradouro verde permeavel. 0 Late E7 

corresponde aos 10% de impermeabiliza~ao permitida pelo PDML, aplicada ao 

Logradouro Verde Permeavel a Preservar desta Quinta. 

b) "1Rec" significa um piso recuado. 

c) "1P em quadrfcula amarelo-torrado" - nao foi possfvel identificar a que se refere 

esta duvida, pensando-se que se trata da area assinalada como "Edificios propostos 

com cobertura ajardinada" com um piso. 

0 problema de inunda~ao de garagens na cal~ada das Lajes, refere-se a local nao identificado 

com precisao nao fornecendo numera~ao de policia . Presume-se ser referente as garagens dos 

edificios com a morada cal~ada das Lajes 10 a 12A, com entrada pela rua do Forte de Santa 

Apol6nia e nao devera ser resolvido no ambito do Plano, pais localizam-se fora da area de 

interven~ao, embora servidos pela mesma rede de esgotos que sera renovada. Na ausencia da 

localiza~ao concreta, nao e possfvel indagar a causa das inunda~oes, e proceder ao 

encaminhamento do assunto para os servi~os competentes para resolu~ao do problema. 

De igual modo, tambem nao nos e possfvel assegurar se a questao sera resolvida no ambito 

das propostas Plano. Refere-se contudo que as obras de urbaniza~ao previstas no Plano 

preveem a moderniza~ao da rede de saneamento basico. 

Proposta de decisao: Desfavoravel, previsto no Plano 

4.2.6. 10769/EXP/2018 

Manuel - Almeida 

administrador do condominia do ediffcio -

apresenta duas participa~oes com conteudos identicos. 

4.2.6.1 Sintese da Participa(;ao 

Alerta para a dificuldade de acesso a pra~a Dr. Ernesto Roma pela dimensao exfgua do acesso 

que, alegadamente, nao permite a passagem a vefculos de emergencia ou destinados a higiene 

urbana (" ... carros de media ou media grande porte ... " ). 
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Refere que este problema decorreu da aprova~ao do im6vel com o nQ 2, da mesma arteria, 

alegadamente nao respeitando a legisla~ao em vigor a data e sob o qual se estabelece a (mica 

liga~ao autom6vel ao interior da Pra~a . 

Afirma que nesta Pra~a residem cerca de 90 famflias. 

Solicita o estudo desta situa~ao de modo a que seja prevista uma sol u~ao no Plano at raves da 

introdu~ao de um plano de acessibilidade, seguran~a e estacionamento para esta pra~a . 

4.2.6.2 Analise e Pondera~ao das Participa~oes 

Cal<;ada das Lajes- https://www.google.com/maps- Captura de imagem: Setembro de 2018. 

Verifica-se que o unico acesso autom6vel a Pra<;a Dr. Ernesto Roma se realiza sob a passagem 

inferior visfvel na figura acima, sob o nQ 2 da mesma Pra<;a. 

Em colabora<;ao como Regimento de Sapadores Bombeiros foi confirmado que a resolu<;ao do 

acesso, para viaturas de emergencia de maior porte, s6 podera ser resolvido atraves do espa<;o 

verde envolvente previsto Uardim a construir junto ao Forte de Santa Apol6nia, com acesso a 

partir da Cal<;ada das Lajes). 

Em resposta ao pedido expresso foi estudado, tambem com a colabora~ao do Regimento de 

Sapadores Bombeiros, o circuito de emergencia para acesso a Pra<;a Dr. Ernesto Roma, que vira 

a servir tambem a higiene urbana. 

A solu<;ao esquematica para o local foi introduzida na Planta de lmplanta<;ao prevendo-se a 

reserva de espa<;o para o efeito incluindo a indica<;ao do circuito das viaturas. 

0 desenho para este espa<;o verde, expresso na Planta de lmplanta<;ao, baseia-se no projeto 

realizado na ex. Direc;:ao Municipal de Ambiente Urbano (atual Direc;:ao Municipal do Ambiente, 

Estrutura Verde, Clima e Energia) para reconversao de todo o espa<;o envolvente ao Forte, 

incluindo a reconversao da area das hortas (estando em estudo a sua relocaliza~ao em local 

proximo). 0 projeto agora em desenvolvimento considerara a reestrutura<;ao do acesso a 
pra<;a, e sera conciliado com o projeto de ordenamento do estacionamento af existente, que 

foi solicitado ao Departamento de Espac;:o Publico. 

Proposta de decisao: Favoravel 
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4.2.7. 10778/EXP/2018 

(igual ao n2 6, mas menor) 

Manuel- Almeida 

administrador do condominio do ediffcio -

apresenta duas participa<;6es com conteudos identicos. 

4.2.7.1 Slntese da Participa~ao 

Alerta para a dificuldade de acesso a pra<;a pela sua dimensao exigua que, alegadamente, nao 

permite a passagem a veiculos de emergencia ou destinados a higi€ne urbana (" ... carros de 

medio ou medio grande porte ... "). 

Refere que este problema decorreu da aprova<;ao do im6vel com o n2 2, da mesma arteria, 

alegadamente nao respeitando a legisla<;ao em vigor a data e sob o qual se estabelece a unica 

liga<;ao autom6vel ao interior da Pra<;a. 

Afirma que nesta Pra<;a residem cerca de 90 familias. 

Solicita o estudo desta situa<;ao de modo a que seja prevista uma sol u<;ao no Plano atraves da 

introdu<;ao de um plano de acessibilidade, seguran<;a e estacionamento para esta pra<;a. 

4.2.7.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao 

Cal<;ada das Lajes- https://www.google.com/maps- Captura de imagem: Setembro de 2018. 

Verifica-se que o unico acesso autom6vel a Pra<;a Dr. Ernesto Roma se realiza sob a passagem 

inferior visivel na figura acima, sob o n2 2 da mesma Pra<;a. 

Em colabora<;ao com o Regimento de Sapadores Bombeiros foi confirmado que a resolu<;ao do 

acesso, para viaturas de emergencia de maior porte, s6 podera ser resolvido atraves do espa<;o 

verde envolvente previsto (jardim a construir junto ao Forte de Santa Apo16nia, com acesso a 

partir da Cal<;ada das Lajes). 
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Em resposta ao pedido expresso foi estudado, tambem com a colaborac;:ao do Regimento de 

Sapadores Bombeiros, o circuito de emergencia para acesso a Prac;:a Dr. Ernesto Roma, que vira 

a servir tambem a higiene urbana. 

A soluc;:ao esquematica para o local foi introduzida na Planta de lmplantac;:ao prevendo-se a 

reserva de espac;:o para o efeito incluindo a indicac;:ao do circuito das viaturas. 

0 desenho para este espac;:o verde, expresso na Planta de lmplantac;ao, baseia-se no projeto 

realizado na ex. Direc;:ao Municipal de Ambiente Urbano (atual Direc;:ao Municipal do Ambiente, 

Estrutura Verde, Clima e Energia) para reconversao de todo o espac;:o envolvente ao Forte, 

incluindo a reconversao da area das hortas (estando em estudo a s·ua relocalizac;:ao em local 

proximo). 0 projeto agora em desenvolvimento considerara a reestruturac;:ao do acesso a 
prac;:a, e sera conciliado com o projeto de ordenamento do estacionamento al existente, que 

foi solicitado ao Departamento de Espac;:o Publico. 

Proposta de decisao: Favoravel 

4.2.8. 10903/EXP/ 2018 

Felicidade- Martins 

- area de intervenc;:ao entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.8.1 Slntese da Participac;:ao 

E apresentada uma reclamac;:ao relativa a localizac;:ao do ediflcio destinado a equipamento 

(parcela E8), referindo que o local proposto provocara grandes constrangimentos aos ediflcios 

e a area verde existentes (jardins e hortas), pelas seguintes razoes: 

Proximidade demasiada da parcela E8 aos edificios existentes (n2 61A, Lotes 1 e 2); 

Perda de vista sabre o futuro jardim e atual vista de rio; 

Ficarem os ediflcios existentes "emparedados", cercados pelo "grande" volume de 

construc;:ao proposto para as parcelas ES, E6 e E8; 

Diminuic;:ao da area de zona verde; 

lmplicac;:ao com as arvores de grande porte existentes; 

Destruic;:ao de hortas existentes; 

lmpermeabilizac;:ao dos solos com eventual interferencia na seguranc;:a dos pisos 

terreos e subterraneos dos lotes referidos. 

Protesta ainda relativamente ao numero de pisos propostos para a parcela E6 (9 Pisos) 

referindo que o mesmo ultrapassa a altura dos ediflcios existentes na envolvente. Par outro 

lado, e referido que o Plano nao preve oferta de estacionamento pulblico onde atualmente se 

verifica estacionamento abusivo (Avenida Afonso Ill). 
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E proposta uma nova localizac;:ao para o edificio de equipamento nas instalac;:oes do antigo 

Clube dos Ases (entre o edificio do Lote 1 eo Lote 60 da Calc;:ada das Lajes). 

Esta participac;:ao insere-se num conjunto de seis reclamac;:oes de conteudo identico subscritas 

por residentes no ediffcio da Calc;:ada das Lajes, n.2 61A, que se localiza entre as Unidades 

Espaciais 1 e 2 {10903/EXP/2018, 11098/EXP/2018, 11101/EXP/2018, 11119/EXP/2018, 

11162/EXP/2018 e 11272/EXP/2018). 

4.2.8.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbano o Plano propoe a construc;:ao de um edificio com 

dois pisos no Lote E8, destinado a equipamento de utilizac;:ao coletiva, em resposta a carencia 

de centro de dia/lar de idosos identificada. 

A area do Lote E8 insere-se num tecido urbano desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz dos ediffcios existentes (n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Calc;:ada das Lajes). 

A implantac;:ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia, a tardoz do n2 61A (Lotes 1 e 2) da Calc;:ada 

das Lajes, vira beneficiar e valorizar estes lotes atraves da protec;:ao da sua vedac;:ao/limite 

poente e da qualificac;:ao do espac;:o atualmente desordenado, com a construc;:ao de um jardim 

publico imediatamente adjacente. 

Tratando-se de um "Espac;:o a Consolidar", o Plano preconiza a reestruturac;:ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao tendo presente o objetivo da sua qualificac;:ao e dando continuidade 

ao espac;:o ja construido, anexo a lgreja, atraves da implementac;:ao de areas verdes de 

utilizac;:ao polivalente, assim como estabelecendo ligac;:oes pedonais que constituirao em 

simultaneo eixos panoramicos sobre o rio Tejo e areas circundantes, assinalados na Planta de 

lmplantac;:ao. 

A urbanizac;:ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o dominio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espac;:os verdes e de 

utilizac;:ao publica, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

Privilegia-se a implantac;:ao das novas construc;:oes junto aos arruamentos existentes - por um 

lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar 

grandes areas destinadas a espac;:os verdes de utilizac;:ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabilizac;:ao do solo e maiores investimentos na construc;:ao de novos arruamentos. 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, relac;:ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da construc;:ao proposta para o Lote E8, designadamente em 

relac;:ao aos ediffcios existentes no n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Calc;:ada das Lajes, o ediffcio 

tera no limite, como ja foi referido, dois pisos acima do solo, respeitando o necessaria 

afastamento a essas construc;:oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integrac;:ao. 
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A localizac;:ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia no Lote E8 da UE 1 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira). 

A interferencia nas vistas a partir das respetivas frac;:oes habitacionais sera mfnima 

considerando que o equipamento tera apenas dois pisos acima o solo e o enquadramento dos 

lotes do lado poente sera rematado e valorizado pela nova construc;:ao bern como pelo espac;:o 

verde de utilizac;:ao coletiva. 

Qualquer construc;:ao no Lote E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguranc;:a das construc;:oes existentes na proximidade, designadamente no que diz 

respeito a construc;:ao de caves. 

E filosofia do Plano a manutenc;:ao do maior numero possfvel de arvores existentes 

designadamente as de grande porte. Apenas uma destas arvores de grande porte se encontra 

vulneravel relativamente a nova construc;:ao prevista para o equipamento. Foi introduzida no 

Relat6rio de Fundamentac;:ao do Plano referencia a exigencia de que o respetivo projeto de 

arquitetura tenha presente este condicionamento. A arvore s6 nao sera mantida no caso de se 

verificar essa impossibilidade, que sera sempre, em qualquer caso, devidamente 

fundamentada e justificada. A alternativa da sua preservac;:ao noutro local do mesmo jardim 

sera previamente avaliada. 

A eventual interferencia das construc;:oes previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

frac;:oes dos ediffcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML). 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valorizac;:ao das relac;:oes visuais estabeleddas a partir dos espac;:os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e prac;:as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habitac;:oes. 

Em resposta a diversas reclamac;:oes o fndice de edificabilidade a aplicar as diferentes 

operac;:oes urbanfsticas, a realizar no ambito das Unidades Espaciais propostas, foi reduzido e e 

agora de 1,4 nos "Espac;:os Centrais e Habitacionais a Consolidar". Este fndice aplica-se por 

igual a todas as parcelas localizadas nesta categoria de espac;:o. De acordo com o PDML, 

poderia ser menor ou igual a 1,5. Com o PPCL garante-se e fundamenta-se ser de 1,4, caso a 

soluc;:ao conjunta preconizada seja implementada. 

0 Lote ES proposto preve edificios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momenta, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de urn numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL) abaixo do admitido no PDML. 

0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e igual ou inferior ao das construc;:oes 

adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se que no Lote E6 se reduziu urn piso. 
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As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven~ao. Em resultado do desenho urbana definido, o Plano observa e excede a superficie 

vegetal ponderada estabelecida pelo PDML para as novas constru~oes a implantar. E ainda 

conservado o "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, com exce~ao do 

Late E7 que, de acordo como PDML nao ultrapassa 10% da area total desse logradouro, e que 

permite o remate da frente urbana da Cal~ada das Lajes em area ja liberta da atividade 

agricola e nao apropriada para atividades de recreio e lazer. De notar que as areas de cedencia 

para espa~os verdes ultrapassam o minima exigido pelo PDML, considerando-se assim 

garantida a necessaria permeabilidade dos solos. 

0 Plano cumpre os parametros de estacionamento definidos no PDML, preve o 

reordenamento do estacionamento publico a superficie, destacando-se a previsao de urn 

minima de 60 lugares de estacionamento em estrutura coberta tambem para usa publico. Em 

conjunto como Late E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regu lamentares) este 

conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento 

do respetivo estacionamento. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.9. 11097 /EXP /2018 

Aida- Salvado 

- area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.9.1 Sfntese da Participa~ao 

Na participa~ao considera-se que a constru~ao dos edificios das parcelas ES, E6 e E8, propostas 

no PPLC, provocam grandes constrangimentos: 
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i) Enorme aumento da volumetria edificada em redor dos edifkios existentes, (Late 1 e 

2, n.Q 61A da Cal~ada das Lajes); 

ii) Acentua~ao dos problemas de circula~ao e estacionamento que hoje ja se sentem na 

Avenida Afonso Ill, devido ao consequente acrescimo de popula~ao residente; 

iii) Existencia de carencia de jardins publicos, piscina, pavilhao desportivo, parque infantil, 

areas verdes, estacionamentos publicos, propondo que as parcelas ES, E6 e E8 sejam 

destinadas a esses usos; 

iv) Destrui~ao das hortas existentes e diminui~ao da area destinada a espa~o verde 

provocadas pela constru~ao na parcela E8; 

v) Contribui~ao para a impermeabiliza~ao dos solos que podera interferir com a 

permeabiliza~ao e seguranc;:a dos pisos terreos e subterraneo.s dos Lotes 1 e 2 (n.Q 61A 

da Cal~ada das Lajes) provocada pela constru~ao na parcela E8, contigua; 

vi) Autoriza~ao de constru~ao de dimensoes desadequadas nas parcelas ES e E6, tendo 

como contrapartida a cedencia da parcela E8 par privados; 
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Em sfntese e apresentado um protesto relativo a localiza~ao e dimensao dos ediffcios das 

parcelas ES, E6 e E8 ocupando "a (mica zona verde e aberta da antiga freguesia", com perda do 

usufruto das hortas existentes e perda de vista de rio. 

Propoe a constru~ao de um jardim publico com parque infantile de um pavilhao desportivo. 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de quatro reclama~oes de conteudo idemtico 

subscritas por residentes no ediffcio da Cal~ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as 

Unidades Espacia is 1 e 2 (11097 /EXP/2018, 11116/EXP/2018, 11281/EXP/2018 e 

11282/EXP /2018). 

4.2.9.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implanta~ao das novas constru~6es junto aos arruamentos existentes - porum lado de forma a 

rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar grandes areas 

destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabiliza~ao do solo e maiores investimentos na constru~ao de novos arruamentos. 

Propoe-se a reestrutura~ao da rede viaria incluindo a liga~ao entre as avenidas Mouzinho de 

Albuquerque e Afonso Ill, reperfilamento de alguns arruamentos e adapta~ao das suas 

caracterfsticas a malha urbana onde se inserem. 

0 Lote ES proposto preve ediffcios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momento, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de um numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL) abaixo do admitido no PDML. 

Em conjunto com o Lote E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) 

este conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e 

ordenamento do respetivo estacionamento, propondo-se a constru~ao de um estacionamento 

em estrutura edificada com capacidade para 60 lugares de uso publico na parcela ES. 

A pretensao e atendida na medida em que o fndice de edificabilidade foi reduzido para 1,4 e 

diminufdo um piso no Lote E6. 

Assim, o numero de pisos proposto para os Lotes ES.l, ES e E6 e igual ou inferior ao das 

constru~oes adjacentes ou existentes na proximidade. 

A localiza~ao destes Lotes foi pensada de forma a rematar, consolidar e harmonizar as malhas 

urbanas existentes no local. 

Os antigos Lotes 1 e 2 da Cal~ada das Lajes (n.Q 61A) ficarao valorizados quer pela 

reestrutura~ao da rede viaria proposta, quer pelas areas verdes a criar em seu redor, bern 

como pelo reordenamento e aumento da capacidade de estacionamento prevista. 

A integra~ao do ediffcio de equipamento, proposto para o Lote E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em rela~ao aos ediffcios existentes adjacentes (n.Q 61A da Cal~ada 
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das Lajes, antigos Lotes 1 e 2L no que respeita a sua rela<;ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o ediffcio tera no limite dois pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas constru~6es. 

A eventual interferencia das constru<;oes previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

fra<;6es dos ediffcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML). 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valoriza<;ao das rela<;6es visuais estabeleddas a partir dos espa<;os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e pra<;as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habita<;oes. 

Qualquer constru<;ao no Lote E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguran<;a das constru<;6es existentes na proximidade. 

A proposta de localiza<;ao de urn Lar de ldosos/Centro de Dia no Lote E8 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area, assim como os jardins a construir 

incluindo dois parques infantis. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven<;ao. Em resultado do desenho urbana definido no Plano observam e excedem a 

superffcie vegetal ponderada (Svp) estabelecida pelo PDML para as novas constru<;6es a 

implantar (ver Relat6rio de Fundamenta<;ao da Proposta no qual foi individualizado urn novo 

capitulo dedicado a Svp). 

A totalidade de areas destinadas a espa<;os verdes I jardins publicos, na UE 1, UE 2 e junto ao 

Forte de Santa Apol6nia correspondem a um aumento destes espa<;os que serao construfdos 

para usufruto da popula<;ao. Permitirao desfrutar da vista sabre a cidade e rio Tejo. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Fran<;a bem como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris (37B) que estabelece a liga<;ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A cria<;ao de urn polidesportivo descoberto, nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. Apesar disso, de facto, a possibilidade de utiliza<;ao dos 

equipamentos existentes carece neste momenta de a<;6es externas, que nao e possfvel 

enquadrar no ambito da a<;ao do Plano (ver Relat6rio de Fundamenta<;ao da Proposta). 
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Embora ja fora da area referem-se como equipamentos de proximidade as instala~oes 

desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos do Opera rio 

Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da altera~ao ao Plano de Urbaniza~ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa~ao das atuais instala~oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza~ao pela popula~ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica~ao das instala~oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalifica~ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dlire~ao do proprio clube. 

A colmata~ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programa~ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.10. 11098/EXP/2018 

- area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.10.1 Sfntese da Participa~ao 

E apresentada uma reclama~ao relativa a localiza~ao do ediffcio destinado a equipamento 

(parcela E8), referindo que o local proposto provocara grandes constrangimentos aos ediffcios 

e a area verde existentes Uardins e hortas), pelas seguintes razoes: 

Proximidade demasiada da parcela E8 aos ediffcios existentes (nQ 61A, Lotes 1 e 2); 

Perda de vista sobre o futuro jardim e atual vista de rio; 

Ficarem os ediffcios existentes "emparedados", cercados pelo "grande" volume de 

constru~ao proposto para as parcelas ES, E6 e E8; 

Diminui~ao da area de zona verde; 

lmplica~ao com as arvores de grande porte existentes; 

Destrui~ao de hortas existentes; 

lmpermeabiliza~ao dos solos com eventual interferencia na seguran~a dos pisos 

terreos e subterraneos dos lotes referidos. 
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Protesta ainda relativamente ao numero de pisos propostos para a parcela E6 (9 Pisos) 

referindo que o mesmo ultrapassa a altura dos ediffcios existentes na envolvente. Por outro 

lado, e referido que o Plano nao preve oferta de estacionamento publico onde atualmente se 

verifica estacionamento abusivo (Avenida Afonso Ill). 

E proposta uma nova localiza~ao para o ediffcio de equipamento nas instala~oes do antigo 

Clube dos Ases (entre o ediffcio do Lote 1 eo Lote 60 da Cal~ada das Lajes). 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de seis reclama~oes de conteudo identico subscritas 

por residentes no ediffcio da Cal~ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as Unidades 

Espaciais 1 e 2 (10903/EXP/2018, 11098/EXP/2018, 11101/EXP/2018, 11119/EXP/2018, 

11162/EXP/2018 e 11272/EXP/2018). 

4.2.10.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbano o Plano prop6e a constru~ao de um ediffcio com 

dois pisos no Lote E8, destinado a equipamento de utiliza~ao coletiva, em resposta a carencia 

de centro de dia/lar de idosos identificada. 

A area do Lote E8 insere-se num tecido urbano desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz dos ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

A implanta~ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia, a tardoz do nQ 61A (Lotes 1 e 2) da Cal~ada 

das Lajes, vira beneficiar e valorizar estes lotes atraves da prote~ao da sua veda~ao/limite 

poente e da qualifica~ao do espa~o atualmente desordenado, com a constru~ao de um jardim 

publico imediatamente adjacente. 

Tratando-se de um "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestrutura~ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao tendo presente o objetivo da sua qualifica~ao e dando continuidade 

ao espa~o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da implementa.;:ao de areas verdes de 

utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes pedonais que constituirao em 

simultaneo eixos panoramicos sobre o rio Tejo e areas circundantes, assinalados na Planta de 

lmplanta~ao. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espa9os verdes e de 

utiliza9ao publica, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

Privilegia-se a implanta~ao das novas constru96es junto aos arruamentos existentes - por um 

lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar 

grandes areas destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabiliza9ao do solo e maiores investimentos na constru9ao de novos arruamentos. 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, relac;ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da constru~ao proposta para o Lote E8, designadamente em 
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relac;:ao aos ediffcios existentes no n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Calc;:ada das Lajes, o ediflcio 

tera no limite, como ja foi referido, dois pisos acima do solo, respeitando o necessario 

afastamento a essas construc;:oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integrac;:ao. 

A localizac;:ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia no Lote E8 da UE 1 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira). 

A interferencia nas vistas a partir das respetivas frac;:oes habitacionais sera minima 

considerando que o equipamento tera apenas dois pisos acima o solo e o enquadramento dos 

lotes do lado poente sera rematado e valorizado pela nova construc;:ao bern como pelo espac;:o 

verde de util izac;:ao coletiva. 

Qualquer construc;:ao no Lote E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguranc;:a das construc;:oes existentes na proximidade, designadamente no que diz 

respeito a construc;:ao de caves. 

E filosofia do Plano a manutenc;:ao do maior numero possfvel de arvores existentes 

designadamente as de grande porte. Apenas uma destas arvores de grande porte se encontra 

vulneravel relativamente a nova construc;:ao prevista para o equipamento. Foi introduzida no 

Relat6rio de Fundamentac;:ao do Plano referenda a exigencia de que o respetivo projeto de 

arquitetura tenha presente este condicionamento. A arvore s6 nao sera mantida no caso de se 

verificar essa impossibilidade, que sera sempre, em qualquer caso, devidamente 

fundamentada e justificada. A alternativa da sua preservac;:ao noutro local do mesmo jardim 

sera previamente avaliada. 

A eventual interferencia das construc;:6es previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

frac;:oes dos ediflcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa {PDML). 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valorizac;:ao das relac;:oes visua is estabelecidas a partir dos espac;:os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e prac;:as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habitac;:oes. 

Em resposta a diversas reclamac;:oes o lndice de edificabilidade a aplicar as diferentes 

operac;:oes urbanlsticas, a realizar no ambito das Unidades Espaciais propostas, foi reduzido e e 

agora de 1,4 nos "Espac;:os Centrais e Habitacionais a Consolidar". Este fndice aplica-se por 

igual a todas as parcelas localizadas nesta categoria de espac;:o. De acordo com o PDML, 

poderia ser menor ou igual a 1,5. Com o PPCL garante-se e fundamenta-se ser de 1,4, caso a 

soluc;:ao conjunta preconizada seja implementada. 

0 Lote ES proposto preve ediflcios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momento, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de urn numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes {PPCL) abaixo do admitido no PDML. 
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0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e igual ou inferior ao das constru~oes 

adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se que no Late E6 se reduziu um piso. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven~ao. Em resultado do desenho urbana definido, o Plano observa e excede a superficie 

vegetal ponderada estabelecida pelo PDML para as novas constru~oes a implantar. E ainda 

conservado o "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, com exce~ao do 

Late E7 que, de acordo como PDML nao ultrapassa 10% da area total desse logradouro, e que 

permite o remate da frente urbana da Cal~ada das Lajes em area ja liberta da atividade 

agricola e nao apropriada para atividades de recreio e lazer. De notar que as areas de cedencia 

para espa~os verdes ultrapassam o mfnimo exigido pelo PDML, considerando-se assim 

garantida a necessaria permeabilidade dos solos. 

0 Plano cumpre os parametres de estacionamento definidos no PDML, preve o 

reordenamento do estacionamento publico a superficie, destacan·do-se a previsao de um 

minima de 60 lugares de estacionamento em estrutura coberta tambem para usa publico. Em 

conjunto com o Late E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) este 

conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento 

do respetivo estacionamento. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.11. 11101/EXP/2018 

(igual ao nQ 8 e 10) 

-area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.11.1 Sintese da Participa~ao 

E apresentada uma reclama~ao relativa a localiza~ao do ediffcio destinado a equipamento 

(parcela E8), referindo que o local proposto provocara grandes constrangimentos aos ediffcios 

e a area verde existentes (jardins e hortas), pelas seguintes razoes: 
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Proximidade demasiada da parcela E8 aos ediffcios existentes (nQ 61A, Lotes 1 e 2); 

Perda de vista sabre o futuro jardim e atual vista de rio; 

Ficarem os ediffcios existentes "emparedados", cercados pelo "grande" volume de 

constru~ao proposto para as parcelas ES, E6 e E8 (questiona a altura deste ediffcio); 

Diminui~ao da area de zona verde; 

lmplica~ao com as arvores de grande porte existentes; 

Destrui~ao de hortas existentes; 

lmpermeabiliza~ao dos solos com eventual interferencia na seguran~a dos pisos 

terreos e subterraneos dos lotes referidos. 
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Protesta ainda relativamente ao numero de pisos propostos para a parcela E6 (9 Pisos) 

referindo que o mesmo ultrapassa a altura dos edificios existentes na envolvente. 

Por outro lado, e referido que o Plano nao preve oferta de estacionamento publico onde 

atualmente se verifica estacionamento abusivo (Avenida Afonso Ill). 

E proposta uma nova localiza~ao para o ediffcio de equipamento nas instala~oes do antigo 

Clube dos Ases (entre o ediffcio do Lote 1 eo Lote 60 da Cal~ada das Lajes). 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de seis reclama~oes de conteudo identico subscritas 

por residentes no edif icio da Cal~ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as Unidades 

Espaciais 1 e 2 (10903/EXP/2018, 11098/EXP/2018, 11101/EXP/2018, 11119/EXP/2018, 

11162/EXP/2018 e 11272/EXP/2018). 

4.2.11.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Propost a de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbana o Plano propoe a construc;ao de um ediffcio com 

dois pisos no Lote E8, destinado a equipamento de utiliza~ao coletiva, em resposta a carencia 

de centro de dia/lar de idosos identificada. 

A area do Lote E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz dos ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

A implanta~ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia, a tardoz do nQ 61A (Lotes 1 e 2) da Calc;ada 

das Lajes, vira beneficiar e valorizar estes lotes atraves da prote~ao da sua veda~ao/limite 

poente e da qualifica~ao do espa~o atualmente desordenado, com a construc;ao de um jardim 

publico imediatamente adjacente. 

Tratando-se de um "Espac;o a Consolidar", o Plano preconiza a reestruturac;ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao tendo presente o objetivo da sua qualificac;:ao e dando continuidade 

ao espa~o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da implementac;ao de areas verdes de 

utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes pedon:ais que constituirao em 

simultaneo eixos panoramicos sobre o rio Tejo e areas circundantes, assinalados na Planta de 

I mpla ntac;ao. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espac;os verdes e de 

utilizac;ao publica, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

Privilegia-se a implantac;ao das novas construc;oes junto aos arruamentos existentes - par um 

lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar 

grandes areas destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e par outro a evitar maior 

impermeabilizac;ao do solo e maiores investimentos na construc;ao de novas arruamentos. 
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No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, rela<;ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da constru<;ao proposta para o Late E8, designadamente em 

rela<;ao aos ediffcios existentes no n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Cal<;ada das Lajes, o ediffcio 

tera no limite, como ja foi referido, dais pisos acima do solo, respeitando o necessaria 

afastamento a essas constru<;oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integra<;ao. 

A localiza<;ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia no Late E8 da UE 1 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area e respeita os criterios de localiza<;ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta}, de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude de Monte Pedral -

Funda<;ao Julia Moreira). 

A interferencia nas vistas a partir das respetivas fra<;oes habitacionais sera minima 

considerando que o equipamento tera apenas dais pisos acima o solo e o enquadramento dos 

lotes do lado poente sera rematado e valorizado pela nova constru<;ao bern como pelo espa<;o 

verde de utiliza<;ao coletiva. 

Qualquer constru<;ao no Late E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguran<;a das constru<;oes existentes na proximidade, designadamente no que diz 

respeito a constru<;ao de caves. 

E filosofia do Plano a manuten<;ao do maior numero passive! de arvores existentes 

designadamente as de grande porte. Apenas uma destas arvores de grande porte se encontra 

vulneravel relativamente a nova constru<;ao prevista para o equipamento. Foi introduzida no 

Relat6rio de Fundamenta<;ao do Plano referenda a exigencia de que o respetivo projeto de 

arquitetura tenha presente este condicionamento. A arvore s6 nao sera mantida no caso de se 

verificar essa impossibilidade, que sera sempre, em qualquer caso, devidamente 

fundamentada e justificada. A alternativa da sua preserva<;ao noutro local do mesmo jardim 

sera previamente avaliada. 

A eventual interferencia das constru<;oes previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

fra<;oes dos ediffcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML). 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valoriza<;ao das rela<;oes visuais estabeleddas a partir dos espa<;os 

publicos {designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e pra<;as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habita<;oes. 

Em resposta a diversas reclama<;oes o fndice de edificabilidade a aplicar as diferentes 

opera<;oes urbanfsticas, a realizar no ambito das Unidades Espaciais propostas, foi reduzido e e 

agora de 1,4 nos "Espa<;os Centrais e Habitacionais a Consolidar". Este fndice aplica-se por 

igual a todas as parcelas localizadas nesta categoria de espa<;o. De acordo com o PDML, 

poderia ser menor ou igual a 1,5. Com o PPCL garante-se e fundamenta-se ser de 1,4, caso a 

solu<;ao conjunta preconizada seja implementada. 

0 Late ES proposto preve ediffcios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momenta, mantendo os 
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afastamentos e com volumetria controlada atraves de um numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;ada das Lajes (PPCL) abaixo do admitido no PDML. 

0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e igual ou inferior ao das construc;oes 

adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se que no Lote E6 se reduziu um piso. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

intervenc;ao. Em resultado do desenho urbana definido, o Plano observa e excede a superffcie 

vegetal ponderada estabelecida pelo PDML para as novas construc;oes a implantar. E ainda 

conservado o "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, com excec;ao do 

Lote E7 que, de acordo como PDML nao ultrapassa 10% da area total desse logradouro, e que 

permite o remate da frente urbana da Calc;ada das Lajes em area ja liberta da atividade 

agricola e nao apropriada para atividades de recreio e lazer. De notar que as areas de cedencia 

para espac;os verdes ultrapassam o mfnimo exigido pelo PDML, considerando-se assim 

garantida a necessaria permeabilidade dos solos. 

