
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

GABINETE DO VEREADOR MANUEL SALGADO 

PR OPOSTA N.' 437/2016 

Assunto: Aprovar o Modelo Urbano do Plano de Pormenor do Casal do Pinto. 

Pelouros: Planeamento. Urbanismo, Reabilitação Urbana e Espaço Público 

Serviço: DMU/ DP/ DPT 

Considerando que: 

A Câmara Municipal de Lisboa, em reunião realizada no dia 9 de setembro de 2009, determinou 

dar início à elaboração do Plano de Pormenor do Casal do Pinto e aprovou os Termos de 

Referência do mencionado Plano, conforme Deliberação n.' 913/CM/2009, publicada no 2.' 

Suplemento ao Boletim Municipal n.' 814, de 24 de setembro de 2009; 

O respetivo período de participação pública preventrva, para recolha de sugestões, realizou-se 

entre os dias 30 de setembro e 11 de novembro de 2009; 

Posteriormente e para cumprimento das regras decorrentes da contratação pública, a Câmara 

Municipal de Lisboa, em reunião pública realizada no dia 14 de dezembro de 2011, aprovou. 

através da Deliberação n.' 701/CM/2011, publicada no 3.' Suplemento ao Boletim Municipal n' 

930, de 15 de dezembro de 2011, a emissão de parecer prévio favorável com vista à abertura de 

procedimento pré-contratual por ajuste direto, ao abrigo da alínea e) do n.0 1 do artigo 24. 0 do 

Código dos Contratos Públicos, para a aquisição de serviços de arquitetura a prestar pela equipa 

projetista do atelier José Adrião e Pedro Pacheco, que apresentou a proposta vencedora do 

Concurso EUROPAN 5- «Habilação e Centralidade»; 

Nos 1ermos do contrato então celebrado, foi apresentada proposta preliminar do plano, a qual, 

após avaliação efetuada pelos Serviços Municipais, veio a ser reformulada para garantir a sua 

viabilidade económica, através do aumento da edífícabilidade- aumento de um piso nos edifícios 
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novos na praça e a construção de uma cave, de modo a libertar os pisos térreos desses edifícios 

para localização de comércio e serviços; 

O Plano de Pormenor do Casal do Pinto visa essencialmente: 

- Promover a articulação viária da área com a estrutura envolvente, através de ligações 
estruturantes, gerando uma correta hierarquização das vias; 

- Garantir, através de uma reconversão de usos, a revitalização e valorização funcional e 
habitacional desta área, e a atribuição às Cooperativas de Habitação do estipulado nos 
compromissos assumidos; 

-Definir os critérios de inserção urbanística, o dimensionamento dos edificados habitacionais e 
dos equipamentos de utilização coletiva; 

- Melhorar a dotação da área verdes de recreio e lazer, valorizando a área do plano e a sua 
interligação com as zonas limítrofes; 

- Reverter a imagem do espaço urbano existente e procurar a legibilidade para a área, 
imprimindo-lhe identidade, estrutura e significado; 

- Configurar espaços públicos qualificados e estruturantes que fomentem a coesão social e o 
reforço da atratividade da área. 

A proposta de Modelo Urbano do Plano de Pormenor do Casal do Pinto, que se desenvolve em 

função de quatro elementos estruturantes- a Praça, o Parque Urbano, o Bairro da Picheleira e a 

Azinhaga do Curral- traduz as opções de desenho urbano e vem dar resposta aos objetivos 

definidos nos Termos de Referência do mencionado Plano; 

Após a aprovação do Modelo Urbano e concluída a fase procedimental da elaboração do Plano, a 

Câmara Municipal apresenta a sua proposta final à CCDR-LVT para promover a respetiva 

conferência de serviços e concertação, para efeitos de aplicação dos artigos 86.0 e 87. 0 do 

Decreto-Lei n.' 80/2015. de 14 de maio que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 
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Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere: 

·Aprovar a proposta de Modelo Urbano desenvolvido no âmbito da elaboração do Plano de 

Pormenor do Casal do Pinto, para efeitos da aplicação dos artigos 86.0 e 87.0 do Decreto-Lei 

n.0 80/2015, de 14 de maio. 

Lisboa, Paços do Concelho, 27 de julho de 2016. 

O Vereador 

Manuel Salgado 
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PLANO DE PORMENOR DO CASAL DO PINTO 

1, INTRODUÇÃO 

Refere-se o presente relatório ao relatóqo de caracterização e furwamentação da proposta do Plano de Pormer.or do Casal 

do Pinto. 

A presente Proposta tem como pnncipal obje!1VO a definição de uma estratégia geral de 1ntervenção que englobe e 

compatibilize todas as áreas disciplinares envolvidas na elaboração do plano. Esta proposta pretende estabelecer ao mesmo 

tempo. para além da área de ·Intervenção. uma área de estudo qlJe amplie e enquadre a área de intervenção. 

O Plar10 de Pormenor estabelece princípios de atuação numa -dada área delimitada, regulando as ações de demolição, 

construção, reconstrução. infraestruturação, reparcelamento, e1c. Estas açóes integram-se. por sua vez em objetivos 

alargados que visam dar cesposta à necessidade de requalificação e consolidação de um espaço da cidade. Por esta razão 

os Planos de Pormenor devem apresentar uma certa flexibilidade de regulação, de forma a terem um grau de adaptabilidade 

adequado à natural evolução da cidade. Pela mesma razão um Plano de Pormenor pode e deve ser capaz de se adaptar à 

dinâmrca da conjuntura económica. financeira e jurídica, permitindo que a sua implementação seja ftexível na sua 

programação e necessidades financeiras. 

O plano será assim, um elemento regulador e determinante no espaço da ctdade, procurando ser um momento {Jinamizador 

no quadro de um momento urbano em processo acelerado de degradação e abandono. Assumindo assif"l', como ponto 

fundamental, a requalificação urbana. 

3 
JOSÉ AORIÃO E PEDRO PACHECO ARQUITECTOS 



PLANO DE PORMENOR DO CASAL 00 PINTO 

3. PROPOSTA DE PLANO 

3.1.DESENHO URBANO 

"Promover a artJculação viária da área do Plano com a estrutura envolvente. nomeadamente. através de ligações 

estruturantes. gerando uma correta hierarquização das vias. ( . ); 

Garantir através de um reconversão de usos, a revitalização e valorização funcional e habitacional desta área ( .. .): 

Definir os critérios de inserção urbanística. o dimensionamento dos edificados habitacionais e dos equipamentos de utilização 

colectiva. Indicar a localização e as áreas dos equipamentos (. . .) e sociais necessános a nível/oca/: 

Melhorar a dotação das áreas verdes de recreiO e lazer. valorizando a área do Plano e a sua interligação com as zonas 

limítrofes 

No quadro de uma intervenção mtegrada para a persecução dos propósitos centrais enunciados, o Plano deve: 

Reverter a imagem do espaço urbano existente e procurar forçar a legibilidade da ár~;a. imprimindo-lhe idenVdade. estrutura 

e significado; 

Garantir os registos prediais de acordo com o defimdo nos artigos n." 91°, 92° e 9~-A do Decreto-Lei n° 380/99 de 2 de 

Setembro. com a redacção actual; 

Configurar espaços públicos qualificados e estruturantes que fomentem a coesão social e o reforço da atractividade da área." 

ln Termos de Referência do Plano de Pormenor do Casal do Pi11to. 

