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ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DO EIXO URBANO LUZ BENFICA (PPEULB) 

 
SÍNTESE DA FASE DE CONCERTAÇÃO DO PLANO 

 

A. ATA DA CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS E PARECERES DAS ENTIDADES  

Em função da Conferência de Serviços prevista no nº 3 do artº 75-C do Decreto-Lei nº 380/99, 

de 22 de Setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro 

e Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro (RJIGT), realizada em 27 de setembro de 2013 na 

CCDR-LVT, foram emitidos os seguintes pareceres à Alteração do Plano de Pormenor do Eixo 

Urbano Luz Benfica (Proposta de Plano – versão de Agosto de 2013): 

 

A.1 PARECERES RELATIVOS À AVALIAÇÃO AMBIENTAL: 

Foram consultadas as seguintes entidades: CCDR – LVT, DGPC, ARS-LVT, APA, LNEG e ANPC 

1. PARECERES DESFAVORÁVEIS (ANEXO I):  

Não foram emitidos pareceres desfavoráveis. 

 

2. PARECERES FAVORÁVEIS (ANEXO I): 

2.1. CCDR-LVT (parecer constante na Ata); 

2.2. DGPC (parecer anexo à Ata); 

2.3. ARS-LVT (parecer constante na Ata); 

 

3. NÃO EMITIRAM PARECER  

A APA, o LNEG e a ANPC não emitiram parecer. 
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A.2 PARECERES RELATIVOS À PROPOSTA DE PLANO: 

Foram consultadas as seguintes entidades: CCDR-LVT, APA, ANPC, LNEG, DGPC, ARS-LVT, EDP, 

MDN/DGAID, ANA, EPAL, DGestE, DGES, IPDJ, Turismo de Portugal, DGT, REFER, Lisboagás, 

DGAE, DRE-LVT, Estradas de Portugal, Metropolitano de Lisboa, CDIST, Carris, IMT. 

 

1. PARECERES DESFAVORÁVEIS (ANEXO I):  

1.1 IDPJ (parecer anexo à Ata); 

1.2 DGT (parecer anexo à Ata); 

 

2. PARECERES FAVORÁVEIS CONDICIONADOS OU COM RECOMENDAÇÕES (ANEXO I): 

2.1 CCDR-LVT (parecer anexo à Ata); 

2.2 DGPC (parecer anexo à Ata); 

2.3 TURISMO DE PORTUGAL (parecer anexo à Ata); 

2.4 METROPOLITANO (parecer anexo à Ata); 

 

3. PARECERES FAVORÁVEIS (ANEXO I): 

3.1. ARS-LVT (parecer constante na Ata e solicita uma reunião de concertação relativa à 

localização do Centro de Saúde de Benfica) 

3.2. EDP (parecer anexo à Ata); 

3.3. DGES (parecer constante na Ata); 

3.4. DGAID-MDN (parecer anexo à Ata); 

3.5. DRE-LVT (parecer anexo à Ata); 

3.6. CDIST de Lisboa (parecer constante na Ata); 

3.7. CARRIS (parecer constante na Ata); 

3.8. APA (parecer constante na Ata); 

3.9. LISBOAGÁS (parecer constante na Ata); 

3.10. ANA (parecer constante na Ata); 

3.11. REFER (parecer constante na Ata); 

3.12. ESTRADAS DE PORTUGAL (parecer constante na Ata); 
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3.13. IMT (parecer constante na Ata); 

3.14. LNEG (parecer constante na Ata);  

3.15. DGESTE (parecer constante na Ata); 

3.16. DGAEI (parecer constante na Ata); 

 

4. NÃO EMITIRAM PARECER  

Não emitiram parecer a ANPC e a EPAL. 

 

B. REUNIÕES DE CONCERTAÇÃO 
 
1. Realizaram-se reuniões de concertação com as seguintes entidades (Atas das Reuniões 

no ANEXO II): 

1.1 ARS- LVT - Reunião a 08.11.2013; 

1.2 CCDR-LVT – Reunião a 06.11.2013. 

 

C. RESPOSTA AOS PARECERES DAS ENTIDADES  
 

1. RESPOSTA ÀS ENTIDADES QUE EMITIRAM PARECER DESFAVORÁVEL (ANEXO III): 

1.1 IDPJ (Ofício nº 11902/OF/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013) e (email de 

11/11/2013); 

1.2 DGT (Ofício nº 11904/OF/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013) e (email de 

11.11.2013); 

 

2. RESPOSTA ÀS ENTIDADES QUE EMITIRAM PARECER FAVORÁVEL CONDICIONADO OU 

COM RECOMENDAÇÕES (ANEXO III): 

2.1 CCDR-LVT (email de 11.11.2013) e (Ofício nº 11942/OF/DIVPT/GESTURBE/2013, de 

14.11.2013); 

2.2 Turismo de Portugal (email de 11.11.2013) e (Ofício nº 

11899/OF/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 
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2.3 METROPOLITANO (Ofício nº 11901/OF/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013) e (email 

de 11.11.2013); 

2.4 DGPC (Ofício nº 11889/OF/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013) e (email de 

11.11.2013). 