0 Plano cumpre os parametros de estacionamento definidos no PDML, preve o 

reordenamento do estacionamento publico a superffcie, destacando-se a previsao de um 

mfnimo de 60 lugares de estacionamento em estrutura coberta tambem para uso publico. Em 

conjunto como Lote E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) este 

conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento 

do respetivo estacionamento. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.12. 11116/EXP/2018 

- area de intervenc;ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.12.1 Sfntese da Participa~ao 

Na participac;ao considera-se que a construc;ao dos edificios das parcelas ES, E6 e E8, propostas 

no PPLC, provocam grandes constrangimentos: 

i) Enorme aumento da volumetria edificada em redor dos edificios existentes, (Lote 1 e 

2, n.Q 61A da Calc;ada das Lajes); 

ii) Acentuac;ao dos problemas de circulac;ao e estacionamento que hoje ja se sentem na 

Avenida Afonso Ill, devido ao consequente acrescimo de populac;ao residente; 

iii) Existencia de carencia de jardins publicos, piscina, pavilhao desportivo, parque infantil, 

areas verdes, estacionamentos publicos, propondo que as parcelas ES, E6 e E8 sejam 

destinadas a esses usos; 
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iv) Destruic;:ao das hortas existentes e diminuic;:ao da area destinada a espac;:o verde 

provocadas pela construc;:ao na parcela E8; 

v) Contribuic;:ao para a impermeabilizac;:ao dos solos que podera interferir com a 

permeabilizac;:ao e seguranc;:a dos pisos terreos e subterraneo.s dos Lotes 1 e 2 (n.Q 61A 

da Calc;:ada das Lajes) provocada pela construc;:ao na parcela E8, contfgua; 

vi) Autorizac;:ao de construc;:ao de dimensoes desadequadas nas parcelas ES e E6, tendo 

como contrapartida a cedencia da parcela E8 por privados; 

Em sintese e apresentado um protesto relativo a localizac;:ao e dimensao dos edificios das 

parcelas ES, E6 e E8 ocupando "a (mica zona verde e aberta da antiga freguesia", com perda do 

usufruto das hortas existentes e perda de vista de rio . 

Propoe a construc;:ao de um jardim publico com parque infantile de um pavilhao desportivo. 

Esta participac;:ao insere-se num conjunto de quatro reclamac;:oes de conteudo identico 

subscritas por residentes no ed iffcio da Calc;:ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as 

Unidades Espaciais 1 e 2 (11097 /EXP/2018, 11116/EXP/2018, 11281/EXP/2018 e 

11282/EXP /2018). 

4.2.12.2 Analise e Pondera!;ao da Participa!;ao. Proposta de Decisao 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a solw;ao proposta privilegia a 

implantac;:ao das novas construc;:oes junto aos arruamentos existentes - por um lado de forma a 

rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar grandes areas 

destinadas a espac;:os verdes de utilizac;:ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabilizac;:ao do solo e maiores investimentos na construc;:ao de novas arruamentos. 

Propoe-se a reestruturac;:ao da rede viaria incluindo a ligac;:ao entre as avenidas Mouzinho de 

Albuquerque e Afonso Ill, reperfilamento de alguns arruamentos e adaptac;:ao das suas 

caracteristicas a malha urbana onde se inserem. 

0 Lote ES proposto preve ediffcios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momenta, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de um numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL) abaixo do admitido no PDML. 

Em conjunto com o Lote E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) 

este conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e 

ordenamento do respetivo estacionamento, propondo-se a construc;:ao de um estacionamento 

em estrutura edificada com capacidade para 60 lugares de uso publico na parcela ES. 

A pretensao e atendida na medida em que o indice de edificabilidade foi reduzido para 1,4 e 

diminufdo um piso no Lote E6. 

Assim, o numero de pisos proposto para os Lotes E5.1, ES e E6 e igual ou inferior ao das 

construc;:oes adjacentes ou existentes na proximidade. 

A local izac;:ao destes Lotes foi pensada de forma a rematar, consolidar e harmonizar as malhas 

urbanas existentes no local. 
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Os antigos Lotes 1 e 2 da Cal~ada das Lajes (n .Q 61A) ficarao valorizados quer pela 

reestrutura~ao da rede viaria proposta, quer pelas areas verdes a criar em seu redor, bern 

como pelo reordenamento e aumento da capacidade de estacionamento prevista. 

A integra~ao do ediffcio de equipamento, proposto para o Late E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em rela~ao aos ediflcios existentes adjacentes (n.Q 61A da Cal~ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2), no que respeita a sua rela~ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o ediffcio terc3 no limite dais pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas constru~oes . 

A eventual interferencia das constru~oes previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

fra~oes dos ediflcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML). 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valoriza~ao das rela~oes visuais estabelecidas a partir dos espa~os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e pra~as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habita~oes . 

Qualquer constru~ao no Late E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguran~a das constru~oes existentes na proximidade. 

A proposta de localiza~ao de urn Lar de ldosos/Centro de Dia no Late E8 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area, assim como os jardins a construir 

incluindo dais parques infantis. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven~ao . Em resultado do desenho urbana defin ido no Plano observam e excedem a 

superffcie vegeta l ponderada (Svp) estabelecida pelo PDML para as novas constru~oes a 

implantar (ver Relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta no qual foi individualizado urn novo 

capitulo dedicado a Svp). 

A totalidade de areas destinadas a espa~os verdes I jardins publicos, na UE 1, UE 2 e junto ao 

Forte de Santa Apol6nia correspondem a urn aumento destes espa~os que serao constru fdos 

para usufruto da popula~ao. Permitirao desfrutar da vista sabre a cidade e rio Tejo . 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

sal ientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Fran~a bern como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris (378) que estabelece a liga~ao direta entre a area do Plano e a piscina. 
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A criac;:ao de um polidesportivo descoberto, nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. Apesar disso, de facto, a possibilidade de utilizac;:ao dos 

equipamentos existentes carece neste momenta de ac;:oes externas, que nao e passive! 

enquadrar no ambito da ac;:ao do Plano (ver Relatorio de Fundamentac;ao da Proposta}. 

Embora ja fora da area referem-se como equipamentos de proximidade as instalac;:oes 

desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos do Operario 

Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da alterac;:ao ao Plano de Urbanizac;:ao do Vale de Santo Antonio {PUVSA} em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequac;:ao das atuais instalac;:oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utilizac;:ao pela populac;:ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalificac;:ao das instalac;:oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalificac;:ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da direc;:ao do proprio clube. 

A colmatac;:ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programac;:ao realizada a 

nivel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.13. 11119/EXP/2018 

(igual ao nQ 8, 10 e 11} 
Pinto 

- area de intervenc;:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.13.1 Sintese da Participa~ao 

E apresentada uma reclamac;:ao relativa a localizac;:ao do edificio destinado a equipamento 

(parcela E8}, referindo que o local proposto provocara grandes constrangimentos aos edificios 

e a area verde existentes Uardins e hortas), pelas seguintes razoes: 
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Proximidade demasiada da parcela E8 aos edificios existentes (nQ 61A, Lotes 1 e 2}; 

Perda de vista sabre o futuro jardim e atual vista de rio; 

Ficarem os ediffcios existentes "emparedados", cercados pelo "grande" volume de 

construc;:ao proposto para as parcelas ES, E6 e E8 (questiona a altura deste edificio}; 

Diminuic;:ao da area de zona verde; 
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lmplica~ao com as arvores de grande porte existentes; 

Destrui~ao de hortas existentes; 

lmpermeabiliza~ao dos solos com eventual interferencia na seguran~a dos pisos 

terreos e subterraneos dos lotes referidos. 

Protesta ainda relativamente ao numero de pisos propostos para a parcela E6 (9 Pisos) 

referindo que o mesmo ultrapassa a altura dos edificios existentes na envolvente. 

Por outro lado, e referido que o Plano nao preve oferta de estacionamento publico onde 

atualmente se verifica estacionamento abusive (Avenida Afonso Ill). 

E proposta uma nova localiza~ao para o edificio de equipamento nas instala~oes do antigo 

Clube dos Ases (entre o edificio do Lote 1 eo Lote 60 da Cal~ada das Lajes). 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de seis reclama~oes de conteudo identico subscritas 

por residentes no edificio da Cal~ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as Unidades 

Espaciais 1 e 2 (10903/EXP/2018, 11098/EXP/2018, 11101/EXP/2018, 11119/EXP/2018, 

11162/EXP/2018 e 11272/EXP/2018). 

4.2.13.2 Ana lise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modele urbane o Plano propoe a constru~ao de um edificio com 

dois pisos no Lote E8, destinado a equipamento de utiliza~ao coletiva, em resposta a carencia 

de centro de dia/lar de idosos identificada. 

A area do Lote E8 insere-se num tecido urbane desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz dos edificios existentes (n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

A implanta~ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia, a tardoz do nQ 61A (Lotes 1 e 2) da Cal~ada 

das Lajes, vira beneficiar e valorizar estes lotes atraves da prote~ao da sua veda~ao/limite 

poente e da qualifica~ao do espa~o atualmente desordenado, com a constru~ao de um jardim 

publico imediatamente adjacente. 

Tratando-se de um "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestrutura~ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao tendo presente o objetivo da sua qualificas:ao e dando continuidade 

ao espa~o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da implementas:ao de areas verdes de 

utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes pedon:ais que constituirao em 

simultaneo eixos panoramicos sobre o rio Tejo e areas circundantes, assinalados na Planta de 

I mpla nta~ao. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia grat uita para o dominic municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espa~os verdes e de 

utiliza~ao publica, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 
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Privilegia-se a implantac;:ao das novas construc;:oes junto aos arruamentos existentes - por um 

lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar 

grandes areas destinadas a espac;:os verdes de utilizac;:ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabilizac;:ao do solo e maiores investimentos na construc;:ao de novos arruamentos. 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, rela~ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da construc;:ao proposta para o Lote E8, designadamente em 

relac;:ao aos ediffcios existentes no nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Calc;:ada das Lajes, o ediffcio 

tera no limite, como ja foi referido, dois pisos acima do solo, respeitando o necessaria 

afastamento a essas construc;:oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integrac;:ao. 

A localizac;:ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia no Lote E8 da UE 1 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta}, de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis} e de equipamento de saude (Unidade de Saude de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira}. 

A interfen?ncia nas vistas a partir das respetivas frac;:oes habitacionais sera minima 

considerando que o equipamento tera apenas dois pisos acima o solo eo enquadramento dos 

lotes do lado poente sera rematado e valorizado pela nova construc;:ao bern como pelo espac;:o 

verde de utilizac;:ao coletiva. 

Qualquer construc;:ao no Lote E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguranc;:a das construc;:oes existentes na proximidade, designadamente no que diz 

respeito a construc;:ao de caves. 

E filosofia do Plano a manutenc;:ao do maior numero possfvel de arvores existentes 

designadamente as de grande porte. Apenas uma destas arvores de grande porte se encontra 

vulneravel relativamente a nova construc;:ao prevista para o equipamento. Foi introduzida no 

Relat6rio de Fundamentac;:ao do Plano referenda a exigencia de que o respetivo projeto de 

arquitetura tenha presente este condicionamento. A arvore s6 nao sera mantida no caso de se 

verificar essa impossibilidade, que sera sempre, em qualquer caso, devidamente 

fundamentada e justificada. A alternativa da sua preservac;:ao noutro local do mesmo jardim 

sera previamente avaliada. 

A eventual interferencia das construc;:oes previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

frac;:5es dos edificios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML}. 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valorizac;:ao das relac;:5es visuais estabeleddas a partir dos espac;:os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e prac;:as e 

arruamentos existentes} com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas} nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habitac;:5es. 

Em resposta a diversas reclamac;:5es o fndice de edificabilidade a aplicar as diferentes 

operac;:oes urbanisticas, a realizar no ambito das Unidades Espaciais propostas, foi reduzido e e 

agora de 1,4 nos "Espac;:os Centra is e Habitacionais a Consolidar". Este fndice aplica-se por 

igual a todas as parcelas localizadas nesta categoria de espac;:o. De acordo com o PDML, 
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poderia ser menor ou igual a 1,5. Com o PPCL garante-se e fundamenta-se ser de 1,4, caso a 

solw;ao conjunta preconizada seja implementada. 

0 Lote ES proposto preve ediffcios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momenta, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de um numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL) abaixo do admitido no PDML. 

0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e igual ou inferior ao das construc;:oes 

adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se que no Lote E6 se reduziu um piso. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

intervenc;:ao. Em resultado do desenho urbano definido, o Plano observa e excede a superffcie 

vegetal ponderada estabelecida pelo PDML para as novas construc;:oes a implantar. E ainda 

conservado o "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, com excec;:ao do 

Lote E7 que, de acordo como PDML nao ultrapassa 10% da area total desse logradouro, e que 

permite o remate da frente urbana da Calc;:ada das Lajes em area ja liberta da atividade 

agricola e nao apropriada para atividades de recreio e lazer. De notar que as areas de cedencia 

para espac;:os verdes ultrapassam o minimo exigido pelo PDML, considerando-se assim 

garantida a necessaria permeabilidade dos solos. 

0 Plano cumpre os parametros de estacionamento definidos no PDML, preve o 

reordenamento do estacionamento publico a superffcie, destacando-se a previsao de um 

minimo de 60 lugares de estacionamento em estrutura coberta tambem para uso publico. Em 

conjunto com o Lote E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) este 

conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento 

do respetivo estacionamento. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.14. 11120/EXP/2018 

Matilde - Canejo 

- area de intervenc;:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.14.1 Sfntese da Participa~ao 

E apresentado um conjunto de sugestoes relativas ao Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes 

(PPCL). Na participac;:ao e referido que o espac;:o do antigo Clube dos Ases, que se localiza entre 

os edificios do Lote 1, nQ 61A e o nQ 60 na Calc;:ada das Lajes e contiguo a este ultimo, se 

encontra atualmente desocupado. Tern sido uma fonte de inc6modo por causar inseguranc;:a e 

ate problemas de saude publica. 
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Neste contexte, e proposto que o espa~o do antigo Clube dos Ases, bern como a sua area 

circundante integrem o futuro jardim a construir, tal como proposto no Plano, valorizando 

assim as liga~oes pedonais entre o jardim e os arruamentos existentes, nomeadamente, a 

Cal~ada das Lajes e a Avenida Afonso Ill. 

Por outro !ado, e manifestado desagrado na eventualidade do modelo urbana equacionar a 

reloca liza~ao do ediffcio destinado a equipamento (parcela E8) numa localiza~ao proxima do 

nQ 60 da Calc,:ada das Lajes, alegando que podera interferir com a seguranc,:a dos pisos terreos e 

garagens, alem de poder criar uma "fronteira intransponfvel, inimiga de qualquer conceito de 

frui~ao entre o futuro jardim e a Cal~ada das Lajes." 

Perante esta eventualidade, sugere que o equipamento E8 seja "deslocado para o topo oeste, 

paralelamente a Rua Lopes, onde causaria menos impacto nas construc,:oesja edificadas". 

Propoe tambem que para a parcela E6 se opte pela construc;ao de urn "equipamento 

desportivo, multiusos ou piscina municipal" por forma a dar resposta a carencia de instala~oes 

desportivas da rede municipal para os moradores que residem na zona. Na impossibilidade da 

constru~ao do equipamento nessa parcela de terreno, e sugerido construir "urn polo comercial 

aberto, de comercio tradicional" enquadrado no espa~o verde que englobasse urn 

supermercado, urn pequeno mercado, quiosque de jornais e revistas, restaura~ao entre 

outros. 

Esta participac,:ao insere-se num conjunto de cinco reclamac,:oes de conteudo identico 

subscritas por residentes no ediffcio da Cal~ada das Lajes, n.Q 60, que se localiza entre as 

Unidades Espaciais 1 e 2 (11120/EXP/2018, 11123/EXP/2018, 11271/EXP/2018, 

11273/EXP/2018 e 11278/EXP/2018). 

4.2.14.2 Analise e Pondera~ao da Participac,:ao. Proposta de Decisao 

0 espa~o do antigo Clube dos Ases nao constitui em si uma parcela cadastral independente. 

lnsere-se na parcela original nQ 1, integrada na Unidade Espacial1 (UE1). 

Nos termos da proposta do modele urbana do Plano e prevista a construc,:ao de um ediffcio 

com dois pisos destinados a equipamento de utiliza~ao coletiva, designadamente no Lote E8 

proposto. 

A area do Late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

Tratando-se de urn "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestruturac,:ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de cooperac,:ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualifica~ao e dando continuidade ao espa~o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da 

implementa~ao de areas verdes de utilizac,:ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes 

pedonais que constituirao em simultaneo eixos panoramicos sabre o rio Tejo e areas 

circundantes, designadamente a sui do nQ 60 da Cal~ada da Lajes. 
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A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de urn 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamentos coletivos e espa~os verdes e de 

utiliza~ao coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

No que respeita ao modelo urbano consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implantacao das novas constru~oes, que viabilizam toda a interven~ao, junto aos arruamentos 

existentes - por urn I ado de forma a rem a tar e a colmatar a mal ha urbana pre-existente, 

permitindo disponibilizar grandes areas destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e 

por outro a evitar maior impermeabiliza~ao do solo e maiores investimentos na constru~ao de 

novos arruamentos. 

A integra~ao do ediffcio de equipamento, proposto para o Lote E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em rela~ao aos ediffcios existentes adjacentes (n.Q 61A da Cal~ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2), no que respeita a sua rela~ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o ediffcio tera no limite dois pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas constru~oes . 

De acordo com o desenho nQ 4 "Explicita~ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espa~o Central e Residencial Consolidado, Tra~ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constitufda por pequenas habita~oes em born estado. A 

localiza~ao de urn equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisi~ao de terrene e 

eventual demoli~ao de parte destas constru~oes. 

Por outro lado a cedencia de urn espa~o para a constru~ao de urn equipamento resulta de uma 

opera~ao urbanfstica a levar a cabo por varios investidores em terrene proprio, terrene este 

no qual sera 16gico localizar esse lote a ceder. 

0 lote proposto para o equipamento tern uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

constru~ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a urn Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localiza~ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto {lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de monte Pedral -

Funda~ao Julia Moreira). A constru~ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 

fachadas traseiras dos ediffcios com frente para a cal~ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de constru~ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o uso a que se destina o equipamento - Lar de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupa~ao expressa relativa a carencia de equipamentos para este fim. 

Qualquer constru~ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a seguran~a das constru~oes existentes na 

proximidade. 
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A sui do nQ 60 da Cal<;ada das Lajes, para o espa<;o do antigo Clube dos Ases o Plano preve a 

sua integra<;ao no novo jardim incluindo um franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo da exponente. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Fran<;a bern como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando excluida no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris (37B) que estabelece a liga<;ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A cria<;ao de novas instala<;oes desportivas nao foi considerada pais nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. 0 alargamento da possibilidade de utiliza<;ao dos 

equipamentos existentes encontra-se em estudo, nomeadamente na Escola Patricio Prazeres 

prevendo-se a sua reabilita<;ao e altera<;ao da tipologia de Escola Basica lntegrada para Escola 

Basica de 2.Q e 3.Q ciclo com Secundario. 

Embora ja fora da area do Plano referem-se como equipamentos de proximidade as 

instala<;oes desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos 

do Operario Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da altera<;ao ao Plano de Urbaniza<;ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa<;ao das atuais instala<;6es desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza<;ao pela popula<;ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica<;ao das instala<;oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalifica<;ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

as moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dire<;ao do proprio clube. 

A colmata<;ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programa<;ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

0 usa habitacional e privilegiado na categoria de Espa<;o Centrale Habitacional que domina na 

Unidade de Execu<;ao, admitindo-se especificamente uma percentagem minima para outros 

usos (20%) incluindo o comercial nos pisos terreos o que permitira a sua constru<;ao nos lotes 

propostos no Plano, designadamente no Late E6, caso a iniciativa privada o determine. Nao se 

exclui a possibilidade de constru<;ao de um supermercado no Late ES. 0 usa comercial e 

admitido dentro dos usos compatfveis com o usa habitacional. 
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Proposta de decisao: Desfavonivel, previsto no Plano 

4.2.15. 11123/EXP/2018 

(semelhante ao nQ 14) 
Fernanda - Salvado 

- area de intervenc;:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.15.1 Sfntese da Participa~ao 

E apresentado urn conjunto de sugestoes relativas ao Plano de pormenor da Calc;:ada das Lajes 

(PPCL). Na participac;:ao e referido que o espac;:o do antigo Clube dos Ases, que se localiza entre 

os ed iffcios do Lote 1, nQ 61A e o nQ 60 na Calc;:ada das Lajes e contfguo a este ultimo, se 

encontra atualmente desocupado. Tern sido uma fonte de inc6modo por causar inseguranc;:a e 

ate problemas de saude publica. 

Neste contexto, e proposto que o espac;:o do antigo Clube dos Ases, bern como a sua area 

circundante integrem o futuro jardim a construir, tal como propos.to no Plano, valorizando 

assim as ligac;:oes pedonais entre o Jardim e os arruamentos existentes, nomeadamente, a 

Calc;:ada das Lajes e a Avenida Afonso Ill. 

Por outro lado, e manifestado desagrado na eventualidade do modelo urbana equacionar a 

relocalizac;:ao do ediffcio destinado a equipamento (parcela ES) numa localizac;:ao proxima do 

nQ 60 da Calc;:ada das Lajes, alegando que podera interferir com a seguranc;:a dos pisos terreos e 

garagens, alem de poder criar uma "fronteira intransponfvel, inimiga de qualquer conceito de 

fruic;:ao entre o futuro jardim e a Calc;:ada das Lajes." 

Perante esta eventualidade, sugere que o equipamento E8 seja "deslocado para o topo oeste, 

paralelamente a Rua Lopes, onde causaria me nos impacto nas construc;:oes ja edificadas". 

Propoe tambem que para a parcela E6 se opte pela construc;:ao de urn "equipamento 

desportivo, multiusos ou piscina municipal" por forma a dar resposta a carencia de instalac;:oes 

desportivas da rede municipal para os moradores que residem na zona. 

Esta participac;:ao insere-se num conjunto de cinco reclamac;:oes de conteudo identico 

subscritas por residentes no ediffcio da Calc;:ada das Lajes, n.Q 60, que se localiza entre as 

Unidades Espaciais 1 e 2 (11120/EXP/2018, 11123/EXP/2018, 11271/EXP/2018, 

11273/EXP/2018 e 11278/EXP/2018). 

4.2.15.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Propost a de Decisao 

0 espac;:o do antigo Clube dos Ases nao constitui em si uma parcela cadastral independente. 

lnsere-se na parcela original nQ 1, int egrada na Unidade Espacial1 (UE1). 
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Nos termos da proposta do modelo urbana do Plano e prevista a construc;ao de um ediffcio 

com dais pisos destinados a equipamento de utilizac;ao coletiva, designadamente no Late E8 

proposto. 

A area do Late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Calc;ada das Lajes) . 

Tratando-se de um "Espac;o a Consolidar", o Plano preconiza a reestruturac;ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de cooperac;ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualificac;ao e dando continuidade ao espac;o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da 

implementac;ao de areas verdes de utilizac;ao polivalente, assim como estabelecendo ligac;oes 

pedonais que constituirao em simultaneo eixos panoramicos sabre o rio Tejo e areas 

circundantes, designadamente a sui do nQ 60 da Calc;ada da Lajes. 

A urbanizac;ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamentos coletivos e espac;os verdes e de 

utilizac;ao coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a solw;ao proposta privilegia a 

implantac;ao das novas construc;oes, que viabilizam toda a intervenc;ao, junto aos arruamentos 

existentes - por um lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, 

permitindo disponibilizar grandes areas destinadas a espac;os verdes de util izac;ao coletiva, e 

por outre a evitar maior impermeabilizac;ao do solo e maiores investimentos na construc;ao de 

novas arruamentos. 

A integrac;ao do ediffcio de equipamento, proposto para o Lote E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em relac;ao aos ediffcios existentes adjacentes (n.Q 61A da Calc;ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2), no que respeita a sua relac;ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o ediffcio tera no limite dois pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas construc;oes. 

De acordo com o desenho nQ 4 "Explicitac;ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espac;o Central e Residencial Consol idado, Trac;ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constitufda por pequenas habitac;oes em bom estado. A 

localizac;ao de um equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisic;ao de terrene e 

eventual demolic;ao de parte destas construc;oes. 

Por outro lado a cedencia de um espac;o para a construc;ao de um equipamento resulta de uma 

operac;ao urbanfstica a levar a cabo por varios investidores em terrene proprio, terrene este 

no qual sera 16gico localizar esse late a ceder. 

0 late proposto para o equipamento tem uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

construc;ao, em dais pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 
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utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localizas;ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de monte Pedral -

Fundas;ao Julia Moreira). A construs;ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 

fachadas traseiras dos ediffcios com frente para a cals;ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de construs:ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o uso a que se destina o equipamento - Lar de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupas;ao expressa relativa a car€mcia de equipamentos para este fim. 

Qualquer construs;ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a segurans:a das construs;oes existentes na 

proximidade. 

A sui do nQ 60 da Cals;ada das Lajes, para o espas;o do antigo Clube dos Ases o Plano preve a 

sua integras:ao no novo jardim incluindo um franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo da exponente. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Frans:a bern como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pelat existencia de carreira de 

bairro da Carris (378) que estabelece a ligas;ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A crias;ao de novas instalas;oes desportivas nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. 0 alargamento da possibilidade de utilizas;ao dos 

equipamentos existentes encontra-se em estudo, nomeadamente na Escola Patricio Prazeres 

prevendo-se a sua reabilitas;ao e alterac;ao da tipologia de Escola Basica lntegrada para Escola 

Basica de 2.Q e 3.Q ciclo com Secundario. 

Embora ja fora da area do Plano referem-se como equipamentos de proximidade as 

instalac;oes desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos 

do Operario Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da alterac;ao ao Plano de Urbanizas:ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequac;ao das atuais instalac;oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 
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respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza~ao pela popula~ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica~ao das instala~oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalifica~ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dire~ao do proprio clube. 

A colmata~ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programa~ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

Proposta de decisao: Desfavoravel, previsto no Plano 

4.2.16. 11161/EXP/2018 

- area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.16.1 Sintese da Participa~ao 

Demonstra agrado pela proposta do Plano para regenera~ao do "abandonado «Ciube dos 

Ases» "transformando essa area numa zona verde. 

Par outro lado, e manifestado desagrado na eventualidade do modelo urbana equacionar a 

relocaliza~ao do ediffcio destinado a equipamento (parcela E8) numa localiza~ao proxima do 

nQ 60 da Cal~ada das Lajes, alegando que podera interferir com a vista de algumas fra~oes do 

Lote 60 unicamente viradas a sui e prejudicar o acesso ao futuro jardim a construir. 

E tambem manifestado receio com a possibilidade dessa relocaliza~ao vir a interferir com a 

seguran~a dos pisos terreos e garagens do nQ 60. 

Perante esta eventualidade, sugere que o equipamento E8 seja construfdo a oeste, " ... junto ao 

topo do projetado jard im, onde teria menor impacto no bem-estar dos moradores de todos os 

ediffcios ja existentes .... ". 

Revela preocupa~ao com a possibilidade do estacionamento se tornar " ... ainda mais 

complicado ... " com a constru~ao dos novos ediffcios propostos. 

Sugere que, em vez de constru~ao, a area da parcela E6 seja destinada a zona verde de lazer, 

com equipamentos desportivos comunitarios, parque infantil e parque canino e refere a 

consequente valoriza~ao que essa substitui~ao teria na melhoria da qualidade de vida dos 

moradores. 
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4.2.16.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

0 espac;:o do antigo Clube dos Ases nao constitui em si uma parcela cadastral independente. 

lnsere-se na parcela original nQ 1, integrada na Unidade Espaciall. 

Nos termos da proposta de modelo urbana para a Unidade Espacial 1 (UE 1) do Plano e 

prevista a construc;:ao de um edificio com dais pisos destinados a equipamento de utilizac;:ao 

coletiva, designadamente no Late E8 do Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL). 

A area do Late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de edificios existentes (n.Q 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Calc;:ada das Lajes). 

Tratando-se de um "Espac;:o a Consolidar", o Plano preconiza a reestruturac;:ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de cooperac;:ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualificac;:ao e dando continuidade ao espac;:o ja construido, anexo a lgreja, atraves da 

implementac;:ao de areas verdes de utilizac;:ao polivalente, assim como estabelecendo ligac;:oes 

pedonais que constituirao em simultaneo eixos panoramicos sabre o rio Tejo e areas 

circundantes, designadamente a sui do n2 60 da Calc;:ada da Lajes. 

A urbanizac;:ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o dominio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamentos coletivos e espac;:os verdes e de 

utilizac;:ao coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implantacao das novas construc;:oes, que viabilizam toda a intervenc;:ao, junto aos arruamentos 

existentes - por um lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, 

permitindo disponibilizar grandes areas destinadas a espac;:os verdes de utilizac;:ao coletiva, e 

par outro a evitar maior impermeabilizac;:ao do solo e maiores investimentos na construc;:ao de 

novas arruamentos. 

A integrac;:ao do edificio de equipamento, proposto para o Late E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em relac;:ao aos edificios existentes adjacentes (n.2 61A da Calc;:ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2), no que respeita a sua relac;:ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o edificio tera no limite dais pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas constru~oes. 

De acordo com o desenho n2 4 "Explicitac;:ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espac;:o Central e Residencial Consolidado, Trac;:ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constituida par pequenas habitac;:oes em bam estado. A 

localizac;:ao de um equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisic;:ao de terreno e 

eventual demolic;:ao de parte destas construc;:oes. 
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Por outro lado a cedencia de um espac;:o para a construc;:ao de um equipamento resulta de uma 

operac;:ao urbanfstica a levar a cabo por varios investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse lote a ceder. 

0 lote proposto para o equipamento tem uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

construc;:ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira). A construc;:ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 

fachadas traseiras dos ediffcios com frente para a calc;:ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de construc;:ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o uso a que se destina o equipamento - Lar de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupac;:ao expressa relativa a carencia de equipamentos para este fim. 

Qualquer construc;:ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a seguranc;:a das construc;:oes existentes na 

proximidade. 

Para o espac;:o do antigo Clube dos Ases o Plano preve uma das entradas pedonais do novo 

jardim a construir correspondendo ao desejo da exponente. 

A construc;:ao no Lote E6, junto aos arruamentos contribuira para a viabilizac;:ao e 

disponibilizac;:ao de grande area para a construc;:ao de espac;:o verde ajardinado equipado 

dentro da UE 2. Os jardins a construir na UE 1 e na envolvente do Forte de Santa Apol6nia 

incluirao parque infantil e a eventual possibilidade de parque canino a definir nos respetivos 

projetos de espac;:os exteriores, cuja recomendac;:ao fica expressa no Relat6rio de 

Fundamentac;:ao do Plano. 

0 uso habitacional e privi legiado nas Unidade Espaciais, admitindo-se especificamente uma 

percentagem minima (20%) para outros usos incluindo o comercial nos pisos terreos o que 

permitira a sua construc;:ao nos Lotes propostos no Plano, designadamente no Lote E6. 

Serao criados mais dois jardins, um com 9000 m2 (na UE 1, a sui da lgreja de Sao Francisco de 

Assis) e outro com aproximadamente 1800 m2 (na UE 2, junto a Avenida Afonso Ill). Deverao 

considerar-se tambem o jardim a reconstruir na area do Forte de Santa Apol6nia, bem como a 

valorizac;:ao do geomonumento ai existente eo jardim a construir a sui poente do Convento de 

Santos-o-Novo em area fronteira a escola Patricio Prazeres. 

No espac;:o envolvente ao Forte de Santa Apol6nia, na sequencia de projeto municipal de 

carater provis6rio, foram plantadas hortas. 0 desenho do espac;:o publico apresentado no 

Plano e indicativa e baseia-se no ultimo estudo realizado na ex. Direc;:ao Municipal de 

Ambiente Urbano (atual Direc;:ao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia) 
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para reconversao de todo o espa~o envolvente ao Forte, incluindo a reconversao das hortas 

{estando atualmente em estudo a sua relocaliza~ao em local proximo}. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven~ao. Em resultado do desenho urbano definido, o Plano observa e excede a superffcie 

vegetal ponderada estabelecida pelo PDML para as novas constru~.6es a implantar. E ainda 

conservado o "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, com exce~ao do 

Lote E7. De notar que as areas de cedencia para espa~os verdes ult rapassam o mfnimo exigido 

pelo PDML, considerando-se assim garantida a necessaria permeabilidade dos solos. 