O Pra no tem como objetivo primordial a requalificação urbana, através da colmatação do tecido urbano integrante da sua área 

de intervenção e pela mtrodução de espaços públicos qualificados que sejam ponto de congregação entre os diferentes 

'bairros/núcleos envolventes, atribuindo-lhe um forte sentido de identidade. 

3.1.2. ELEMENTOS ESTRUTURANTES 

A identificação de elementos estruturantes da intervenção contintJa a ser ponto fundamental na explicitação do conceito de 

abor-dagem ao desenho do plano: a praça, o bairro, a azinhaga/calçada, o parque. 

PRAÇA DA PICHELEIRA ·A importânc1a da criação de uma praça para o bairro da Picheleira, torna-se num dos objetivos 

principais da proposta de Plano. Cnar um lugar de centralidade que permita convergir as pnncipais atividades de caráter 

coletrvo do bairro- um lugar de encontro. estadia. recreio e de contemplação. 

Este espaço encontra-se localizado na área correspondente ao antigo aterro do campo de futebol dos TLP's, zona já 

estabilizada e com uma notável amplitude visual para a paisagem de vale e de rio a Este e a Sudesle. 

A praça acentua as características excecionais desta oaisagem e é definida por um espaço regular envolvido por vários 

agrupamentos de árvores criando um limite sombreado de transição com o edificado e no topo por um espaço-m1rante. com 

ligações drretas ao parque e a um anfiteatro ao ar-livre adossado à topografia do vale. 

Este lugar permite cerzrr o SIStema viário oré-existente do ~airro, garantindo a continuidade dos vários fluxos viários e 

pedonais. Representa também o ponlo de convergência da geometria do tecido urbano do ba1rro da Picheleira. 

A praça localiza-se no topo do vale funcionando como ponto mtermédio de charneira entre o tecido edificado e o vale. 
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EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SERVIÇOS - Na envolvente à praça. p'opõe-se a concentração de um conjunto de 

equipamentos públicos, complementares entre SI, importantes para dar resposta a necessidades do bairro: Creche. Centre 

de D1a e Lar ce Idosos. 

Os edifícios hab·taciorais que envolvem a praça conce1tram também áreas ce serviços e comércio. reforçando este espaço 

como um polo dinâmico ca VIda do ba1rro. 

A praça articulará, portante, uma série de espaços e equipamentos públicos. constitUindo-se como um lugar representativo 

da ide'1tidade do bairro. 

O espaço que configura a praça asse11ta num pressuposto de conjugação de d'1ferentes vivênc1as. A praça como elemento 

regular e representativo. assume-se como Jma área aberta e regular que pode assumi' diferentes funções. um segundo 

momento assume a função primordial de estadia reforçado pelas zonas de sombra. 

MIRADOURO E ANFITEATRO- No espaço de transição entre a praça e o vale propõe-se um espaço de miradouro onde seja 

possível contemplar todo o parque urbano. a encosta nascente do vale de Cheias e a paisagem longínqua do estuário do 

Tejo. A uma cota ·Inferior propõe-se um espaço de anfiteatro que :ira partido da exposição solar e da topografia existente. 

BAIRRO- As opções estruturantes do Plano de Ponnenor do Casal do Pinto. passam por uma estratégia de continuidade e 

de revalorização da identidade do bairro da Picheleira. 

A requalificação urbana, a ·,ntrodução de espaço público de qualidade e o remate do tecrdo urbana integrante da área de 

intervenção são ações inerentes ao desenho urbano deste lugar. 

O Plano propõe desenvolver Ideias que procuram introduzir novas características reforçando as pré-existentes: o quarteirão 

com amplo logradouro interior permeável. o lote edificado de pequenas dimensões. a cérc~a_baixa com rés-do-chão mais dois 

pisos, as tipologias sem pisos enterrados, os passeios largos e arborizados, um sistema equilibrado de percursos pedonais, 

cicláveis e de tráfego automóvel lento, o estacionamento ao longo das vias principais e um aproveitamento otimizado da 

amplitude visual com a paisagem de vale e de rio. 

A possibilidade criada para cada apartamento de poder usufruir de logradouro próprio e de espaço de garagem à cota da rua, 

torna-se uma das mais-valias da proposta de Plano. 

O desenho do novo tecido urbano de remate ao pré-existente. representa uma operação de reabilitação urbana ao nível do 

tecido construído e não construído do bairro, onde a intervenção ou a relação com os edifícios pré-existentes deverá ser 

cuidadosamente estudada e calibrada. 

A operação de ampliação e de fecho do bairro da Pichele1ra transforma-se numa oportunidade para acentuar e valorizar as 

qualidades paisagísticas e ambientais deste território, através da introdução de uma praça no topo do vale e de um parque 

urbano com valências hortícolas, no vale da antiga Qumta da Conceição. 

TRAÇADOS DE CONTINUIDADE DOS ARRUAMENTOS- O desenho das novas ruas assenta na continuidade com o traçado 

dos arruamentos existentes. procurando reenquadrar o sistema de vistas. Assim, houve a necessidade de aJustar o desenho 

das unidades de quarteirão e estabelecer novos alinhamentos e direções dentro do mesmo troço de rua, como é o caso da 

Rua J, em que o desenho do arruamento procura enquadrar a vista do vale e as encostas, incluindo a mata de Madredeus e 

claro o rio ao fundo. 

Será mantido o alinhamento do arruamento da Rua Vasco Mendonça Alves com um traçado que foi interrompido pela 
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const'uçâo do edifício dos anos 70. Dada a diferença de cota <~unca será possível estabelecer a circulação v1ána, mas a 

abertura visual e o percurso pedonal seriam sempre uma grande mais-valia para o conjunto urbano do ba<rro. A manutenção 

deste traçado permite a possibilidade de demolição do edifício no futuro de modo a recuperar a continuidade da rua, a 

permeabilidade do espaço público e a coerência urbana. 

A Rua luis Gonzaga Pereira cria uma l1gação direta com a praça permitindo a aceder a esta desde a Calçada da Picheleira. 

Propõe-se a cnação de uma nova l1gação pedonal e'ltre o quarteirão 004 e o quarteirão 004.1, através da transformação de 

uma passagem privada existente. Este novo atravessamento pedonal é bastante importante no desenho do plano visto que 

permite a relação d'rreta entre a Calçada da Frchele'rra e o parc;ue urbano. A partir do topo desta frgação, na Calçada da 

Picheleira é possível ter uma vista pr1vilegiada sobre o Rio Tejo e a Cidade a Sul. Este novo arruamento permite também 

subdividir o grande quarteirão existente em dois errando uma maior permeabilidade a nível do espaço público. 

A calçada que recupera o traçado da Azinhaga do Curral é uma realidade distinta destes traçados e caracterizada em seguida. 

Os novos edifícros no limite nascente do Plano procuram conferir circulação pedonal e Viária na rua e definir um novo caráter 

ao arruamer~to exister~te. Os acessos às habitações e às garagens desses edfficios sào feitos por este arruamento 

introduzindo mais fluxos pedonais e viários numa rua que atualmente serve quase exclusivamente de acesso ao Bairro de 

Autoconstrução no extremo sul da Rua de Ligação entre a Calçada da Prcheleira e a Rua Carlos Botelho. 

O plano propõe o reperfilamento das ruas limítrofes da área de intervenção, Rua Capitão Roby, Calçada da Pichelerra, Rua 

de Ligação entre a Calçada da Picheleira e a Rua Carlos Botelho e a Rua Carlos. 