3 ENVIO DA PROPOSTA DE PLANO REVISTA ÀS ENTIDADES QUE EMITIRAM PARECER 

FAVORÁVEL (ANEXO III): 

3.1 ARS-LVT (Ofício n.º 11905/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.2 EDP (Ofício n.º 11906/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.3 DGES (Ofício n.º 11907/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.4 DGAID-MD (Ofício n.º 11928/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.5 DRE-LVT (Ofício n.º 11909/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.6 CDIST de Lisboa (Ofício n.º 11943/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.7 CARRIS (Ofício n.º 11901/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.8 APA (Ofício n.º 11934/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.9 LISBOAGÁS (Ofício n.º 11938/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.10 ANA (Ofício n.º 11931/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.11 REFER (Ofício n.º 11940/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.12 ESTRADAS DE PORTUGAL (Ofício n.º 11936/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 

14.11.2013); 

3.13 IMT (Ofício n.º 11937/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.14 LNEG (Ofício n.º 11939/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.15 DR Economia-LVT (Ofício n.º 11916/OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

3.16 DGAEI (Ofício n.º 11914OFI/DIVPT/GESTURBE/2013, de 14.11.2013); 

 

D. RESPOSTAS DAS ENTIDADES (ANEXO IV) 

1. Turismo de Portugal (SAI/2013/21808/DVO/DEOT/FV, Proc. 14.01.11/542); 

2. IPDJ (OE_SD_DIED_185/2013, Proc. 11.06.08_TB); 

3. DGT (DSRPC-DRF, Of nº 502/2013, 2013-12-03). 

Lisboa, 11 de dezembro de 2013 
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ANEXOS: 

ANEXO I – ATA DA CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS E PARECERES DAS ENTIDADES 

ANEXO II – ATAS DAS REUNIÕES DE CONCERTAÇÃO 

ANEXO III – RESPOSTAS ÀS ENTIDADES 

ANEXO IV – RESPOSTAS DAS ENTIDADES 



 
SÍNTESE DA FASE DE CONCERTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO EIXO 
LUZ BENFICA (PPEULB) 

 

 

ANEXO I – ATA DA CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS E PARECERES DAS ENTIDADES 
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Paula Pacheco Duarte

De: Eduardo Campelo [eduardo.campelo@cm-lisboa.pt]
Enviado: terça-feira, 29 de Outubro de 2013 13:51
Para: Paula Duarte; Joao Tome; Sofia Carvalho
Assunto: FW: Alteracao ao PP do Eixo Urbano Luz-Benfica
Anexos: Implantação.pdf

 

 

De: Conceição Lavrador [mailto:conceicao.lavrador@ccdr-lvt.pt]  
Enviada: terça-feira, 29 de Outubro de 2013 11:05 
Para: Eduardo Campelo 
Assunto: Alteracao ao PP do Eixo Urbano Luz-Benfica 

 

Bom dia, Sr. Arq. Eduardo Campelo 

 

Terminado o prazo para pronúncia das entidades ausentes na Conferência de Serviços do plano, foi já elaborada 

comunicação a essa Câmara Municipal remetendo cópia dos pareceres rececionados nestes serviços (of. n.º S10839-

201310-DSOT). 

 

Tal como referido na n/ comunicação, uma vez que o parecer do Metropolitano de Lisboa ocorreu via correio 

eletrónico e fez-se acompanhar de uma planta (pdf) com  extrato parcial da planta de implantação CML enviada, 

com sobreposição do traçado do túnel ML previsto, reencaminha-se a mesma para os devidos efeitos”. 

 

Cumprimentos 

 
ANABELA CORTINHAL 

Divisão de Gestão do Território 
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ANEXO II – ATAS DAS REUNIÕES DE CONCERTAÇÃO 

  



 

ATA DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO EIXO 

URBANO LUZ BENFICA (PPEULB) 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2013, teve lugar uma reunião no âmbito 

do procedimento de alteração do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 

(PPEULB), no edifício da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

(ARS-LVT) na avenida dos Estados Unidos da América. Nº 77 Lisboa. Compareceram 

em representação da CML, os arquitetos Eduardo Campelo e João Boléo Tomé e o 

doutor Leonel Alegria. Também presentes, estiveram em representação da ARS-LVT, 

a doutora Fátima Candoso, a engenheira Manuela Nunes, o engenheiro António Matos 

e o arquiteto António Cunha. 

A Dr.ª Fátima Candoso, agradeceu a presença dos representantes da Câmara e 

aproveitou a ocasião para expressar a importância de haver um diálogo aberto entre 

instituições como garantia de êxito para o planeamento integrado e harmonioso do 

desenvolvimento urbano e nomeadamente de uma rede de equipamentos de saúde 

que responda às necessidades da população instalada. 
 

O Arq. Eduardo Campelo apresentou a planta da proposta de alteração ao PPEULB e 

referiu que a localização da nova unidade de Saúde está garantida no lote XXV, onde 

está prevista uma superfície de pavimento para equipamento, local aliás, onde 

funciona atualmente a unidade de saúde provisória.  
 

A razão pela qual, na planta de implantação do plano não é feita uma referência 

específica à tipologia de equipamento, tem a ver com uma questão de flexibilidade 

para com outros equipamentos e que, por uma questão de coerência, deve ser 

extensível a todas as localizações. Contudo, a planta de equipamentos que faz parte 

do plano, quando as localizações estão consolidadas, aponta as tipologias de 

equipamentos propostos, como é o caso da unidade de saúde em causa. 
 