A proposta de que a area do Lote E6 seja destinada a zona verde de lazer, com equipamentos 

desportivos comunitarios, parque infantil e parque canino nao se enquadra, desta forma, no 

modelo urbano proposto, uma vez que as areas verdes programadas no Plano constituem uma 

percentagem adequada as necessidades identificadas. 0 aumento destas areas e a diminui~ao 

da superffcie de pavimento para constru~ao prevista nao permitiria as devidas cedencias para 

o domfnio municipal no ambito das opera~oes urbanfsticas a realizar e consequentemente a 

viabiliza~ao dos jardins propostos. 

Proposta de decisao: Desfavoravel, previsto no Plano 

4.2.17. 11162/EXP/2018 

(igual aos n2 8, 10, 11 e 13) 

- area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.17.1 Sfntese da Participa~ao 

E apresentada uma reclama~ao relativa a loca l iza~ao do edif fcio destinado a equipamento 

{parcela E8), referindo que o local proposto provocara grandes constrangimentos aos edificios 

e a area verde existentes {jardins e hortas), pelas seguintes razoes: 

Proximidade demasiada da parcela E8 aos ediffcios existentes (n2 61A, Lotes 1 e 2); 

Perda de vista sabre o futuro jardim e atual vista de rio; 

Ficarem os ediffcios existentes "emparedados", cercados pelo "grande" volume de 

constru~ao proposto para as parcelas ES, E6 e E8; 

Diminui~ao da area de zona verde; 

lmplica~ao com as arvores de grande porte existentes; 

Destrui~ao de hortas existentes; 

lmpermeabiliza~ao dos solos com eventual interferencia na seguran~a dos pisos 

terreos e subterraneos dos lotes referidos. 
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Protesta ainda relativamente ao numero de pisos propostos para a parcela E6 (9 Pisos) 

referindo que o mesmo ultrapassa a altura dos ediffcios existentes na envolvente. Por outro 

lado, e referido que o Plano nao preve oferta de estacionamento publico onde atualmente se 

verifica estacionamento abusivo (Avenida Afonso Ill). 

E proposta uma nova localiza~ao para o ediffcio de equipamento nas instala~oes do antigo 

Clube dos Ases (entre o ediffcio do Lote 1 eo Lote 60 da Cal~ada das Lajes). 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de seis reclama~oes de conteudo identico subscritas 

por residentes no ediffcio da Cal~ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as Unidades 

Espaciais 1 e 2 (10903/EXP/2018, 11098/EXP/2018, 11101/EXP/2018, 11119/EXP/2018, 

11162/EXP/2018 e 11272/EXP/2018). 

4.2.17.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbano o Plano prop6e a constru~ao de um ediffcio com 

dois pisos no Lote E8, destinado a equipamento de utiliza~ao coletiva, em resposta a carencia 

de centro de dia/lar de idosos identificada. 

A area do Lote E8 insere-se num tecido urbano desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz dos ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

A implanta~ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia, a tardoz do nQ 61A (Lotes 1 e 2) da Cal~ada 

das Lajes, vira beneficiar e valorizar estes lotes atraves da prote~ao da sua veda~ao/limite 

poente e da qualifica~ao do espa~o atualmente desordenado, com a constru~ao de um jardim 

publico imediatamente adjacente. 

Tratando-se de um "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestrutura~ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao tendo presente o objetivo da sua qualifica~ao e dando continuidade 

ao espa~o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da implementa.;:ao de areas verdes de 

utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes pedonais que constituirao em 

simultaneo eixos panoramicos sobre o rio Tejo e areas circundantes, assinalados na Planta de 

lmplanta~ao. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espa9os verdes e de 

utiliza9ao publica, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

Privilegia-se a implanta~ao das novas constru96es junto aos arruamentos existentes - por um 

lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar 

grandes areas destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabiliza9ao do solo e maiores investimentos na constru9ao de novos arruamentos. 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, relac;ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da constru~ao proposta para o Lote E8, designadamente em 
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relac;:ao aos ediffcios existentes no n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Calc;:ada das Lajes, o ediflcio 

tera no limite, como ja foi referido, dois pisos acima do solo, respeitando o necessario 

afastamento a essas construc;:oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integrac;:ao. 

A localizac;:ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia no Lote E8 da UE 1 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira). 

A interferencia nas vistas a partir das respetivas frac;:oes habitacionais sera minima 

considerando que o equipamento tera apenas dois pisos acima o solo e o enquadramento dos 

lotes do lado poente sera rematado e valorizado pela nova construc;:ao bern como pelo espac;:o 

verde de util izac;:ao coletiva. 

Qualquer construc;:ao no Lote E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguranc;:a das construc;:oes existentes na proximidade, designadamente no que diz 

respeito a construc;:ao de caves. 

E filosofia do Plano a manutenc;:ao do maior numero possfvel de arvores existentes 

designadamente as de grande porte. Apenas uma destas arvores de grande porte se encontra 

vulneravel relativamente a nova construc;:ao prevista para o equipamento. Foi introduzida no 

Relat6rio de Fundamentac;:ao do Plano referenda a exigencia de que o respetivo projeto de 

arquitetura tenha presente este condicionamento. A arvore s6 nao sera mantida no caso de se 

verificar essa impossibilidade, que sera sempre, em qualquer caso, devidamente 

fundamentada e justificada. A alternativa da sua preservac;:ao noutro local do mesmo jardim 

sera previamente avaliada. 

A eventual interferencia das construc;:6es previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

frac;:oes dos ediflcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa {PDML). 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valorizac;:ao das relac;:oes visua is estabelecidas a partir dos espac;:os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e prac;:as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habitac;:oes. 

Em resposta a diversas reclamac;:oes o lndice de edificabilidade a aplicar as diferentes 

operac;:oes urbanlsticas, a realizar no ambito das Unidades Espaciais propostas, foi reduzido e e 

agora de 1,4 nos "Espac;:os Centrais e Habitacionais a Consolidar". Este fndice aplica-se por 

igual a todas as parcelas localizadas nesta categoria de espac;:o. De acordo com o PDML, 

poderia ser menor ou igual a 1,5. Com o PPCL garante-se e fundamenta-se ser de 1,4, caso a 

soluc;:ao conjunta preconizada seja implementada. 

0 Lote ES proposto preve ediflcios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momento, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de urn numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes {PPCL) abaixo do admitido no PDML. 
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0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e igual ou inferior ao das constru~oes 

adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se que no Late E6 se reduziu um piso. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven~ao. Em resultado do desenho urbana definido, o Plano observa e excede a superficie 

vegetal ponderada estabelecida pelo PDML para as novas constru~oes a implantar. E ainda 

conservado o "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, com exce~ao do 

Late E7 que, de acordo como PDML nao ultrapassa 10% da area total desse logradouro, e que 

permite o remate da frente urbana da Cal~ada das Lajes em area ja liberta da atividade 

agricola e nao apropriada para atividades de recreio e lazer. De notar que as areas de cedencia 

para espa~os verdes ultrapassam o mfnimo exigido pelo PDML, considerando-se assim 

garantida a necessaria permeabilidade dos solos. 

0 Plano cumpre os parametres de estacionamento definidos no PDML, preve o 

reordenamento do estacionamento publico a superficie, destacan·do-se a previsao de um 

mfnimo de 60 lugares de estacionamento em estrutura coberta tambem para usa publico. Em 

conjunto com o Late E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) este 

conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento 

do respetivo estacionamento. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.18. 11163/EXP/2018 

Cepense Constru~oes Lda. 

representando 9,97% da area da Unidade de Execu~ao. 

4.2.18.1 Sintese da Participa~ao 

Refere que na Unidade Espacial 2 (UE2) existem mais parcelas, do que as assinaladas em 

planta, designadamente do domfnio publico. E sugerido que na area da UE2 sejam 

identificadas 12 parcelas cadastrais, ao inves das 9 parcelas identificadas na Planta de 

Cadastre, nomeadamente, tres parcelas de domfnio privado Municipal que totalizam uma area 

de 2453,50 m2
• Afirma tambem que o Plano nao estabelece, na opera~ao dos direitos de 

edificabilidade, uma rela~ao direta entre as tres parcelas de dimensao relevante para a 

opera~ao urbanfstica (14, 15 e 16) e a superffcie de pavimento maxima prevista para os dais 

lotes que surgirao em seu Iugar, E5 e E6. 
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Apresenta um calculo relative a percentagem de superficie de pavimento maxima para cada 

uma dessas parcelas " ... partindo de uma area registada de 6.974,00 m2 para uma superficie de 

pavimentos maxima de 12.570 m2 
•.• " resultando assim um fndice de edificabilidade 

aproximado que afirma ser de 1,8 e nesse pressuposto apresenta uma tabela onde propoe 

uma redistribui~ao da superffcie de pavimento por cada uma das parcelas que identifica. 

Propoe ainda que a CML permute a sua alegada capacidade edificat6ria pela execu~ao, por 

parte dos proprietaries das parcelas 14, 15, e 16+17+18, da totalidade das obras de 

urbaniza~ao, aumentando assim a capacidade edificat6ria das parcelas originais 14, 15 e 16 

para 17600 m2 de superffcie maxima de pavimento na UE2, propondo ainda que a superffcie 

de pavimento das parcelas 14 e 15 seja concretizada na parcela E6 e a das parcelas 16+17+18 

seja concret izada na parcela E5. 

De forma a acolher o aumento de superffcie de pavimento proposto refere a necessidade de 

uma nova solu~ao de desenho urbano para a parcela E6 admitindo ,que o ediffcio a construir 

nessa parcela possa ter 15 pisos, com forma cilfndrica, libertando espa~o publico, 

salvaguardando o sistema de vistas e promovendo melhor articu la~ao das malhas urbanas em 

presen~a. Apresenta imagens com simula~ao volumetrica e exemplos com refer€mcias da 

integra~ao de torres do mesmo tipo daquela que propoe. 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de tres exposi~oes de conteudo identico subscritas 

por proprietaries de parcelas inseridas na Unidade Espacial 2 {11163/EXP/2018, 

11165/EXP/2018, e 11166/EXP/2018). 

4.2.18.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao 

Relativamente a contabiliza~ao de areas para efeito de aplica~ao do indice de edificabilidade, a 

versao do Plano colocada a Discussao Publica refere que " ... de acordo como novo zonamento 

efetuado no ambito do Plano de Pormenor sao exclufdas de contabiliza~ao as areas que ja 

integram o dominic publico e que mantem essa natureza ... " (Programa de Execu~ao e Plano de 

Financiamento colocado a Discussao Publica, pagina 6, Quadro 1, nota de rodape com o nQ 1). 

A essas areas o Plano nao atribui capacidade edificat6ria no ambito da Unidade de Execu~ao 

agora proposta, mantendo-se o mesmo criterio, o que justifica o facto de a CML nao ter 

praticamente capacidade edificat6ria da qual prescindir como propost o na participa~ao. 

As parcelas da CML identificadas na participa~ao ja constituem domfnio publico pelo que, pelo 

atras exposto, nao foram consideradas no calculo da superffcie de pavimento da Unidade de 

Execu~ao. Sao apenas considerados agora 9,1 m2 de area municipal que sera integrada no Lote 

E4 proposto. 

Ao contrario do que e referido na participa~ao, a proposta do Plano especificava, no Programa 

de Execu~ao e Plano de Financiamento, Pagina 11, Quadro 4, os Lotes nos quais se 

concretizariam os direitos de edificabilidade previstos para cada parcela original aplicando o 

fndice previsto naquela versao do Plano. 

Na atual versao do Plano, do mesmo modo o Quadro 4 especifica, para cada parcela original, 

o(s) Lote(s) onde se concretizarao os direitos concretes de edifica~ao, bern como a respetiva 
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superffcie de pavimento concreta a adjudicar ou a compensar, valores obtidos atraves da 

aplica~ao do fndice de edificabilidade majorado de 1,2 para 1,4 a area de cada parcela inclufda 

na categoria de "Espa~o Central e Habitacional a Consolidar" a que se soma a superffcie de 

pavimento a atribuir face ao acrescimo as cedencias previsto. 

Assim os direitos de edificabilidade das parcelas originais nQ14 e nQ16 serao concretizados nos 

novas Lotes E5.1 e ES (parte) -de facto por lapso vinha referido E6, lapso este agora corrigido 

e os direitos da parcela original nQ15 no novo Late E6 - tambem por lapso vinha referido E7, 

lapso agora igualmente corrigido. 

No Regulamento do Plano (Artigo 30Q) assim como no Programa de Execu~ao e Plano de 

Financiamento mantem-se explfcito na atual versao do Plano (anteriormente na Pag. 7 desse 

Programa) que se preve a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um conjunto de areas 

destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espa~os verdes e de utiliza~ao coletiva, 

areas estas definidas a partir da aplica~ao dos parametros de dimensionamento estabelecidos 

no nQ 1 do artigo 88Q do regulamento do PDML. 

No caso dos proprietarios abrangidos pela Unidade Espacial 2 a area de cedencia resultante da 

opera~ao urbanfstica era inferior a area de cedencia resultante do seu calculo aplicado a 
superficie de pavimento proposta para essa mesma opera~ao. 

Pelo contrario na UE1 a area de cedencia resultante da opera~ao urbanfstica era superior a 

area de cedencia resultante do seu calculo aplicado a superficie de pavimento proposta para 

essa mesma opera~ao. 

Optou-se assim, na atual versao do Plano, por propor uma (mica Unidade de Execu~ao, 

mantendo as Unidades Espaciais como referenda para um eventual faseamento das opera~oes 

urbanfsticas, de forma a equilibrar e a garantir uma justa distribui~ao de encargos e beneficios. 

Concretizam-se assim parte das cedencias de toda a Unidade de Execu~ao no terreno da 

parcela original nQ 1 (area destinada a Espa~o Verde de Recreio e Produ~ao). 0 Programa de 

Execu~ao e Plano de Financiamento estabelece por este motivo, adicionalmente, uma 

perequa~ao de cedencias de forma a garantir uma justa compensa~ao das mesmas e 

demonstra que desta forma, em conjunto, as duas Unidades Espaciais cumprem na integra os 

parametros de cedencia definidos no PDML. 

A sugestao de que a compensa~ao financeira aos proprietarios das parcelas originais nQ 17 e 

nQ18 seja realizada pelos investidores que assumirem a responsabilidade de execu~ao das 

propostas para a Unidade de Execu~ao encontra-se contemplada no Plano, assim como aos 

restantes proprietarios que nao concretizarao edificabilidade. A sua grandeza encontra-se 

estimada em m2 de superffcie de pavimento, nao se definindo o valor do solo que devera ser 

objeto de negocia~ao entre os diversos proprietarios no ambito do contrato de urbaniza~ao a 

celebrar. 

A superffcie de pavimento maxima resulta da aplica~ao do fndice 1,4 de igual forma, e de 

acordo com os criterios definidos no Plano, a todos os proprietaries. Na versao atualizada do 
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Plano considera-se apenas uma Unidade de Execu~ao (havendo abertura para mais do que 

uma unidade caso os proprietarios assim o entendam. 

Em todo o caso nao seria correto (no caso da Unidade Espacial 2) fazer simplesmente a sua 

distribui~ao proporcional somente pelas parcelas originais 14, 15 e 16 (ver Programa de 

Execu~ao e Plano Financiamento). Deverao sempre ser considerados adicionalmente os 

valores a compensar aos restantes proprietarios, ou seja uma parte da edificabilidade 

considerada e devida aos restantes proprietarios em forma de compensa~ao. 0 Plano 

estabelece ainda os valores de superficie de pavimento maximos para cada um dos novos lotes 

propostos. 

Nao havendo Iugar a aumento de superficie de pavimento, como sugerido, uma vez que o 

indice maximo e o aplicado pelo Plano (1A) e ainda assim ja majorado justificadamente de 

acordo com o Relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta, a proposta de constru~ao de uma 

torre de 15 pisos nao se mostra viavel. Acresce o disposto no nQ 3 do artigo 60Q do PDML, 

designadamente no que se refere a colmata~ao de malhas urbanas, pretendendo-se neste 

local uma harmoniza~ao e conjuga~ao de volumes progressiva e descendente em dire~ao aos 

espa~os verdes a construir, de forma a nao interferir com o sistema de vistas definido no 

PDML. 

0 Sistema de Vistas da cidade tem como objetivo a salvaguarda e a valoriza~ao das rela~oes 

visuais estabelecidas a partir dos espa~os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e pra~as e arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas). 

A proposta apresentada teria impacto na vista a partir dos dois Pont os de Vista Dominantes 

assinalados no PDML com angulo de visao que abrangem esta area: Parque da Mata da Madre 

de Deus e Alto da Eira, garantindo-se que as rela~oes visuais a partir destes dois pontos nao 

sao prejudicadas (ver Relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta). 

0 Plano define a volumetria maxima das constru~oes pelo que a concretiza~ao da arquitetura 

dos edificios sera realizada ao nivel do projeto e nao exclui a forma cilindrica. 

Proposta de decisao: Desfavoravel 

4.2.19. 11165/EXP/2018 

parcela original nQ 16, representando 13,21% da area da Unidade de Execu~ao . 
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4.2.19.1 Sintese da Participa~ao 

Refere que na Unidade Espacial 2 existem mais parcelas, do que as assinaladas em planta, 
designadamente do dominic publico. E sugerido que na area da UE 2 sejam identificadas 12 
parcelas cadastrais, ao inves das 9 parcelas identificadas na Planta de Cadastro, 
nomeadamente, tres parcelas de dominic privado Municipal que totalizam uma area de 
2453,50 m2

• Afirma tambem que o Plano nao estabelece, na opera~ao dos direitos de 
edificabilidade, uma rela~ao direta entre as tres parcelas de dimensao relevante para a 
opera~ao urbanistica (14, 15 e 16) e a superficie de pavimento maxima prevista para os dois 
lotes que surgirao em seu Iugar, E5 e E6. 

Apresenta um calculo relative a percentagem de superficie de pavimento maxima para cada 

uma dessas parcelas " ... partindo de uma area registada de 6.974,00 m2 para uma superficie de 

pavimentos maxima de 12.570 m2 
... " resultando assim um indice de edificabilidade 

aproximado que afirma ser de 1,8 e nesse pressuposto apresenta uma tabela onde propoe 

uma redistribui~ao da superficie de pavimento por cada uma das parcelas que identifica. 

Propoe ainda que a CML permute a sua alegada capacidade edificat6ria pela execu~ao, por 

parte dos proprietaries das parcelas 14, 15, e 16+17+18, da totalidade das obras de 

urbaniza~ao, aumentando assim a capacidade edificat6ria das parcelas originais 14, 15 e 16 

para 17600 m2 de superffcie maxima de pavimento na UE 2, propondo ainda que a superffcie 

de pavimento das parcelas 14 e 15 seja concretizada na parcela E6 e a das parcelas 16+17+18 

seja concretizada na parcela ES. 

De forma a acolher o aumento de superficie de pavimento proposto refere a necessidade de 

uma nova solu~ao de desenho urbano para a parcela E6 admitindo que o edificio a construir 

nessa parcela possa ter 15 pisos, com forma cilindrica, libertando espa~o publico, 

salvaguardando o sistema de vistas e promovendo melhor articula~ao das malhas urbanas em 

presen~a. Apresenta imagens com simula~ao volumetrica e exemplos com referencias da 

integra~ao de torres do mesmo tipo daquela que propoe. 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de tres exposi~oes de conteudo identico subscritas 

por proprietaries de parcelas inseridas na Unidade Espacial 2 (11163/EXP/2018, 

11165/EXP/2018, e 11166/EXP/2018). 

4.2.19.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Relativamente a contabiliza~ao de areas para efeito de aplica~ao do indice de edificabilidade, a 

versao do Plano colocada a Discussao Publica refere que " ... de acordo com o novo zonamento 

efetuado no ambito do Plano de Pormenor sao excluidas de contabiliza~ao as areas que ja 

integram o dominic publico e que mantem essa natureza ... " (Programa de Execu~ao e Plano de 

Financiamento colocado a Discussao Publica, pagina 6, Quadro 1, nota de rodape com o nQ 1). 

A essas areas o Plano nao atribui capacidade edificat6ria no ambito da Unidade de Execu~ao 

agora proposta, mantendo-se o mesmo criteria, o que justifica o facto de a CML nao ter 

praticamente capacidade edificat6ria da qual prescindir como proposto na participa~ao. 

As parcelas da CML identificadas na participa~ao ja constituem dominic publico pelo que, pelo 

atras exposto, nao foram consideradas no calculo da superffcie de pavimento da Unidade de 
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Execu~ao. Sao apenas considerados agora 9,1 m2 de area municipal que sera integrada no Late 

E4 proposto. 

Ao contrario do que e referido na participa~ao, a proposta do Plano especificava, no Programa 

de Execu~ao e Plano de Financiamento, Pagina 11, Quadro 4, os Lotes nos quais se 

concretizariam os direitos de edificabilidade previstos para cada parcela original aplicando o 

fndice previsto naquela versao do Plano. 

Na atual versao do Plano, do mesmo modo o Quadro 4 especifica, para cada parcela original, o 

Lote onde se concretizarao os direitos concretes de edifica~ao, bern como a respetiva 

superffcie de pavimento concreta a adjudicar ou a compensar, valores obtidos atraves da 

aplica~ao do fndice de edificabilidade majorado de 1,2 para 1,4 a area de cada parcela inclufda 

na categoria de "Espa~o Centra l e Habitacional a Consolidar" a que se soma a superffcie de 

pavimento a atribuir face ao acrescimo as cedencias previsto. 

Assim os direitos de ed ificabi lidade das parcelas originais nQ14 e nQ16 serao concretizados nos 

novas Lotes E5.1 e ES (parte)- de facto por lapso vinha referido E6, lapso este agora corrigido 

e os direitos da parcela original nQ15 no novo Lote E6 - tambem por lapso vinha referido E7, 

lapso agora igualmente corrigido. 

No Regulamento do Plano (Artigo 30Q) assim como no Programa de Execu~ao e Plano de 

Financiamento mantem-se explicito na atual versao do Plano (anteriormente na Pag. 7 desse 

Programa) que se preve a cedencia gratuita para o domfnio municipa l de urn conjunto de areas 

destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espa~os verdes e de utiliza~ao coletiva, 

areas estas definidas a partir da aplica~ao dos parametres de dimensionamento estabelecidos 

no nQ 1 do artigo 88Q do regulamento do PDML. 

No caso dos proprietaries abrangidos pela Unidade Espacial 2 a area de cedencia resultante da 

opera~ao urbanfstica era inferior a area de cedencia resultante do seu calculo aplicado a 

superffcie de pavimento proposta para essa mesma opera~ao. 

Pelo contrario na UE1 a area de cedencia resultante da opera~ao urbanfstica era superior a 

area de cedencia resultante do seu calculo aplicado a superffcie de pavimento proposta para 

essa mesma opera~ao. 

Optou-se assim, na atual versao do Plano, por propor uma Cmica Unidade de Execu~ao, 

mantendo as Unidades Espaciais como referenda para urn eventua l faseamento das opera~oes 

urbanfsticas, de forma a equilibrar e a garantir uma justa distribui~ao de encargos e beneffcios. 

Concretizam-se assim parte das cedencias de toda a Unidade de Execu~ao no terreno da 

parcela original nQ 1 (area destinada a Espa~o Verde de Recreio e Produ~ao). 0 Programa de 

Execu~ao e Plano de Financiamento estabelece por este motivo, adicionalmente, uma 

perequa~ao de cedencias de forma a garantir uma justa compensa~ao das mesmas e 

demonstra que desta forma, em conjunto, as duas Unidades Espaciais cumprem na integra os 

parametres de cedencia definidos no PDML. 
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A sugestao de que a compensac;ao financeira aos proprietaries das parcelas originais nQ 17 e 

nQ18 seja realizada pelos investidores que assumirem a responsabilidade de execuc;ao das 

propostas para a Unidade de Execuc;ao encontra-se contemplada no Plano, assim como aos 

restantes proprietaries que nao concretizarao edificabilidade. A sua grandeza encontra-se 

estimada em m2 de superffcie de pavimento, nao se definindo o valor do solo que devera ser 

objeto de negociac;ao entre as diversos proprietaries no ambito do contrato de urbanizac;ao a 

celebrar. 

A superffcie de pavimento maxima resulta da aplicac;ao do fndice 1,4 de igual forma, e de 

acordo com as criterios definidos no Plano, a todos as proprietaries. Na versao atualizada do 

Plano considera-se apenas uma Unidade de Execuc;ao (havendo abertura para mais do que 

uma unidade caso as proprietaries assim o entendam. 

Em todo o caso nao seria correto (no caso da Unidade Espacial 2) fazer simplesmente a sua 

distribuic;ao proporcional somente pelas parcelas originais 14, 15 e 16 (ver Programa de 

Execuc;ao e Plano Financiamento). Deverao sempre ser considerados adicionalmente as 

valores a compensar aos restantes proprietaries, au seja uma parte da edificabilidade 

considerada e devida aos restantes proprietaries em forma de compensac;ao. 0 Plano 

estabelece ainda as valores de superffcie de pavimento maxi mas para cada urn dos novas lotes 

pro pastas. 

Nao havendo Iugar a aumento de superffcie de pavimento, como sugerido, uma vez que o 

fndice maximo e o aplicado pelo Plano (1,4) e ainda assim ja majorado justificadamente de 

acordo com o Relat6rio de Fundamentac;ao da Proposta, a proposta de construc;ao de uma 

torre de 15 pisos nao se mostra viavel. Acresce o disposto no nQ 3 do artigo 6QQ do PDML, 

designadamente no que se refere a colmatac;ao de malhas urbanas, pretendendo-se neste 

local uma harmonizac;ao e conjugac;ao de volumes progressiva e descendente em direc;ao aos 

espac;os verdes a construir, de forma a nao interferir com o sistema de vistas definido no 

PDML. 

0 Sistema de Vistas da cidade tern como objetivo a salvaguarda e a valorizac;ao das relac;oes 

visuais estabelecidas a partir dos espac;os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e prac;as e arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas). 

A proposta apresentada teria impacto na vista a partir dos dais Pontos de Vista Dominantes 

assinalados no PDML com angulo de visao que abrangem esta area: Parque da Mata da Madre 

de Deus e Alto da Eira, garantindo-se que as relac;oes visuais a partir destes dais pontos nao 

sao prejudicadas (ver Relat6rio de Fundamentac;ao da Proposta). 

0 Plano define a volumetria maxima das construc;oes pelo que a concretizac;ao da arquitetura 

dos ediffcios sera realizada ao nfvel do projeto e nao exclui a forma cil fndrica. 

Proposta de decisao: Desfavoravel 
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4.2.20. 11166/EXP/2018 

(igual ao nQ 18 e 19) 

parcela original nQ 14, representando 10,92% da area da UE 2. 

4.2.20.1 Sfntese da Participa~ao 

Refere que na Unidade Espacial 2 existem mais parcelas, do que as assinaladas em planta, 
designadamente do domfnio publico. E sugerido que na area da UE 2 sejam identificadas 12 
parcelas cadastrais, ao inves das 9 parcelas identificadas na Planta de Cadastre, 
nomeadamente, tres parcelas de domfnio privado Municipal que totalizam uma area de 
2453,50 m2

• Afirma tambem que o Plano nao estabelece, na opera~ao dos direitos de 
edificabilidade, uma rela~ao direta entre as tres parcelas de dimensao relevante para a 
opera~ao urbanfstica (14, 15 e 16) e a superffcie de pavimento max'ima prevista para os dois 
lotes que surgirao em seu Iugar, E5 e E6. 

Apresenta um calculo relative a percentagem de superficie de pavimento maxima para cada 

uma dessas parcelas " ... partindo de uma area registada de 6.974,00 m2 para uma superffcie de 

pavimentos maxima de 12.570 m2 
... " resultando assim um fndice de edificabilidade 

aproximado que afirma ser de 1,8 e nesse pressuposto apresenta uma tabela onde prop6e 

uma redistribui~ao da superffcie de pavimento por cada uma das parcelas que identifica. 

Prop6e ainda que a CML permute a sua alegada capacidade edificat6ria pela execu~ao, por 

parte dos proprietaries das parcelas 14, 15, e 16+17+18, da tota lidade das obras de 

urbaniza~ao, aumentando assim a capacidade edificat6ria das parcelas originais 14, 15 e 16 

para 17600 m2 de superffcie maxima de pavimento na UE 2, propondo ainda que a superffcie 

de pavimento das parcelas 14 e 15 seja concretizada na parcela E6 e a das parcelas 16+17+18 

seja concretizada na parcela E5. 

De forma a acolher o aumento de superffcie de pavimento proposto refere a necessidade de 

uma nova solu~ao de desenho urbane para a parcela E6 admitindo que o ediffcio a construir 

nessa parcela possa ter 15 pisos, com forma cilfndrica, libertando espa~o publico, 

salvaguardando o sistema de vistas e promovendo melhor articula~ao das malhas urbanas em 

presen~a. Apresenta imagens com simula~ao volumetrica e exemplos com referencias da 

integra~ao de torres do mesmo tipo daquela que prop6e. 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de tres exposi~6es de conteudo identico subscritas 

por proprietaries de parcelas inseridas na Unidade Espacial 2 {11163/EXP/2018, 

11165/EXP/2018, e 11166/EXP/2018). 
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4.2.20.2 Analise e Pondera!;ao da Participa!;ao 

Relativamente a contabilizac;:ao de areas para efeito de aplicac;:ao do lndice de edificabilidade, a 

versao do Plano colocada a Discussao Publica refere que " ... de acordo com o novo zonamento 

efetuado no ambito do Plano de Pormenor sao excluldas de contabilizac;:ao as areas que ja 

integram o domlnio publico e que mantem essa natureza ... " (Programa de Execuc;:ao e Plano de 

Financiamento colocado a Discussao Publica, pagina 6, Quadro 1, nota de rodape com o nQ 1). 

A essas areas o Plano nao atribui capacidade edificat6ria no ambito da Unidade de Execuc;:ao 

agora proposta, mantendo-se o mesmo criteria, o que justifica o facto de a CML nao ter 

praticamente capacidade edificat6ria da qual prescindir como proposto na participac;:ao. 

As parcelas da CML identificadas na participac;:ao ja constituem domlnio publico pelo que, pelo 

atras exposto, nao foram consideradas no calculo da superflcie de pavimento da Unidade de 

Execuc;:ao. Sao apenas considerados agora 9,1 m2 de area municipal q'ue sera integrada no Lote 

E4 proposto. 

Ao contrario do que e referido na participac;:ao, a proposta do Plano especificava, no Programa 

de Execuc;:ao e Plano de Financiamento, Pagina 11, Quadro 4, os Lotes nos quais se 

concretizariam os direitos de edificabilidade previstos para cada parcela original aplicando o 

lndice previsto naquela versao do Plano. 

Na atual versao do Plano, do mesmo modo o Quadro 4 especifica, para cada parcela original, o 

Lote onde se concretizarao os direitos concretes de edificac;:ao, bem como a respetiva 

superflcie de pavimento concreta a adjudicar ou a compensar, valores obtidos atraves da 

aplicac;:ao do lndice de edificabilidade majorado de 1,2 para 1,4 a area de cada parcela inclufda 

na categoria de "Espac;:o Central e Habitacional a Consolidar" a que se soma a superffcie de 

pavimento a atribuir face ao acrescimo as cedencias previsto. 

Assim os direitos de edificabilidade das parcelas originais nQ14 e nQ16 serao concretizados nos 

novos Lotes E5.1 e ES (parte) -de facto por lapso vinha referido E6, lapso este agora corrigido 

e os direitos da parcela original nQ1S no novo Lote E6 - tambem por lapso vinha referido E7, 

lapso agora igualmente corrigido. 

No Regulamento do Plano (Artigo 30Q) assim como no Programa de Execuc;:ao e Plano de 

Financiamento mantem-se explfcito na atual versao do Plano (anteriormente na Pag. 7 desse 

Programa) que se preve a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um conjunto de areas 

destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espac;:os verdes e de utilizac;:ao coletiva, 

areas estas definidas a partir da aplicac;:ao dos parametres de dimensionamento estabelecidos 

no nQ 1 do artigo 88Q do regulamento do PDML. 

No caso dos proprietaries abrangidos pela Unidade Espacial 2 a area de cedencia resultante da 

operac;:ao urbanfstica era inferior a area de cedencia resultante do seu calculo aplicado a 

superffcie de pavimento proposta para essa mesma operac;:ao. 

Pelo contrario na UE1 a area de cedencia resultante da operac;:ao urbanfstica era superior a 
area de cedencia resultante do seu calculo aplicado a superficie de pavimento proposta para 

essa mesma operac;:ao. 
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Optou-se assim, na atual versao do Plano, por propor uma (mica Unidade de Execuc;:ao, 

mantendo as Unidades Espaciais como referenda para um eventual faseamento das operac;:oes 

urbanfsticas, de forma a equilibrar e a garantir uma justa distribuic;:ao de encargos e beneffcios. 