QUARTEIRÕES/CONTINUIDADE DO TECIDO EDIFICADO- O quarteirão é o elemento de grande escala e elemento base 

do desenho deste troço da crdade. O plano estabelece como principio base a continuidade do quarteirão. procurando colmatar 

os exrstentes e gerando os novos. 

AZINHAGA/ CALÇADA VIA PANORÂMICA -A calçada como via panorâmica é outro dos elementos estruturantes do Plano. 

Assenta num sistema pré-existente de azinhagas, que têm vindo a perder autonomia e visibilidade, à medida que a cidade se 

densifica. 

A importância do redesenho do troço da azinhaga inscrito na área do Plano, torna-se vjtal e tem como objetivo a revalorização 

da identidade cultural do lugar do Casal do Pinto. A antiga azinhaga do Curral, em continuidade com a calçada do Teixeira, 

passa agora a defmir o limite supenor Norte do vale enfatizando um dos principais enquadramentos da paisagem próxima de 

vale e mais longínqua de rio. Esta calçada torna-se um importante eixo panorâmico de relaçâo entre o novo tecido urbano e 

o vale, articulando funções como estacionamento automóvel perpendicular. via ciclâvel e passeio público como orla 

arborizada, com espaços de estadia e de contemplação. A sua continuidade com a praça do topo do vale permite garantir um 

percurso panorâmico ao longo de todo o perímetro do vale, entre Norte, Oeste e Sul, assim como estabelecer várias 

possibilidades de percurso de atravessamento do vale, entre os tenenos hortícolas, pomares e áreas de recreio e lazer. 

Propõe-se um atravessamento pedonal em viaduto/ponte qtJe permita a ligação entre a área de intervenção e a Calçada do 

Teixeira. Esta ligação pedonal torna possível o atravessamento da linha de caminho-de-ferro exrstente e retoma a antiga 

ligação entre o Bairro da Picheleira e o Vale de Cheias, reforçando as relações de permeabilidade e de porosidade urbana a 

que o plano se propõe 
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PARQUE I VALE DA PICHELEIRA- Cheias representa para Lisboa um território da cidade com vínculos ainda bastante 

evidentes a um passado rural. Um terntório dominado previamente por um sistema fundiário agrícola, marcado pela presença 

de uma rede de quintas e de az,nhagas que, até ao século XIX. mantiveram uma relação de equH'rbr'ro entre si e com o resto 

do tecrdo da crdade. 

Hoje ainda podemos ler a presença de algumas marcas e registos desse passado, fragmentos que permrtem consllt~ir. mesmo 

que de forma dispersa, lJm imagináno sobre os vârios lugares. entre os vales e as encostas. que caracterizam a parsagem de 

Cheias. A ocupação e apropriação de terrenos residuais para uma agricultura de subsistência. resultantes de um processo 

·Irregular de transformação, são sintoma de LJma res'1s!ência de prãtrcas que se estabeleceram gradualmente em coexistência 

com o desenvolvimento da cidade contemporânea. 

A área de intervenção do Plano proposto inscreve.se num dos lugares que constituem a paisagem de Cheias o Vale da 

Picheleira, sendo evidente a ligação a este passado próximo, apesar do mdiscutivel estado de descaracterização e abandono. 

O p.arque urbano proposto procura reforçar o caráter da paisagem de Cheias, revitalizando a estrutura de vale, articulando 

atividades de recreio e lazer com ativ1dades de produção horücola. 

Pretende-se que o vale passe a funcionar como forte elo de conexão e centralidade entre os vários lugares do bairro da 

Picheleira também como um importante regulador ambiental, suporte de biodiversidade. Um sistema de percursos pedonais 

e cicláveis permitirá dar continuidade às ligaÇOes pré-existentes, facilitando a proximidade entre o vale e bairro. 

Propõe-se, também. o reforço da ligação entre a parte superior e inferior do Vale da Picheleira (antiga quinta da Conceição 

de Cima e de Baixo), valorizando a passagem inferior através da rua a nascente e linha férrea. em direção à Estrada de 

Cheias. 

HORTAS -As áreas de produção hortícola do parque, instaladas em socalcos ao longo da parte inferior do vale. em paralelo 

com as áreas lúdicas localizadas ao longo das encostas do vale, permitem desenvolver em simultâneo atividades de recreação 

e de- permanência, que deverão garantir uma manutenção e segurança partilhadas do parque entre a população local e o 

município, funcionando como ponto de congregação entre os diferentes 'bairros· e núdeos habitacionais envolventes. 

NOVO RECINTO DESPORTIVO EXTERIOR COBERTO- O plano propõe o restabelecimento da relação de continuidade 

entre a antiga Quinta da Conceição de Cima e a Quinta da Conceição de Baixo. Esta relação de continuidade fo1 interrompida 

primeiro pela construção da linha de caminho-de-ferro e depois pela construção da Rua de Ligação entre a Calçada da 

Picheleira e a Rua Carlos Botelho. 

A criação de uma unidade de Parque só será possível com a construção de uma abertura franca entre as áreas nascente e 

ponte do Vale da Picheleira. 

Propõe-se a construção de um novo recinto desportivo informal com o alargamento da área sob o viaduto da Rua de Ligação 

entre a Calçada da Picheleira e a Rua Carlos Botelho. 

A transformação do túnel existente num espaço amplo de usufruto público para atividades desportivas é uma ação de grande 

importância nesta proposta visto proporcionar a permeabilidade entre a Praça da P1cheleira, Vale da Picheleira e a Estrada 

de Cheias bem como o usufruto em segurança destes percursos e ligaçóes. 

QUINTA DA CONCEIÇÃO DE BAIXO- A recuperação das estruturas edrticadas da Qumta da Conceição de Baixo. assume-

7 
JOSÉ ADRIÃO E PEDRO PACHECO ARQUITECTOS 



PLANO DE PORMENOR DO CASAL DO PINTO 

se COfT10 um ponto fundame~tal no culm1nar do parque urbar10 e na sua ligação à Estrada de Cheias. Assim propõe-se a 

requalificaçào da Casa como espaço cultural e de apo10 ao parque. berr: como a 'eocupação da estrutura de campo de JOgo 

ex·lslente, gerando um novo polo de d'lnam·lsmo na estrutura do parque. 
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PLANO DE PORMENOR DO CASAL DO PINTO 

3.2. OCUPAÇÃO FUNCIONAL DO PLANO 

Os usos preconizados para a área de intervenção do plano pretendem estabelecer-se em continuidade com o existente, bem 

como. promover relações de complementar'tdade. Encontramo-nos em preser~ça de vm tectdo urbano que tem como prindpal 

função uso o habitacional em edifícios mulllfamiliares que vulgarmente têm ao nível do piso térreo fraçóes com IU·1çãc 

comerctal. Por diversos fatores, a vitalidade deste comércio local de pequena escala foi desaparecendo deixando hoJe em dta 

m~itas destas !rações em estado devoluto. 

O novo tecido urbano de continuidade terá como pr'tnc'tpal fur,ção a 'tnstalaçào de untdades habitactonais que albergam por 

lote uma ou duas !rações. Estas unidades habitacionais poderão, como preconizado pelo PDM, incorporar outros usos como 

residências para estudantes e unidades de alojamento local. 

Sendo que como momento de intensificação do polo da praça os edifícios dos Quarteirões 001 e 002 albergam ao nível do 

piso térreo a função comercial. 

A nova malha incorporará funções sociais complementares ao novo tecido e ao tecido exJstente. 

O lote E12 do Quarteirão 003 assume a função de equipamento programado para Lar de idosos com valência de centro de 

dia, este lote integra a continuidade formal dos quarteirões da calçada via panorâmica, já que funcionalmente possui um 

caracter residencial forte. 