O Arq. João Boléo Tomé e Dr. Leonel Alegria acrescentaram informação mais 

detalhada relativamente às características urbanísticas do lote em causa, bem como 

da grelha de equipamentos prevista para a área de intervenção do plano. 
 

A Engª. Manuela Nunes referiu que o terreno onde se situa o edifício existente na rua 

José Rodrigues Miguéis, onde funcionava uma extensão do centro de saúde de 

Benfica e que atualmente se encontra encerrada, é propriedade da ARS-LVT e 
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deveria ser devolvido à Câmara como permuta pelo terreno a atribuir à ARS-LVT para 

construção da nova unidade de saúde, na rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis, no 

mesmo local onde funciona atualmente, a USF Rodrigues Miguéis do Centro de Saúde 

de Benfica, provisoriamente em pavilhões pré fabricados, alugados a custo elevado. 
 

A Engª Manuela Nunes disse ainda, na sua opinião, que à ARS apenas interessa a 

área ocupada pelo edifício e não a área envolvente, pois desse modo não teriam 

encargos com a conservação dos espaços públicos exteriores e os mesmos seriam 

enquadrados no plano geral de espaços públicos da zona. Referiu também que o ideal 

seria poder construir o novo edifício e só depois libertar as atuais instalações 

provisórias, garantindo assim um funcionamento ininterrupto da atual unidade de 

saúde. 
 

O Arq. António Cunha referiu que do seu ponto de vista e considerando o 

planeamento de futuras unidades de saúde que poderão funcionar nos pisos inferiores 

de um edifício, desde que as instalações se adequem à prestação de cuidados de 

saúde, não sendo indispensável reservar terreno exclusivamente para este 

equipamento. Mostrou a seguir uma planta da Carta de Equipamentos de Saúde da 

CML de março 2009, com a indicação dos equipamentos de saúde em Lisboa, dando 

início a uma conversa sobre planeamento de unidades de saúde em outras áreas da 

cidade, fora da área do Plano, mas abrangidas por outros planos sob a coordenação 
da DPT.  
 

O Arq. Eduardo Campelo referiu que a carta dos equipamentos de saúde está em 

revisão, sugerindo neste âmbito uma reunião futura entre a ARS-LVT e a equipa do 
PDML da CML. 
 

Em conclusão, ficou acordado que a ARS-LVT concorda com a localização prevista 

para a unidade de saúde e que está igualmente confortável com as suas 

características urbanísticas. Ficou ainda clarificado que a ARS-LVT irá solicitar à 
Câmara a atribuição do terreno para a construção da nova unidade de saúde, de 

acordo com a proposta de alteração do PPEULB. 
 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, de que se elaborou a 

presente ata, a qual após lida e ratificada irá ser por todos os intervenientes assinada. 



1

Paula Pacheco Duarte

De: Eduardo Campelo [eduardo.campelo@cm-lisboa.pt]
Enviado: sexta-feira, 22 de Novembro de 2013 10:03
Para: Paula Duarte; Joao Tome; Leonel Alegria; Maria Felgueiras; Sofia Carvalho
Assunto: FW:  Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação
Anexos: ATA CONCERTAÇÂO COM ARS PPEULB.docx

 

 

De: Fátima Candoso | NEP [mailto:fatima.candoso@arslvt.min-saude.pt]  
Enviada: sexta-feira, 15 de Novembro de 2013 17:30 
Para: Eduardo Campelo 
Cc: António Cunha | NEP; António Matos | DSP; Manuela Nunes | DIE; Cunha Ribeiro | CD; Helena Vidal | CD - 
Secretariado 
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação 
 

Ex.mo Senhor Arquiteto Eduardo Campelo, 

 

Pedindo desculpa pelo atraso, envio a ata da reunião da passada sexta-feira com algumas correções da ARSLVT 

assinaladas a cor azul. 

 

Grata pela atenção. 

 

Fátima Candoso 

Responsável do Núcleo de Estudos e Planeamento da ARSLVT, IP 

 
Email: fatima.candoso@arslvt.min-saude.pt 
Telefone: +351 218 424 861 - Ext.:5461 
www.arslvt.min-saude.pt | geral@arslvt.min-saude.pt 

       

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 
Av. Estados Unidos da América, 75-77 
1749-096 Lisboa | Portugal 

    

����     Antes de imprimir este e-mail pense bem se é necessário fazê-lo. Before printing this e-mail think if it is necessary. 
Esta mensagem é confidencial e pode conter informações legalmente privilegiadas. Por favor, não a copie ou divulgue. Se a 

receber por engano, por favor preserve a confidencialidade, apague-a do seu sistema e informe de imediato o remetente. 

Obrigado. This message is confidential and can contain legally privileged information. Please do not copy or disclose its content. If 

you've received this message by mistake, please preserve the confidentiality, delete the message from your system and inform the 

sender immediately. Thank you. 

 

De: Eduardo Campelo [mailto:eduardo.campelo@cm-lisboa.pt]  
Enviada: quarta-feira, 13 de Novembro de 2013 14:52 
Para: Fátima Candoso | NEP 
Assunto: FW: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação 
 

 

 

De: Eduardo Campelo  
Enviada: quarta-feira, 13 de Novembro de 2013 14:50 
Para: 'fatima.candoso@arslt.min-saude.pt' 
Cc: Paulo Pais; Paula Duarte; Joao Tome; Sofia Carvalho 
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação 
 

Ex.ª Senhora Dr.ª. Fátima Candoso 
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Responsável pelo Núcleo de Estudo e Planeamento da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

(ARS-LVT) 

 

Na sequência da reunião de concertação que efetuámos na passada sexta-feira, dia 8 de novembro, nas vossas 

instalações e conforme combinado, junto minuta da Ata da reunião de concertação para vossa análise e eventuais 

contributos. Caso concordem, mesmo que com correções, poderão enviá-la de novo, já com as respetivas 

assinaturas. 