Concretizam-se assim parte das cedencias de toda a Unidade de Execuc;:ao no terreno da 

parcela original nQ 1 (area destinada a Espac;:o Verde de Recreio e Produc;:ao). 0 Programa de 

Execuc;:ao e Plano de Financiamento estabelece por este motivo, adicionalmente, uma 

perequac;:ao de cedencias de forma a garantir uma justa compensac;:ao das mesmas e 

demonstra que desta forma, em conjunto, as duas Unidades Espaciais cumprem na Integra os 

parametres de cedencia definidos no PDML. 

A sugestao de que a compensac;:ao financeira aos proprietaries das parcelas originais nQ 17 e 

nQ18 seja realizada pelos investidores que assumirem a responsabilidade de execuc;:ao das 

propostas para a Unidade de Execuc;:ao encontra-se contemplada no Plano, assim como aos 

restantes proprietaries que nao concretizarao edificabilidade. A sua grandeza encontra-se 

estimada em m2 de superffcie de pavimento, nao se definindo o valor do solo que devera ser 

objeto de negociac;:ao entre os diversos proprietaries no ambito do contrato de urbanizac;:ao a 

celebrar. 

A superffcie de pavimento maxima resulta da aplicac;:ao do fndice 1,4 de igual forma, e de 

acordo com os criterios definidos no Plano, a todos os proprietaries. Na versao atualizada do 

Plano considera-se apenas uma Unidade de Execuc;:ao (havendo abertura para mais do que 

uma unidade caso os proprietaries assim o entendam. 

Em todo o caso nao seria correto (no caso da Unidade Espacial 2) fazer simplesmente a sua 

distribuic;:ao proporcional somente pelas parcelas originais 14, 15 e 16 (ver Programa de 

Execuc;:ao e Plano Financiamento). Deverao sempre ser considerados adicionalmente os 

valores a compensar aos restantes proprietaries, ou seja uma parte da edificabilidade 

considerada e devida aos restantes proprietaries em forma de compensac;:ao. 0 Plano 

estabelece ainda os valores de superffcie de pavimento maximos para cada urn dos novos lotes 

propostos. 

Nao havendo Iugar a aumento de superffcie de pavimento, como sugerido, uma vez que o 

fndice maximo e o aplicado pelo Plano (1,4} e ainda assim ja majorado justificadamente de 

acordo com o Relat6rio de Fundamentac;:ao da Proposta, a proposta de construc;:ao de uma 

torre de 15 pisos nao se mostra viavel. Acresce o disposto no nQ 3 do artigo 60Q do PDML, 

designadamente no que se refere a colmatac;:ao de malhas urbanas, pretendendo-se neste 

local uma harmonizac;:ao e conjugac;:ao de volumes progressiva e descendente em direc;:ao aos 

espac;:os verdes a construir, de forma a nao interferir com o sistema de vistas definido no 

PDML. 

0 Sistema de Vistas da cidade tern como objetivo a salvaguarda e a valorizac;:ao das relac;:oes 

visuais estabelecidas a partir dos espac;:os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e prac;:as e arruamentos existentes} com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas}. 
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A proposta apresentada teria impacto na vista a partir dos dais Pontos de Vista Dominantes 

assinalados no PDML com angulo de visao que abrangem esta area: Parque da Mata da Madre 

de Deus e Alto da Eira, garantindo-se que as relas:oes visuais a partir destes dais pontos nao 

sao prejudicadas (ver Relat6rio de Fundamentas:ao da Proposta). 

0 Plano define a volumetria maxima das construs:oes pelo que a concretizas:ao da arquitetura 

dos edificios sera realizada ao nfvel do projeto e nao exclui a forma cil fndrica. 

Proposta de decisao: Desfavoravel 

4.2.21. 11172/EXP/2018 

-area de intervens:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.21.1 Sintese da Participa~ao 

Manifesta regozijo pela produc;ao do Plano de Pormenor da Cals:ada das Lajes. 

Sugere que o equipamento E8 seja construfdo a oeste no topo do projetado jardim, onde nao 

prejudicaria a dimensao desse jardim e onde menos contenderia com os im6veis circundantes. 

Manifesta discordancia com a eventual possibilidade da localizas:ao desse equipamento ser 

alterada para o espas:o do antigo "Ciube dos Ases", pelo risco de insegurans:a causado aos 

pisos t erreos e garagens do seu im6vel devido a impermeabilizas:ao dos solos contfguos, pelo 

constrangimento ao acesso ao futuro jardim, e pela desconformidade volumetrica e falta de 

harmonia que causaria a implantas:ao de um volume de construs:ao nesse local. 

Sugere que seja revista a afetas:ao da area da parcela E6, devido a volumetria ja existente no 

local que considera excessiva. Prop6e para o local um equipamento multifuns:oes que 

contemple a utilizas:ao desportiva, cultural e recreativa referindo a respetiva carencia nesta 

zona da cidade. 

Solicita tambem melhores solus:oes para transportes publicos e mobilidade. 

4.2.21.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbana o Plano propoe a construs:ao de um ediffcio com 

dais pisos no Late E8, destinado a equipamento de utilizas:ao coletiva, em resposta a carencia 

de centro de dia/lar de idosos identificada. 

A area do late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos par pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de ediffcios existentes (nQ 61A, antigos lotes 1 e 2 

da Cals:ada das lajes). 
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Tratando-se de urn "Espas;o a Consolidar", o Plano preconiza a reestruturas;ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de cooperas;ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualificas;ao e dando continuidade ao espas;o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da 

implementas;ao de areas verdes de utilizas:ao polivalente, assim como estabelecendo ligas;oes 

pedonais que constituirao em simultaneo eixos panoramicos sobre o rio Tejo e areas 

circundantes, designadamente a sui do n2 60 da cals;ada da Lajes. 

A urbanizas:ao proposta preve e permite a cedencia grat uita para o domfnio municipal de urn 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espas;os verdes e de 

utilizas:ao publica, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

A solus;ao proposta privilegia a implantacao das novas construs:oes, que viabilizam toda a 

intervens:ao, junto aos arruamentos existentes - por urn lado de forma a rematar e a colmatar 

a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar grandes areas destinadas a espas:os 

verdes de utilizas:ao coletiva, e por outro a evitar maior impermeabilizas;ao do solo e maiores 

investimentos na construs:ao de novos arruamentos. 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, relas:ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da construs;ao proposta para o Lote E8, designadamente em 

relas;ao aos ediffcios existentes no n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Cals:ada das Lajes, o ediffcio 

tera no limite, como ja foi referido, dois pisos acima do solo, respeitando o necessario 

afastamento a essas construs:oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integras:ao. 

De acordo com o desenho n2 4 "Explicitas:ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espas:o Central e Residencial Consolidado, Tras:ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constitufda por pequenas habitas;oes em born estado. A 

localizas:ao de um equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisis:ao de terreno e 

eventual demolis:ao de parte destas construs:oes. 

Por outro lado a cedencia de um espas:o para a construs:ao de urn equipamento resulta de uma 

operas:ao urbanfstica a levar a cabo por varios investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse lote a ceder. 

0 lote proposto para 0 equipamento tern uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

construs:ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localizas:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de Monte Pedral -

Fundas:ao Julia Moreira). A construs:ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 

fachadas traseiras dos ediffcios com frente para a cals:ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de construs:ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o uso a que se destina o equipamento - La r de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupas:ao expressa relativa a carencia de equipamentos para este fim . 
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Qualquer constru<;:ao nas diversas parcelas designadamente no Late E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a seguran<;:a das constru<;:oes existentes na 

proximidade. 

A sui do n2 60 da Cal<;:ada das Lajes, para o espa<;:o do antigo Clube dos Ases o Plano preve a 

sua integra<;:ao no novo jardim incluindo um franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo do exponente. 

A volumetria proposta para o Late E6 foi reduzida e e, em numero de pisos (oito pisos acima 

da cota de soleira), igual ou inferior ao das constru<;:oes adjacentes ou existentes na 

proximidade, como estipulado na Proposta do Plano. A constru<;:ao no Late E6, junto aos 

arruamentos contribuira para a viabiliza<;:ao e disponibiliza<;:ao de grande area para a 

constru<;:ao de espa<;:o verde ajardinado equipado dentro da Unidade de Execu<;:ao. 

Nao se identifica necessidade de constru<;:ao de um "equipamento multifun<;:oes que 

contemple a utiliza<;:ao desportiva, cultural e recreativa" na area do Plano. Par forma a dar 

resposta a estas necessidades dos moradores que residem na zona o Plano apoia-se no 

desenvolvimento dos espa<;:os destinados a esse fim existentes na proximidade. 

Embora ja fora da area referem-se como equipamentos de proximidade as instala<;:oes 

desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos do Open3rio 

Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da altera<;:ao ao Plano de Urbaniza<;:ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa<;:ao das atuais instala<;:oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza<;:ao pela popula<;:ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica<;:ao das instala<;:oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalifica<;:ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dire<;:ao do proprio clube. 

A colmata<;:ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programa<;:ao realizada a 

nlvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

No que se refere a piscina da Penha de Fran<;:a com obra em curso, preve-se que vira a ter 

gestao direta da Junta de Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade 

de futura concessao. Quer a distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar 

encerrada evidenciam carencia deste tipo de equipamento que flcara em parte solucionada 

com a conclusao da obra e reabertura do equipamento existente. A distancia encontra-se 

compensada pela existencia de carreira de bairro da Carris (378) que estabelece a liga<;:ao 

direta entre a area do Plano e a piscina. 

Os jardins a construir na Unidade Espacial 1 e na envolvente do Forte de Santa Apolonia 

incluirao parque infantil. 
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0 uso habitacional e privilegiado na categoria de Espac;:o Central e Habitacional a Consolidar 

que domina na Unidade de Execuc;:ao, admitindo-se especificamente uma percentagem 

minima para outros usos (20%) incluindo o comercial nos pisos terreos o que permitira a sua 

construc;:ao nos lotes propostos no Plano, designadamente no Lote E6, caso a iniciativa privada 

o determine. Nao se exclui a possibilidade de construc;:ao de um supermercado no Lote ES. 0 

uso comercial e admitido dentro dos usos compatfveis como uso habitacional. 

Refere-se adicionalmente que mais de 30% da area do Plano sera destinada a areas verdes 

(publicas e privadas) tendo sido reduzido o fndice de edificabilidade para 1,4 o que se traduz 

numa reduc;:ao da superficie de pavimento total. 

De acordo com o PDML em operac;:oes urbanisticas com mais de 300 fogos e necessaria a 

realizac;:ao de um Estudo de lmpacte de Tratego e Transportes. Neste caso, mesmo somando o 

numero de fogos previsto para cada uma das Unidades Espaciais, as quais corresponderao 

uma ou mais operac;:oes urbanfsticas, nao se preve atingir este numero total de fogos. 

Desenvolve-se no Relat6rio de Fundamentac;:ao da Proposta a caracterizac;:ao da area dos 

transportes publicos existentes bern como as medidas para melhoria da mobilidade pedonal. A 

mobilidade pedonal e ciclavel serao objeto de analise e de pormenorizac;:ao no ambito dos 

projetos de espac;:os exteriores a elaborar. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.22. 11173/EXP/2018 

(semelhante ao nQ 21) 

••••• area de intervenc;:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.22.1 Sintese da Participa~ao 

Refere que o espac;:o do antigo Clube dos Ases, que se localiza entre os ediffcios do Lote 1, nQ 

61A e o nQ 60 na Calc;:ada das Lajes e contfguo a este ultimo, se encontra atualmente 

desocupado. Tern sido uma fonte de inc6modo por causar inseguranc;:a e problemas de saude 

publica (focos de incendio, epis6dios de consume de droga e de vioiE~ncia e proliferac;:ao de 

praga de ratos que alastra as garagens das habitac;:oes pr6ximas). 

Transmite o seu agrado com a previsao de transformac;:ao deste espac;:o num acesso ao novo 

espac;:o verde a construir. 
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Mostra preocupac;:ao com a possibilidade de alterac;:ao do local do equipamento localizado na 

parcela E8 para o local do Antigo Clube dos Ases referido, criando uma barreira ffsica e visual e 

ocupando o espac;:o destinado a zona verde junto ao n2 60. Agravaria a impermeabilizac;:ao dos 

solos, criando barreira ao escoamento das aguas pluviais, podendo interferir com a seguranc;:a 

das garagens criando uma fronteira intransponfvel entre o futuro jardim e a Calc;:ada das Lajes. 

Sugere a localizac;:ao do equipamento no topo oeste da Zona Verde {UE 1), paralelamente a rua 

Lopes, o que considera que causaria menor impacto nas construc;:oes em altura existentes e 

melhoraria o enquadramento do proprio equipamento e respetiva exposic;:ao solar mantendo 

frente para a area verde prevista. 

Mantem esperanc;:a de que o espac;:o do Antigo Clube dos Ases integre o futuro jardim, como 

proposto no Plano, que julga devera ser o mais extensa possfvel incluindo " ... mais verde e 

menos betao ... " . 

Refere ainda que seria desejavel destinar a parcela E6 a urn equipamento desportivo, 

multiusos ou piscina municipal, equipamentos estes que, na sua opiniao, se encontram em 

falta nesta zona. 

4.2.22.2 Analise e Pondera!;ao da Participa!;ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbana para a Unidade de Execuc;:ao prevista no Plano de 

Pormenor da Calc;:ada das Lajes {PPCL) preve-se a construc;:ao de um ediffcio com dais pisos 

destinados a equipamento de utilizac;:ao coletiva {Lar de ldosos I Centro de Dia), 

designadamente no Late E8. 

A area do Late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos par pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Calc;:ada das Lajes). 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, rela~ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da construc;:ao proposta para o Late E8, designadamente em 

relac;:ao aos ediffcios existentes no n2 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Calc;:ada das Lajes, o ediffcio 

tera no limite dais pisos acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas 

construc;:oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integrac;:ao. 

De acordo com o desenho n2 4 "Explicitac;:ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espac;:o Central e Residencial Consolidado, Trac;:ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constitufda par pequenas habitac;:oes em bam estado. A 

localizac;:ao de urn equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisic;:ao de terreno e 

eventual demolic;:ao de parte destas construc;:oes. 

Par outro lado a cedencia de urn espac;:o para a construc;:ao de um equipamento resulta de uma 

operac;:ao urbanfstica a levar a cabo par varios investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse late a ceder. 
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0 lote proposto para 0 equipamento tem uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

construc;:ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira). A construc;:ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 

fachadas traseiras dos ediffcios com frente para a calc;:ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de construc;:ao do equipamento no topo oeste da zona verde, com frente para a rua 

Lopes, nao se mostra assim viavel. 

Qualquer construc;:ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a seguranc;:a das construc;:5es existentes na 

proximidade. 

A sui do nQ 60 da Calc;:ada das Lajes, para o espac;:o do antigo Clube dos Ases, o Plano preve a 

sua integrac;:ao no novo jardim incluindo um franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo do exponente. 

Nao se identifica necessidade de construc;:ao de um "equipamento desportivo, multiusos ou 

piscina municipal" na area do Plano. Por forma a dar resposta a estas necessidades dos 

moradores que residem na zona o Plano apoia-se no desenvolvimento dos espac;:os destinados 

a esse fim existentes na proximidade. 

Embora ja fora da area referem-se como equipamentos de proximidade as instalac;:5es 

desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos do Operario 

Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da alterac;:ao ao Plano de Urbanizac;:ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequac;:ao das atuais instalac;:oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utilizac;:ao pela populac;:ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalificac;:ao das instalac;:5es desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalificac;:ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dlirec;:ao do proprio clube. 

A colmatac;:ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programac;:ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

No que se refere a piscina da Penha de Franc;:a com obra em curso, preve-se que vira a ter 

gestao direta da Junta de Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade 

de futura concessao. Quer a distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar 
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encerrada evidenciam carencia deste tipo de equipamento que ficara em parte solucionada 

com a conclusao da obra e reabert ura do equipamento existente. A distancia encontra-se 

compensada pela existencia de carreira de bairro da Carris (37B) que estabelece a liga~ao 

direta entre a area do Plano e a piscina. 

Os jardins a construir na Unidade Espacial 1 e na envolvente do Forte de Santa Apol6nia 

incluirao parque infantil. 

A volumetria proposta para o Lote E6 foi reduzida e e, em numero de pisos (oito pisos acima 

da cota de soleira), no maximo igual ou inferior ao das constru~oes adjacentes ou existentes na 

proximidade, como estipulado na Proposta do Plano. A constru~ao no Lote E6, junto aos 

arruamentos contribuira para a viabiliza~ao e disponibiliza~ao de grande area para a 

constru~ao de espa~o verde ajardinado equipado dentro da Unidade de Execu~ao. 

0 uso habitacional e privilegiado na categoria de Espa~o Central e Habitacional a Consolidar 

que domina na Unidade de Execu~ao, admitindo-se especificamente uma percentagem 

mfnima para outros usos (20%) incluindo o comercial nos pisos terreos o que permitira a sua 

constru~ao nos lotes propostos no Plano, designadamente no Lote E6, caso a iniciativa privada 

o determine. 0 uso de equipamento e urn uso compatfvel nesta categoria de espa~o, pelo que 

embora nao previsto no Lote E6, face as necessidades identificadas, tambem nao se encont ra 

exclufdo caso a iniciativa privada o determine. 

Em conclusao refere-se que mais de 30% da area do Plano sera destinada a areas verdes 

(publicas e privadas) tendo sido reduzido o fndice de edificabilidade para 1,4 o que se traduz 

numa redu~ao da superffcie de pavimento total. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.23. 11260/EXP/2018 

(semelhante ao n2 21 e 22) 

- area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.23.1 Sfntese da Participa~ao 

Manifesta apre~o pela produ~ao do Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes. 

Sugere que o equipamento E8 seja construfdo a oeste do projetado jardim, contfguo a rua 

Lopes, on de teria menor impacto no espa~o desse jardim enos im6veis circundantes. 
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Caso esta hip6tese nao seja viavel sugere que se mantenha no local proposto pelo Plano e que 

em nenhuma circunstancia seja colocado junto ao n.Q 60 da Cal~ada das Lajes. 

Sugere que parcela E6, tenha menor numero de pisos acima do solo compensados com um 

maior numero abaixo do solo, solu~ao que considera que seria mais harmoniosa e que 

preservaria a vista a partir dos antigos Lotes 1 e 2 da Cal~ada das Lajes. 

Manifesta o desejo de verificar " ... uma forte aposta na valoriza~ao do espa~o de frente 

ribeirinha com um bom equilfbrio entre im6veis e espa~o verde e infraestruturas de apoio aos 

residentes . ... " . 

4.2.23.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbano para a Unidade de Execu~ao prevista no Plano de 

Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL) preve-se a constru~ao de urn edificio com dois pisos 

destinados a equipamento de utiliza~ao coletiva (Lar de ldosos I Centro de Dia), 

designadamente no Lote E8. 

A area do Lote E8 insere-se num tecido urbano desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de edificios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, relac;:ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da constru~ao proposta para o Lote E8, designadamente em 

rela~ao aos edificios existentes no nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Cal~ada das Lajes, o edificio 

tera no limite, dois pisos acima do solo, respeitando o necessar io afastamento a essas 

constru~oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integra~ao . 

Este equipamento permitira rematar e enquadrar a poente o embasamento dos referidos 

edificios. 

Tratando-se de um "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestrutura~ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de coopera~ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualifica~ao e dando continuidade ao espa~o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da 

implementa~ao de areas verdes de utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes 

pedonais que constituirao eixos panoramicos sobre o rio Tejo e areas circundantes, 

designadamente a sui do nQ 60 da cal~ada da Lajes. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o dominio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espa~os verdes e de 

utiliza~ao coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

De acordo com o desenho nQ 4 "Explicita~ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espa~o Central e Residencial Consolidado, Tra~ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constituida por pequenas habita~oes em bom estado. A 
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localizac;ao de um equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisic;ao de terreno e 

eventual demolic;ao de parte destas construc;oes. 

Por outro lado a cedencia de um espac;o para a construc;ao de um equipamento resulta de uma 

operac;ao urbanistica a levar a cabo por varios investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse lote a ceder. 

0 lote proposto para o equipamento tern uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

construc;ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localizac;ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de Monte Pedral -

Fundac;ao Julia Moreira). A construc;ao prevista permitira ainda rematar o nivel inferior das 

fachadas traseiras dos edificios com frente para a calc;ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de construc;ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. 

Qualquer construc;ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida de 

projeto de licenciamento que garantira a seguranc;a das construc;6es existentes na 

proximidade. 

A sui do n2 60 da Calc;ada das Lajes, para o espac;o do antigo Clube dos Ases, o Plano preve a 

sua integrac;ao no novo jardim incluindo um franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo do exponente. 

A volumetria proposta para o Lote E6 foi reduzida e e, em numero de pisos (oito pisos acima 

da cota de soleira), igual ou inferior ao das construc;oes com que confronta ou existentes na 

proximidade, como estipulado na Proposta do Plano. 

As construc;oes previstas no PPCL para os Lotes ES, E5.1 e E6 contribuirao para a viabilizac;ao e 

disponibilizac;ao de grande area destinada a construc;ao de espac;o verde ajardinado equipado 

dentro das Unidades Espaciais. Os jardins a construir na UE 1 e na envolvente do Forte de 

Santa Apol6nia incluirao parque infantil. Nao se limita no Plano o numero de caves. 

A construc;ao de caves prevista no Lote E6 destina-se a estacionamento privado das habitac;oes 

e de outros usos a instalar neste lote. 

0 uso habitacional e privilegiado na categoria de Espac;o Central e Habitacional a Consolidar 

que domina na Unidade de Execuc;ao, admitindo-se especificamente uma percentagem 

minima para outros usos (20%) incluindo o comercial nos pisos terreos o que permitira a sua 

construc;ao nos lotes propostos no Plano, designadamente no Lote E6, caso a iniciativa privada 

o determine, nao se excluindo usos compatfveis nos quais se inclui o equipamento. 

0 PPLC respeita o Sistema de Vistas definido no Plano Diretor Municipal. 0 Sistema de Vistas 

da cidade tern como objetivo a salvaguarda e valorizac;ao das relac;oes visuais estabelecidas a 
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partir dos espas;os publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e 

pras:as e arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao 

abrangendo, neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das 

habitas:oes. Pelo contrario as panoramicas a partir dos espas:os publicos existentes e a criar 

serao valorizadas, designadamente para a area da frente ribeirinha . 

Relativamente ao desejo manifestado de verificar " ... uma forte aposta na valorizas:ao do 

espac;o de frente ribeirinha com um bom equilfbrio entre im6veis e espac;o verde e 

infraestruturas de apoio aos residentes .... ", sem certeza, presume-se que se prende com a 

vista da frente ribei rinha a partir da area do Plano. 

Esclarece-se assim que, de facto, tem havido por parte da CML uma forte aposta na 

valorizas:ao do espac;o da frente ribeirinha da cidade, comprovado pelas recentes obras 

realizadas, assim como pelas propostas ja aprovadas para continuac;ao do desenvolvimento 

dessa area, que podem ser consultadas no site da CML. No entanto nao se devera esquecer 

que Lisboa e uma cidade portuaria onde as atividades relacionadas com esta atividade 

continuam presentes, designadamente no setor que se encontra mais visfvel a partir da area 

do Plano, pela proximidade da linha do caminho-de-ferro. 

0 Plano identificou as necessidades na area e de acordo com as mesmas preve a construc;ao de 

novas infraestruturas de apoio aos residentes, designadamente o Lar de ldosos I Centro de Dia 

ja referido, dois parques infantis, areas verdes de utilizac;ao publica e o reordenamento da 

estrutura viaria bem como das respetivas infraestruturas de subsolo como definido no 

Programa de Execuc;ao e Plano de Financiamento. 

Proposta de decisao: Parcialmente favontvel 

4.2.24. 11271/EXP/2018 

(semelhante ao n2 14 e 15} 
Ti 

- area de intervenc;ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.24.1 Sfntese da Participa~ao 

E apresentado um conjunto de sugestoes relativas ao Plano de Pormenor da Calc;ada das Lajes 

(PPCL). Na participas;ao e referido que o espas:o do antigo Clube dos Ases, que se localiza entre 

os ediffcios do Lote 1, n2 61A e o n2 60 na Calc;ada das Lajes e contfguo a este ultimo, se 

encontra atualmente desocupado. Tem sido uma fonte de inc6modo por causar inseguranc;a e 

ate problemas de saude publica. 

Neste contexto, e proposto que o espac;o do antigo Clube dos Ases, bem como a sua area 

circundante integrem o futuro Jardim a construir, tal como proposto no Plano, valorizando 
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assim as liga~oes pedonais entre o Jardim e os arruamentos existentes, nomeadamente, a 

Cal~ada das Lajes e a Avenida Afonso Ill. 

Por outro lado, e manifestado desagrado na eventualidade do modelo urbana equacionar a 

relocaliza~ao do ediflcio destinado a equipamento (parcela E8) numa loca liza~ao proxima do 

nQ 60 da Cal~ada das Lajes, alegando que podera interferir com a seguran~a dos pisos terreos e 

garagens, alem de poder criar uma "fronteira intransponfvel, inimiga de qualquer conceito de 

frui~ao entre o futuro jardim e a Cal~ada das Lajes." 

Perante esta eventualidade, sugere que o equipamento E8 seja "deslocado para o topo oeste, 

paralelamente a Rua Lopes, onde causaria menos impacto nas constru~oes ja edificadas". 

Propoe tambem que para a parcela E6 se opte pela constru~ao de um "equipamento 

desportivo, multiusos ou piscina municipal" par forma a dar resposta a carencia de instala~oes 

desportivas da rede municipal para os moradores que residem na zona. 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de cinco reclama~oes de conteudo identico 

subscritas por residentes no edifkio da Cal~ada das Lajes, n.Q 60, que se localiza entre as 

Unidades Espaciais 1 e 2 {11120/EXP/2018, 11123/EXP/2018, 11271/EXP/2018, 

11273/EXP/2018 e 11278/EXP/2018). 

4.2.24.2 Analise e Pondera!;ao da Participa!;ao. Proposta de Decisao 

0 espa~o do antigo Clube dos Ases nao constitui em si uma parcela cadastral independente. 

lnsere-se na parcela original nQ 1, integrada na Unidade Espacial1 (UE1). 

Nos termos da proposta do modelo urbana do Plano e prevista a constru~ao de um ediffcio 

com dais pisos destinados a equipamento de util iza~ao coletiva, designadamente no Late E8 

proposto. 

A area do Late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos par pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

Tratando-se de um "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestrutura~ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de coopera~ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualifica~ao e dando continuidade ao espa~o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da 

implementa~ao de areas verdes de utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes 

pedonais que constituirao em simultaneo eixos panoramicos sabre o rio Tejo e areas 

circundantes, designadamente a sui do nQ 60 da Cal~ada da Lajes. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamentos coletivos e espa~os verdes e de 

utiliza~ao coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implantacao das novas constru~oes, que viabilizam toda a interven~ao, junto aos arruamentos 
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existentes - por urn lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, 

permitindo disponibilizar grandes areas destinadas a espac;:os verdes de utilizac;:ao coletiva, e 

por outro a evitar maior impermeabilizac;:ao do solo e maiores investimentos na construc;:ao de 

novos arruamentos. 

A integrac;:ao do ediffcio de equipamento, proposto para o Lote E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em relac;:ao aos edif[cios existentes adjacentes (n.2 61A da Calc;:ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2), no que respeita a sua relac;:ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o edif[cio tera no limite dois pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas construc;oes. 

De acordo com o desenho n2 4 "Explicitac;:ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como " Espac;:o Central e Residencial Consolidado, Trac;:ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constitu[da por pequenas habitac;:oes em born estado. A 

localizac;:ao de urn equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisic;:ao de terreno e 

eventual demolic;:ao de parte destas construc;:oes. 

Por outro lado a cedencia de urn espac;:o para a construc;:ao de urn equipamento resulta de uma 

operac;:ao urbanfstica a levar a cabo por varios investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse lote a ceder. 

0 lote proposto para o equipamento tern uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

construc;:ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

ed ificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a urn Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira). A construc;:ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 

fachadas traseiras dos ediffcios com frente para a calc;:ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de construc;ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o uso a que se destina o equipamento - Lar de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupac;:ao expressa relativa a carencia de equipamentos para este fim. 

Qualquer construc;:ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a seguranc;:a das construc;:oes existentes na 

proximidade. 

A sui do n2 60 da Calc;:ada das Lajes, para o espac;:o do antigo Clube dos Ases o Plano preve a 

sua integrac;ao no novo jardim incluindo urn franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo da exponente. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Franc;a bern como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 
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No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada e,videnciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclu.sao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris {37B) que estabelece a liga~ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A cria~ao de novas instala<;:6es desportivas nao foi considerada pols nao se encontra 

identificada nas necessidades de equ ipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. 0 alargamento da possibilidade de utiliza~ao dos 

equipamentos existentes encontra-se em estudo, nomeadamente na Escola Patricio Prazeres 

prevendo-se a sua reabilita~ao e altera<;:ao da tipologia de Escola Basica lntegrada para Escola 

Basica de 2.Q e 3.Q ciclo com Secundario. 

Embora ja fora da area do Plano referem-se como equipamentos de proximidade as 

instala~6es desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos 

do Operario Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da altera<;:ao ao Plano de Urbaniza<;:ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa~ao das atuais instala<;:6es desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza~ao pela popula~ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica<;:ao das instala~6es desport ivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalifica<;:ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dire<;:ao do proprio clube. 

A colmata~ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programa<;:ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

Proposta de decisao: Desfavoravel, previsto no Plano 

4.2.25. 11272/EXP/2018 

(igual aos nQ 8, 10, 11, 13 e 17) 
Elsa 

- area de interven<;:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 
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4.2.25.1 Sfntese da Participa~ao 

E apresentada uma reclamas:ao relativa a localizas:ao do ediffcio destinado a equipamento 

(parcela E8), referindo que o local proposto provocara grandes constrangimentos aos ediffcios 

e a area verde existentes Uardins e hortas), pelas seguintes razoes: 

Proximidade demasiada da parcela E8 aos ediffcios existentes (nQ 61A, Lotes 1 e 2); 

Perda de vista sobre o futuro jardim e atual vista de rio; 

Ficarem os ediffcios existentes "emparedados", cercados pelo "grande" volume de 

construs:ao proposto para as parcelas ES, E6 e E8; 

Diminuis:ao da area de zona verde; 

lmplicas:ao com as arvores de grande porte existentes; 

Destruis:ao de hortas existentes; 

lmpermeabilizas:ao dos solos com eventual interferencia na segurans:a dos pisos 

terreos e subterraneos dos lotes referidos. 

Protesta ainda relativamente ao numero de pisos propostos para a parcela E6 {9 Pisos) 

referindo que o mesmo ultrapassa a altura dos ediffcios existentes il1a envolvente. Por outro 

!ado, e referido que o Plano nao preve oferta de estacionamento pulblico onde atualmente se 

verifica estacionamento abusivo (Avenida Afonso Ill). 

E proposta uma nova localizas:ao para o edificio de equipamento nas instalas:oes do antigo 

Clube dos Ases (entre o ediffcio do Lote 1 eo Lot e 60 da Cals:ada das Lajes). 

Esta participas:ao insere-se num conjunto de seis reclamas:oes de conteudo identico subscritas 

por residentes no ediffcio da Cals:ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as Unidades 

Espaciais 1 e 2 {10903/EXP/2018, 11098/EXP/2018, 11101/EXP/2018, 11119/EXP/2018, 

11162/EXP/2018 e 11272/EXP/2018). 

4.2.25.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

Nos termos da proposta do modelo urbano o Plano propoe a construs:ao de um ediffcio com 

dois pisos no Lote E8, destinado a equipamento de utilizas:ao coletiva, em resposta a carencia 

de centro de dia/lar de idosos identificada. 

A area do Lote E8 insere-se num tecido urbano desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do !ado das fachadas tardoz dos ediffcios existentes (n2 61A, antigos Lot es 1 e 2 

da Cals:ada das Lajes). 

A implantas:ao de um Lar de ldosos/Centro de Oia, a tardoz do nQ 61A (Lotes 1 e 2) da Cals:ada 

das Lajes, vira beneficiar e valorizar estes lotes atraves da protes:ao da sua vedas:ao/limite 

poente e da qualificas:ao do espas:o atualmente desordenado, com a construs:ao de um jardim 

publico imediatament e adjacente. 

Tratando-se de um "Espas:o a Consolidar", o Plano preconiza a reestruturas:ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao tendo presente o objetivo da sua qualificac;:ao e dando continuidade 
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ao espa<;o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da implementac;ao de areas verdes de 

utiliza<;ao polivalente, assim como estabelecendo liga<;oes pedonais que constituirao em 

simultaneo eixos panoramicos sabre o rio Tejo e areas circundantes, assinalados na Planta de 

lmplanta<;ao. 