O lote {Q10E01) é destinado ao uso de creche que conforma a praça procurando uma relação de proximidade do espaço 

público central e agregador. no entanto assume-se em si mesmo como uma unidade independente. 

O plano estabelece ainda a possibilidade da .Praça ser pontuada por estruturas de quiosques que poderão albergar a função 

de café com extensão para esplanada e de tabacaria que se pensa serem elementos dinamizadores da praça. 
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3.3 EDIFICADO 

O edificado da area de interve11çào do plano separa-se er~ dois grJpos no que se dentifica como edificado €X1S!ente e 

edificado proposto. É ~ontade do plano que estes do'rs grupos se congreguem e se estabeleçam BIT' sistema de continurdade. 

Esta procura materializa-se na capacidade que o tempo tem de c:~ar diversidade, contrapondo a um sentido de u~iform:zação 

formal que compromete a r queza urbana do oairro. 

3.3.1 EDIFICADO EXISTENTE 

O ed'rficado existente no Ba'rrro da Picheleira :_incluindo a Calçada da Picheleira remonta a diferentes décadas de construção, 

entre o final do século XIX e a década de 70180 do século XX. Assim encontramo-nos em presença de diferentes sistemas 

construtivos e de drferentes características visuais e formais, não havendo contudo ed1ficado com expressivo valor 

arquitetónico, ou edificado em avançado estado de degradação. As situações de edif caçoes devolutas na sua totalidade são 

pontuais e dizem respeito a construções do final do século XIX que ainda se mantêm no seu estado original. Com uma 

estrutura frsica e com cond·rções especificas temos o Bairro de Autoconstrução da Rua Carlos Botelho. 

3.3.1.1. BAIRRO DA PICHELEIRA 

Sobre o edWtcado existente são admitidas as seguintes operações urbanísticas sobre o edif1cado existente· obras de 

conservação e reconstrução e obras de construção. ampliação e alteração. É admissivel a desde que o imóvel demolido se 

destine a ser substituldo por nova construção. As obras de ampliação ou de construção nova terão como altura máxima da 

fachada a determinada pela média das alturas das fachadas da envolvente, de acordo com o previsto no Regulamento do 

Plano Diretor Municipal para os traçados urbanos B. 

Deverá ser promovida a demolição de estruturas precánas ou outras não licenciadas no interior dos logradouros, bem como 

a remoção de pavimentos impermeáveis. Deverão ser interditas obras de construção e ampliação no interior de logradouros 

existentes. 

3.3.1.2. BAIRRO OE AUTOCONSTRUÇÃOIEX·SAAL 

Situado na zona sudeste do plano este bairro composto por um aglomerado de casas de um a dois pisos representa um 

processo de autoconstrução de habitação. 

As regras de intervenção neste edificado serao estabelecidas em conform1dade com o trabalho já desenvolvido pela Unidade 

de Intervenção Territorral Onental. 

3.3.2 EDIFICADO PROPOSTO 

O edificado proposto para o plano deverá promover um amplo sentido de diversidade. Assim, cada edifício deverá ser alvo de 

um projeto de arquitetura especifico e deverá ter características especificas, que o distingam do edifício contíguo. 

Para além desta diversidade de rmagem que se pretende em continuidade com a diversidade do edificado exrstente no bairro. 

e que deverá ser um ponto a preservar, existirão parãmetros associados à variação Ce volumetria através da diversifrcação 

das cérceas. 
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3.3.2.1. HABITAÇÃO 

IMPLANTAÇÃO 

Numa estrutura de lotes com dez metros de frente e com uma profundidade variável é proposto a conscrução de edifícios que 

ocupem a frente de rua na sua totalidade ni3s zonas que sejam apelidadas de fachada principal e que se desenvolvam numa 

profundidade máxima de 15 metros. A ocupação do lote com construção deve ser restrita à 1mplantação referida e expressa 

na planta de implantação, podendo ser variável a sua profundidade. A variação das profund'idades é um elemento aleatório 

podendo haver ou não continuidade. 

CÉRCEAS 

O e-dificado habitacional desenvolver-se-à até um máximo de 3 pisos, com a cércea máxima de 11 metros. 

Ex1ste como exceção os ed1fícios que confrontam com a rua de Ligação entre a calçada d<.1 Picheleira e a Rua Carlos Botelho 

em que são admissíveis 4 pisos. com uma altura máxima de 14 metros. O piso térreo destes edifícios terá uma cércea máxima 

de 4 metros e está obrigatoriamente desfasado do plano dos pisos superiores em 2 metros. 

Os edifícios deverão estabelecer entre si um sistema de descontinuidade relativamente às suas cérceas face ao plano da rua. 

ou seja na fachada principal. nunca em menos de 0.50 metros podendo esta variação ocorrer para cima ou para baixo. A 

determ·lnaçào encontra-se dependente do lote que primeiro edificar, determinando este a envolvente. 

:'5mP<!Cf >.W;W. 
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FIGUR 6.3 _PERFIL TIPO 3 {QUARTEIRÕES Q08_RUADE LIGAÇÃO ENTRE A CALÇADA DA PICHE L EIRA E A RUA CARLOS BOTELHO, E QQ1 E 

002- PRAÇA 

MUROS DE LOGRADOUROS 

Os muros que confinam com o plano da rua terão uma altura máxima do piso térreo e mínima de 2 metros, neste elemento é 

permitida a abertura de vãos com ou sem acesso à rua. 

LOGRADOUROS 

O dimensionamento do logradouro é determinado como o espaço resultante da implantação máxima da edificação. pela 

variação nas dimensões dos lotes obtemos igualmente logradouros com áreas diferenciadas. O logradouro deverá ser 

atribuído a cada uma das frações que compuser o edrfício e será prolongamento de cada uma. Estes logradouros deverão 

adap!Çir a sua cota ao terreno natural. obtendo-se um esquema de socalco. Não serão admitidas dentro do espaço de 

logra-douro quaisquer construções. 
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FACHADAS 

O plano de fachada sobre a rua, fachada principal, deverá ser um plano continuo. Serão admitidos balanços sobre o pla~o da 

rua num valor miiXImO de setenta cent'1metros. 

As métricas dos vãos de fachada deverão ser variáveis ao longo do edificado promoverao-se assim a diversidade e uma 

Imagem heterogénea ao nível de ritmos, balanços, caraterísllcaS e cores. 

As fachadas tardoz poderão apresentar-se como um plano descontínuo, que caracteriza o edificado dos quarteirões 

existentes. Estas fachadas poderão apresentar o balanço ou varandas desde que não ultrapassem a profundidade máxima 

de implantação definida pelo plano com acréscimo do valor de balanço definido pela leg'1slação em vigor. 

ESTACIONAMENTO 

O estacionamento dentro do lote deve ser calculado em função das tipologias instaladas em cada urn dos lotes e de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo PDM para a Zona D, em que 

ZONA O 

1 LUGAR POR FOGO <T3 

:.::T3 ou S_p.> 150m2 

ADR 1 ' QU 06 ESACI ONAMENT DENT o RODO LO TE 

3.3.2.2 EQUIPAMENTOS 

O seu desenho depende de um proJeto, visando o plano determinar a área total de construção e de implantação máxima. O 

espaço restante do lote é atribuído ao logradouro, espaço exterior de continuidade com o edificado e que em situação alguma 

deverá ser ocupado com construção. mesmo que seja estes anexos ou outros. No entanto, assume-se que os logradouros 

podem ter uma percentagem de impenneabilização máxima de 20%, através de pavimentos. 