Uma vez que ficaram ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer favorável condicionado, 

consideramos estarmos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação de Câmara nesse 

sentido. 

Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através do 

correio eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 

Com os melhores cumprimentos, 

Eduardo Campelo 

Divisão de Planeamento Territorial/ Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana/ Câmara Municipal de Lisboa 

E-mail: eduardo.campelo@cm-lisboa.pt/     Telefones: 217989063/ 910536208/    Campo Grande 27 3E, 1749-099 Lisboa 
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Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2013, teve lugar uma reunião no âmbito 

do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 

adiante PPEULB, no edifício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (doravante CCDR-LVT) na Rua Braamcamp, n.º 7. 

Compareceram em representação da Câmara Municipal de Lisboa (CML), o Chefe da 

Divisão de Planeamento Territorial, Arq. Eduardo Campelo, o Arqº João Boléo, a Dr.ª 

Margarida Felgueiras e a Engª Paula Pacheco (que elaboro a presente Ata); em 

representação da CCDR-LVT, a Eng.ª Anabela Cortinhal, a Eng.ª Patrícia Cabrita e a 

Engª Paula Rocha. 

Os trabalhos foram iniciados pelo Arqº. Eduardo Campelo a questionar sobre a 

verificação dos elementos enviados, já alterados, ao que a Engª Anabel Cortinhal 

respondeu terem sido vistos sumariamente e que posteriormente serão vistos 

detalhadamente, quando da entrega dos elementos finais resultantes desta reunião, 

como aliás tem sido a metodologia seguida. Propôs, de seguida, iniciar a reunião 

pelos temas Resíduos e Ruído. 

No que respeita aos Resíduos Sólidos Urbanos a Engª Paula Rocha pediu 

esclarecimento se na área do plano irão ser estabelecidas empresas de Otimização de 

Gestão de Resíduos (OGR), ao que o Arq. Eduardo Campelo esclareceu que não há 

intenção de vir a ter na área do plano OGR, nem há pedidos de particulares para esse 

tipo de atividade. Admite-se contudo, que seja possível a localização de empresas 

com instalações com área não superior a 1.500m2, uma vez que até essa área a 

atividade se enquadra na micrologística.  

A Engª Paula Rocha considerou correto o raciocínio e esclareceu que tinha pretendido 

chamar a atenção para o facto da necessidade de ser previsto no plano um CAE para 

a futura localização das OGR na área do plano. 

Encerrado o tema dos Resíduos a Engª Paula Rocha despediu-se dos presentes e 

ausentou-se da reunião. 

Seguidamente passou-se ao tema do Ruído tendo o Arq. Eduardo Campelo referido 

que o estudo acústico agora apresentado procurou responder às questões levantadas 

no parecer mas que ainda assim não tinha resolvido a totalidade dos incumprimentos 

detetados, nomeadamente no que concerne ao Ln, nos lotes 22 e 36b. 
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A Engª Patrícia Cabrita acrescentou ter verificado desajustes entre os valores dos 

mapas de conflito e de ruído, o que deve ser eliminado para que o estudo de ruído 

possa ser avaliado de acordo com o RGR; e que a modelação do programa poderá 

não ter contemplado as medidas minimizadoras apontadas no relatório (de dois níveis 

- PMOT e Plano de Ação de Ruido de Lisboa), uma vez que os resultados 

apresentados nos mapas não demonstram que as medidas estão incorporadas no 

modelo de simulação, uma vez que não é verificada grande diferença entre a Situação 

Existente e a Situação Futura; exprimiu também que não estavam representadas, em 

planta, as violações ao RGR na Estrada de Benfica e Av. Gomes Pereira e ainda na 

zona junto às Universidades, no talude ao longo da 2ª circular, não foi considerada no 

modelo da orografia do terreno. Neste mesmo troço questionou pelo mesmo motivo 

(topografia) o nível de ruído constante nos mapas, uma vez que o viaduto deverá 

situar-se a mais de 4m de altura. 

Em resposta, o Arq. Eduardo Campelo referiu que os colegas especialistas nesta 

matéria e ausentes nesta reunião irão ser consultados e serão prestados 

esclarecimentos posteriormente. 

A seguir a Engª Patrícia Cabrita fez notar que o Estudo Acústico deve constar do 

regulamento, na alínea referente às peças de acompanhamento. 

O Arq. Eduardo Campelo informou que foram corrigidas as questões documentais 

levantadas pela CCDR-LVT. 

Foi salientado pelo Arq. Eduardo Campelo com respeito à falta de indicação do ano de 

referência da Situação Futura, que o mesmo será o ano da implementação total do 

plano.  

O Arq. Eduardo Campelo mencionou ainda as situações de violação dos edifícios 22 e 

36b e como deverão ser tratados. Ao que a Engª Patrícia Cabrita referiu a 

possibilidade de haver um regime de exceção e a possibilidade de reponderação do 

uso previsto nos edifícios em causa. Situação que será ponderada pela CML, segundo 

o Arq. Eduardo Campelo. 