A urbaniza<;ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamento coletivo e espa<;os verdes e de 

utiliza<;ao publica, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

Privilegia-se a implanta<;ao das novas constru<;oes junto aos arruamentos existentes - par um 

lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar 

grandes areas destinadas a espa<;os verdes de utiliza<;ao coletiva, e par outro a evitar maior 

impermeabiliza<;ao do solo e maiores investimentos na constru<;ao de novas arruamentos. 

No que respeita ao enquadramento na sua envolvente imediata, relac;ao volumetrica proposta, 

afastamento e numero de pisos, da constru<;ao proposta para o Late E8, designadamente em 

rela<;ao aos ediffcios existentes no nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 da Cal<;ada das Lajes, o ediffcio 

tera no limite, como ja foi referido, dais pisos acima do solo, respeitando o necessaria 

afastamento a essas constru<;oes, considerando-se salvaguardada a sua correta integra<;ao. 

A localiza<;ao de um Lar de ldosos/Centro de Dia no Late E8 da UE 1 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area e respeita os criterios de localiza<;ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto {lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude {Unidade de Saude de Monte Pedral -

Funda<;ao Julia Moreira). 

A interferencia nas vistas a partir das respetivas fra<;oes habitacionais sera minima 

considerando que o equipamento tera apenas dais pisos acima o solo e o enquadramento dos 

lotes do lado poente sera rematado e valorizado pela nova constru<;ao bern como pelo espa<;o 

verde de utiliza<;ao coletiva. 

Qualquer constru<;ao no Late E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguran<;a das constru<;oes existentes na proximidade, designadamente no que diz 

respeito a constru<;ao de caves. 

E filosofia do Plano a manuten<;ao do maior numero possfvel de arvores existentes 

designadamente as de grande porte. Apenas uma destas arvores de grande porte se encontra 

vulneravel relativamente a nova constru<;ao prevista para o equipamento. Foi introduzida no 

Relat6rio de Fundamenta<;ao do Plano referenda a exigencia de que o respetivo projeto de 

arquitetura tenha presente este condicionamento. A arvore s6 nao sera mantida no caso de se 

verificar essa impossibilidade, que sera sempre, em qualquer caso, devidamente 

fundamentada e justificada. A alternativa da sua preserva<;ao noutro local do mesmo jardim 

sera previamente avaliada. 

A eventual interferencia das constru<;oes previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

fra<;oes dos ediffcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 
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no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML). 0 Sistema de Vistas da cidade tem como 

objetivo a salvaguarda e valorizac;ao das relac;oes visuais estabelecidas a partir dos espac;os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e prac;as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habitac;oes. 

Em resposta a diversas reclamac;oes o fndice de edificabilidade a apl icar as diferentes 

operac;oes urbanisticas, a realizar no ambito das Unidades Espaciais pmpostas, foi reduzido e e 

agora de 1,4 nos "Espac;os Centrais e Habitacionais a Consolidar". Este fndice aplica-se por 

igual a todas as parcelas localizadas nesta categoria de espac;o. De acordo com o PDML, 

poderia ser menor ou igual a 1,5. Com o PPCL garante-se e fundamenta-se ser de 1,4, caso a 

soluc;ao conjunta preconizada seja implementada. 

0 Lote ES proposto preve edificios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momento, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de um numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;ada das Lajes (PPCL) abaixo do admitido no PDML. 

0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e igual ou inferior ao das construc;oes 

adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se que no Lote E6 se reduziu um piso. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

intervenc;ao. Em resultado do desenho urbano definido, o Plano observa e excede a superficie 

vegetal ponderada estabelecida pelo PDML para as novas construc;oes a implantar. E ainda 

conservado o "Logradouro Verde Permeavel a Preservar" da Quinta do Roma, com excec;ao do 

Lote E7 que, de acordo como PDML nao ultrapassa 10% da area total desse logradouro, e que 

permite o remate da frente urbana da Calc;ada das Lajes em area ja liberta da atividade 

agricola e nao apropriada para atividades de recreio e lazer. De notar que as areas de cedencia 

para espac;os verdes ultrapassam o mfnimo exigido pelo PDML, considerando-se assim 

garantida a necessaria permeabilidade dos solos. 

0 Plano cumpre os parametros de estacionamento definidos no PDML, preve o 

reordenamento do estacionamento publico a superficie, destacando-se a previsao de um 

mfnimo de 60 lugares de estacionamento em estrutura coberta tambem para uso publico. Em 

conjunto como Lote E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) este 

conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento 

do respetivo estacionamento. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 
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4.2.26. 11273/EXP/2018 

(semelhante ao n2 14, 15 e 24) 
Paulino Coelho 

- area de interven<;:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.26.1 Sintese da Participa~ao 

E apresentado um conjunto de sugestoes relativas ao Plano de Pormenor da Cal<;:ada das Lajes 

(PPCL). Na participa<;:ao e referido que o espa<;:o do antigo Clube dos Ases, que se localiza entre 

os ediffcios do Late 1, n2 61A e o n2 60 na Cal<;:ada das Lajes e contfguo a este ultimo, se 

encontra atualmente desocupado. Tem sido uma fonte de inc6modo par causar inseguran<;:a e 

ate problemas de saude publica. 

Neste contexto, e proposto que o espa<;:o do antigo Clube dos Ases, bem como a sua area 

circundante integrem o futuro Jardim a construir, tal como proposto no Plano, valorizando 

assim as liga<;:oes pedonais entre o Jardim e os arruamentos existentes, nomeadamente, a 

Cal<;:ada das Lajes e a Avenida Afonso Ill. 

Par outro lado, e manifestado desagrado na eventualidade do modelo urbana equacionar a 

relocaliza<;:ao do ediffcio destinado a equipamento (parcela E8) numa localizac;:ao proxima do 

n2 60 da Cal<;:ada das Lajes, alegando que poderc3 interferir com a seguran<;:a dos pisos terreos e 

garagens, alem de poder criar uma "fronteira intransponfvel, inimiga de qualquer conceito de 

frui<;:ao entre o futuro jardim e a Cal<;:ada das Lajes." 

Perante esta eventualidade, sugere que o equipamento E8 seja "deslocado para o topo oeste, 

paralelamente a Rua Lopes, onde causaria menos impacto nas constru<;:6es ja edificadas". 

Propoe tambem que para a parcela E6 se opte pela constru<;:ao de um "equipamento 

desportivo, multiusos ou piscina municipal" par forma a dar resposta a carencia de instala<;:oes 

desportivas da rede municipal para os moradores que residem na zona. 

Esta participa<;:ao insere-se num conjunto de cinco reclama<;:oes de conteudo identico 

subscritas par residentes no ediffcio da Cal<;:ada das Lajes, n.Q 60, que se localiza entre as 

Unidades Espaciais 1 e 2 (11120/EXP/2018, 11123/EXP/2018, 11271/EXP/2018, 

11273/EXP/2018 e 11278/EXP/2018). 

4.2.26.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

0 espa<;:o do antigo Clube dos Ases nao constitui em si uma parcela cadastral independente. 

lnsere-se na parcela original n2 1, integrada na Unidade Espacia11 (UE1). 

Nos termos da proposta do modelo urbana do Plano e prevista a constru<;:ao de um ediffcio 

com dais pisos destinados a equipamento de utiliza<;:ao coletiva, designadamente no Late E8 

proposto. 
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A area do Late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos por pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Cal~ada das Lajes). 

Tratando-se de urn "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestrutura~ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de coopera~ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualifica~ao e dando continuidade ao espa~o ja construldo, anexo a lgreja, atraves da 

implementa~ao de areas verdes de utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo liga~oes 

pedonais que constituirao em simultaneo eixos panoramicos sabre o rio Tejo e areas 

circundantes, designadamente a sui do nQ 60 da Cal~ada da Lajes. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de urn 

conjunto de areas destinadas a infraestruturas, equipamentos coletivos e espa~os verdes e de 

util iza~ao coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implantadio das novas constru~oes, que viabil izam toda a interven~ao, junto aos arruamentos 

existentes - por urn lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, 

permitindo disponibilizar grandes areas destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e 

por outro a evitar maior impermeabiliza~ao do solo e maiores investimentos na constru~ao de 

novas arruamentos. 

A integra~ao do ediffcio de equipamento, proposto para o Lote E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em rela~ao aos ediffcios existentes adjacentes (n.Q 61A da Cal~ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2), no que respeita a sua rela~ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o ediffcio tera no limite dois pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas constru~oes. 

De acordo com o desenho nQ 4 "Explicita~ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espa~o Central e Residencial Consolidado, Tra~ado Urbano B". A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constitulda por pequenas habita~oes em bom estado. A 

localiza~ao de um equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisi~ao de terreno e 

eventual demoli~ao de parte destas constru~6es. 

Por outro lado a cedencia de urn espa~o para a constru~ao de urn equipamento resulta de uma 

opera~ao urbanfstica a levar a cabo por varios investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse lote a ceder. 

0 lote proposto para o equipamento tem uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

constru~ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localiza~ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de Monte Pedral -

Funda~ao Julia Moreira). A constru~ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 
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fachadas traseiras dos ediflcios com frente para a cal~ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de constru~ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o usa a que se destina o equipamento - Lar de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupa~ao expressa relativa a carencia de equipamentos para este fim. 

Qualquer constru~ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a seguran~a das constru~oes existentes na 

proximidade. 

A sui do nQ 60 da Cal~ada das Lajes, para o espa~o do antigo Clube dos Ases o Plano preve a 

sua integra~ao no novo jardim incluindo um franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo da exponente. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Fran~a bem como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando excluida no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris (37B) que estabelece a liga~ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A cria~ao de novas instala~oes desportivas nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. 0 alargamento da possibilidade de utiliza~ao dos 

equipamentos existentes encontra-se em estudo, nomeadamente na Escola Patricio Prazeres 

prevendo-se a sua reabilita~ao e altera~ao da tipologia de Escola Basica lntegrada para Escola 

Basica de 2.Q e 3.Q ciclo com Secundario. 

Embora ja fora da area do Plano referem-se como equipamentos de proximidade as 

instala~oes desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos 

do Operario Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da altera~ao ao Plano de Urbaniza~ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa~ao das atuais instala~oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza~ao pela popula~ao no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica~ao das instala~oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalifica~ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dire~ao do proprio clube. 
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A colmata~ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programa~ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

Proposta de decisao: Desfavoravel, previsto no Plano 

4.2.27. 11278/EXP/2018 

(semelhante ao nQ 14, 15, 24 e 26) 
lho 

area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.27.1 Sfntese da Participa~ao 

E apresentado urn conjunto de sugest6es relativas ao Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

(PPCL). Na participa~ao e referido que o espac;:o do antigo Clube dos Ases, que se localiza entre 

os ediffcios do Lote 1, nQ 61A e o nQ 60 na Calc;:ada das Lajes e contfguo a este ultimo, se 

encontra atualmente desocupado. Tern sido uma fonte de inc6modo por causar inseguranc;:a e 

ate problemas de saude publica. 

Neste contexto, e proposto que o espa~o do antigo Clube dos Ases, bern como a sua area 

circundante integrem o futuro Jardim a construir, tal como proposto no Plano, valorizando 

assim as liga~6es pedonais entre o Jardim e os arruamentos existentes, nomeadamente, a 

Calc;:ada das Lajes e a Avenida Afonso Ill. 

Por outro lado, e manifestado desagrado na eventualidade do modelo urbano equacionar a 

relocalizac;:ao do ediffcio destinado a equipamento (parcela E8) numa localizac;:ao proxima do 

nQ 60 da Calc;:ada das Lajes, alegando que poderc:l interferir com a seguranc;:a dos pisos terreos e 

garagens, alem de poder criar uma "fronteira intransponfvel, inimiga de qualquer conceito de 

fruic;:ao entre o futuro jardim e a Cal~ada das Lajes." 

Perante esta eventualidade, sugere que o equipamento E8 seja "deslocado para o topo oeste, 

paralelamente a Rua Lopes, onde causa ria me nos impacto nas construc;:6es ja edificadas". 

Prop6e tambem que para a parcela E6 se opte pela constru~ao de urn "equipamento 

desportivo, multiusos ou piscina municipal" por forma a dar resposta a carencia de instalac;:6es 

desportivas da rede municipal para os moradores que residem na zona. 

Esta participac;:ao insere-se num conjunto de cinco reclamac;:6es de conteudo identico 

subscritas por residentes no ediffcio da Calc;:ada das 

Unidades Espaciais 1 e 2 (11120/EXP/2018, 

11273/EXP/2018 e 11278/EXP/2018). 
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4.2.27.2 Analise e Pondera!;ao da Participa!;ao. Proposta de Decisao 

0 espa~o do ant igo Clube dos Ases nao const itui em si uma parcela cadastral independente. 

lnsere-se na parcela original n2 1, integrada na Unidade Espacial1 (UE1). 

Nos termos da proposta do modele urbana do Plano e prevista a constru~ao de um ediffcio 

com dois pisos destinados a equipamento de utiliza~ao coletiva, designadamente no Lote E8 

proposto. 

A area do Late E8 insere-se num tecido urbana desqualificado, tendo sido ocupada ao Iongo 

dos anos par pequenas hortas de uma forma espontanea e desordenada, sobretudo 

concentradas do lado das fachadas tardoz de ediffcios existentes (nQ 61A, antigos Lotes 1 e 2 

da Calc;ada das Lajes) . 

Tratando-se de um "Espa~o a Consolidar", o Plano preconiza a reestrutura~ao deste territ6rio 

no interior do quarteirao atraves do sistema de cooperac;ao, tendo presente o objetivo da sua 

qualificac;ao e dando continuidade ao espac;o ja construfdo, anexo a lgreja, atraves da 

implementac;ao de areas verdes de utiliza~ao polivalente, assim como estabelecendo ligac;oes 

pedonais que constituirao em simultaneo eixos panoramicos sabre o rio Tejo e areas 

circundantes, designadamente a su i do n2 60 da Cal~ada da Lajes. 

A urbaniza~ao proposta preve e permite a cedencia gratuita para o domfnio municipal de um 

conjunto de areas dest inadas a infraestruturas, equipamentos coletivos e espac;os verdes e de 

utiliza~ao coletiva, o que beneficiara toda a cidade com principal relevancia para os moradores 

locais. 

No que respeita ao modele urbana consagrado no Plano, a soluc;ao proposta privilegia a 

implantacao das novas construc;oes, que viabilizam toda a intervenc;ao, junto aos arruamentos 

existentes - par um lado de forma a rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, 

permitindo disponibilizar grandes areas destinadas a espac;os verdes de utilizac;ao coletiva, e 

por outro a evitar maior impermeabiliza~ao do solo e maiores investimentos na construc;ao de 

novas arruamentos. 

A integrac;ao do ediffcio de equipamento, proposto para o Lote E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em relac;ao aos ediffcios existentes adjacentes (n.2 61A da Cal~ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2), no que respeita a sua rela~ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o ediffcio tera no limite dais pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas construc;6es. 

De acordo com o desenho nQ 4 "Explicitac;ao do Zonamento" o lado oeste do Plano e 

classificado como "Espac;o Central e Residencial Consolidado, Trac;ado Urbano 8" . A frente 

edificada na rua Lopes e continua e constitufda par pequenas habitac;6es em bom estado. A 

localizac;ao de um equipamento com frente para esta rua implicaria a aquisic;ao de terreno e 

eventual demoli~ao de parte destas constru~6es. 

Par outro lado a cedencia de um espac;o para a construc;ao de um equipamento resu lta de uma 

opera~ao urbanfstica a levar a cabo por varies investidores em terreno proprio, terreno este 

no qual sera 16gico localizar esse late a ceder. 
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0 lote proposto para 0 equipamento tem uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de 

construc;:ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura 

edificada de 1140 m2 por piso em cave. 0 equipamento destina-se a um Lar de ldosos (30 

utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, e respeita os criterios de localizac;:ao de 

proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento de culto (lgreja de Sao 

Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude Familiar de Monte Pedral -

Fundac;:ao Julia Moreira). A construc;:ao prevista permitira ainda rematar o nfvel inferior das 

fachadas traseiras dos ediffcios com frente para a calc;:ada das Lajes, junto dos quais se 

localizara. 

A proposta de construc;:ao do equipamento com frente para a rua Lopes nao se mostra assim 

viavel. Por seu lado, o uso a que se destina o equipamento - Lar de ldosos I Centro de Dia -

responde a preocupac;:ao expressa relativa a carencia de equipamentos para este fim. 

Qualquer construc;:ao nas diversas parcelas designadamente no Lote E8 sera precedida do 

respetivo projeto de licenciamento que garantira a seguranc;:a das construc;:5es existentes na 

proximidade. 

A sui do n2 60 da Calc;:ada das Lajes, para o espac;:o do antigo Clube dos Ases o Plano preve a 

sua integrac;:ao no novo jardim incluindo um franco acesso a esta area verde, correspondendo 

ao desejo da exponente. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Franc;:a bem como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris (378) que estabelece a ligac;:ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A criac;:ao de novas instalac;:oes desportivas nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. 0 alargamento da possibilidade de utilizac;:ao dos 

equipamentos existentes encontra-se em estudo, nomeadamente na Escola Patricio Prazeres 

prevendo-se a sua reabilitac;:ao e alterac;:ao da tipologia de Escola Basica lntegrada para Escola 

Basica de 2.2 e 3.2 ciclo com Secunda rio. 

Embora ja fora da area do Plano referem-se como equipamentos de proximidade as 

instalac;:5es desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos 

do Operario Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da alterac;:ao ao Plano de Urbanizac;:ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 
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Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa~ao das atuais instala~oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza~ao pela popula~ao no horario p6s

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica~ao das instala~oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requa l ifica~ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dire~ao do proprio clube. 

A colmata~ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programa~ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

0 uso habitacional e privilegiado na categoria de Espa~o Centrale Habitacional que domina na 

Unidade de Execu~ao, admitindo-se especificamente uma percentagem minima para outros 

usos (20%) incluindo o comercial nos pisos terreos o que permitira a sua constru~ao nos lotes 

propostos no Plano, designadamente no Lote E6, caso a iniciativa privada o determine. Nao se 

exclui a possibilidade de constru~ao de um supermercado no Lote ES. 0 uso comercial e 

admitido dentro dos usos compatfveis como uso habitacional. 

Proposta de decisao: Desfavoravel, previsto no Plano 

4.2.28. 11280/EXP/2018 

- area de interven~ao. 

4.2.28.1 Sintese da Participa~ao 

A exponente afirma que as propostas do Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL) lesam 

todos os proprietarios das fra~oes do ediffcio em que habita. 

Destaca a " ... diminui~ao significativa I elimina~ao da exposi~ao solar direta, a redu~ao 

significativa da vista panoramica e a perda de privacidade devido a possibilidade de constru~ao 

em lote confinante . ... " que, afirma, tambem se traduzem numa desvaloriza~ao econ6mica 

desse ediffcio. 

Considera tambem que a constru~ao do equipamento na parcela E8, bem como a edifica~ao 

das parcelas ES e E6 retirara vista as fra~oes dos pisos inferiores do seu ediffcio. 

Reclama pelo facto de nao estar contemplado no PPCL o impacto visual das edifica~6es a 

construir nas parcelas ES e E6 a partir da zona do cruzamento da Av. Afonso Ill com a rua Dom 

Domingos Jardo. 
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Destaca o atual desordenamento do estacionamento em toda a freguesia e especificamente 

na zona envolvente do Ediffcio Tagide e da lgreja de Sao Francisco de Assis, o qual, faz notar, 

podera ser agravado considerando a implanta~ao de novas habita~oes, equipamento e 

espa~os verdes de frui~ao publica. Salienta tambem a necessidade de grande numero de 

estacionamentos em perfodos de curta dura~ao determinada pelas caracteristicas das 

atividades realizadas na lgreja. 

Reclama ainda por considerar nao estar explfcito no PPCL o impacto das novas constru~oes no 

ordenamento do trafego. 

Refere que a popula~ao residente na area e sobretudo idosa, pelo que considera que o PPCL 

devera considerar este aspeto no ordenamento dos espa~os publicos, salientando as a~oes 

culturais, a saude e o convfvio inter-geracional, reduzindo o seu isolamento. 

Apresenta as seguintes sugestoes: 

1. Elimina~ao da proposta de constru~ao na parcela E4; 

2. Remo~ao do aterro existente na area da parcela E4, manuten~ao do triplo cruzeiro 

prolongando a zona verde de lazer e reservando maior numero de estacionamento 

ordenado para servi~o da popula~ao que utiliza os equipamentos; 

3. Considera~ao nesta area de espa~o para quiosque de leitura e percursos pedonais 

seguros designadamente nas areas verdes; 

4. Redu~ao do numero de pisos nas parcelas ES e E6 para redw;ao do seu impacto visual 

na cidade a partir da area do cruzamento referido. 

Estudo do impacto visual da edifica~ao prevista nas parcelas ES e E6 designadamente a partir 

do cruzamento da rua Dom Domingos Jardo com a Av. Afonso Ill. 

Solicita por ultimo esclarecimento sobre as cotas previstas para o logradouro da parcela E4, 

assim como " ... sobre a remo~ao do deposito de terras af realizado aquando da obra de 

constru~ao da lgreja de Sao Francisco de Assis ... " . 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de seis exposi~oes de conteudo identico subscritas 

por proprietaries de fogos e pelo condominia do Ediffcio Tagide situado na area de interven~ao 

(11280/EXP/2018, 11286/EXP/2018, 11289/EXP/2018, 11292/EXP/2018, 11296/EXP/2018 e 

11297 /EXP/2018). 

4.2.28.1 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

A proposta de novos lotes destinados maioritariamente a constru~ao de habita~ao E1e2, E3, 

E4, ES, E6 e E7) e o lote destinado a equipamento (E8), respeitam, na sua conce~ao 

volumetrica, os afastamentos e alturas regulamentares. 

A pretensao e em parte atendida uma vez que se reformulou a volumetria da constru~ao eo 

uso propostos para o Lote E4. Respeitam-se, na sua conce~ao volumetrica, os afastamentos e 

alturas regulamentares . 56 nos pisos em semicave se preve serem destinados a uso distinto do 

habitacional. A profundidade da empena do corpo que se eleva em altura, e no qual se 
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localizara habitac;:ao, foi recuada em relac;:ao ao "Edificio Tagide" e a profundidade da respetiva 

empena diminuiu alinhando pelo corpo tardoz da lgreja de Sao Francisco de Assis. 

Assim, a exposic;:ao solar dos ediffcios envolventes encontra-se assegurada, salientando-se que 

apenas um volume com urn piso e cobertura ajardinada encostara ao logradouro do ediffcio 

confinante a nascente (o ediffcio Tagide). 

A manutenc;:ao da privacidade de ambos os ediffcios devera ser assegurada pelo projeto de 

arquitetura, a realizar para a nova parcela, obedecendo as normas em vigor. 

0 conjunto de ediffcios propostos no PPCL permitira modernizar toda a area, valorizada ainda 

pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento do respetivo estacionamento, 

construc;:ao de equipamento e novas areas verdes de lazer. 

Foi revisto em pormenor o ordenamento da rede viaria, considerando as novas construc;:oes, 

designadamente, junto a lgreja de Sao Francisco de Assis, o entroncamento com a Av. Afonso 

Ill e a circulac;:ao viaria local propondo-se ainda, a escala do Plano, como foi referido o 

ordenamento do estacionamento. 

Os parametres considerados para o dimensionamento e ordenamento do estacionamento, 

quer publico, quer privado nas novas construc;:oes propostas, sao os que constam do PDML e 

encontram-se referidos no Relat6rio de Fundamentac;:ao da Proposta. 

As construc;:oes propostas garantem os parametres exigidos de estacionamento privative em 

estrutura edificada em cave. No Lote E5 sera disponibilizada uma capacidade minima de 60 

lugares para uso publico. 0 Plano preve tambem a possibilidade de construc;:ao de 

estacionamento para uso publico, caso os promotores assim o entendam sob os Lotes E1e2 e 

E3 e sob o Lote E8 destinado a equipamento publico. 

Foi tambem considerada a necessidade de grande numero de estacionamentos em periodos 

de curta ou media durac;:ao determinada pelas caracterfsticas das atividades realizadas na 

lgreja de Sao Francisco de Assis, supridas quer pelo estacionamento previsto a superffcie quer 

pela construc;:ao de, pelo menos, um estacionamento publico em estrutura edificada, com urn 

mfnimo de 60 lugares. 

Tambem de acordo com o PDML em operac;:oes urbanfsticas com mais de 300 fogos e 

necessaria a realizac;:ao de urn Estudo de lmpacte de Trafego e Transportes. Neste caso, 

mesmo somando o numero de fogos previsto nas duas Unidades Espaciais, nao se preve atingir 

este numero total de fogos. 

Outros fatores de valorizac;:ao serao a construc;:ao de novas jardins publicos equipados, a 

protec;:ao e valorizac;:ao do patrim6nio arquitet6nico e geologico identificado, bern como a 

construc;:ao de um Lar de ldosos (30 utentes) I Centro de Dia (40 utentes) da rede publica, num 

Lote com uma area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de construc;:ao, em dois pisos, num 

total de 1560 m2 e uma area de estacionamento em estrutura edificada de 1140 m2 por piso 

em cave. 
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A dinamiza~ao desta area da cidade sera a consequencia mais imedliata, destacando-se nova 

atratividade para a implanta~ao de atividades de apoio a fun~ao residencial. 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implantacao das novas constru~6es junto aos arruamentos existentes - por urn lado de forma a 

rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo em contrapartida 

disponibilizar grandes areas destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e por outro a 

evitar maior impermeabiliza~ao do solo e maiores investimentos na constru~ao de novos 

arruamentos. 

Para o Lote E8 referido prop6em-se dois pisos acima do solo cuja interferencia nas vistas a 

partir dos ediffcios existentes sera minima. 

0 Lote ES proposto preve ediffcios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando 

urn quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momenta, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de urn numero maximo de pisos proposto 

no Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL) resultando numa altura maxima das 

fachadas abaixo da que seria admitida pelo PDML. 

A volumetria e o numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6, foram diminufdos, e serao 

iguais ou inferiores aos das constru~6es adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se 

que para o Lote E6 se reduziu urn piso. 

A eventual interferencia destas parcelas nas panoramicas do rio Tejo a partir do espa~o 

existente no interior dos quarteir6es assim como a partir de algumas fra~6es dos ediffcios 

existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado no PDML de Lisboa. 

0 impacto visual das edifica~6es a construir nos Lotes ES e E6 a partir da zona do cruzamento 

da Av. Afonso Ill com a rua Dom Domingos Jardo foi considerado uma vez que toda a 

volumetria do Plano foi estudada em conjunto procurando a harmonia com a sua envolvente. 

No entanto, este cruzamento nao e urn ponto de vista assinalado no PDML, uma vez que daf 

nao se estabelece nenhuma rela~ao privilegiada nem com o rio nem com os vales. Considera

se que, neste enfiamento rodoviario, as novas construc;6es a implantar valorizarao, em termos 

de impacto visual, toda a area, pela modernidade que lhe conferira e pelo seu papel de 

colmata~ao das atuais malhas urbanas desestruturadas. 

E sim avaliado explicitamente o impacto visual das novas constru~6es a partir dos dois pontos 

de vista dominantes assinalados no PDML nos quais poderao eventualmente ter impacto as 

novas constru~6es: Parque da Mata da Madre de Deus e Alto da Eira, garantindo-se que as 

relac;6es visuais a partir destes dois pontos nao sao prejudicadas (ver Relat6rio de 

Fundamenta~ao da Proposta). 

0 Sistema de Vistas da cidade tern como objetivo a salvaguarda e valorizac;ao das relac;6es 

visuais estabelecidas a partir dos espac;os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e prac;as e arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas) nao abrangendo, neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de 

vistas a partir das constru~6es ou arruamentos da area. 
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Salienta-se ainda que a vista a partir do Lote E8 sera muito favoravel a poente e a norte, 

totalmente aberta e virada para o novo espayo verde de recreio e lazer a construir. 0 projeto a 

desenvolver para o equipamento publico proposto devera considerar esta mais-valia na 

distribuiyao dos espayos interiores desse equipamento. 

Em conclusao as panoramicas a partir dos espayos publicos existentes e a criar serao 

valorizadas. 

Confirma-se, pela sua percentagem (25 %), a importancia da populayao idosa nesta area que 

foi considerada nas propostas do Plano. No entanto, na Freguesia da Penha de Franya esta 

pesa 54%, urn valor substancialmente mais elevado. Salienta-se a proposta de constru<;ao de 

urn Lar de ldosos (30 utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, respeitando os 

criterios de localizayao de proximidade de zona verde de recreio (proposta), de equipamento 

de culto (lgreja de Sao Francisco de Assis) e de equipamento de saude (Unidade de Saude de 

Monte Pedral- Fundayao Julia Moreira}. 

Os espayos publicos a construir serao sempre adequados a esta faixa etaria de acordo com a 

legisla<;ao em vigor, o Manual do Espa<;o Publico e o Plano de Acessibilidade Pedonal, os dois 

ultimos da Camara Municipal de Lisboa, que estabelecem as boas praticas neste dominio. 

Relativamente as sugestoes apresentadas: 

1. Pelas razoes atras expostas a que acresce a necessidade de garantir edificabilidade em 

troca de areas de cedencia a destinar a usos publico, nao se considera adequado 

eliminar a construyao proposta para o Lote E4 e considerando que a sua volumetria foi 

reformulada . 

2. A area do aterro desaparecera com a implanta<;ao de uma nova construyao no Lote E4. 

Propoe-se, na Planta de lmplantayao, uma localiza<;ao alternativa indicativa para o 

Triplo Cruzeiro junto a lgreja de Sao Francisco de Assis (a estudar em fase de projeto) . 

3. A definiyao do equipamento urbana a incluir nos novos jardins a construir sera 

definida em fase posterior nos respetivos projetos. As sugestoes apresentadas foram 

incluidas no Relat6rio de Fundamentayao da Proposta e nao dleixarao de ser avaliadas. 

4. 0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e agora Lote ES.l e igual ou inferior 

ao dos lotes adjacentes, tendo sido considerada a sugestao da sua diminuiyao no caso 

do Lote E6, de acordo com a diminuiyao do indice de edificabil lidade. 

De acordo com o PDML, neste caso, o estudo do impacto visual nao e obrigat6rio uma vez que 

que os novas edificios nao vao obstruir nenhum elemento natural ou urbana relevante e pelo 

contra rio consolidarao a malha urbana existente sem ultrapassar as volumetrias existentes. 

Por ultimo, preve-se que a laje do logradouro sabre cobertura ajardinada junto ao edificio 

tagide se situe a uma cota inferior a cota 61.00. A norte a cota devera ser estudada em 

projeto. Admite-se escavayao e preve-se que se aproximara, junto ao edificio, da atual cota do 

terreno 57.00 I 58.00 (informayaO de carater indicativa). 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

102 

abril2021 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

4.2.29. 11281/EXP/2018 

(lgual ao nQ 9 e 12) 
Miguel-Morais 

- area de interven~ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.29.1 Sintese da Participa~ao 

Na participa~ao considera-se que a constru~ao dos edificios das parcelas ES, EG e E8, propostas 

no PPLC, provocam grandes constrangimentos: 

i) Enorme aumento da volumetria edificada em redor dos edificios existentes, (Lote 1 e 

2, n.Q 61A da Cal~ada das Lajes); 

ii) Acentua~ao dos problemas de circula~ao e estacionamento que hoje ja se sentem na 

Avenida Afonso Ill, devido ao consequente acrescimo de popula~ao residente; 

iii) Existencia de carencia de jardins publicos, piscina, pavilhao desportivo, parque infantil, 

areas verdes, estacionamentos publicos, propondo que as parcelas ES, E6 e E8 sejam 

destinadas a esses usos; 

iv) Destrui~ao das hortas existentes e diminui~ao da area destinada a espa~o verde 

provocadas pela constru~ao na parcela E8; 

v) Contribui~ao para a impermeabiliza~ao dos solos que podera interferir com a 

permeabiliza~ao e seguran~a dos pisos terreos e subterraneos dos Lotes 1 e 2 (n.Q 61A 

da Cal~ada das Lajes) provocada pela constru~ao na parcela E8, contigua; 

vi) Autoriza~ao de constru~ao de dimensoes desadequadas nas parcelas ES e E6, tendo 

como contrapartida a cedencia da parcela E8 por privados; 

Em sintese e apresentado urn protesto relativo a localiza~ao e dimensao dos ediffcios das 

parcelas ES, EG e E8 ocupando "a (mica zona verde e aberta da antiga freguesia", com perda do 

usufruto das hortas existentes e perda de vista de rio. 