3.3.3 EDIFICABILIDADE E PARÂMETROS URBANiSTICOS 

Os parâmetros de edificabilidade são os expressos na planta de ·Implantação 
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3,4, ESPAÇO PÚBLICO I ESPAÇOS VERDES 

O sistema de espaços públicos da área de intervenção do Plano de Pormenor do Casal do Pinto, encontra-se cl.assificado no 

Plano Verde de Usboa1 . relatiVamente à consistência do tec'ido urbano, como '·Áreas Sem'1-consistentes" que se definem como 

áreas urbanas onde se pode verificar a existência quer de alguns conjuntos urbanos consistentes quer de conjuntos de 

car.ácter rural que se distribuem. de uma forma dispersa em áreas globalmente pouco evoluíd8S e em plena mutação· 

Neste tipo de tecido torna-se imperativo assegurar que os espaços abertos não se reduzam à sua expressão mais elementar 

de areas resJduais e11tre ediflcios. v1as de circulação e áreas de estacionamento, mas que assumam uma expressão individual 

autónoma, espacialmente estruturada e funcionalmente necessária, que seja facilmente reconhecida e Identificável. 

Neste plano, decorrente da leitura da evolução da forma urbana e da paisagem, efetuada na Fase de Caracterização e 

Diagnóstico, foram caracterizados um conjunto de espaços abertos, com t1potogias espadais defin1das e com uma leitura 

clara enquanto parte de um sistema mais vasto- o sistema continuo de vales e corredores radiais- neste caso. o vale de 

Cheias. 

O sistema de espaço público do Plano de Pormenor do Casal do Pinto é conslituido, como já foi refendo no capitulo 4- Do 

Desenho Urbano, pelo sistema de ruas associadas a eixos arbonzados que definem os quarteiróes e estruturam a malha 

urbana, pela Via Panará mica que envolve todo o vale, pela Praça/Miradouro e o Parque. 

Na Planta da Estrutura Ecológica consideran-se as seguintes tipologias de Espaços Verdes Eixos Arborizados; Parque 

(mc,uindo hortas, mata mista de proteção das encostas, espaço lúdico multifuncional, espaços desportivos) e L09radouros. 

EIXOS ARBORIZADOS 

o sistema de arborização urbana constitui um elemento relevante na articulação entre os espaços abertos em tecidos urbanos 

consistentes e estabilizados, assumindo ainda maior importância na qualificação de "áreas semi-consistentes" em processo 

de transformação e consolidação. Pela sua importância como elementos estruturantes que promovem a continuidade entre 

espaços fundamentais da Estrutura Ecológica Municipal, e que surgem muitas vezes associados a sistemas de mobilidade 

suave, considera-se a arborização urbana/e1xos arborizados deverão constituir na Proposta Prelimmar e na futura Proposta 

de Plano, como uma tipologia de espaço sujeita a regulamentação especifica. 

Para este espaços considerou-se que a vegetação arbórea a instalar deverá contríbu1r para clarificar a leitura do espaço 

[reforçando a hierarquização das vias e percursos pedonais], constituir uma referência à identidade desta paisagem e 

apresentar boa adaptabilidade ao meio urban-o e à situação ecológica em que se inscreve. 

Considera-se nesta classe de espaços duas sub-divisões: 

Eixos arborizados- estrutura primária- correspondente à Via Panorâmica. e 

Eixos arborizados- estrutura secundária- correspondente à Rua Luis Gonzaga Pereira: ao prolongamento da Rua 

J e a Nova via de ligação da Calçada da Picheleira à Rua Carlos Botelho. 

1 Telles. Ribeiro G. {coord.j Plano Verde de Lisboa. Ed. Co!rbn. Lisboa. 1997. pp. 83. 
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PRAÇA/MIRADOURO 

No sistema de espaço público. as praças. os largos e os miradouros são espaços com caracteris:icas tipológicas, 

paisagísticas, culturaiS e históricas singulares que lhes conferem valor patrimonial e ambiental. A identidade destes espaços 

está intrinsecame11!e ligada à sua apropriação por parte da populaçào, aumentando o sentimento de perte~ça a um Lugar, 

potenciando a part1lha de experiências, de vivências e modos de expressão individual e coletiva. 

A praça/miradouro é um lugar central, extenor e autónomo, definido pelos planos das fachadas dos novos quarteirões e pelo 

equipamento localizado a sul. É caracterizada por uma forma regular, de pavimento estabilizado. A Praçafmiradouro é 

conformada por alinhamentos de árvores simples e duplos: a norte e a este pelos alinhamentos de árvores caducifólias de 

médio porte. na continuidade da Via Panorâmica (ex· Ce/tis australis- lodão): a sul por um duplo alinhamento de árvores 

caduc1fólias de floração (ex. Gereis síliquastrum- olaia) e a nascente por um duplo alinhamento de árvores perenifólias de 

grande porte (ex. Pinu.s pínea - pinheiro manso). Esta espécie encontra-se presente em Lisboa em quase todos os 

miradouros. constituindo uma referência desta tipologia de espaço público na identidade da ctdade. A praça integra múltiplas 

funções e articula os ststemas de vegetação, de relevo e da circulação do ar e da água. garantindo a possibilidade de desfrutar 

de vistas panorâmicas e de um conjunto de perspectivas com elevado interesse cénico. sobre a paisagem vizinha e distante. 

PARQUE DO VALE DA PICHELEIRA 

O Parque é um espaço com cerca de 3,2 ha. localizado numa zona de vale que coincide com a Quinta da Conceição de Cima 

e Quinta da Conceição de Baixo referenciadas na cartografia histórica. nomeadamente na Carta Silva Pinto de 1904111. Nessa 

carta identificam-se nesle local um conjunto de hortas, coincidentes com a zona de fundo de vale, estruturadas em socalcos, 

sendo visível o sistema de rega constituído por tanques e canais de rega. São também percetiveis a rede de azinhagas que 

cruzava este território e a existência de renques de árvores que acompanhavam os caminhos e delimitavam alguns espaços 

centra'1s. 

Todo o vale de Cheias era ocupado por Quintas de Recreio ... As unidades de gestão da terra em que se baseava a 

organização e a exploração desta paisagem (quintas, casais e courelas}. resu~aram de outras unidades mais anttgas que 

apresentavam diferentes sistemas de posse e exploração. As quintas aluais evoluíram possivelmente a partir da villae da 

época de colonização romana e, posteriormente, das quintâs dos senhores possuidores de domíniOS, nos primeiros tempos 

de colonização, depois da reconquista cristã.' 

Tal como referimos na Fase de Caraterização e Diagnóstico, os princípios de composição espacial da quinta de recreio 

1ntegram quase sempre no seu conjunto três tipos de espaços: a Mata que consltlui o espaço de proteção. normalmente 

tnstalada nas zonas mais declivosas e acidentadas para proteger as encostas; o Pomar elou Horto que caracterizam o espaço 

produtivo e o Jardim- essencialmente espaço de recreio e lúdico. 

O desenho proposto para o parque fundamenta-se nestas duas referências: por um lado o socalcamento pré-existente no 

Inicio do século XX. por outro a tipologia espacial característica do vale de Cheias- Quinta de Recreio. 
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FIGURA 7.1 _ EXTRATO DA CARTA SILVA PINT0-1904/11 

Deste modo, procura-se a conciliação do recreio com a produção e a proteção das encostas dec/ivosas. Estas sêo 

redesenhadas com taludes cuja inclinação não deve ser superior a 1: 2,5m, de modo a garantir a sua sustentabilidade, 

recorrendo-se a estruturas como muros de suporte exclusivamente quando não é possível assegurar essa inclinação. 