De seguida a Engª Anabela Cortinhal referiu que era importante que a CCDR-LVT se 

pronunciasse sobre a matéria do ruído e que era necessário que a CML fornecesse os 

elementos até às 12h de 3ª feira, de 10 de Dezembro, para que mesma se pronuncie 

até ao final da semana atendendo à quadra e época de férias. 
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Em conclusão ao tema do ruído o Arq. Eduardo Campelo referiu que o PPEULB que 

está em vigor foi objeto de duas alterações simplificadas e que a alteração agora em 

análise resulta das dinâmicas territoriais desta área, o que torna difícil garantir com 

rigor a conformidade em relação ao RGR. 

A Engª Patrícia Cabrita despediu-se e ausentou-se da reunião. 

A Engª Anabela Cortinhal aproveitou para informar sobre a metodologia em uso na 

CCDR-LVT, na apreciação dos planos, procedendo-se primeiro às reuniões de 

concertação e após as mesmas fazendo-se as correções aos elementos escritos e 

desenhados, sendo então os mesmos apresentados como proposta de plano para 

apreciação e validação final pela CCDR-LVT. 

Tendo passado à questão seguinte, constante da ata da Conferência de Serviços, foi 

mencionado pelo Arq. Eduardo Campelo que a base cartográfica apresentada resulta 

do compromisso com a DGT, em utilizar a ortofotocartografia homologada 

recentemente, como carta base dos planos, enquanto a cartografia do município não 

for homologada; a Engª Anabela Cortinhal, refere que a utilização do ortofotomapa 

provoca grande “ruido visual” nas peças desenhadas, ao que a Engª Paula Pacheco 

respondeu que foram feitos todos os esforços para que o ortofotomapa fosse 

melhorado para garantir uma melhor legibilidade da peça desenhada e informou ainda 

que foram introduzidas algumas curvas de nível e pontos cotados no sentido de 

clarificar a leitura da proposta de implantação. 

O Arq. Eduardo Campelo a propósito da observação da CCDR-LVT relativa à tradução 

em Planta de Implantação da classificação e qualificação do solo do PDML informou 

que a mesma foi feita na Planta de Explicitação do Zonamento; ao que a Engª Anabela 

Cortinhal contrapôs que deveria ser feito um desdobramento da Planta de 

Implantação, reforçando ainda a ideia de que deve existir uma tradução direta do 

regime do regulamento para a planta de implantação, i.e. uma “leitura direta” entre os 

dois documentos; o Arq. João Boléo interveio para perguntar à Engª Anabela Cortinhal 

de que forma se poderia executar a peça desenhada; entretanto a Engª Paula 

Pacheco referiu que juntar a qualificação do solo do PDM e a proposta de implantação 

tornará a planta de difícil legibilidade, sugerindo que em vez de manchas como no 

PDM sejam apenas linhas com espessura e traço diferenciado, evitando-se assim o 

desdobramento da planta; ao que a Engª. Anabela Cortinhal achou que se poderia 

aceitar. 
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Seguidamente abordou-se a questão de incluir na Planta de Condicionantes além das 

restrições e servidões de utilidade pública em vigor também as futuras, tendo sido 

referido pela Engª Anabela Cortinhal a título de exemplo a menção ao traçado 

provável do caneiro de Alcântara; o Arq. Eduardo Campelo clarificou que seria do 

interesse de todos os destinatários que ficasse plasmado na planta todas as 

condicionantes existentes na área que podem de algum modo condicionar a 

edificabilidade no PPEULB. 

O Arq. Eduardo Campelo passou a enunciar de seguida as diversas questões 

constantes da grelha de verificação da CCDR-LVT, explicando muito sumariamente o 

que foi alterado em função do parecer da CCDR-LVT. 

Relativamente às observações no parecer da CCDR-LVT sobre a Quinta da Granja, o 

Arq. Eduardo Campelo esclareceu será atribuída uma edificabilidade de 40.000m2. 

Havendo que ressalvar que parte desta edificabilidade (22 276 m2) já se encontravam 

previstos no plano de pormenor em vigor para a subunidade 3.4 (lotes 36a, 36b e 37). 

A restante edificabilidade, 17.724m2, resulta do mecanismo previsto no nº 8 do 

artigo 50º do Plano Diretor Municipal em vigor, que se traduz na aplicação de um 

índice de edificabilidade de 0,3 à área de cerca de 54.000 m2 objeto de cedência ao 

Município por aquele particular para Espaço Verde Público. 

Quanto à alteração de zonamento preconizada para a subunidade 2.3 face ao PDML, 

o Arq. Eduardo Campelo acrescentou que os ajustes introduzidos devem-se por um 

lado, à transposição da escala da 1ª Revisão do PDML para um PP, e por outro lado, 

ao conhecimento mais profundo e atualizado do território, obtido no decurso da 

elaboração da alteração do PPEULB, que ditou o incremento das alterações agora 

consagradas no presente plano: a parcela 29, qualificada como espaço consolidado 

de uso especial de equipamentos na Planta de Ordenamento – Qualificação do 

Espaço Urbano da 1ª Revisão do PDML, corresponde a uma área com uma ocupação 

com uso habitação, comércio e serviços distinta da classificação do PDM, pelo que se 

procederá à correção na planta de explicitação de zonamento; Relativamente à não 

conformidade com o nº2 do art. 65º do PDM para a área total edificável na parcela 

dedicada a equipamento e serviços públicos, que integra os lotes 30 e 35, cuja 

Superfície de Pavimento (SP) total proposta é de 8.440 m2, foi esclarecido que está 

agora explicitado que apenas 20% (2.891 m2) poderão ser dedicados a outros usos. 