Propoe a constru~ao de urn jardim publico com parque infantile de um pavilhao desportivo. 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de quatro reclama~oes de conteudo identico 

subscritas por residentes no ediflcio da Cal~ada das Lajes, n.Q 61A, que se localiza entre as 

Unidades Espaciais 1 e 2 (11097 /EXP/2018, 11116/EXP/2018, 11281/EXP/2018 e 

11282/EXP /2018). 

4.2.29.2 Analise e Pondera!rao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

No que respeita ao modelo urbano consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implanta~ao das novas constru~oes junto aos arruamentos existentes - por urn lado de forma a 

rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar grandes areas 
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destinadas a espac;os verdes de utilizac;ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabilizac;ao do solo e maiores investimentos na constrw;:ao de novas arruamentos. 

Propoe-se a reestruturac;ao da rede viaria incluindo a ligac;ao entre as avenidas Mouzinho de 

Albuquerque e Afonso Ill, reperfilamento de alguns arruamentos e adaptac;ao das suas 

caracterfsticas a malha urbana onde se inserem. 

0 Late ES proposto preve edificios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momenta, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de urn numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Calc;ada das Lajes (PPCl) abaixo do admitido no PDML. 

Em conjunto com o late E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares) 

este conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e 

ordenamento do respetivo estacionamento, propondo-se a construc;ao de urn estacionamento 

em estrutura edificada com capacidade para 60 lugares de uso publico na parcela ES. 

A pretensao e atendida na medida em que o indice de edificabilidade foi reduzido para 1,4 e 

diminuido urn piso no late E6. 

Assim, o numero de pisos proposto para os lotes E5.1, ES e E6 e igual ou inferior ao das 

construc;oes adjacentes ou existentes na proximidade. 

A localizac;ao destes Lotes foi pensada de forma a rematar, consolida r e harmonizar as mal has 

urbanas existentes no local. 

Os antigos lotes 1 e 2 da Calc;ada das lajes (n.Q 61A) ficarao valorizados quer pela 

reestruturac;ao da rede viaria proposta, quer pelas areas verdes a criar em seu redor, bern 

como pelo reordenamento e aumento da capacidade de estacionamento prevista. 

A integrac;ao do edificio de equipamento, proposto para o late E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em relac;ao aos ediffcios existentes adjacentes (n.Q 61A da Calc;ada 

das Lajes, antigos lotes 1 e 2), no que respeita a sua relac;ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o ediffcio tera no limite dais pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas construc;oes. 

A eventual interferencia das construc;oes previstas para os lotes ES e E6, a partir de algumas 

frac;oes dos edificios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDMl). 0 Sistema de Vistas da cidade tern como 

objetivo a salvaguarda e valorizac;ao das relac;oes visuais estabelecidas a partir dos espac;os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e prac;as e 

arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas) nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panon3micas e os enfiamentos de vistas a partir das habitac;oes. 

Qualquer construc;ao no late E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguranc;a das construc;oes existentes na proximidade. 
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A proposta de localiza~ao de urn Lar de ldosos/Centro de Dia no Lote E8 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area, assim como os jardins a construir 

incluindo dois parques infantis. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven~ao. Em resultado do desenho urbano definido no Plano observam e excedem a 

superffcie vegetal ponderada (Svp) estabelecida pelo PDML para as novas constru~oes a 

implantar (ver Relatorio de Fundamenta!;aO da Proposta no qual foi individualizado urn novo 

capitulo dedicado a Svp). 

A totalidade de areas destinadas a espa!;OS verdes I jardins publicos, na UE 1, UE 2 e junto ao 

Forte de Santa Apolonia correspondem a urn aumento destes espa!;OS que serao construfdos 

para usufruto da popula!;aO. Permitirao desfrutar da vista sobre a cidade e rio Tejo. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Fran!;a bern como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris (37B) que estabelece a liga!;ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A cria!;aO de urn polidesportivo descoberto, nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. Apesar disso, de facto, a possibilidade de utiliza~ao dos 

equipamentos existentes carece neste momenta de a!;oes externas, que nao e possfvel 

enquadrar no ambito da a!;aO do Plano (ver Relatorio de Fundamenta<;ao da Proposta). 

Embora ja fora da area referem-se como equipamentos de proximidade as instala!;oes 

desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos do Operario 

Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da altera!;aO ao Plano de Urbaniza!;aO do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa~ao das atuais instala!;oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza!;aO pela popula!;aO no horario pos

escolar. 

0 Plano referido preve ainda a requalifica!;aO das instala!;oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalifica!;ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dlire!;aO do proprio clube. 
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A colmatac;:ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programac;:ao realizada a 

nlvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.30. 11282/EXP/2018 

(igual ao n2 9, 12 e 29) 

- area de intervenc;:ao, entre as Unidades Espaciais 1 e 2. 

4.2.30.1 Sintese da Participa~ao 

Na participac;:ao considera-se que a construc;:ao dos ediflcios das parcelas ES, E6 e E8, propostas 

no PPLC, provocam grandes constrangimentos: 

i) Enorme aumento da volumetria edificada em redor dos edifkios existentes, (Late 1 e 

2, n.2 61A da Calc;:ada das Lajes); 

ii) Acentuac;:ao dos problemas de circulac;:ao e estacionamento que hoje ja se sentem na 

Avenida Afonso Ill, devido ao consequente acrescimo de populac;:ao residente; 

iii) Existencia de carencia de jardins publicos, piscina, pavilhao desportivo, parque infantil, 

areas verdes, estacionamentos publicos, propondo que as parcelas ES, E6 e E8 sejam 

destinadas a esses usos; 

iv) Destruic;:ao das hortas existentes e diminuic;:ao da area destinada a espac;:o verde 

provocadas pela construc;:ao na parcela E8; 

v) Contribuic;:ao para a impermeabilizac;:ao dos solos que podera interferir com a 

permeabilizac;:ao e seguranc;:a dos pisos terreos e subterraneos dos Lotes 1 e 2 (n.2 61A 

da Calc;:ada das Lajes) provocada pela construc;:ao na parcela E8, contlgua; 

vi) Autorizac;:ao de construc;:ao de dimensoes desadequadas nas parcelas ES e E6, tendo 

como contrapartida a cedencia da parcela E8 par privados; 

Em slntese e apresentado um protesto relativo a localizac;:ao e dimensao dos edificios das 

parcelas ES, E6 e E8 ocupando "a unica zona verde e aberta da antiga freguesia", com perda do 

usufruto das hortas existentes e perda de vista de rio. 

Propoe a construc;:ao de um jardim publico com parque infantile de urn pavilhao desportivo. 

Esta participac;:ao insere-se num conjunto de quatro reclamac;:oes de conteudo identico 

subscritas par residentes no ediflcio da Calc;:ada das Lajes, n.2 61A, que se localiza entre as 

Unidades Espaciais 1 e 2 {11097 /EXP/2018, 11116/EXP/2018, 11281/EXP/2018 e 

11282/EXP /2018) . 

106 

abril2021 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

4.2.30.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

No que respeita ao modelo urbano consagrado no Plano, a solu<;ao proposta privilegia a 

implanta~ao das novas constru~6es junto aos arruamentos existentes -porum lado de forma a 

rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo disponibilizar grandes areas 

destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e por outro a evitar maior 

impermeabiliza~ao do solo e maiores investimentos na constru~ao de novos arruamentos. 

Prop6e-se a reestrutura~ao da rede viaria incluindo a liga~ao entre as avenidas Mouzinho de 

Albuquerque e Afonso Ill, reperfilamento de alguns arruamentos e adapta~ao das suas 

caracteristicas a malha urbana onde se inserem. 

0 Lote ES proposto preve edificios a implantar a sul/nascente dos lotes referidos rematando o 

quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste momento, mantendo os 

afastamentos e com volumetria controlada atraves de um numero de pisos maximo proposto 

no Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL} abaixo do admitido no PDML. 

Em conjunto com o Lote E6 (que respeita tambem os afastamentos e alturas regulamentares} 

este conjunto edificado sera valorizado ainda pelo reperfilamento dos arruamentos e 

ordenamento do respetivo estacionamento, propondo-se a constru~ao de um estacionamento 

em estrutura edificada com capacidade para 60 lugares de uso publico na parcela ES. 

A pretensao e atendida na medida em que o indice de edificabilidade foi reduzido para 1,4 e 

diminuido um piso no Lote E6. 

Assim, o numero de pisos proposto para os Lotes ES.l, ES e E6 e igual ou inferior ao das 

constru~6es adjacentes ou existentes na proximidade. 

A localiza~ao destes Lotes foi pensada de forma a rematar, consolidar e harmonizar as malhas 

urbanas existentes no local. 

Os antigos Lotes 1 e 2 da Cal~ada das Lajes (n.Q 61A} ficarao valorizados quer pela 

reestrutura~ao da rede viaria proposta, quer pelas areas verdes a criar em seu redor, bem 

como pelo reordenamento e aumento da capacidade de estacionamento prevista. 

A integra~ao do edificio de equipamento, proposto para o Lote E8, na sua envolvente 

imediata, designadamente em rela~ao aos edificios existentes adjacentes (n.Q 61A da Cal~ada 

das Lajes, antigos Lotes 1 e 2}, no que respeita a sua rela~ao volumetrica, afastamento e 

numero de pisos, esta considerada no Plano uma vez que o edificio tera no limite dois pisos 

acima do solo, respeitando o necessaria afastamento a essas constru<;6es. 

A eventual interferencia das constru~6es previstas para os Lotes ES e E6, a partir de algumas 

fra~6es dos edificios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML}. 0 Sistema de Vistas da cidade tem como 

objetivo a salvaguarda e valoriza~ao das rela~6es visuais estabelecidas a partir dos espa~os 

publicos (designadamente a partir de miradouros, jardins publicos, largos e pra~as e 

arruamentos existentes} com a paisagem urbana de Lisboa (rio e colinas} nao abrangendo, 

neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de vistas a partir das habita~6es. 
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Qualquer constru~ao no Lote E8 sera precedida do respetivo projeto de licenciamento que 

garantira a seguran~a das constru~6es existentes na proximidade. 

A proposta de localiza~ao de urn Lar de ldosos/Centro de Dia no Lote E8 corresponde as 

necessidades de equipamento identificadas para a area, assim como os jardins a construir 

incluindo dois parques infantis. 

As areas verdes existentes e propostas no Plano constituem mais de 30% da area de 

interven~ao. Em resultado do desenho urbana definido no Plano observam e excedem a 

superffcie vegetal ponderada (Svp) estabelecida pelo PDML para as novas constru~6es a 

implantar (ver Relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta no qual foi individualizado urn novo 

capitulo dedicado a Svp). 

A totalidade de areas destinadas a espa~os verdes I jardins publicos, na UE 1, UE 2 e junto ao 

Forte de Santa Apo16nia correspondem a urn aumento destes espa~os que serao construfdos 

para usufruto da popula~ao. Permitirao desfrutar da vista sabre a cidade e rio Tejo. 

Os equipamentos programados correspondem as necessidades identificadas para a area 

salientando-se a existencia de piscina na freguesia da Penha de Fran~a bem como de campos 

descobertos para a pratica desportiva na proximidade. 

No que se refere a piscina com obra em curso, preve-se que vira a ter gestao direta da Junta de 

Freguesia, nao se encontrando exclufda no entanto a possibilidade de futura concessao. Quer a 

distancia a que se encontra quer o facto de se encontrar encerrada evidenciam carencia deste 

tipo de equipamento que ficara em parte solucionada com a conclusao da obra e reabertura 

do equipamento existente. A distancia encontra-se compensada pela existencia de carreira de 

bairro da Carris (37B) que estabelece a liga~ao direta entre a area do Plano e a piscina. 

A cria~ao de um polidesportivo descoberto, nao foi considerada pois nao se encontra 

identificada nas necessidades de equipamento dentro da area. Acresce o condicionamento de 

area de solo que impermeabilizaria. Apesar disso, de facto, a possibilidade de utiliza~ao dos 

equipamentos existentes carece neste momenta de a~6es externas, que nao e possfvel 

enquadrar no ambito da a~ao do Plano (ver Relat6rio de Fundamentac;ao da Proposta) . 

Embora ja fora da area referem-se como equipamentos de proximidade as instala~6es 

desportivas existentes nas escolas da rede publica assim como no Parque de Jogos do Operario 

Futebol Clube de Lisboa. 

No ambito da altera~ao ao Plano de Urbaniza~ao do Vale de Santo Antonio (PUVSA) em curso 

imediatamente adjacente a sui a area deste Plano e atraves da revisao da Carta Educativa de 

Lisboa (tambem em curso), preve-se a adequa~ao das atuais instala~oes desportivas da Escola 

Basica lntegrada Patricio Prazeres de forma a permitir as aprendizagens essenciais aos 

respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utiliza~ao pela popula~ao no horario p6s

escolar. 
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0 Plano referido preve ainda a requalificac;:ao das instalac;:oes desportivas do Operario Futebol 

Clube de Lisboa, requalificac;:ao cujo desenvolvimento, com novas valencias, podera beneficiar 

os moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da dlirec;:ao do proprio clube. 

A colmatac;:ao da necessidade de uma piscina devera corresponder a programac;:ao realizada a 

nfvel global da cidade e nao podera ser resolvida no ambito do Plano. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.31. 11283/EXP/2018 

Parcelas Originais nQ 8, 9 e 10, alienadas a Elisabete Marques em julho 
de 2017, agora designada como nQ 10, representando 1,12% da area da Unidade de Execuc;:ao. 

4.2.31.1 Slntese da Participa~ao 

A exponente adquiriu as tres parcelas originais em julho de 2017, como objetivo deaf localizar 
a sua morada familiar no pressuposto da possibilidade da sua reabilitac;:ao. 

Alega que previamente a esta aquisic;:ao se informou junto dos Servic;:os Municipais sobre a 

viabilidade de reabilitac;:ao dos edificios existentes. Foi informada da existencia do Plano 

Diretor Municipal (PDML) bern como do Plano de Urbanizac;:ao do Vale de Santo Antonio 

(PUVSA). 

Apos consulta do PUVSA ficou crente de que as parcelas estavam classificadas como "Espac;:os 

Consolidados Centrais e Residenciais - Trac;:ado Urbano B". Apos a aquisic;:ao recorreu aos 

servic;:os de um gabinete de arquitetura. 

Em fevereiro de 2018 confirmou a sua pretensao atraves de chamada de videoconferencia 

realizada com arquiteta da Camara Municipal. Alega nunca ter sido informada de quaisquer 

outros pianos para a area. 

Afirma que a proposta de demolic;:ao dos seus imoveis, proposta no Plano de Pormenor da 

Calc;:ada das Lajes (PPCL), lesa entre outros os seus direitos subjetivos. 

Tern necessidade premente de transformar os imoveis na sua habitac;:ao permanente e 

pretende proceder, numa primeira fase, a sua unificac;:ao e reabilitac;:ao mantendo as fachadas 

e o numero de pisos. 

Numa segunda fase " ... a proprietaria tern como objetivo ampliar a construc;:ao existente, em 

edificac;:ao nova, nos termos definidos no PDML em vigor .... " 
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Afirma tambem que neste momenta o projeto de execuc;ao da re.abilitac;ao ja se encontra 

elaborado. 

Solicita que sejam contemplados os seus direitos e pretensoes prevendo no Plano uma zona 

para habitac;:ao unifamiliar com lotes de caracterfsticas identicas ao conjunto dos da 

exponente, incluindo vista de rio. 

4.2.31.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

As parcelas em causa encontram-se classificadas no PDML como "Espac;o Central e 

Habitacional a Consolidar", assim como no Plano de Pormenor da Calc;ada das Lajes (PPCL) 

"Espac;o Central e Habitacional a Consoli dar". 

Para estes espac;os o PDML estabelece que a execuc;ao do Plano se realiza no ambito de uma 

ou mais Unidades de Execuc;ao. 0 PPCL preve nessa rua a implantac;a1o de dois lotes (incluindo 

tres blocos) para habitac;ao plurifamiliar. 

Neste caso os proprietaries poderao associar-se de forma a tornar possfvel o desenvolvimento 

harmonioso destas areas da cidade. 

Desconhecem-se compromissos urbanfsticos assumidos pela CML para as parcelas em causa. A 

pretensao da exponente nao se enquadra nas propostas do Plano. Nao se propoem para esta 

area lotes para habitac;ao unifamiliar. 

0 PUVSA s6 abrange essas parcelas na medida em que poderia vir a prever o reperfilamento 

da rua do Alto do Varejao. Preve-se que a maioria dos ediffcios que constituem a frente sui do 

Alto do Varejao seja mantida. 

0 site da Camara Municipal de Lisboa publicita em permanencia todas as operac;oes de 

planeamento em curso. A elaborac;:ao do Plano foi aprovada em marc;:o de 2010 e a aquisic;ao 

das parcelas pela exponente em julho de 2017. Essa informac;:ao encontrava-se publicada a 
data da aquisic;ao das parcelas pela exponente, assim como a Planta de Qualificac;ao do Espac;o 

Urbano do PDML. 

Embora de forma nao diretamente explfcita, a exponente parece mostrar abertura para a 

negociac;ao de uma permuta por um lote onde possa realizar as suas pretensoes, uma 

habitac;:ao unifamiliar para residencia permanente com terreno e vista de rio. 

Tratando-se de Espac;o a Consolidar devera o mesmo ser objeto de contrato de urbanizac;ao a 

realizar entre todos os proprietaries da Unidade de Execuc;ao, no qual se estabelecera uma 

justa repartic;:ao de encargos e beneffcios relatives a urbanizac;ao deste espac;o. Nao se exclui, 

nesse ambito, a possibilidade de negociac;ao da sua pretensao com os restantes proprietaries 

fora da area do Plano. 

Proposta de decisao: Desfavoravel 

110 

abril2021 

Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

4.2.32. 11286/EXP/2018 

(conteudo menor mas identico ao n2 28} 
Leal 

- area de intervent;ao. 

4.2.32.1 Sintese da Participa~ao 

Sugere a revisao do Plano no que se refere a localizat;ao da construt;ao prevista para a parcela 

E4. 

Afirma que essa construt;ao eliminaria urn patrim6nio religiose que, alegadamente, nao foi 

considerado no Plano. Por outro lado considera que as cotas previstas para a nova construt;ao 

prejudicarao quem habita no lado poente do Ediffcio Tagide, designadamente pela diminuit;ao 

da privacidade e obstrut;ao da luz solar. 

Esta participat;ao insere-se num conjunto de seis exposit;oes de conteudo identico subscritas 

por proprietaries de fogos e pelo condominia do Ediffcio Tagide situado na area de intervent;ao 

(11280/EXP/2018, 1286/EXP/2018, 11289/EXP/2018, 11292/EXP/2018, 11296/EXP/2018 e 

11297 /EXP /2018}. 

4.2.32.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

A proposta de novos lotes destinados maioritariamente a construt;ao de habitat;ao E1 e 2, E3, 

E4, ES, E6 e E7} e o lote destinado a equipamento (E8}, respeitam, na sua concet;ao 

volumetrica, os afastamentos e alturas regulamentares. 

A pretensao e em parte atendida uma vez que se reformulou a volumetria da construt;ao eo 

uso propostos para o Lote E4. Respeitam-se, na sua concet;ao volumetrica, os afastamentos e 

alturas regulamentares. 56 nos pisos em semicave se preve serem destinados a uso distinto do 

habitacional. A profundidade da empena do corpo que se eleva em altura, e no qual se 

localizara habitat;ao, foi recuada em relat;ao ao "Ediffcio Tagide" e a profundidade da respetiva 

empena diminuiu alinhando pelo corpo tardoz da lgreja de Sao Francisco de Assis. 

Assim, a exposit;ao solar dos ediffcios envolventes encontra-se assegurada, salientando-se que 

apenas urn volume com urn piso e cobertura ajardinada encostara ao logradouro do ediffcio 

confinante a nascente (o ediffcio Tagide}. 

A manutent;ao da privacidade de ambos os ediffcios devera ser assegurada pelo projeto de 

arquitetura, a realizar para a nova parcela, obedecendo as normas em vigor. 

0 conjunto de ediffcios propostos no PPCL permitira modernizar toda a area, valorizada ainda 

pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento do respetivo estacionamento, 

construt;ao de equipamento e novas areas verdes de lazer. 
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A area do aterro desaparecera com a implanta~ao de uma nova constru~ao no Lote E4. 

Propoe-se, na Planta de lmplanta~ao, uma local iza~ao alternativa indicativa para o Triplo 

Cruzeiro junto a lgreja de Sao Francisco de Assis (a estudar em fase de projeto). 

Pelas razoes atras expostas a que acresce a necessidade de garantir edificabilidade em troca 

de areas de cedencia a destinar a usos publico, nao se considera adequado eliminar a 

constru~ao proposta para o Lote E4 uma vez que a sua volumetria foi reformulada. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.33. 11289/EXP/2018 

(conteudo semelhante ao nQ 28 e 32 em bora um pouco diferente) 

Ediflcio Tagide localizado na area de interven~ao. 

4.2.33.1 Sintese da Participa~ao 

Refere que apresenta a participa~ao em seu nome e em harmonia com a Assembleia de 

Cond6minos do Ediflcio Tagide. 

Aquando da constru~ao do ediflcio, em 1988, nao existindo constru~oes na envolvente do 

ediflcio Tagide que impedissem a vista sabre o rio, nem comprometessem a sua privacidade au 

exposi~ao solar e alegadamente nao havendo a data a previsao de implanta~ao de novas 

constru~oes, a expetativa criada nos proprietarios foi de que a situa~ao assim se manteria. 

Considera que todas as fra~oes do ediflcio sao negativamente afetadas pelas propostas do 

Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL) com especial destaque para as acomoda~oes 

da porteira, lojas do R/c e patios exteriores. 

Refere que a constru~ao na parcela E4 vem contrariar as indica~oes atuais de constru~ao de 

acordo com o Regulamento das Caracteristicas de Comportamento Termico dos Edificios (DL 

80/2006) causando sombreamento em parcelas do ediffcio Tagide, exigindo maior consumo de 

energia nas parcelas afetadas. 

A proximidade da constru~ao prevista para essa parcela " ... constitui uma efetiva invasao e 

viola~ao da privacidade ... " do edificio Tagide. 

Chama a aten~ao para a perda de seguran~a que causara a constru~ao do piso semienterrado 

na parcela E4 que encostara ao late do seu ediflcio. 
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Considera que existe desvalorizac;:ao econ6mica do seu ediffcio causada pela diminuic;:ao da 

exposic;:ao solar, das vistas panoramicas e diminuic;:ao da privacidade em especial nas frac;:oes B 

e C ate ao sexto piso. 

Apresenta as seguintes sugestoes: 

1. Eliminac;:ao da proposta de construc;:ao na parcela E4; 

2. Manutenc;:ao do cruzeiro a par da lgreja de Sao Francisco de Assis, cuja construc;:ao foi 

possivel fruto de angariac;:ao de fundos realizada pelos municipes; 

3. Que para a area da parcela E4 seja projetada uma zona verde na continuidade do 

jardim ja proposto, considerando um circuito de manutenc;:ao destinado sobretudo a 
populac;:ao idosa, um quiosque de leitura gerido pela Junta de Freguesia ou pela 

Par6quia; 

4. Reduc;:ao do numero de pisos nas parcelas ES e E6 para diminuic;:ao do seu impacto 

visual na cidade a partir da descida da Avenida Afonso Il l. 

Fazem os seguintes pedidos de informac;:ao I salvaguarda: 

1. Salvaguarda do acesso a garagem do Edificio Tagide, quer para norte, quer para sui; 

2. Considerac;:ao de Iugar para tomada e largada de passageiros, designadamente 

deficientes, junto a porta do mesmo ediffcio; 

3. Cuidado na localizac;:ao das paragens de transportes publicos considerando a inclinac;:ao 

da Av. Afonso Il l; 

4. Previsao de ecopontos considerando o (grande) numero de residentes no mesmo 

ediffcio. 

Junta fotografias ilustrativas das situac;:6es atras expostas. 

Esta participac;:ao insere-se num conjunto de seis exposic;:oes de conteudo identico subscritas 

por proprietarios de fogos e pelo condominia do Edif icio Tagide situado na area de intervenc;:ao 

(11280/EXP/2018, 1286/EXP/2018, 11289/EXP/2018, 11292/EXP/2018, 11296/EXP/2018 e 

11297 /EXP/2018). 

4.2.33.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Propost a de Decisao. 

A proposta de novos lotes destinados maioritariamente a construc;:ao de habitac;:ao E1 e 2, E3, 

E4, ES, E6 e E7) e o lote destinado a equipamento (E8), respeitam, na sua concec;:ao 

volumetrica, os afastamentos e alturas regulamentares. 

A pretensao e em parte atendida uma vez que se reformulou a volumetria da construc;:ao eo 

uso propostos para o Lote E4. Respeitam-se, na sua concec;:ao volumetrica, os afastamentos e 

alturas regulamentares. 56 nos pisos em semicave serao destinados a uso distinto do 

habitacional. A profundidade da empena do corpo que se eleva em altura, e no qual se 

localizara habitac;:ao, foi recuada em relac;:ao ao "Ediffcio Tagide" e a profundidade da respetiva 

empena diminuiu alinhando pelo corpo tardoz da lgreja de Sao Francisco de Assis. 
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Assim, a exposic;:ao solar dos edif fcios envolventes encontra-se assegurada, salientando-se que 

apenas um volume com um piso e cobertura ajardinada encostara ao logradouro do ediffcio 

confinante a nascente (o edificio Tagide). 

A manutenc;:ao da privacidade de ambos os edificios devera ser assegurada pelo projeto de 

arquitetura, a realizar para a nova parcela, obedecendo as normas em vigor. 

0 conjunto de ediffcios propostos no PPCL permitira modernizar toda a area, valorizada ainda 

pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento do respetivo estacionamento, 

construc;:ao de equipamento e novas areas verdes de lazer. 

A area do aterro desaparecera com a implantac;:ao de uma nova construc;:ao no lote E4. 

Propoe-se, na Planta de lmplantac;:ao, uma localizac;:ao alternativa indicativa para o triplo 

cruzeiro j unto a lgreja de Sao Francisco de Assis (a estudar em fase de· projeto). 

Pelas razoes atras expostas a que acresce a necessidade de garantir edificabilidade em troca 

de areas de cedencia a destinar a usos publico, nao se considera adequado eliminar a 

construc;:ao proposta para o late E4 uma vez que a sua volumetria foi reformulada. 

E alegado o desrespeito pelo Regulamento das Caracterfsticas de Comportamento Termico dos 

Ediffcios (Dl 80/2006) causando a nova construc;:ao do lote E4 sombreamento em parcelas do 

ediffcio contfguo a nascente (o ediffcio Tagide), exigindo maior consumo de energia nas 

parcelas afetadas. 

0 Regulamento das Caracterfsticas de Comportamento Termico dos Ediffcios referido foi 

revogado e subst ituido em 2013. De todo o modo aplicava-se as regras a observar na 

construc;:ao de novas ediffcios. A construc;:ao do Ediffcio Tagide nao foi ainda abrangida par esse 

diploma. 

Par seu lado os calculos para a Certificac;:ao Energetica dos fogos, obrigat6ria em caso de venda 

ou arrendamento, considera as pr6prias caracterfsticas do im6vel e nao a sua situac;:ao 

envolvente. Esta e variavel ao Iongo do tempo. A certificac;:ao tem um prazo de validade de 10 

a nos. 

De acordo com informac;:ao da ADENE a classe energetica e calculada com base nas 

caracteristicas construtivas do im6vel, a existencia ou nao de aproveitamento de energias 

renovaveis, a forma e sistemas de ventilac;:ao, a eficiencia e o tipo de combustiveis usados nos 

sistemas de climatizac;:ao e de produc;:ao de aguas quentes sanitar ias. 0 consumo real de 

energia dependera par sua vez do comportamento dos utilizadores da frac;:ao. 

Significa isto que a envolvente nao e considerada neste regulamento uma vez que a insolac;:ao 

dos edificios e assegurada com a aplicac;:ao, a cada nova edif icac;:ao, do Regulamento Geral das 

Edificac;:oes Urbana. 

Assim a exposic;:ao solar dos ediffcios envolventes encontra-se assegurada, salientando-se que 

apenas um volume com um piso e cobertura ajardinada encostara ao logradouro do edificio 

confinante a nascente (o edificio Tagide). 
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A manuten~ao da privacidade e seguran~a de ambos os ediffcios devera ser assegurada pelo 

projeto de arquitetura, a realizar para a nova parcela, obedecendo as normas em vigor. 

0 conjunto de ediffcios propostos no PPCL permitira modernizar toda a area, valorizada ainda 

pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento do respetivo estacionamento. 

Outros fatores de valoriza~ao serao a constru~ao de novos jardins publicos equipados, a 

prote~ao e valoriza~ao do patrim6nio arquitet6nico e geologico identificado, bem como a 

constru~ao de um Lar de ldosos {30 utentes) I Centro de Dia {40 utentes) da rede publica, num 

Lote com uma area de 1458 m2
• Este equipamento tera tambem uma area de estacionamento 

em estrutura edificada por piso com 1140 m2
• 

A dinamiza~ao desta area da cidade sera a consequencia mais imedliata, destacando-se nova 

atratividade para a implanta~ao de atividades de apoio a fun~ao residencial. 

No que respeita ao modelo urbano consagrado no Plano, a solu~ao proposta privilegia a 

implanta~ao das novas constru~6es junto aos arruamentos existentes -porum lado de forma a 

rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo em contrapartida 

disponibilizar grandes areas destinadas a espa~os verdes de utiliza~ao coletiva, e por outro a 

evitar maior impermeabiliza~ao do solo e maiores investimentos na constru~ao de novos 

arruamentos. 

A eventual interferencia destas parcelas nas panoramicas do rio Tejo a partir do espa~o 

existente no interior dos quarteir6es assim como a partir de algumas fra~6es dos ediffcios 

existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado no PDML de Lisboa. 

0 Sistema de Vistas da cidade tem como objetivo a salvaguarda e valoriza~ao das rela~6es 

visuais estabelecidas a partir dos espa~os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e pra~as e arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas) nao abrangendo, neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de 

vistas a partir das habita~6es. 

Para o Lote E8 prop6em-se dois pisos acima do solo cuja interferencia nas vistas a partir dos 

ediffcios existentes sera minima. 

0 Lote ES proposto preve ediffcios a implantar a sul/nascente dos lotes 1 e 2 dois da cal~ada 

das Lajes (nQ 61A) referidos rematando um quarteirao a partir das duas empenas cegas 

existentes neste momento, mantendo os afastamentos e com volumetria controlada atraves 

de um numero maximo de pisos proposto no Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes (PPCL) 

resultando numa altura maxima das fachadas abaixo da que seria admitida pelo PDML. 

A volumetria e o numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6, foram diminufdos, e serao 

iguais ou inferiores aos das constru~oes adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se 

que para o Lote E6 se reduziu um piso. 

E avaliado explicitamente o impacto visual das novas constru~oes a partir dos dois pontos de 

vista dominantes assinalados no PDML nos quais poderao eventualmente ter impacto as novas 

constru~oes: Parque da Mata da Madre de Deus e Alto da Eira, garantindo-se que as rela~oes 
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visuais a partir destes dois pontos nao sao prejudicadas (ver Relat6rio de Fundamenta~ao da 

Proposta). 

Salienta-se ainda que a vista a partir da parcela E8 sera muito favoravel a poente e a norte, 

totalmente aberta e virada para o novo espa~o verde de recreio e lazer a construir. 0 projeto a 

desenvolver para o equipamento proposto devera considerar esta mais-valia na distribui~ao 

dos espa~os interiores desse equipamento. 

Em conclusao as panoramicas a partir dos espa~os publicos existentes e a criar serao 

valorizadas. 

Relativamente as sugest6es apresentadas: 

1. Pelas razoes atras expostas a que acresce a necessidade de garantir edificabilidade em 

troca de areas de cedencia a destinar a usos publico, nao se considera adequado 

eliminar a constru~ao proposta para o Lote E4 uma vez que a sua volumetria foi 

reformulada. 

2. A area do aterro desaparecera com a implanta~ao de uma nova constru~ao no Late E4. 

Propoe-se, na Planta de lmplanta~ao, uma localiza~ao alternativa indicativa para o 

Triplo Cruzeiro junto a lgreja de Sao Francisco de Assis (a estudar em fase de projeto). 

3. A defini~ao do equipamento urbana a incluir nos novas jardins a construir sera 

definida em fase posterior nos respetivos projetos. As suges.toes apresentadas foram 

inclufdas no Relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta e nao deixarao de ser avaliadas. 

4. 0 numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6 e agora Lote ES.l e igual ou inferior 

ao dos lotes adjacentes, tendo sido considerada a sugestao dla sua diminui~ao no caso 

do Lote E6, de acordo com a diminui~ao do fndice de edificabilidade. 