As encostas são ocupadas por mata autóctone mista de carvalho -cerquinho ou carvalho português (Ouercus faginea subsp. 

Brotero!) em associação com o zambujeiro (0/ea europaea var sy/vestris) e o pinheiro manso (Pinus pinea) ·a mata mista 

potencial da região de Lisboa. 

No parque, o espaço produtivo das hortas ocupa o lugar central, estruturado em sete socalcos murados e organizado em 

talhões compartimentados por sebes. Os socalcos apresentam altura variável entre 1 ,20m e 2.50m que permite nas situações 

de maiores desníveis instalar as construções de apoio às hortas. 

Um dos socalcos poderá acolher um equipamento infantil e juvenil, permitindo assim a diversificação de atividades no interior 

do parque. Para além dos talhões para a produção hortícola, possibilita-se a existência de árvores de fruto ~soladas ou 

pomares. Na zona nascente do parque, junto à estrada de Cheias propõe-se a instalação de um equipamento para a prática 

desportiva e a recuperação do antigo edificio ca Quinta da Conceição de Baixo. São ainda requalificadas as duas entradas 
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no Parque. a norte e a sul do refendo edifício. 

Procura-se estabelecer Jm conjunto de ligações urbanas, entre a cota alta e a Estrada de Cheias. bem como entre as duas 

encostas do vale. As limitações decorrentes da gra.1de diferença de cotas- cerca de 30m- condicionam a acessibilidade 

universal a todos os espaços. No entanto. o Plano procura que no interior do Parque as ligações transversais se possam 

estabelecer por percursos com inclinações suaves ou quase n:.tlas. como o percurso que liga o oairro Carlos Botelho ao 

miradouro localizada no prolongamento da Rua J. Um conjunto de ligações "rápidas·· entre espaços e socalcos a cotas 

d'iferentes constitui uma alternativa de drculação no ·lnter·lor do Parque, que se mater'lai'1Zam através de escadas. 

Relativamente ao traçado da Ciclovia optou-se por permitir que wculação se efetuasse em percursos partilhados entre 

circulação pedonal e CICiável, sem delimitação nem demarcação de percursos segregados no espaço público. 

LOGRADOUROS 

O conceito de logradouro< define-o como um espaço ao ar livre, destinado a funções de estadia. recreio e lazer, privado, de 

utilização coletiva ou da utilização comum, e adjacente ou integra-do num edifício ou oonjunto de edifícios. 

Os espaços de logradouro que integram a parte do lote em todos os novos edifícios do plano, públicos e privados, '"deverão 

promover a melhoria do conforlo térmico e visual, favorecer a infiftração de água no subsolo, retardar o lançamento da água 

da chuva nas redes públicas de saneamento básico e contribuir para a regulação micro climática"' in Regulamento PDM. 

Na planta de condicionantes de suporte da Estrutura Ecológica Municipal da Fase de Caracterização e Diagnóstico, foram 

referenciadas todas as manchas de solo vivo. que a análise cartográfica e a fotografia de satél1te permitem identificar. A 

delimitação dessas áreas foi transposta para a planta da proposta da estrutura ecológica, no entanto oonstitui um dos 

fundamentos da proposta o objetivo de aumentar a rede de permeabilidade no interior da cidade. Propõe-se assim não só 

impedir a impermeabilização dos logradouros existentes, como já se encontra regulamentado no PDM em vigor, mas também 

promover/induzir a desmineralização dos logradouros públicos e privados no interior da cidade. 

Os princípios de regulação urbanística referentes a estes espaços, a definir futuramente na Proposta de Plano, deverão incidir 

sobre índices de permeabilidade, a preservação da vegetação arbórea existente, a preservação de solo: a preservação do 

seu potencial produtivo e a interdição de novas construções. 

Os 1-ogradouros devem constituir espaços verdes permeáveis, desempenhando funçães de produção. proteção, recreio e 

lazer, sendo interdita a sua ocupação com construção ou pavimentos impermeáveis. Deve promover-se a qualificação destes 

espaçcs através do uso de vegetação e a integração de sistemas de infiltração da água pluvial autónomos. sem sobrecarregar 

os coletores pluviais bem como sistemas de armazenamento da água pluvial, do tipo cisterna, p;:ra reutlizaçã-o na rega e 

lavagem do próprio espaço. 

2 Decreto Regulamentar n" 912009 de 29 de Maio 
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3.5 ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA 

Relativamente as necessidades da ilrea do plano em termos de eslaCIOtlamento no espaço pUblico fora~ assumidos come 

valores de referénc1a 0.4 lugares por 100m2 de superfíe:e de pavimente (valor mín1mo para a zona O) e o mesmo valor para 

espaçc de equipamentos. 

uso 
PARAMETRO AREA 

N" ESTACIONAMENTO 
1100 m: S.P.J (Superllcie de pav1mento m') 

HABITAÇÃO 
0.4 

~>al0'111n PDM) 
19 416 78 

EQUIPAMENTOS 
0.4 

2 05G 9 
ívalor m•n ODM) 

0.75 
COMERCIO 700 6 

(,•alor m1n PDM) I 

TOTAL 93 

QUA[lRO 8. 1_ CALCULO DE ESTACIONAMENTO NA VIA PUBliCA (SEGUNDO PDM) 

N° ESTACIONAMENTO 

RUA CAPITAO ROBY (AI) 31 

CALÇADA DA PICHElEIRA (AI) 32+7 

RUA SILVEIRA PEIXOTO (AI) 4 

BAIRRO AUTO-CONSTRUÇAO (AI) 10 

TOTAl 01 (COLMATAÇÀO DÉFICE EXISTENTE! 84 

RUA CARLOS BOTELHO (AI) 42 

RUA LUIS GONZAGA PEREIRA 8 

VIA PANORAMICA (PRAÇA E CALÇADA) 91 (33+58) 

RUA DE LIGAÇÃO CALÇADA DA PICHELEIRA/RUA CARLOS BOTELHO 26 

TOTAL02 iNOVO EDIFICADO E APOIO AO PARQUE:' 167 

TOTAL c-- __ "1 __ _ 

QUADRO 8.2~PROPOSTA DE ESTACIONAMENTO NA VIA PUBLICA 
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3.6. VIAS 

3.6.1. TRAÇADO 

Do ponto de vista da g-eometria do traçado, o Plano é consti:uido por um conjunto de faixas com 6m de largura que cão 

contmuidade aos arruamentos existentes, com do1s sentidos de circulação, facilitando o acesso às várias i'abitações, bem 

como oermitir em qualqtJer zona do Plano as saídas para aos arruamentos periféricos exteriores 

Na solução apresentada são propostas duas saídas para a Calçada da Picheleira, uma saída para a Rua Carlos Botelho e 

ainda uma outra para a R1.1a Silveka Pe1xoto que permitem da divergência do tráfego para a via pnncipal (Rua Engenheiro 

Santos Simões) e rotundas das Olaias e Vale de Cheias. 

Relativamente às erttradas na érea do Plano. propõem-se duas entradas a partir da Calçada da Picheleira e uma entrada a 

partir da Rua Carlos Botelho, que permitem a não convergência do trafego para as mesmas entradas. 