Esta área foi integrada no lote 30. 
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De seguida a Dra. Margarida Felgueiras, apresentou de forma muito concisa as 

alterações introduzidas ao Regulamento por sugestão da CCDR-LVT. 

A Engª Anabela Cortinhal sublinhou a preferência pelo envio de uma cópia completa 

corrigida dos elementos do Plano, na sequência da presente reunião. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, de que se elaborou a 

presente ata. 



 
SÍNTESE DA FASE DE CONCERTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO EIXO 
LUZ BENFICA (PPEULB) 

 

 

ANEXO III – RESPOSTAS ÀS ENTIDADES 
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Eduardo Campelo

De: Eduardo Campelo
Enviado: segunda-feira, 11 de Novembro de 2013 9:29
Para: 'geral@ipdj.pt'
Cc: Paulo Pais; Paula Duarte; Joao Tome; Sofia Carvalho
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação

Exmo. Senhor  
Dr. Augusto Baganha 
Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude 

Na sequência do vosso parecer sobre a Alteração ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (PPEULB) com a 
referência OE_SC_DIED_0153/2013, PROC. 11.06.08/TB, produzido no âmbito da Conferência de Serviços prevista no 
nº 3 do artº 75-C do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 
20 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (RJIGT), realizada em 27 de setembro de 2013 na CCDR-LVT, 
no que concerne às observações expressas, informamos o seguinte: 

Ponto 1 – Foi revista a proposta do plano no que diz respeito à área desportiva, tendo sido ponderada a introdução, na 

área de intervenção, de um Complexo Desportivo de proximidade constituído por um pavilhão polidesportivo e duas 

salas de desporto. Este equipamento foi localizado no lote XXVIII, mantendo-se o estacionamento previsto 

anteriormente, mas agora apenas ao nível subterrâneo (3 pisos subterrâneos), o qual irá também servir o equipamento. 

A área do lote é de 3 842m
2
.  

Acrescente-se que na proposta de plano está igualmente previsto um novo Pavilhão Polidesportivo com as medidas 

regulamentares, no recinto do  Instituto Politécnico de  Lisboa (IPL). 

Ponto 2 - No que concerne à alteração de localização do equipamento de judo, mais especificamente da Federação 
Portuguesa de Judo, foi preparado um Protocolo entre a CML e a Federação Portuguesa de Judo – P252/CML/07 que 
prevê a localização das instalações no complexo desportivo do Alto do Lumiar. Este equipamento está previsto no 
âmbito da Alteração Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, que aguarda aprovação na Assembleia Municipal de 
Lisboa. 

Ponto 3 e 4 – Com a implementação do Complexo Desportivo municipal e do Pavilhão Polidesportivo do IPL, agora 
previstos, considera-se que foram supridas as carências existentes na área ao nível dos equipamentos desportivos.  

Introduzidas estas alterações, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer 
desfavorável, pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação de Câmara 
nesse sentido. 

Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através do correio 
eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 
 

Com os melhores cumprimentos, 

Eduardo Campelo 

Divisão de Planeamento Territorial/ Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana/ Câmara Municipal de Lisboa 

E-mail: eduardo.campelo@cm-lisboa.pt/     Telefones: 217989063/ 910536208/    Campo Grande 27 3E, 1749-099 Lisboa 
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Eduardo Campelo

De: Eduardo Campelo
Enviado: segunda-feira, 11 de Novembro de 2013 13:06
Para: 'lesmeriz@dgterritorio.pt'
Cc: Paulo Pais; Paula Duarte; Joao Tome; Sofia Carvalho
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação

Exma. Senhora Dr.ª Luísa Esmeriz 

Diretora dos Serviços de Regulação, Planeamento e Comunicação da Direção Geral do Território 

Na sequência do vosso parecer sobre a Alteração ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (PPEULB) (V. Ref.ª 

414DSPR-DRFA/2013 de 2013-09-24), produzido no âmbito da Conferência de Serviços prevista no nº 3 do artº 75º-C do 

Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro e 

Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (RJIGT), realizada em 27 de setembro de 2013 na CCDR-LVT, no que concerne às 

observações expressas, informamos o seguinte: 

2.Cartografia 

Pontos 2.1, 2.2, 2.3 

Conforme consensualizado entre a CML e a DGT em reuniões anteriores, nas peças gráficas do presente plano, foi 

utilizada a Cartografia Topográfica de Imagem que se encontra homologada pela DGT a 14/10/2013. 

Ponto 2.3 

Foi introduzida a precisão posicional nominal de reprodução em todas as peças desenhadas, tendo sido revisto o 

conteúdo do rótulo das mesmas. 

Ponto 2.4 

Por lapso não ficou ativa a layer da grelha. Esta situação foi corrigida. 

Ponto 2.5 

As peças desenhadas à escala 1:5.000 são peças sectoriais complementares com informação suplementar pelo que se 

considera que a sua apresentação pode ser feita a uma escala diferente da do plano de pormenor. 