Em resposta aos pedidos de informa~ao I salvaguarda: 
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1. Foi introduzida altera~ao na localiza~ao indicativa do estacionamento em espa~o 

publico que salvaguarda as entradas das garagens existentes. 

2. Nos projetos a realizar para os espa~os exteriores serao considerados os 

estacionamentos propOStOS para a area, entre OS quaiS Se COnsiderou 0 servi~O a lgreja 

para muitos utilizadores em perlodos de media dura~ao, assim como o acesso as 

garagens e outros acessos a ediffcios existentes e propostos, incluindo crian~as, 

pessoas idosas, deficientes e cargas e descargas. As propostas do Plano nao colidem 

com a atribui~ao de lugares de estacionamento na via publica, mediante pedido 

espedfico, a casas devidamente justificados de acordo com a legisla~ao e normas 

municipais em vigor (pedido particular a efetuar fora do ambito do Plano). 

3. Embora a localiza~ao das paragens de transportes publicos tambem nao se enquadre 

no ambito da proposta do Plano foi inserida no Relat6rio de Fundamenta~ao da 

Proposta a recomenda~ao referente a localiza~ao das paragens de transportes 

publicos considerando a totalidade do sistema de circula~ao pedonal. 

4. Desde 2018, verificou-se o refor~o da capacidade instalada para a remo~ao seletiva de 

resfduos s61idos com a instala~ao de ecoilhas subterraneas, quatro nos limites do 
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Plano de Pormenor em aprec;:o e mais duas unidades nas imediac;:oes, num total de seis 

locais. A Figura nQ 91 do Relat6rio referido localiza as ecoilhas existentes. 

Acresce que foi revisto em pormenor o ordenamento da rede viaria, considerando as novas 

construc;:6es, designadamente, junto a lgreja de Sao Francisco de Assis, o entroncamento com 

a Av. Afonso Ill considerando as necessidades do servic;:o a lgreja (a desenvolver e retificar se 

necessaria em fase de projeto). 

Proposta de decisao: Parcialmente favonivel 

4.2.34. 11292/EXP/2018 

(Conteudo identico ao nQ 28) 

Condominia do Ediffcio Tagide 

Administrac;:ao do Condominia do ediflcio Tagide localizado na area de intervenc;:ao. 

4.2.34.1 Sfntese da Participa~ao 

Refere que a participac;:ao e apresentada em nome do Condominia do ediflcio Tagide 

mandatado pela sua Assembleia de Cond6minos que assim o deliberou (nao anexa a respetiva 

ata). 

Aquando da construc;:ao do ediffcio, em 1988, nao existindo construc;:6es na envolvente do 

ediflcio Tagide que impedissem a vista sabre o rio, nem comprometessem a sua privacidade ou 

exposic;:ao solar e alegadamente nao havendo a data a previsao die implantac;:ao de novas 

construc;:6es, a expetativa criada nos proprietaries foi de que a situac;:ao assim se manteria. 

Apresentam as seguintes observac;:6es: 

1. Todas as frac;:6es do ediflcio sao negativamente afetadas pelas propostas do Plano de 

Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL) com especial destaque para as acomodac;:oes da 

porteira, lojas do R/c e patio exterior. 

2. Solicita que seja salvaguardada a possibilidade, junto a porta do ediffcio, de 

estacionamento para tomada e largada de passageiros, designadamente deficientes 

motores e idosos; 

3. Solicita tambem que seja dada atenc;:ao a localizac;:ao das paragens de transportes 

publicos considerando a inclinac;:ao da Av. Afonso Ill; 

4. Necessidade de previsao de ecopontos considerando o (grande) numero de residentes 

no mesmo ediffcio. 

Junta fotografias ilustrativas das situac;:oes atras expostas. 
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Esta participac;ao insere-se num conjunto de seis exposic;oes de conteudo identico subscritas 

par proprietaries de fogos e pelo condominia do Edificio Tagide situado na area de intervenc;ao 

(11280/EXP/2018, 11286/EXP/2018, 11289/EXP/2018, 11292/EXP/2018, 11296/EXP/2018 e 

11297 /EXP /2018}. 

4.2.34.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

A proposta de novas fates destinados maioritariamente a construc;ao de habitac;ao E1 e 2, E3, 

E4, ES, E6 e E7} e o late destinado a equipamento (E8}, respeitam, na sua concec;ao 

volumetrica, as afastamentos e alturas regulamentares. 

A pretensao e em parte atendida uma vez que se reformulou a volumetria da construc;ao eo 

usa propostos para o Late E4. Respeitam-se, na sua concec;ao volumetrica, os afastamentos e 

alturas regulamentares. 56 nos pisos em semicave se preve serem destinados a usa distinto do 

habitacional. A profundidade da empena do corpo que se eleva €m altura, e no qual se 

localizara habitac;ao, foi recuada em relac;ao ao "Edificio Tagide" e a profundidade da respetiva 

empena diminuiu alinhando pelo corpo tardoz da lgreja de Sao Francisco de Assis. 

Assim, a exposic;ao solar dos ediffcios envolventes encontra-se assegurada, salientando-se que 

apenas urn volume com urn piso e cobertura ajardinada encostara ao logradouro do ediffcio 

confinante a nascente (a edificio Tagide}. 

A manutenc;ao da privacidade e seguranc;a de ambos os ediffcios devera ser assegurada pelo 

projeto de arquitetura, a realizar para a nova parcela, obedecendo as normas em vigor. 

A eventual interferencia das novas construc;oes (Lotes ES, E6 e E8} nas panoramicas do rio Tejo 

a partir do espac;o existente no interior dos quarteiroes assim como a partir de algumas 

frac;oes dos ediffcios existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado 

no PDML de Lisboa. 

0 Sistema de Vistas da cidade tern como objetivo a salvaguarda e valorizac;ao das relac;oes 

visuais estabelecidas a partir dos espac;os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e prac;as e arruamentos existentes} com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas} nao abrangendo, neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de 

vistas a partir das habitac;oes. 

As panoramicas a partir dos espac;os publicos existentes e a criar serao valorizadas. 

Para o Late E8 propoem-se dais pisos acima do solo cuja interferencia nas vistas a partir dos 

ediffcios existentes sera minima. 

A volumetria e o numero de pisos proposto para as Lotes ES e E6, foram diminufdos, e serao 

iguais ou inferiores aos das construc;oes adjacentes au existentes na proximidade. Salienta-se 

que para o Late E6 se reduziu urn piso. 

Os Lotes ES e E5.1 propostos preveem ediffcios a implantar rematando urn quarteirao a partir 

de duas empenas cegas existentes neste momenta, mantendo as afastamentos 

regulamentares e com volumetria controlada atraves de uma altura maxima das fachadas 
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proposta no PPCL de acordo com a admitida no PDML e igual ou inferior a dos ediffcios 

adjacentes. 

E avaliado explicitamente o impacto visual das novas construr;:6es a partir dos dois pontos de 

vista dominantes assinalados no PDML nos quais poderao eventualmente ter impacto as novas 

construr;:6es: Parque da Mata da Madre de Deus e Alto da Eira, garantindo-se que as relar;:6es 

visuais a partir destes dois pontos nao sao prejudicadas (ver Relat6rio de Fundamentar;:ao da 

Proposta). 

Realr;:a-se que a implementar;:ao do Plano valorizara toda a area, destacando-se a 

modernizar;:ao e colmatar;:ao das mal has urbanas em presenr;:a atraves. da implantar;:ao de novas 

construr;:oes e infraestruturas, o reperfilamento dos arruamentos, o ordenamento do respetivo 

estacionamento e a construr;:ao de um estacionamento no Lote E5, em estrutura edificada, 

com capacidade mfnima para 60 lugares de uso publico. 

Outros fatores de valorizar;:ao serao a construr;:ao de novos jardins publicos equipados, a 

proter;:ao e valorizar;:ao do patrim6nio arquitet6nico e geologico identificado, bern como de um 

Lar de ldosos (30 utentes) I Centro de Dia (40 utentes), da rede publica, num Lote com uma 

area de 1458 m2
, prevendo-se uma area de construr;:ao, em dois pisos, num total de 1560 m2 e 

uma area de estacionamento em estrutura edificada de 1140 m2 por piso em cave. 

A dinamizar;:ao desta area da cidade sera a consequencia mais imediata, destacando-se nova 

atratividade para a implantar;:ao de atividades de apoio a funr;:ao residencial. 

Foi revisto em pormenor o ordenamento da rede viaria, considerando as novas construr;:oes, 

designadamente junto a lgreja de Sao Francisco de Assis, o entroncamento com a Av. Afonso Ill 

e a circular;:ao viaria local propondo-se ainda, a escala do Plano, o ordenamento do 

estacionamento. 

Foi tambem considerada a necessidade de grande numero de estacionamentos em perfodos 

de curta ou media durar;:ao determinada pelas caracterfsticas das atividades realizadas na 

lgreja de Sao Francisco de Assis, supridas quer pelo estacionamento previsto a superffcie quer 

pela construr;:ao no mfnimo de um estacionamento publico em estrutura edificada (Lote E5). 

Os parametros considerados para o dimensionamento e ordenamento do estacionamento, 

para as novas construr;:oes propostas, sao os que constam do PDML, e encontram-se descritos 

no Relat6rio de Fundamentar;:ao da Proposta. 

Nos projetos a realizar para os espar;:os exteriores serao considerados os estacionamentos 

propostos para a area, entre os quais se considerou o servir;:o a lgreja para muitos utilizadores 

em perfodos de media durar;:ao, assim como o acesso as garagens e outros acessos a ediffcios 

existentes e propostos, incluindo crianr;:as, pessoas idosas, deficientes e cargas e descargas. As 

propostas do Plano nao colidem com a atribuir;:ao de lugares de estacionamento na via publica, 

mediante pedido especffico, a casos devidamente justificados de acordo com a legislar;:ao e 

normas municipais em vigor (pedido particular a efetuar fora do ambito do Plano). 
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Embora a localiza~ao das paragens de transportes publicos tambem nao se enquadre no 

ambito da proposta do Plano foi inserida no Relat6rio de Fundamenta~ao da Proposta a 

recomenda~ao referente a localiza~ao das paragens de transportes publicos considerando a 

totalidade do sistema de circula~ao pedonal. 

Desde 2018, verificou-se o refor~o da capacidade instalada para a remo~ao seletiva de 

resfduos s61idos com a instala~ao de ecoilhas subterraneas, quatro nos limites do Plano de 

Pormenor em apre~o e mais duas unidades nas imedia~oes, num total de seis locais. A Figura 

n2 91 do Relat6rio referido localiza as ecoilhas existentes. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.35. 11296/EXP/2018 

(Conteudo menor mas identico ao n2 28) 
Antonia-Fernandes 

Ediffcio Tagide localizado na area de interven~ao . 

4.2.35.1 Sintese da Participa~ao 

Afirma que a constru~ao do novo ediffcio (embora nao especificado presume tratar-se do 

ediffcio a localizar no Late E4) retira visibilidade, luminosidade e espa~o aos moradores. 

Afirma tambem que o terreno para onde se preve essa constru~ao pertence ao patrim6nio da 

lgreja de Sao Francisco de Assis de acordo com os moradores da zona. 

Pede assim que seja reconsiderada essa proposta. 

Esta participa~ao insere-se num conjunto de seis exposi~oes de conteudo identico subscritas 

par proprietarios de fogos e pelo condominia do Ediffcio Tagide situado na area de interven~ao 

(11280/EXP/2018, 1286/EXP/2018, 11289/EXP/2018, 11292/EXP/2018, 11296/EXP/2018 e 

11297 /EXP /2018). 

4.2.35.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

0 plano considera como base de toda a proposta o registo predial das parcelas abrangidas pela 

area de interven~ao . A propriedade da lgreja encontra-se em compropriedade dentro da 

parcela original n2 1 nao tendo sido ainda real izado loteamento. 0 Plano propoe uma 

delimita~ao para o Late da lgreja, no interior da parcela original n21, com area igual a area que 

lhe corresponde no registo predial, de forma a poderem contabilizar-se e localizar-se as 

restantes areas a ceder ao domfnio publico no ambito das opera~oes urbanfsticas propostas. 

Os novas lotes destinados maioritariamente a constru~ao de habita~ao E1e2, E3, E4, ES, E6 e 

E7) e o late destinado a equipamento (E8), respeitam, na sua conce~ao volumetrica, os 

afastamentos e alturas regulamentares . 
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A pretensao e em parte atendida uma vez que se reformulou a volumetria da construc;ao eo 

uso propostos para o Late E4. Respeitam-se, na sua concec;ao volumetrica, os afastamentos e 

alturas regulamentares . 56 nos pisos em semicave se preve serem destinados a uso distinto do 

habitacional. A profundidade da empena do corpo que se eleva em altura, e no qual se 

localizara habitac;ao, foi recuada em relac;ao ao "Ediffcio Tagide" e a profundidade da respetiva 

empena diminuiu alinhando pelo corpo tardoz da lgreja de Sao Francisco de Assis. 

A manutenc;ao da privacidade de ambos os ediffcios devera ser assegurada pelo projeto de 

arquitetura, a realizar para a nova parcela, obedecendo as normas em vigor. 

Pelas razoes atras expostas a que acresce a necessidade de garantir edificabilidade em troca 

de areas de cedencia a destinar a usos publico, nao se considera adequado eliminar a 

construc;ao proposta para o Late E4 uma vez que a sua volumetria foi reformulada. 

A area do aterro desaparecera com a implantac;ao de uma nova construc;ao no Late E4. 

Propoe-se na Planta de lmplantac;ao, atendendo ao pedido expresso, uma localizac;ao 

alternativa indicativa para o Triplo Cruzeiro junto a lgreja de Sao Francisco de Assis (a estudar 

em fase de projeto). 

A eventual perda de visibilidade a partir do ediffcio Tilgide, devera ser considerada a luz do 

Sistema de Vistas consagrado no PDML de Lisboa. 

0 Sistema de Vistas da cidade tern como objetivo a salvaguarda e valorizac;ao das relac;oes 

visuais estabelecidas a partir dos espac;os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e prac;as e arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas) nao abrangendo, neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de 

vistas a partir das construc;oes ou arruamentos existentes. 

Salienta-se ainda que as propostas do Plano de Pormenor da Calc;ada das Lajes (PPCL) 

permitirao modernizar toda a area, que sera valorizada ainda pelo reperfilamento dos 

arruamentos, ordenamento do respetivo estacionamento, construc;ao de equipamento e de 

novas areas verdes de lazer. 

Proposta de decisao: Parcialmente favoravel 

4.2.36. 11297/EXP/2018 

(igual ao nQ 33 que tern conteudo semelhante ao nQ 28 e 32 embora um pouco 

diferente) 

iffcio Tagide localizado na area de intervenc;ao. 
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4.2.36.1 Sintese da Participa~ao 

Refere que apresenta a participa~ao em seu nome e em harmonia com a Assembleia de 

Cond6minos do Ediffcio Tagide. 

Aquando da constru~ao do ediffcio, em 1988, nao existindo constru~oes na envolvente do 

ediffcio Tagide que impedissem a vista sobre o rio, nem comprometessem a sua privacidade ou 

exposi~ao solar e alegadamente nao havendo a data a previsao de implanta~ao de novas 

constru~oes, a expetativa criada nos proprietaries foi de que a situa~ao assim se manteria. 

Considera que todas as fra~oes do ediffcio sao negativamente afetadas pelas propostas do 

Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes {PPCL) com especial destaque para as acomoda~oes 

da porteira, lojas do R/c e patios exteriores. 

Pelas razoes atras expostas a que acresce a necessidade de garantir edificabilidade em troca 

de areas de cedencia a destinar a usos publico, nao se considera adequado eliminar a 

constru~ao proposta para o Lote E4 uma vez que a sua volumetria foi reformulada. 

A area do aterro desaparecera com a implanta~ao de uma nova constru~ao no Lote E4. 

Propoe-se na Planta de lmplanta~ao, atendendo ao pedido expresso, uma localiza~ao 

alternativa indicativa para o Triple Cruzeiro junto a lgreja de Sao Francisco de Assis (a estudar 

em fase de projeto). 

Refere que a constru~ao na parcela E4 vem contrariar as indica~oes atuais de constru~ao de 

acordo com o Regulamento das Caracteristicas de Comportamento Termico dos Edif fcios (DL 

80/2006) causando sombreamento em parcelas do ediffcio Tagide, exigindo maior consume de 

energia nas parcelas afetadas. 

A proximidade da constru~ao prevista para essa parcela " ... constitui uma efetiva invasao e 

vio la~ao da privacidade ... " do ediffcio Tagide. 

Chama a aten~ao para a perda de seguran~a que causara a constru~ao do piso semienterrado 

na parcela E4 que encostara ao lote do seu ediffcio. 

Considera que existe desvaloriza~ao econ6mica do seu ediflcio causada pela diminui~ao da 

exposi~ao solar, das vistas panoramicas e diminui~ao da privacidade em especial nas fra~oes B 

e C ate ao sexto piso. 

Apresentam as seguintes sugest oes: 
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1. El imina~ao da proposta de constru~ao na parcela E4; 

2. Manuten~ao do cruzeiro a par da lgreja de Sao Francisco de Assis, cuja constru~ao foi 

possfvel fruto de angaria~ao de fundos realizada pelos munfcipes; 

3. Que para a area da parcela E4 seja projetada uma zona verde na continuidade do 

jardim ja proposto, considerando um circuito de manuten~ao destinado sobretudo a 
popula~ao idosa, um quiosque de leitura gerido pela Junta de Freguesia ou pela 

Par6quia; 

4. Redu~ao do numero de pisos nas parcelas ES e E6 para redw;ao do seu impacto visua l 

na cidade a partir da descida da Avenida Afonso Il l. 
Camara Municipal de lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 
abril2021 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

Fazem os seguintes pedidos de informac;ao I salvaguarda: 

1. Salvaguarda do acesso a garagem do Edificio Tagide, quer para norte, quer para sui; 

2. Considerac;ao de Iugar para tomada e largada de passageiros, designadamente 

deficientes, junto a porta do mesmo ediffcio; 

3. Cuidado na localizac;ao das paragens de transportes publicos considerando a inclinac;ao 

da Av. Afonso Ill; 

4. Previsao de ecopontos considerando o (grande) numero de residentes no mesmo 

edificio. 

Junta fotografias ilustrativas das situac;oes atras expostas. 

Esta participac;ao insere-se num conjunto de seis exposic;oes de conteudo identico subscritas 

por proprietarios de fogos e pelo condominia do Edificio Tagide situado na area de intervenc;ao 

(11280/EXP/2018, 1286/EXP/2018, 11289/EXP/2018, 11292/EXP/2018, 11296/EXP/2018 e 

11297 /EXP/2018). 

4.2.36.2 Analise e Pondera~ao da Participa~ao. Proposta de Decisao 

A proposta de novos lotes destinados maioritariamente a construc;ao de habitac;ao El e 2, E3, 

E4, ES, E6 e E7) e o lote destinado a equipamento (E8), respeitam, na sua concec;ao 

volumetrica, os afastamentos e alturas regulamentares. 

A pretensao e em parte atendida uma vez que se reformulou a volumetria da construc;ao e o 

uso propostos para o Lote E4. Respeitam-se, na sua concec;ao volumetrica, os afastamentos e 

alturas regulamentares. 56 nos pisos em semicave serao destinados a uso distinto do 

habitacional. A profundidade da empena do corpo que se eleva em altura, e no qual se 

localizara habitac;ao, foi recuada em relac;ao ao "Edificio Tagide" e a profundidade da respetiva 

empena diminuiu alinhando pelo corpo tardoz da lgreja de Sao Francisco de Assis. 

E alegado o desrespeito pelo Regulamento das Caracteristicas de Comportamento Termico dos 

Edificios (DL 80/2006) causando a nova construc;ao na parcela E4 sombreamento em parcelas 

do edificio contiguo a nascente (o edificio Tagide), exigindo maior consumo de energia nas 

parcelas afetadas. 

0 Regulamento das Caracteristicas de Comportamento Termico dos Edificios referido foi 

revogado e substitufdo em 2013. De todo o modo aplicava-se as regras a observar na 

construc;ao de novos edificios. A construc;ao do Ediffcio Tagide nao foi ainda abrangida por esse 

diploma. 

Por seu lado os calculos para a Certificac;ao Energetica dos fogos, obrigat6ria em caso de venda 

ou arrendamento, considera as pr6prias caracteristicas do im6vel e nao a sua situac;ao 

envolvente. E variavel ao Iongo do tempo e tern urn prazo de validade de 10 anos. 

De acordo com informac;ao da ADENE a classe energetica e calculada com base nas 

caracteristicas construtivas do im6vel, a existencia ou nao de aproveitamento de energias 

renovaveis, a forma e sistemas de ventilac;ao, a eficiencia e o tipo de combustiveis usados nos 
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sistemas de climatizac;ao e de prodw;:ao de aguas quentes sanitarias. 0 consumo real de 

energia dependera por sua vez do comportamento dos utilizadores da frac;ao. 

Significa isto que a envolvente nao e considerada neste regulamento uma vez que a insolac;ao 

dos edificios e assegurada com a aplicac;ao, a cada nova edificac;ao, do Regulamento Geral das 

Edificac;oes Urbana. 

Assim a exposic;ao solar dos edificios envolventes encontra-se assegurada, salientando-se que 

apenas um volume com um piso e cobertura ajardinada encostara ao logradouro do edificio 

confinante a nascente (o edificio Tagide). 

A manutenc;ao da privacidade e seguranc;a de ambos os edificios devera ser assegurada pelo 

projeto de arquitetura, a realizar para a nova parcela, obedecendo as normas em vigor. 

0 conjunto de edificios propostos no PPCL permitira modernizar toda a area, valorizada ainda 

pelo reperfilamento dos arruamentos e ordenamento do respetivo estacionamento. 

Outros fatores de valorizac;ao serao a construc;ao de novas jardins publicos equipados, a 

protec;ao e valorizac;ao do patrim6nio arquitet6nico e geologico identificado, bern como a 

construc;ao de um Lar de ldosos (30 utentes) I Centro de Dia (40 utentes) da rede publica, num 

Lote com uma area de 1458 m2
• Este equipamento tera tambem uma area de estacionamento 

em estrutura edificada por piso com 1140 m2
• 

A dinamizac;ao desta area da cidade sera a consequencia mais imediata, destacando-se nova 

atratividade para a implantac;ao de atividades de apoio a func;ao residencial. 

No que respeita ao modelo urbana consagrado no Plano, a soluc;ao proposta privilegia a 

implantacao das novas construc;oes junto aos arruamentos existentes - por um lado de forma a 

rematar e a colmatar a malha urbana pre-existente, permitindo em contrapartida 

disponibilizar grandes areas destinadas a espac;os verdes de utilizac;ao coletiva, e por outro a 

evitar maior impermeabilizac;ao do solo e maiores investimentos na construc;ao de novas 

arruamentos. 

A eventual interferencia destas parcelas nas panoramicas do rio Tejo a partir do espac;o 

existente no interior dos quarteiroes assim como a partir de algumas frac;oes dos edificios 

existentes, devera ser considerada a luz do Sistema de Vistas consagrado no PDML de Lisboa. 

0 Sistema de Vistas da cidade tern como objetivo a salvaguarda e valorizac;ao das relac;oes 

visuais estabelecidas a partir dos espac;os publicos (designadamente a partir de miradouros, 

jardins publicos, largos e prac;as e arruamentos existentes) com a paisagem urbana de Lisboa 

(rio e colinas) nao abrangendo, neste caso em concreto, as panoramicas e os enfiamentos de 

vistas a partir das habitac;oes. 

Para a parcela E8 propoem-se dois pisos acima do solo cuja interferencia nas vistas a partir dos 

edificios existentes sera minima. 

0 Lote ES proposto preve edificios a implantar a sul/nascente dos lotes 1 e 2 dois da calc;ada 

das Lajes (nQ 61A) rematando um quarteirao a partir das duas empenas cegas existentes neste 

momenta, mantendo os afastamentos e com volumetria controlada atraves de um numero 
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maximo de pisos proposto no Plano de Pormenor da Calc;:ada das Lajes (PPCL) resultando numa 

altura maxima das fachadas abaixo da que seria admitida pelo PDML. 

A volumetria e o numero de pisos proposto para os Lotes ES e E6, foram diminufdos, e serao 

iguais ou inferiores aos das construc;:oes adjacentes ou existentes na proximidade. Salienta-se 

que para o Lote E6 se reduziu urn piso. 

A construc;:ao no Lote E6, junto aos arruamentos contribuira para a viabilizac;:ao e 

disponibilizac;:ao de grande area para a construc;:ao de espac;:o verde ajardinado equipado 

dentro da Unidade Espacial 2. Os jardins a construir na Unidade Espacial 1 e na envolvente do 

Forte de Santa Apol6nia incluirao parque infantil. 

E avaliado explicitamente o impacto visual das novas construc;:oes a partir dos dois pontos de 

vista dominantes assinalados no PDML nos quais poderao eventualmente ter impacto as novas 

construc;:oes: Parque da Mata da Madre de Deus e Alto da Eira, garantindo-se que as relac;:oes 

visuais a partir destes dois pontos nao sao prejudicadas (ver Relat6rio de Fundamentac;:ao da 

Proposta). 

Salienta-se ainda que a vista a partir do Lote E8 sera muito favoravel a poente e a norte, 

totalmente aberta e virada para o novo espac;:o verde de recreio e lazer a construir. 0 projeto a 

desenvolver para o equipamento proposto devera considerar esta mais-valia na distribuic;:ao 

dos espac;:os interiores desse equipamento. 

Acresce que foi revisto em pormenor o ordenamento da rede viaria, considerando as novas 

construc;:oes, designadamente, junto a lgreja de Sao Francisco de Ass.is, o entroncamento com 

a Av. Afonso Il l, considerando as necessidades do servic;:o a lgreja (a desenvolver e retificar se 

necessaria em fase de projeto). 

Em conclusao as panoramicas a partir dos espac;:os publicos existentes e a criar serao 

valorizadas. 

Relativamente as sugestoes apresentadas: 

1. Pelas razoes atras expostas a que acresce a necessidade de garantir edificabilidade em 

troca de areas de cedencia a destinar a usos publico, nao se considera adequado 

eliminar a construc;:ao proposta para o Lote E4 uma vez que a sua volumetria foi 

reformulada. 

2. A area do aterro desaparecera com a implantac;:ao de uma nova construc;:ao no Lote E4. 

Propoe-se, na Planta de lmplantac;:ao, uma localizac;:ao alternativa indicativa para o 

Triplo Cruzeiro junto a lgreja de Sao Francisco de Assis (a estudar em fase de projeto). 

3. A definic;:ao do equipamento urbana a incluir nos novos jardins a construir sera 

definida em fase posterior nos respetivos projetos. As sugestoes apresentadas foram 

inclu fdas no Relat6rio de Fundamentac;:ao da Proposta e nao deixarao de ser avaliadas. 

4. 0 numero de pisos proposto para os lotes ES e E6 e agora Lote ES.l e igual ou inferior 

ao dos lotes adjacentes, tendo sido considerada a sugestao da sua diminuic;:ao no caso 

do Lote E6, de acordo com a diminuic;:ao do fndice de edificabilidade. 
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Em resposta aos pedidos de i nforma~ao I salvaguarda: 

1. Foi introduzida a ltera~ao na localiza~ao indicativa do estacionamento em espa~o 

publico que salvaguarda as entradas das garagens existentes. 

2. Nos projetos a realizar para os espa~os exteriores serao considerados os 

estacionamentos propostos para a area, entre os quais se considerou o servi~o a lgreja 

para muitos utilizadores em periodos de media dura~ao, assim como o acesso as 

garagens e outros acessos a edif icios existentes e propostos, incluindo crian~as, 

pessoas idosas, deficientes e cargas e descargas. As propostas do Plano nao colidem 

com a atribui~ao de lugares de estacionamento na via publica, mediante pedido 

especifico, a casas devidamente justificados de acordo com a legisla~ao e normas 

municipais em vigor (pedido particu lar a efetuar fora do ambito do Plano). 

3. Embora a localiza~ao das paragens de t ransportes publicos tambem nao se enquadre 

no ambito da proposta do Plano foi inserida no Relat6rio de Fundamenta~ao da 

Proposta a recomenda~ao referent e a local iza~ao das paragens de transportes 

publicos considerando a totalidade do sistema de circula~ao pedonal. 

4. Desde 2018, verificou-se o refor~o da capacidade instalada para a remo~ao seletiva de 

residues s61idos com a instala~ao de ecoilhas subterraneas, quatro nos limites do 

Plano de Pormenor em apre~o e mais duas unidades nas imedia~oes, num t ot al de seis 

locais. A Figura n2 91 do Relat6rio referido localiza as ecoilhas existentes. 

Pro pasta de decisao: Parcialmente favoravel 

5. CONCLUSAO- ALTERA~OES EFETUADAS A PROPOSTA DE PLANO 

Na sequencia do numeroso conjunto de participa~oes e reclama~oes recebidas em sede de 

Discussao Publica, face ao tempo decorrido desde entao e considerando a disponibiliza~ao de 

nova cartografia de base homologada mostrou-se imperioso atua lizar todas as pe~as que 

compoem o Plano. 

Sintetizam-se em seguida as principais altera~6es: 

Em todas as pe~as desenhadas foi inserida cartografia em formato vetorial ou 

ortofotocartografia de base atualizada a exce~ao dos extratos da Planta de Ordenamento do 

Plano Diretor Municipal. Este facto determinou a necessidade de ajustar todas as linhas dos 

desenhos a nova cartograf ia 

Perante as participa~6es recebidas foram detetadas imprecis6es nas medi~6es das areas do 

Plano, bern como identificadas dificuldades de concretiza~ao do modelo de execu~ao proposto 

o que determinou a necessidade de revisao e ajustamento desse modelo. 

Foram corrigidas gralhas e alteradas questoes de ortografia. 

Procurando dar resposta as preocupa~6es demonstradas ou clarificar questoes levantadas nas 

participa~oes recebidas e tornar mais simples a leitura das propostas do Plano foram 

atualizados e alterados todos os elementos que comp6e o Plano: 

126 

abril2021 

Camara Municipal de Lisboa 

DMU I DPU I Divisao de Planeamento Territorial 



Plano de Pormenor da Cal~ada das Lajes 

Pecas desenhadas: 

Desenho 1- Planta de lmplanta~ao: 

Foi ajustada a geometria e a volumetria das constru~oes e dos novos lotes propostos: 

Os Lotes El e E2 foram transformados num unico Lote Ele2 constitufdo por dois 

blocos sobre garagem comum; 

Foi eliminado o corpo norte do Lote E3 que ligava ao equipamento por se encontrar 

praticamente enterrado; 

Foi redefinida a implanta~ao dos Lotes E4 e E6 em resposta a diversas reclama~oes; 

Foi redefinida a implanta~ao do Lote ES que foi subdividido ·em dois- ES e ES.l, para 

maior facilidade de execu~ao do Plano; 

Foi definido o Lote da lgreja de Sao Francisco de Assis para defini~ao concreta das 

areas a ceder; 

Foi introduzida uma altera~ao no tra~ado do prolongamento da rua Matilde Rosa 

Araujo, aproximando mais este arruamento das cotas e do tra~ado dos arruamentos 

existentes, evitando o grande corte da Quinta do Roma, permitindo conserva~ao de 

maior area do Logradouro Verde Permeavel a Preservar e ampliando o respetivo 

Espa~o Central e Habitacional Consolidado- Tra~ado Urbano A. Consequentemente e 

ampliado tambem o logradouro que integra a Carta Municipal do Patrim6nio {CMP 

41.27), reduzindo nessa area em contrapartida o Espa~o Central e Habitacional a 

Consolidar eo limite da Unidade Espacial 2; 

0 tro~o da cal~ada das Lajes entre o acesso a Pra~a Dr. Ernesto Roma e o 

prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo foi inclufdo na Unidade Espacial 2; 

Foi redesenhado o prolongamento da Cal~ada das Lajes incluindo o entroncamento 

com a Av. Afonso Ill, a partir do qual se acede agora ao impasse de acesso nascente a 
lgreja de Sao Francisco de Assis; 

A localiza~ao dos lugares de estacionamento publico e das arvores propostas foi 

ajustada em conformidade com as altera~oes ao tra~ado dos arruamentos; 

Foi eliminado um eixo visual oblfquo representado por engano; 

Foi adaptado o desenho da proposta para o jard im a sui da lgreja de Sao Francisco de 

Assis, de acordo com o projeto desenvolvidos na antiga DMAU - Divisao de 

Planeamento e Projeto, ao nfvel do Estudo Previo, de forma indicativa, considerando 

as arvores existentes agora representadas na nova cartografia de base; 

Foi representado o acesso autom6vel ao equipamento proposto bem como o carater 

de via partilhada que se pretende para a travessa do Alto Varejao; 

Os limites das categorias de espa~o junto a Av. Afonso Ill foram ajustados a nova 

cartografia; 

0 Espa~o Verde de Recreio e Produ~ao envolvente do forte de Santa Apol6nia foi 

prolongado em pequena faixa a sui deste monumento; 

0 Espa~o Verde de Recreio e Produ~ao a sui da lgreja de Sao Francisco de Assis foi 

ampliado e ajustado a realidade atual, designadamente a atual area de uso publico 

em torno da lgreja de Sao Francisco de Assis com o equivalente ajustamento do 

Espa~o de Uso Especial de Equipamento Consolidado no qual se localiza essa lgreja. 
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Foi inclufdo um percurso indicativa para acesso de vefculos de emergencia a Pras;a Dr. 