São ainda propostos 251 lugares de estacionamento. na sua maioria em baía perpendicular. que permite uma maior 

rentabilização do número de lugares, com dimensões de 2.5x5.0m. Nos casos de estacionamento em baia paralela, em 

particular na Calçada da Picheleira e Rua Capitão Roby, e de forma a compatibilizar estes lugares com as vias existentes, 

propõe-se a dimensão de 2.3x5.0m. 

Dado que se tratam de vias de circulação e de acesso a edifícios de caráter maioritariamente residencial deverão ser 

implementadas medidas de acalmia de tráfego, tais como soluções de passadeiras sobre elevadas e sinalização indicadora 

de redução de velocidade. 
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PLANO DE PORMENOR DO CASAL DO PINTO 

Lisboa. Junho de 2016 

José Adrião e Pedro Pacheco Arquitectos 
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CÂMARA MUNICIPAL OE LISBOA 

ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos do Artigo 57. 0 da Lei n• 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como do disposto no Artigo 19.0 n.• 2 do Regimento da CML, 

foram deliberadas na Reunião Pública de Câmara de 27 de julho de 2016, as 

atas, os votos de pesar, os votos de saudação, o voto de louvor, as moções e 

as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento e os 

originais dos referidos documentos, a ata em minuta: 

Apreciação e aprovação das atas n.•s 117, 118 e 119 das reuniões de 
Câmara de 15, 22 e 29 de junho de 2016 

(Aprovadas por unanimidade) 

Voto de Pesar n.• 18/2016 (Subscrito pelo Sr. Vereador Jorge Máximo) 

Aprovar o voto de pesar pelo falecimento de Artur Correia, nos termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Voto de Pesar n.• 19/2016 (Subscrito pela Câmara) 

Aprovar o voto de pesar pelas vítimas dos atentados ocorridos na Alemanha, nos 
termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Reunill.o Pública de Câmara n• 126 de 27 de julho de 2016 



GAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Moção n.• 22/2016 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD, 
do CDS/PP e do PCP) 

Aprovar uma moção pela revitalização da Escola de Calceteiros. nos termos da 
moção; 

Votada por pontos. 

Pontos 1 e2 

Rejeitados por maioria com a 
seguinte votação: 

Pontos 3 e4 

(Aprovados por unanimidade) 

Proposta n.• 436/2016 

A favor Contra Abstenções 

6 (3PPD/PSD, 
1 CDS/PP e 2PCP) 9 (7PS e 21nd.) -

(Subscrita pelo Sr. Vereador Duarte Cordeiro) 

Aprovar o projeto de "PLANO MUNICIPAL DOS MERCADOS DE LISBOA 2016-
2020" para efeitos de submissão a discussão pública, nos termos da proposta; 

A favor contra Abstenções 

Aprovada por maioria com a 14 (7PS, 31nd., 
seguinte votaçao: 3PPD/PSD e -- 2 (PCP) 

1CDS/PP) 

Proposta n.• 437/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o Modelo Urbano do Plano de Pormenor do Casal do Pinto, nos termos 
da proposta; 

! A favor Contra Abstenções 
Aprovada por maioria com a 12 (7PS, 31nd. e 3 (2PPO/PSD e seguinte votação: 2PCP) - 1CDS/PP) 

4 
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CÂMARA MUNICIPAl DE tiSBOA 

Proposta n.0 447/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Afonso) 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro à Crescer na Maior - Associação de 
Intervenção Comunitária, no âmbito do Programa Municipal para a Pessoa Sem 
Abrigo (Housing First para pessoas em situação de sem-abrigo com problemas de 
Dependências). nos termos da proposta; 

(Aprovada por unanímidade) 

Nos termos d~.0 3 d~rH~7.0 da supra citada Lei n.0 75/2013, de 12 de 
setembro eu, .Lu Diretora do Departamento 
de Apoio aos ó ãos e Serviços do unlcipio mandei lavrar. 

Paços do Concelho em Lisboa, aos 27 de julho de 2016 

O Vice-Presidente 

Duarte Cordeiro 

8 
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Informação 
tt! 30988:1NFiOPTiGESTURBE.i2CI'i6 

Câmara Municipal de Usboa 
Oíreção M"ünicipal di! Urbanismo 

oepàrtamiinto· de Piàilearnenio 
Oivisilo óe Planeamento ierrituriai 

Data 
08.{)7-2016 

Assunto: Mode'O Urba~o Plaro de P{l{meno• Casal do Pinto 

Processo n.0 47iPLU/2012 

Requerente: Gamara Municipal de Lisboa 

Local: PLANO DE PORMENOR DO CASAL DO PINTO 
Freguesia: Beato 

A Chefe da DPT. Arq.a Sara Bragança 

1.1ntrodução 
Refere-se a presente informação ao resumo do Modelo Urbano do Plano de 
Pormenor do Casal do Pinto (PPCP) entregue pela equipa projetista a 29 de 
junho de 2016 e que constituiu o Proc. n.06558fEXP/2016. Esta proposta 
resulta do trabalho de cotaboraçãn que tem vindo a ser desenvolvido pela 
DPT com a equipa do Plano, tendo em conta os contributos dos serviços 
internos consultados nas fases anteriores do Plano. 

2.HISTORIAL: 
Em 9 Setembro de 2009, através da Proposta n.0 913/2009, 

foram aprovados os Termos de Referência do Piano de Pormenor do Casal 
do Pinto no que se refere às transformações fundiârias necessárias a 
prossecução dos objetivos e aos parâmetros urbanlsiicos definidos. Os 
Termos de referência foram publicados no Diário da República, 2.a série
N.0 184-22 de Setembro de 2009 através do Aviso n.0 1653212009; 

A Participação Preventiva realizou-se entre 30 de Setembro 
a 11 de Novembro de 2009; 

Em 2010 na sequência do despacho do Sr. Vice-presidente 
Arq. Manuel Salgado à Informação o.0 225/GVPMS/10,decidiu-se formalizar 
a contratação por ajuste direto, do vencedor do Concurso EUROPAN 5 -
"Habitação e Centralidade'·, com base nas regras do referido concurso e na 
alínea e) do o o 1 do artigo 24° do Código dos Contractos Públicos; 

Em 2011, através da Proposta n.0 7011201 1 a Càmara 
Municipal de Lisboa aprovou a abertura de procedimento de contratação de 
serviços à equipa vencedora do Concurso EUROPAN 5 - "Habitação e 
Centralidade", no ãmMo da elaboração do Plano de Pormenor do Casal do , 
~~- ! 

· Em novembro de 2012 foi assinado o Contrato para I 
AqJisição de serviços de Elaboração do Plano de Pormenor do Casal do 
Pinta com a equipa da qllal fazem parte o Arq. José Adrião, Arq. Pedro 
Paclleco e NPK Arquitetos Paisagistas Associados; 

Em julho de 2013 foi entregue o relatório de Caraterização e 
Diagnóstico da área de intervenção do Pfano: 

Em abril de 2014 a equipa do Plano de Pormeno' entregou 
a Proposta Preiiminar do Plano que foi apresentada em maio de 2014 acs 
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Câmara Municipal de Lisboa 
Oireç~~ M~_~_l_ci_p~l_ de Urbanismo 

!Jfparta!TI~n~c de Plan-eamento 
DIV'São de Planeamento Ternt,Jnal 

serviços internos da CML a quem foi solicitado o respetivo parecer_ A DPT 
elaborOLI informação concrusiva desta fase do Plano incorporando os 
contributos dos serv1ços consultados (inf. n_0 

45798/DIVPTiGESTURBE/2014). concluindo que a proposta reunia 
condições r;ara desenvolvimento da fase seguinte 

Em dezeMbro de 2014, por despacho oo Sr. Diretor da 
DMPRGIJ à inf. '1. 0 45798/DIVPT/GESTURBE/2014 da DPT, foi 
deter'llinado venficar a viabi11dade financeira da intervenção tendo em 
atenção o custo das obras de ur!Janizaçãc versus a edificabilidade 
proposta. tendo em consideração o Cl.lstos de infraestrllluras e de 
urbat~ização relativamente ao índice de edifrcabilidade proposto 

Na sequência dessa avalíaçáo que concluiu que para 
garantir a viabilidade eco11ómica do Plano a solução urbanística deveria ser 
reformulada no sentido de aumentar a edificabilidade através do aumento 
de 1 piso nos edifícios novos na praça. bem como a construção de 1 cave 
de modo a libertar os pisos térreos desses edifícios para localização de 
comércio e serviços. 