3. Limites Administrativos 

Ponto 3.1 

Nas Peças Desenhadas 2.1 - Condicionantes, 5 – Explicitação do Zonamento, 6 – Enquadramento e Localização, e 7 –

Ortofotomapa foram atualizados os limites administrativos segundo a CAOP 2013. 

Na Peça Desenhada 4.1 – Extrato do PDM – Qualificação, tratando-se de um extrato do PDM em vigor não será feita 

qualquer atualização dos limites, uma vez que o PDM é datado e o extrato deverá reportar à data. 

Pontos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Os Limites Administrativos foram atualizados nas Peças Desenhadas da Proposta de Plano. 

 

Introduzidas estas alterações, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer desfavorável, 

pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação de Câmara nesse sentido. 

Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através do correio 

eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento.  

Com os melhores cumprimentos, 
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Eduardo Campelo 

Divisão de Planeamento Territorial/ Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana/ Câmara Municipal de Lisboa 

E-mail: eduardo.campelo@cm-lisboa.pt/     Telefones: 217989063/ 910536208/    Campo Grande 27 3E, 1749-099 Lisboa 
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Eduardo Campelo

De: Eduardo Campelo
Enviado: segunda-feira, 11 de Novembro de 2013 15:37
Para: 'carlos.pina@ccdr-lvt.pt'
Cc: Paulo Pais; Paula Duarte; Joao Tome; Sofia Carvalho
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação
Anexos: Matrizverificação_Conf Serv Set2013.pdf; Resposta Parecer CCDR-LVT.pdf

Caro Dr. Carlos Pina Nunes, 

Diretor de Serviços de Ordenamento do Território da CCDR-LVT 

 

Na sequência do vosso parecer sobre a Alteração ao Plano de Pormenor de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 

(PPEULB) (Doc nº l12874-201309-VP. Parecer de Setembro/2013 anexo à Ata da Conferência de Serviços), produzido no 

âmbito da Conferência de Serviços prevista no nº 3 do artº 75-C do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, as alterações introduzidas pelo DL n.º 181/2009, de 7 de 

agosto e o DL n.º 2/2011, de 6 de janeiro (RJIGT), realizada em 27 de Setembro de 2013 na CCDR-LVT, vimos pelo 

presente remeter a seguinte documentação, em anexo, para vossa verificação: 

• Documento de resposta ao V. parecer produzido em função da Conferência de Serviços. 

• Matriz de verificação. 

 

Esclarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer 

favorável condicionado, pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação 

de Câmara nesse sentido. 

 

Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através do correio 

eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital. 

Com os melhores cumprimentos, pessoais, 

Eduardo Campelo 

Divisão de Planeamento Territorial/ Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana/ Câmara Municipal de Lisboa 

E-mail: eduardo.campelo@cm-lisboa.pt/     Telefones: 217989063/ 910536208/    Campo Grande 27 3E, 1749-099 Lisboa 
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Eduardo Campelo

De: Eduardo Campelo
Enviado: segunda-feira, 11 de Novembro de 2013 9:14
Para: 'fernanda.praca@turismodeportugal.pt'
Cc: Paulo Pais; Paula Duarte; Joao Tome
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação

Exma. Senhora 

Dr.ª Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de Ordenamento do Território do Turismo de Portugal 

 

Na sequência do vosso parecer sobre a Alteração ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (PPEULB) 

(Informação de Serviço n.º INT/2013/8111 {DVO/DEOT/AB]) com Of. Refª SAI/2013/17822/DVO/DEOT/FV) e respetivo 

despacho (Proc.º 14.01.11/542)), produzido no âmbito da Conferência de Serviços prevista no nº 3 do artº 75-C do 

Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro e 

Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (RJIGT), realizada em 27 de setembro de 2013 na CCDR-LVT, no que concerne às 

observações expressas, informamos o seguinte: 

Ponto 3.1 - No Relatório e Peças Desenhadas do Plano foi considerado o uso do turismo em “Outros”, facultando todos 

os usos permitidos nas áreas de espaços centrais e residenciais (turismo, micrologística, e industria compatível com usos 

previstos em todos os lotes). 

Pontos 3.2 – Confirma-se que as zonas de estacionamento na área do plano são as que constam no Anexo I do 

Regulamento, pelo que o mesmo não terá alterações. 

Pontos 3.3 – Nas Peças Desenhadas passará a constar a subunidade 6.1, que foi omitida por lapso. 

Esclarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer 

favorável condicionado, pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação 

de Câmara nesse sentido. 

Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através do correio 

eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Eduardo Campelo 
Divisão de Planeamento Territorial/ Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana/ Câmara Municipal de Lisboa 

E-mail: eduardo.campelo@cm-lisboa.pt/     Telefones: 217989063/ 910536208/    Campo Grande 27 3E, 1749-099 Lisboa 
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Eduardo Campelo

De: Eduardo Campelo
Enviado: segunda-feira, 11 de Novembro de 2013 13:19
Para: 'maria.jose.mota@metrolisboa.pt'
Cc: Paulo Pais; Paula Duarte; Joao Tome; Sofia Carvalho
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação

Exmo Senhor Dr. Pedro Bogas 

Vice-Presidente do Metropolitano de Lisboa 

Na sequência do vosso parecer sobre a Alteração ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (PPEULB), 

produzido no âmbito da Conferência de Serviços prevista no nº 3 do artº 75-C do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 

janeiro (RJIGT), realizada em 27 de setembro de 2013 na CCDR-LVT, no que concerne às observações expressas, 

informamos o seguinte: 

Quanto à necessidade de acautelar possíveis interferências/impactos das edificações propostas na infraestrutura do 

Metropolitano (futura extensão da Linha Azul), esclarece-se que a implantação dos edifícios dos lotes 36a e 36b, na 

unidade 3.4, foi revista.  