Ernesto Roma e adaptado o desenho indicativa do jardim junto ao Forte de Santa 

Apol6nia; 

Foram, de forma indicativa, localizados os dos dois parque:s infantis propostos bem 

como a relocalizado o Triplo Cruzeiro, existente na area onde se prop6e o Lote E4; 

Foi inclufda a proposta de reordenamento da pras;a Dr. Ernesto Roma; 

Foi completada a legenda. 

Foi alterado e atualizado o Quadro Sin6tico de acordo com a proposta do Plano. 

Desenho 2 - Planta de Condicionantes - Servid6es Administrativas e Restris;oes de Utilidade 

Publica: 

Foram ajustados os limites dos dois lm6veis de Interesse Publico bem como das 

respetivas zonas de protes;ao dos im6veis, na area do Plano, de acordo com a nova 

cartografia, em colaboras;ao e com a aprovas;ao da Dires;ao Geral do Patrim6nio 

Cultural; 

Foram acrescentadas as condicionantes em falta, de que se destaca a zona de 

protes;ao ao Cemiterio Judaico com incidencia na area do Plano. 

Desenho 3.8- Planta de Condicionantes- SARUP I- Extrato do PDML em vigor: 

Foram acrescentadas servid6es em falta em torno da area do Plano e completada a 

legenda. 

Desenho 3.9- Planta de Condicionantes- SARUP II- Extrato do PDML em vigor: 

Foram atualizados os limites dos lm6veis de Interesse Publico bem como das 

respetivas zonas de protes;ao e atualizada a legenda com informas;ao que se 

encontrava em falta; 

Desenho 4- Explicitas;ao do Zonamento 

Foram alterados os polfgonos das categorias de espas;os e do logradouro da Quinta do 

Roma como c6digo CMP 41.27 em conformidade com a Planta de lmplantas;ao; 

Foi inclufdo o Objeto Singular em falta com o c6digo CM P 41.20 e completada a 

respetiva legenda. 

Desenho 5- Enquadramento 

Foi atualizado o ortofotomapa da base, assim como a informas;ao apresentada 

disponfvel a partir do servidor da CML. 

Desenho 6 - Ortofotomapa 

Foi atualizado o ortofotomapa 
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Desenho 6.1- Planta da Situa~ao Existente. 

Foi atualizada a cartografia de base. 

Desenho 6.2- Planta de Demoli~oes 

Foram distinguidas Constru~oes Existentes a Demolir de Estruturas Residua is a Demolir 

para maior correc;ao do calculo do seu valor. 

Nesta planta, considerando a clareza da nova cartografia nao foram utilizadas cores 

nos equipamentos existentes nem na representa~ao das arvores. 

Desenho 7- Planta de Cadastre 

Todo o cadastre foi ajustado considerando/avaliando os limites das propriedades 

representados na nova cartografia e as alterac;oes ao registo da propriedade que 

ocorreram neste espac;o de tempo; 

A legenda do desenho foi clarificada distinguindo-se tipo de proprietario (municipal, 

particular ou estado) e usa publico ou usa privado; 

Foi acrescentada a representa~ao das areas particulares de usa publico; 

0 quadro foi atualizado com a referenda das parcelas abrangidas pela Unidade de 

Execu~ao (indicando apenas a area das parcelas quando esta consta do respetivo 

registo predial); 

Foi deixada na planta a numerac;ao de outras parcelas referidas em Relat6rio para 

referenda da sua localiza~ao. 

Desenho 8- Planta de Transforma~ao Fundiaria 

A planta foi atualizada em conformidade com as propostas expressas na Planta de 

lmplantac;ao e com a nova Planta de Cadastre. 

Desenho 8.1- Planta de Cedencias 

A planta foi atualizada em conformidade com as propostas expressas na Planta de 

lmplanta~ao e na nova Planta de Cadastre, incluindo a proposta de delimita~ao do 

Late da lgreja de Sao Francisco de Assis; 

Em func;ao do modelo proposto para a Unidade de Execu~ao representam-se agora as 

areas particulares a ceder ao dominic municipal para equipamento, espa~os verdes e 

de utilizac;ao coletiva e para infraestruturas; 

Para maior facilidade do calculo da superficie vegetal ponderada assinalam-se tambem 

as areas verdes totalmente permeaveis propostas no interior dos lotes e existentes em 

torno da lgreja de Sao Francisco de Assis, bern como propostas a norte do Late E6, 

devendo a restante superficie vegetal ponderada da Unidade de Execu~ao, a 

considerar para o calculo final, ser considerada no jardim a construir a sui da lgreja de 

Sao Francisco de Assis. 
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Desenho 9- Planta de Equipamentos 

Foram inclufdos OS equipamentos existentes em torno da area de intervens:ao e 

completada a respetiva legenda. 

Desenho 10- Perfis 

Foram reformulados todos os perfis de acordo com as alit:eras:oes introduzidas na 

proposta, designadamente volumetrias e numero de pisos destacando-se, a indicas:ao 

do primeiro piso em cave, destinado a estacionamento em cada lote, o novo Lote E5.1 

rematando a empena do ediffcio existente a sui, o Lote E4 cuja volumetria foi revista, 

afastando o corpo que se eleva em altura do ediffcio "Tagide" (confinante a nascente) 

bem como da lgreja a poente eo Lote E6 ao qual foi diminufdo um piso. 

Desenho 11- Planta de lnfraestruturas Viarias 

Foi alterado o tras;ado do prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo e ajustado o 

tras:ado do prolongamento da cals;ada das Lajes e respeNvos estacionamento em 

conformidade com a Planta de implantas:ao; 

A rua do Alto Varejao passa a ser indicada como arruamento objeto de requalificas;ao; 

Foi inclufdo o impasse de acesso nascente a lgreja de S.ao Francisco de Assis a 

requalificar assim como a rua do Forte de Santa Apolonia que se representa 

integralmente (embora em parte fora da area do Plano) de forma a poder estimar-se o 

custo desta intervens:ao, que s6 fara sentido em conjunto e possibilitara a resolus:ao de 

problemas de esgoto existentes em garagens de ediffcios com entrada pela cals;ada 

das Lajes 

Desenhos 12 a 18-Outras infraestruturas 

Todos os desenhos foram completados, reformulados e ajustados as alteras:oes as 

propostas do Plano com destaque para a rede de saneamento em colaboras:ao com o 

respetivo Departamento. 

Pecas escritas: 

Regulamento 
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Todo o Regulamento foi integralmente revisto, designadamente gralhas, com 

destaque para as principais alteras:oes: 

a) Servidoes Administrativas e Restris:oes de Utilidade Publica, Ambito e regime - Artigo 

62 - Foi acrescentada a alinea d) relativa a zona de protes:ao do Cemiterio Judaico 

representada na Planta de Condicionantes; 

b) Estrutura Eco16gica Municipal - Artigo 82 - Na alinea d) foi acrescentada o parentesis 

(sem prejufzo de previa avalias:ao da estabilidade geologica do Geomonumento); 

c) Estrutura Ecol6gica Municipal - Artigo82, n2 4 - foi acrescentado ... as "novas" 

arvores ... de forma a evitar o abate de arvores existentes; 
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d) Bens da Carta Municipal do Patrim6nio - Artigo 13Q, nQl, alfneas a), b), c) e nQ2 - Na 

expressao ... Bens culturais im6veis de valor ... foram retiradas as palavras "culturais 

im6veis", pois constitufam uma repetit;:ao do enunciado no proprio nQl; 

e) Normas de lntervent;:ao- Artigo 14Q, nQ4- foi acrescentada a frase ... , considerando os 

estudos constantes das Fichas Tecnicas de Caracterizat;:ao anexas ao Relat6rio de 

Fundamentat;:ao da Proposta do PPCL, ... de forma a remeter a ausencia de vistoria 

admitida para as Fichas Tecnicas de Caracterizat;:ao; 

f) Areas de valor arqueol6gico - Artigo lSQ, nQl - A frase " ... como tal assinalada na 

Planta de lmplantat;:ao do presente Plano ... " substitui a frase " ... como tal assinalada no 

PDML. .. " ; 

g) Condicionantes de lnfraestruturas, Ambito e regime - Artigo 17Q, nQ 2 - Foi 

especificado " .. . nos termos definidos no Artigo 3SQ do PDML em vigor .... "; 

h) Espat;:os Consolidados - Obras de demolit;:ao, construt;:ao, ampliat;:ao e alterat;:ao -

Artigo 20Q: 

nQl- " ... previsto no presente Regulamento .... " substitui " ... previsto no PPCL. ... "; 

0 nQl do Artigo 39Q foi retirado e localizado no nQ 3 deste Artigo; 

E acrescentado um nQ 4 que permite 4 pisos e aproveitamento de s6tao do lado 

da rua Matilde Rosa Araujo caso venha a ser aprovada operat;:ao urbanfstica 

conjunta para a tota lidade do quarteirao localizado na area delimitada por este 

novo arruamento, pela Calt;:ada das Lajes e pela Travessa do Alto Varejao; 

0 nQ3 relativo a logradouros verdes permeaveis a preservar passou a nQS tendo 

sido substitufda a palavra "naturais" por "ambientais" e acrescentado 

" ... admitindo-se apenas OS percursos indispensaveis a fruit;:ao destes espat;:OS, 

desde que os mesmos sejam executados com pavimentos permeaveis .... " 

i) Espat;:os Centrais e Habitacionais a Consolidar, Usos - Artigo 22Q: 

Considerando que a requerimento dos interessados, ap6s a Discussao Publica, foi 

superiormente aprovado um regime de flexibilidade de usos caso a construt;:ao se 

venha a destinar a equipamento de saude ou a lar/residencia assistida, no nQ 2 foi 

retirada obrigatoriedade de se assegurar, no mfnimo, que 50% e 60% da superffcie 

total de pavimento das Unidades de Execut;:ao seja destinada a uso habitacional, 

alterando-se, de acordo como PDML, para " .. . 2. Na area do Plano, as operat;:oes 

de loteamento devem assegurar que 20% da superffcie total de pavimento seja 

destinada a uso diferente do predominante na operat;:ao proposta .... "; 

No nQ 3 passa a admitir-se o uso habitacional no Lote E4, com excet;:ao dos dois 

pisos inferiores em semicave. 

No nQ 4 introduz-se a obrigatoriedade de uso distinto do habitacional tambem 

para o Lote E6; 

j) Operat;:6es Urbanfsticas - Artigo 23Q - E eliminada a referenda a altura maxima das 

fachadas permanecendo apenas o nQ maximo de pisos, uma vez que essas alturas se 
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encontram representadas de forma indicativa nos perfis e deverao ser aferidas em 

fase de projeto de licenciamento; 

No nQ 5 foi retirada a referencia a altura maxima da fachada da parcela E6 relativa 

a altura da fachada do edificio sito na Cal~ada das Lajes, n.Q 61 (bloco norte, de 9 

pisos), pois deixa de fazer sentido uma vez que foi reduzido um piso ao volume 

proposto para esse Lote; 

k) Superficie vegetal ponderada e logradouros - Artigo 24Q - Foi revista na totalidade a 

reda~ao deste artigo com vista a clarificar e a especificar asp·etos que se encontravam 

omissos; 

I) Espa~os Verdes de Recreio e Produ~ao a Consolidar, Ambito e regime- Artigo 26Q- Foi 

completado este artigo no sentido de melhor garantir o acesso a veiculos de 

emergencia quer as fachadas tardoz dos Lotes Ele2, E3 e fachada do Lote E8 

propostos, quer aos edificios com frente para a pra~a Dr. Ernesto Roma, bem como a 

minimizar a acumula~ao de aguas de escorrencia superficial junto as caves dos 

ediffcios existentes com frente para o prolongamento da cal~ada das Lajes; 

m) Rede de mobilidade suave- Artigo 28Q: 

No nQl foi substituida a expressao " ... percursos pedonais que garantem ... " por 

" ... percursos pedonais que devem garantir ... "; 

No nQ 2, a), a expressao " ... os passeios devem dispor de uma largura minima ... " foi 

substituida pela expressao " ... os passeios devem, sempre que possivel, dispor de 

uma largura minima ... " uma vez que nao e possfvel cumprir a largura minima 

indicada em todas as situa~oes; 

No nQ 2, b), a dimensao minima dos passeios dos arruamentos existentes livre de 

obstaculos foi diminuida de l,Sm para 1,2m; 

n) Estacionamento- Artigo 29Q: 

No nQ 2 foi explicitado que as necessidades de estacionamento publico geradas 

pelas novas constru~oes previstas para os Lotes Ele2, E3, E4 e EG sao satisfeitas a 
superflcie; 

No nQ 3 admite-se estacionamento comum sob os Lotes Ele2 e E3 que podera (ao 

inves de devera) inclu ir estacionamento de uso publico; 

Foi acrescentado o nQ 7 admitindo a cria~ao de estacionamento de uso publico no 

Lote E8, destinado a equipamento coletivo, desde que seja demonstrada a sua 

viabilidade construtiva de acordo com a legisla~ao em vigor, permitindo garantir 

estacionamento ao elevado numero de vekulos que afluem a esta area, em curtos 

perlodos de tempo, para uso dos servi~os da lgreja assim como para servi~o dos 

utilizadores do jardim a construir e dos visitantes do equipamento. 

o) Areas para espa~os verdes e de utiliza~ao coletiva, equipamentos de utiliza~ao 
coletiva, infraestruturas e estacionamento publico- Capitulo VI - Foi acrescentada a 

palavra "infraestruturas" ao titulo do capitulo; 
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p) Cedencias - Artigo 302 - 0 texto do ponto n22 foi substitufdo clarificando os 

parametros para o calculo da cedencia media, e foram acrescentados o ponto n23 que 

clarifica a possibilidade de aplicac;:ao do fndice 0,3 (prevista no anterior ponto n22) em 

virtude da previsao de acrescimo as cedencias obrigat6rias e o ponto n24 

especificando que os creditos obtidos em consequencia da aplicac;:ao desse fndice nao 

poderao ser utilizados na parcela que lhes da origem. 

q) Compensac;:oes- Artigo 312: 

Os n21 e n22 foram eliminados na totalidade prevendo agora o nQ1 que o acordo 

relativo a compensac;:oes a efetuar sera garantido atraves da celebrac;:ao de 

contratos de urbanizac;:ao entre proprietarios ou entre proprietarios e o 

Municipio; 

Os numeros seguintes foram alterados de forma a clarificar as compensac;:oes 

devidas na impossibilidade do cumprimento dos parametros de estacionamento 

publico assim como a regra para a sua contabilizac;:ao; 

Foi inserido urn novo n24 especificando a possibilidade de contabilizac;:ao de 

lugares de estacionamento publico adicionais no caso do Lote E4, no passeio 

fronteiro a construir de novo, proximo de torre existente sem entradas nessa 

frente; 

r) Programac;:ao e sistemas de execuc;:ao do Plano, Princfpios gerais- Artigo 322: 

Com o objetivo de operacionalizar a execuc;:ao do Plano no n2 2 especifica-se que 

nos Espac;:os Centrais e Habitacionais a Consolidar o Plano e executado atraves do 

Sistema de Cooperac;:ao e desenvolve-se no ambito de uma ou mais Unidades de 

Execuc;:ao, que poderao vir a integrar, na hip6tese de faseamento das operac;:oes 

urbanfsticas, duas Unidades Espaciais que constituem unidades territoriais de 

referenda para efeitos da gestao territorial do Plano de acordo com a Planta de 

lmplanta<;ao; 

No n23 " ... Unidades Espaciais ... " e substitufdo por " ... Unidades de Execuc;:ao ... "; 

A partir do Artigo 322 sempre que se referia " ... Unidades Espaciais ... " passou a referir-se 

" ... Unidades de Execuc;:ao ... "; 

s) Mecanismos de perequac;:ao - Artigo 332 - No n22 acrescenta-se aos mecanismos de 

perequac;:ao 0 estabelecimento da area de cedencia media anteriormente ja prevista 

mas em fa Ita; 

t) Distribuic;:ao de beneffcios- Artigo 342: 

No n21 e diminufdo o fndice medio de edificabi lidade de 1,5 para 1,4 de forma 

corresponder ao desejo de menor edificabilidade, expresso em grande numero 

das participac;:oes recebidas, e de forma a conciliar superffcie de pavimento 

resultante de acrescimo as cedencias obrigat6rias mantendo a diminuic;:ao da 

volumetria proposta; 
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lnserem-se os pontos n22 e n23 de forma a clarificar .a forma de aplica~ao do 

lndice estabelecido; 

lnsere-se ainda o ponto n2 10 especificando que as compensa~oes podem ser 

efetuadas em numerario ou em especie quer pelos proprietaries, quer pelo 

Municipio em termos a definir em contrato de urbaniza~ao; 

u) E introduzido um novo Artigo 352 destinado a regular o estabelecimento de uma 

perequa~ao de cedencias, cuja necessidade resulta do facto de grande parte da area 

de cedencias para espa~os verdes e equipamento de utiliza~ao coletiva ser assumida 

par um unico proprietario, sem que a essa area seja atribulda edificabilidade; 

v) Reparti~ao dos encargos de urbaniza~ao- Artigo 362 (anterior Artigo 352): 

No n22 especifica-se que os encargos de urbaniza~ao deverao ser suportados 

pelos proprietaries; 

No n23 e alterada a responsabiliza~ao dos encargos com a execu~ao do 

prolongamento da Rua Matilde Rosa Araujo, a suportar agora exclusivamente 

pelos proprietaries a quem sao atribuldos direitos concretes de construc;ao, o que 

tern como efeito pratico que os pequenos proprietaries das parcelas com frente 

para a rua do Alto Varejao (parcelas estas ja servidas por arruamento existente) 

ficarao libertas deste encargo; 

w) Regime supletivo - Artigo 392 (anterior Artigo 382) - Reda~ao alterada com o objetivo 

de clarificar as disposi~oes deste Artigo; 

x) E eliminado o anterior Artigo 392 por inutilidade uma vez que o Plano de Pormenor 

aprovado prevalece sabre o Plano diretor Municipal; 

y) E incluldo o Artigo 402 relativo a necessidade de revisao do Plano e ainda 

especificando no n22 que o desenho do espa~o publico apresentado nos elementos 

graticos que constituem o PPCL se destina a ilustrar as suas principais op~oes, podendo 

ser pontualmente modificado sem necessidade de revisao do Plano, desde que sejam 

cumpridos os seus objetivos, uma vez que para estes espa~os deverao ser executados 

os respetivos projetos de espa~os exteriores que adequarao e estudarao em pormenor 

estas areas; 

z) Par ultimo o Artigo 412 substitui o anterior Artigo 402 relative a Entrada em Vigor do 

Plano. Mantem a mesma reda~ao e e apenas alterado o seu tftulo. 

Relatorio de Fundamentacao da Proposta 
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Todo o Relatorio foi integralmente revisto com destaque para: 

a) Caracteriza~ao 

- Capltulos da sociodemografia, dos equipamentos existentes, da caracteriza~ao do 

sistema de mobilidade e do sistema de recolha de reslduos solidos urbanos; 
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b) Proposta 

Descri~ao e Fundamenta~ao do Modelo Urbano proposto que devera ser 

implementado atraves da delimita~ao de uma ou mais Unidades de Execu~ao e 

celebra~ao dos respetivos contratos de urbaniza~ao, permanecendo delimitadas 

na area do Plano, como referencia para faseamento das opera~oes urbanfsticas, 

duas Unidades Espaciais (UE); 

Redu~ao da majora~ao do fndice de edificabilidade para 1,4 e considera~ao de um 

fndice de 0,3 a aplicar a acrescimo as cedencias exigiveis sobre Espa~os Verdes de 

Recreio e Produ~ao a Consolidar; 

Relativamente aos usos embora a nova constru~ao seja maioritariamente 

destinada ao uso habitacional, no ambito da pondera~ao da Discussao Publica foi 

superiormente aprovada a inclusao de um regime de flexibilidade de usos caso a 

constru~ao se venha a destinar a equipamento de saude ou a lar/residencia 

assistida. Foi eliminada a expressao "percentagem mfnima" destinada a uso 

habitacional tendo-se optado, de acordo com o PDML, por definir uma 

percentagem minima para usos compativeis com o uso habitacional (20%), 

deixando indica~ao de que 0 uso dominante preconizado e 0 habitacional; 

Diminui~ao da superffcie total de pavimento admitida na Unidade de Execu~ao de 

20.150 m2 para 18.800 m2 atualizada em conformidade com as propostas 

expressas na Planta de lmplanta~ao e na nova Planta de Cadastre, incluindo 

proposta de delimita~ao do Lote da lgreja de Sao Francisco de Assis; 

- Em fun~ao do modelo proposto para a Unidade de Execru~ao descrevem-se agora 

as areas particulares a ceder ao dominic municipal para espa~os verdes e de 

utiliza~ao coletiva e para infraestruturas; 

Foi alterado todo o capitulo dedicado as cedencias tendo sido individualizado um 

ponto no relat6rio para o equipamento proposto; 

Relativamente a Estrutura Patrimonial foi acrescentada a referencia a redefini~ao 

ja prevista do limite do logradouro do bem com o c6digo CMP 41.03 - (Antiga) 

Creche Julia Moreira, considerando o atual limite da propriedade e as cedencias 

para Espa~os Verdes de Recreio e Produ~ao; 

Relativamente a Estrutura Eco16gica lntegrada foram inclufdas recomenda~oes 

relativas a modela~ao do terrene do novo jardim a construir a sui da lgreja de Sao 

Francisco de Assis, bem como a necessidade de avalia~ao em fase de projeto da 

possibilidade/oportunidade de integra~ao de parque canine, quiosque de leitura e 

quiosque com esplanada incluindo instala~oes sanitarias publicas; 
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- Relativamente ao Espac;:o Envolvente ao Baluarte de Santa Apol6nia foi incluida 

referenda a que nao deverao ser plantadas arvores na area de protec;:ao ao 

geomonumento sem a previa avaliac;:ao do seu impacto. Este jardim devera 

integrar um acesso a Prac;:a Dr. Ernesto Roma para viaturas de emergencia. E 
tambem desenvolvida a explicac;:ao da func;:ao/regime do Espac;:o Verde de 

Enquadramento a Areas Edificadas; 

Em relac;:ao ao Espac;:o Publico propoe-se a relocalizac;:ao indicativa do Triplo 

Cruzeiro (existente atualmente na area onde se propoe a localizac;:ao do Late E4} e 

ainda indicac;:oes no sentido da preservac;:ao de todas as arvores de grande porte 

existentes na antiga quinta do Coxa; 

Em sequencia foi introduzido um ponto relativo ao cumprimento da Superffcie 

Vegetal Ponderada. As areas destinadas a este fim deixam de integrar o calculo 

das cedencias obrigat6rias; 

No que se refere ao sistema de mobilidade foram alterados os pontos referentes 

a rede viaria existente e ao estacionamento face aos ajustamentos introduzidos 

na Planta de lmplantac;:ao assim como na revisao dos calcu los relativos ao 

cumprimento do numero minima de lugares a considerar, consequencia da 

reduc;:ao da superficie de pavimento. Foi dado ainda destaque a todos os aspetos 

que se relacionam com a mobilidade suave; 

- No sistema de vistas foi introduzida uma pequena retificac;:ao relativa ao 

subsistema da frente ribeirinha e ao angulo de visao a partir da Madre de Deus 

sem consequencias ao nivel da proposta de Plano; 

- Foi completada a informac;:ao relativa ao sistema de recollha de residuos urbanos; 

Foi revisto todo o capitulo das lnfraestruturas destacando-se a iluminac;:ao publica 

e a rede de drenagem de aguas residuais em colaborac;:ao com os respetivos 

Servic;:os; 

Foram atualizados os compromissos urbanisticos de acordo com a informac;:ao que 

recebemos dos respetivos Servic;:os; 

Foi alterada a unidade de medic;:ao dos indicadores de requalificac;:ao dos espac;:os 

verdes de utilizac;:ao coletiva existentes e de concretizac;:ao dos novas espac;:os 

verdes de utilizac;:ao coletiva previstos no Plano para m2 e descriminados os 

respetivos espac;:os. Em conformidade com as propostas foi tambem alterado o 

indicador do acrescimo de superficie de pavimento para o uso habitacional 

(superffcie de pavimento dos novas edificios afeta ao uso habitacional ja 

executada - m2 sabre a superficie total de pavimento passive! de ser afeta ao uso 

habitacional de acordo como Plano- m2 (em Iugar da superficie minima); 
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Relativamente a conformidade com o PDML foi adaptada a descri~ao das 

categorias de espa~o consideradas na totalidade da area do Plano e nao so nas 

Unidades Espaciais, foi especificada a possibilidade de aproveitamento de s6tao 

no Lote E7 (anteriormente ja prevista), a indica~ao de que o regime da superffcie 

vegetal ponderada se verifica agora relativamente as Unidades de Execu~ao 

(anteriormente estavam referidas as Unidades Espaciais) e nao por opera~ao 

urbanfstica; 

Foram atualizados os pontos relatives a cartografia e aos limites administrativos; 

- Por ultimo foi completada a Ficha Tecnica do Plano. 

Programa de Execucao e Plano de Financiamento 

As altera~oes ao Programa de Execu~ao e Plano de Financiamento incidem essencialmente na 

forma de execu~ao do Plano nos Espa~os a Consolidar, que passa a ser desenvolvida no ambito 

de uma ou mais Unidades de Execu~ao, podendo vir a integrar, na hipotese de faseamento das 

opera~oes urbanisticas, duas Unidades Espaciais (que constituem unidades territoriais de 

referenda para efeitos da gestao territorial do Plano). 

Decorrente da altera~ao referida foi considerada uma (mica Unidade de Execu~ao para efeitos 

da proposta de reparti~ao dos beneficios e encargos. 

Verificou-se uma altera~ao de reestrutura~ao do solo urbano, relativa a um emparcelamento 

de tres parcelas (n28, n29 e n210) agora designada como n2 10. 

Decorrente do ajustamento do desenho da proposta a nova cartografia homologada, a area da 

azinhaga anteriormente considerada deixou de ser abrangida pelos lotes propostos. Em 

contrapartida, da revisao do cadastre verificou-se a existencia de pequena area municipal, 

sobre a area do Lote E4 proposto, que agora se considera (parte da parcela original n2 40). 

Em virtude da altera~ao do tra~ado do prolongamento da rua Matilde Rosa Araujo foram 

retiradas da Unidade de Execu~ao as parcelas originais n220, n221 e n2 22. Em resumo 

anteriormente consideravam-se 23 parcelas originais que passam agora a ser 18 no total. 

Relativamente as areas consideradas para cada parcela original verificam-se as seguintes 

altera~oes: 

Foi retirada a parcela original n21 a area da lgreja de Sao Francisco de Assis, ja 

construida, atraves da defini~ao do limite do respetivo lote. 

A parcela n2 6 nao possui referenda a sua area na respetiva descri~ao predial pelo que 

foi medida na nova cartografia, apresentando agora mais 4,3 m 2
. 

A area registada para a nova parcela n2 10, resultante de emparcelamento, apresenta 

mais 65,5 m2 relativamente a soma da area das tres parcelas originais considerada 

anteriormente. 
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Desconhece-se o limite em desenho correspondente ao registo predial das parcelas 

originais n211, n212 e n213. A parcela n211 nao possui referenda a sua area na 

respetiva descric;ao predial. Assim, tambem de acordo com a nova cartografia, foi 

medido o total das tres parcelas em desenho e subtrafdos os valores do registo predial 

das parcelas n2 12 e n2 13 deduzindo-se assim a dimensao da parcela n2 11 que 

apresenta menos 34,2 m2
• 

Surge da revisao do cadastro pequena area municipal (parte da parcela original n2 40) 

com um total de 9,1 m2
• 

A area da parcela original n2 19 agora abrangida totaliza 97m2
. 

0 numero de Lotes previsto mantem-se, no entanto com conformac;ao diferente. Os Lotes E1 e 

E2 passam a constituir um unico lote com dois blocos sobre garagem comum E1e2 e Lote ES 

foi dividido em dois lotes, ES e ES.l. Sao assim 6 os Lotes abrangidos pela Unidade de 

Execuc;ao (Ele2, E3, E4, ES, E5.1 e E6). Mantem-se o Lote E7 em Espac;o Consolidado e o Lote 

E8 destinado a equipamento de uso publico. E tambem definido o limite do lote da igreja deS. 

Francisco de Assis construfda. E alterada a superffcie de pavimento prevista para as parcelas 

qualificadas como espac;os centrais e habitacionais a consolidar (reduc;ao do fndice de 

edificabilidade de 1,5 para 1,4). 

Como se preve uma area de cedencia efetiva superior aquela legalmente exigivel nos termos 

do PDML, praticamente toda concretizada na parcela original n21, o Plano estabelece uma 

edificabilidade adicional, a atribuir ao proprietario dessa parcela como contrapartida desse 

acrescimo as cedencias, aplicando-se o fndice de edificabilidade de 0,3 ao excesso de areas 

cedidas para espac;os verdes e de utilizac;ao coletiva que gerou uma edificabilidade adicional 

de 643,27 m 2
• 

Nos espac;os a consolidar, a distribuic;ao de beneffcios e encargos e elaborada no ambito de 

uma Unidade de Execuc;ao. 

E esclarecida a forma de calculo das cedencias obrigat6rias atraves da aplicac;ao do parametro 

da area de cedencia media estabelecida. 

E acrescentado um mecanismo de perequac;ao adicional. A maior parte das areas de cedencia, 

para espac;os verdes e equipamento coletivo, exigidas pelo Plano sao assumidas pelo 

proprietario da parcela original n21, sem que na grande maioria desses terrenos haja 

atribuic;ao de edificabilidade. Por essa razao o Plano estabelece um mecanismo de perequac;ao 

de cedencias, instituindo o dever dos proprietarios das parcelas que irao concretizar a 

edificabilidade proposta, realizando parte das respetivas cedencias obrigat6rias na parcela 

original n21, pagarem uma compensac;ao urbanistica a esse proprietario. 

As compensac;oes devidas pelo defice ou excesso de cedencias para equipamento e espac;os 

verdes de utilizac;ao coletiva, calculadas nos termos do estabelecido em Regulamento 

Municipal, serao definidas atraves de contrato de urbanizac;ao a celebrar entre proprietarios 

ou entre proprietarios e o Municipio, aquando da realizac;ao das respetivas operac;oes de 

loteamento ou operac;oes de impacte relevante ou semelhantes a loteamento. 
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De acordo com as alterac;:oes efetuadas no Plano, sao adaptadas e atual izadas as estimativas 

dos encargos de urbanizac;:ao e acrescentados alguns outros encargos nomeadamente os 

referentes as demolic;:oes de ediffcios existentes e os referentes a construc;:ao do equipamento 

de utilizac;:ao coletiva, bem como ajustamentos a distribuic;:ao de encargos pelos privados. A 

execuc;:ao e financiamento do jardim a sui da lgreja de Sao Francisco de Assis passou para a 

responsabilidade do Municipio, por se considerar que o mesmo ira servir nao s6 a nova 

urbanizac;:ao, como tambem os tecidos urbanos envolventes e a propria cidade. 

Quanto ao Plano de Financiamento e ponderac;:ao da sua sustentabilidade econ6mico

financeira procedeu-se a atualizac;:ao dos valores em virtude das alterac;:oes efetuadas no 

Plano. 

Estudo Acustico 

0 Estudo Acustico foi atualizado e adaptado face ao ajustamento do modelo urbano proposto, 

designadamente os respetivos mapas que acompanham o texto. 

Foram tambem atualizados os dados de entrada relevantes relativos a situac;:ao de referenda e 

a situac;:ao futura, que, pelas pequenas diferenc;:as que apresentam, nao se refletem nas 

respetivas conclusoes. 

Foram ainda corrigidas gralhas ou imprecisoes detetadas. 

Relat6rio Sfntese de Concertacao 

Foi adicionada uma capa ao documento que nao sofreu alterac;:oes. 

ANEXO- Contributos, Sessao de Apresenta~ao Publicae Participa~oes Recebidas 
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