3 OBJECTIVOS DO PLANO 
O Plano de Pormenor do Casal do Pinte tem como objetivos: 

a) Promover a articulação viária da área com a estrutura 
envolvente, através de ligações estruturantes. gerando uma correta 
hierarqurzação das vias; 

b) Garantir, através de uma reconversão de usos, a 
. revitaUzação e valorização funcional e habitacional desta área, e a 

atribuição às cooperativas de Habrtação do estipulado nos compromissos 
·assumidos: 

c) , Defirrr os critérios de Inserção urbanística. o 
dimensionamento dos edificados habitacionais assim como o dos 
equipamentos de utilização coletiva: 

. d) Melhorar a dotação da área verdes de recre1o e lazer, 
valorizando areado P!ano e a sua interligação com as zonas limítrofes; 

e) Reverter a imagem do espaço urbano existente e procurar 
legibilidade para a área, imprimindo-lhe identidade. estrutura e significado: 

g) Configurar espaços públicos qualificados e estruturantes 
que fomentem a coesão social e o reforço da atratividade da área 

4 RESUMO DO MODELO URBANO 
4.1 .A proposta apresentada desenvolve-se em função de quatro elementos 
estruturantes: a Praça. o Parque Urbano. o Bairro da Pichele:ra e a 
Azinhaga do Curral, seguidamente descritos 

a) A Praça -surge da rntençáo de crõar uma centralidade no 
oairro da Picheleira, através do desenho de uma praça srtuada no aterro do 
antigo campo desportivo dos TL.P no topo do vale, onde se prevê a 
localização das principais atividades de carácter coletivo do bairro 
comércio. serviços e os equipamentos pubhcos de valênc1a socral co'110 a 
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O!visâc lle Pianeame1110 Te:r:1~'ia 

creche na própria praça o lar de ,ctosos e o centro de dia na envolvente da 
praça 

b:' O Parque Urbano - projetado no Vale da Picheleira 
pretende "reforçar o carácter da pa1sagem de Cheias. revitalizar a estrutura 
de vale, articulando atividades de recre1oilazer com produção hortícola'·. 
através de instalação de honas em so~alcos e cr1ação de um espaço IJdico 
multigeracicnal En~re a zona da praça e o vale sugere--se a introdução de 
um m'lradouro e de um anfiteatro. No final do vale, a antiga Quinta da 
Conceição de Cima e a Quinta da Conceição de Baixo. encontram-se 
separadas pela construção do caminho-de-ferro e da via paralela à linlla 
férrea entre a Calçada da Picheleira e a rua Carlos Botelho. Propõem-se a 
ligação destes espaços através do alargamento da passagem estrerta 
existente por uma abertura franca entre as áreas nascente e poente, e 
construção de um recinto desportivo informal coberto sob o viaduto e a linha 
de caminho-de-ferro. promovendo a sua boa utilização. 

c) O Bairro da Picheieira - partindo do pressuposto que o 
quarte1rão é o elemento base do desenho urbano como continuidade do 
tecido edificado existente, esta proposta aposta no remate dos quarteirões 
incompletos do bairro e na criação de 2 novos quarteirões. 
Os lotes propostos são de pequenas dimensões e as edificações novas 
apresentam rés-do-chão e mais dois pisos. Excetuam-se .os lotes 
localizados no quarteirão 001, 002 localizados no topo da Praça e os lotes 
do quarteirão 008 ao longo da via nova junto ao caminho-de-ferro. onde se 
preveem quatro pisos 
O interior dos quarteirões integra espaços de logradouro permeáveis. 
prevendo a atribuição de um logradouro a cada fração. Os edifícios 
habitacionais envolventes á praça irtcluem também áreas de serviços e 
comércio, reforçando este espaço como um polo dinâmico da vida do bairro. 

d) A Azinhaga do Curral- O modelo urbano proposto promove 
a articulação v1ária proposta com o traçado viário envolvente. As ruas 
Silve1ra Peixoto. Luis Gonzaga Perejra e rua J constituem as principais 
ligações viárias à rede viária da área envolvente. estabelecendo ligações à 
rua Capitão Roby e à Calçada da Picheleira. A via projetada desenvolve-se 
ao longo do antigo traçado da Azinhaga do Curral e contorna a zona do 
Parque Urbano e da Praça localizada no topo do vale, com o objetivo de 
revalorizar a identidade do lugar do Casal do Pinto. Esta via passana a 
definir o limite superior nane áo vale. tornando-se um importante eixo 
panorâmico de relação entre o novo tecido urbano e o vale 

4.2_ Aspetos de âmbito geral 
Já fora da área de mtervenção do Plano o modelo urbano considera a 
recuperação do edifício da Quinta da Conceição de Baixo, propriedade da 
CML. para instalação de uw espaço ClJI!ural e de apoio ao Parque e ainda a 
recuperação da estrutura de campo de jogos ai existente. 
Em toda a área do Plano os passeios são largos e arborizados. existe um 
sistema de percursos pedorais. clicáveis e de trânsito lento. 
Nesta zona da cidade existe Ur'l defice de estacioname'lto de lugares na via 
pública que o modelo urbano propõe colmatar através do estadonarnento 
a-o :ongo das v:as pnncipais. r"~a sua ma.oria estacionamento oerpendicular 
Segundo o Plano Diretor Munic1pal (PDM) é necessário garantir 931ugares 
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de estacionamento na via pübflca face ao edifiCado proposto e apoio ao 
Parque Urtano projetado e o Plano apresenta um total de 167 lugares de 
estacionamento na via pública. 
O modelo urbano deste Plano sugere a construção de uma ponte pedonar 
para permrtir a ligação entre a área do plano e a Calçada do Teixeira 
iocalizâda no outro lado da linha férrea, proporcionando mais uma ligação 
pedonal à Estrada de Cheias. 
A proposta apresentada contempla duas ligações pedonais ao ncvo tecido 
tJrbano, uma na continuidade da R. Vasco de Mendonça Alves que se 
encontra interrompida pela construção de Jm edificio dos anos 70 e uma 
ligação pela Calçada da Picheleira ao Parque Urbano através de uma 
passagem privada existente entre os Quarteirões 004 e 004.1. 

5. CONCLUSÃO 
Com a aprovação do Modelo Urbano do Plano de Pormenor do Casal do 
Pinto pela Câmara Municipal, a proposta final do Plano será enviada à 
C COR-L VT para promover a conferência de serviços e concertação nos 
tennos dos artigos 86° e 87° do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT). 

O{A) Técnico{a) 

(Ligia Tavares (DMPRGU/DPRU/DPT)) 
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