Ao nível do estacionamento a implantação das caves deverá ser exterior à faixa de proteção prevista para a expansão da 

linha azul. 

A construção acima da cota de soleira, nomeadamente do lote 36ª é recuada para não intervir na mesma faixa de 

proteção.  

No Regulamento, o articulado do artigo 49º remete para parecer do Metropolitano de Lisboa, os projetos de 

licenciamento dos edifícios previstos no presente plano conforme se transcreve: 

“Artigo 49º 

Regime específico das subunidades 3.4a e 3.4b 

1. Área de implantação máxima: 3.4a – 3 222 m2; 3.4b – 1 280 m2. 
2. Superfície de Pavimento máxima: 3.4a – 27 215 m2; 3.4b – 12 785 m2. 
3. Usos permitidos – habitação, comércio, serviços. 
4. Em fase de licenciamento as operações urbanísticas na área da subunidade 3.4a (lotes 36a e 36b) estão sujeitas a parecer a 

emitir pelo Metropolitano de Lisboa. 
5. A coexistência de equipamentos, comércio, e serviços, com habitação num mesmo edifício só é permitida desde que 

disponha de acessos independentes aos pisos habitacionais e permita a inclusão de estacionamento, de acordo com o 
capítulo VIII do título IV do presente regulamento.  

6. O piso térreo será parcialmente vazado. 
7. Os edifícios deverão ter igual qualidade de tratamento em todas as fachadas.” 

 

Julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer favorável condicionado, pelo que 

estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação de Câmara nesse sentido. 

Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através do correio 

eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 

Com os melhores cumprimentos, 

Eduardo Campelo 

Divisão de Planeamento Territorial/ Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana/ Câmara Municipal de Lisboa 

E-mail: eduardo.campelo@cm-lisboa.pt/     Telefones: 217989063/ 910536208/    Campo Grande 27 3E, 1749-099 Lisboa 
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Eduardo Campelo

De: Eduardo Campelo
Enviado: segunda-feira, 11 de Novembro de 2013 9:42
Para: 'afreches@dgpc.pt'
Cc: Paulo Pais; Paula Duarte; Joao Tome; Sofia Carvalho
Assunto: Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (Alteração) - Fase de Concertação
Anexos: 08.09 - Sítio da Granja.docx

Exma. Senhora Dr.ª Isabel Cordeiro 

Diretora Geral do Património Cultural  

Na sequência do vosso parecer sobre a Alteração ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (PPEULB) 

(Informação n.º S-2013/322229 (C.C. 892703) de 10.09.2013, Processo n.º SALVAGUARDA/2013/11-06/285/PPO/322 

(C.S:115919)), produzido no âmbito da Conferência de Serviços prevista no nº 3 do artº 75-C do Decreto-Lei nº 380/99, 

de 22 de setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 2/2011, 

de 6 de janeiro (RJIGT), realizada em 27 de setembro de 2013 na CCDR-LVT, no que concerne às observações expressas, 

informamos o seguinte: 

Ponto 5 – “Apreciação da proposta de Plano” 

Ponto 5.1. Relatório 

Na sequência das questões levantadas pela DGPC sobre a salvaguarda do património arqueológico da Quinta da Granja, 

em Benfica, verifica-se não haver fundamento técnico para proceder à cartografia de áreas específicas de intervenção 

condicionada, em virtude de hipotéticos vestígios de época romana, dos quais não existe de facto notícia ou registo, 

conforme pudemos entretanto apurar (cf. ficha patrimonial do Sítio da Granja, CMP 08.09 - Observações, em anexo, que 

integrará a proposta de alteração do plano). 

No entanto, e uma vez que existem referências documentais à ocupação e exploração agrícola do Sítio da Granja 

remontando ao período medieval, a eventualidade do surgimento de vestígios arqueológicos, no decurso de 

intervenções que se venham a realizar, foi devidamente referida no Relatório e acautelada no Regulamento aquando da 

finalização da proposta com a seguinte redação: 

“Artigo 8º - C 

Achados arqueológicos 

Sempre que no decurso de trabalhos de preparação ou de execução de qualquer obra, forem identificados vestígios de 

natureza arqueológica, devem aqueles ser suspensos, dando-se imediato conhecimento do facto à Câmara Municipal e à 

entidade da administração central que tutela o património arqueológico, de modo a serem desencadeados os 

procedimentos de identificação e proteção preconizados no regime legal específico e que servirão de fundamento às 

intervenções de salvaguarda que forem tidas por convenientes.” 

Esclarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas à emissão do parecer 

favorável condicionado, pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussão pública, após deliberação 

de Câmara nesse sentido. 

Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através do correio 

eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 

Com os melhores cumprimentos, 

Eduardo Campelo 

Divisão de Planeamento Territorial/ Departamento de Planeamento e Reabilitação Urbana/ Câmara Municipal de Lisboa 
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