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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constituiu o Relatório de Ponderação da Discussão Pública da Proposta de 

Alteração do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (PPEULB). 

A abertura de um período de discussão publica da Proposta de Alteração do PPEULB foi deliberada 

em Reunião de Câmara de 18 de dezembro de 2013, de acordo com a Proposta n.º 856/2013. 

O periodo de discussão pública decorreu de 15 de janeiro a 13 de fevereiro de 2014, nos termos do 

n.º 4 do artigo 77.º do RJIGT (22 dias úteis), tornado público pelo Aviso n.º 498/2014, publicado em 

Diário da República, 2ª série, n.º 7 de 10 de janeiro de 2014,  

Foi publicitado através de Edital afixado nas Juntas de Freguesia da área abrangida pelo plano, por 

dois Avisos publicados nos Jornais Correio da Manhã e Diário de Notícias e através do site de 

Urbanismo da CML, na internet. 

Foi ainda apresentado na sessão pública de esclarecimento realizada em 3 de fevereiro de 2014, no 

Auditório Carlos Paredes, sito na Av. Gomes Pereira, nº 17. 

O Relatório de Ponderação da Discussão Pública inclui todas as participações (sugestões, 

observações, reclamações e pedidos de esclarecimento) recebidas no decurso da Discussão Pública, 

relativamente à Proposta de dezembro de 2013 (ANEXO I). 

Integra ainda as alterações necessárias em virtude da documentação remetida pela DGT, pela CCDR-

LVT e DGPC durante o período de discussão pública (ANEXO II), relativa à verificação da proposta de 

plano de dezembro de 2013, que foi reformulada em função das decisões tomadas nas reuniões de 

concertação e da consideração dos pareceres das entidades produzidos em função da Conferência de 

Serviços.  

Este Relatório de Ponderação acompanha a proposta de alteração do PPEULB de março de 2014, 

versão da proposta que integra todas as participações acolhidas e respectiva ponderação, vertidas 

nos elementos constituintes e nos elementos de acompanhamento do plano. 

 

2. CONSULTA DO PLANO 

A Alteração do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica esteve disponível para consulta 

pública nos seguintes locais: 
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• Junta de Freguesia de Benfica, Av. Gomes Pereira, 17; 

• Junta de Freguesia de Carnide, Largo das Pimenteiras, 6; 

• Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, Rua Raúl Carapinha s/n; 

O Plano esteve ainda disponivel para consulta no site de Urbanismo da CML, na Internet. 

 

3. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

Registaram-se 12 participações durante o período de discussão pública do Plano. 

Nas juntas de freguesia, no CIUL não foram rececionadas participações. Apenas no Centro de 

Documentação (CD) do Edifício Central da CML se registou uma sugestão/observação e uma 

consulta. 

3.1 Lista das participações: 

01. e 06.Junta de Freguesia de Benfica 

02. Paulo José de Oliveira Santos 

03. João Pires 

04. Tomás Branquinho da Fonseca  

05. Sonae Sierra 

07. Representante dos Proprietários da Quinta da Granja – José Santos Silva 

08. Sociedade Bentozelo 

09. António Dias Duque 

10. Pedro Sousa 

11. Maria Helena Dias Viegas 

12. Mário Alves 

 

 



RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
PLANO DE PORMENOR DO EIXO URBANO LUZ BENFICA (PPEULB) 

4 
Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 
  março 2014 

4. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES 

Foram analisadas todas as participações e serão enviadas respostas a todos os participantes 

independentemente da sugestão, observação, reclamação ou pedido de esclarecimento, entre as 

quais as situações previstas no ponto 5 do Artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 

com a redação atual. 

 

5. RESPOSTAS ÀS PARTICIPAÇÕES 

01. e 06. Junta de Freguesia de Benfica 

Resumo das Participações: 

O requerente, Junta de Freguesia de Benfica, vem apresentar uma solução viária alternativa para a 

designada “Rotunda das Oliveiras”, junto ás avenidas do Uruguai e Marechal Teixeira Rebelo. A 

solução apresentada consiste numa sucessão de 3 rotundas e criação de uma nova praça. 

Na sua segunda participação, a junta de freguesia propõe o reforço dos acessos rodoviários ao 

Campus do IPL, uma vez que está previsto o aumento da população estudantil no campus 

universitário. 

Ponderação: 

No que concerne à primeira participação, é reconhecida a sensibilidade do local, do ponto de vista 

das questões de tráfego. É verdade que a conflitualidade existente, para além das consequências 

específicas no sistema de deslocações, não qualifica a utilização de um espaço urbano que mereceu 

intervenção recente e que poderá ser potenciado se forem introduzidas modificações, tanto de 

continuidade pedonal como ciclável. Contudo, considera-se que a sede apropriada par o efeito é o 

projeto de execução do espaço público. Por um lado, o grau de detalhe do plano de pormenor pode 

não ser suficiente para atingir os objetivos desejados, sobretudo se pensarmos nas questões 

específicas da mobilidade, por outro, a alteração viária proposta é suscetível de ser desenvolvida no 

âmbito do loteamento municipal previsto para as parcelas situadas entre a Av. Marechal Teixeira 

Rebelo e a Estrada do Poço do Chão, que irá obrigar ao desenvolvimento de um estudo de tráfego. 

Conclui-se por conseguinte, da pertinência da observação, sendo certo que o desenho urbano deverá 

ter em conta o estudo de tráfego a realizar com o projeto de loteamento, o qual poderá sugerir a 

melhor opção para o traçado rodoviário bem como a ligação da área verde “da Rotunda das 

Oliveiras” a uma das frentes edificadas, permitindo um maior usufruto deste espaço. 
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Também no que respeita ao reforço dos acessos rodoviários ao Campus do IPL e por maioria de 

razão, pelo facto de serem terrenos privados,  o referido reforço deve ser estudado em pormenor e 

em conjunto com o Instituto, no âmbito dos projetos previstos para ampliação do Campus em 

termos de edificações e seu enquadramento na área já existente. Da mesma forma, os percursos 

pedonais deverão merecer estudo específico, o qual fica registado no Relatório do plano. 

Proposta de decisão: Favorável. Resolução numa fase de maior pormenor – loteamento.  

 

 

02. Paulo José de Oliveira Santos 

Resumo da Participação: 

O requerente vem sugerir que seja construído um parque de estacionamento no local onde está 

previsto o lote 36 , por a zona se encontrar carênciada a este nível. Refere ainda que o problema do 

estacionamento poderá vir a ser agravado com a utilização do futuro espaço verde púlico, de grande 

dimensão, a futura estação de Metro e a construção de novos edifícios. 

Ponderação: 

A questão colocada é relevante porque se prende com a política de acessibilidades e estacionamento 

da autarquia.  

Relacionado com a qualidade de vida da população, a Câmara estabeleceu como objetivo, reduzir o 

número de veículos automóveis a circular no centro da cidade. Há no entanto a consciência, que para 

atingir esse desiderato é preciso melhorar as condições de funcionamento dos transportes coletivos, 

os quais não dependem do Município, e apontar para soluções de estacionamento, compatíveis com 

o uso preferencialmente pedonal do espaço público. Nesta perspetiva, deve ser privilegiada a 

utilização dos novos espaços a criar, não com o cunho preconizado nesta exposição – 

estacionamento à superfície gratuito, mas recorrendo a outras formas de desenho que regrem 

qualificadamente o espaço público. Isto porque se entende que a liberalização da ocupação dos 

estacionamentos não favorece, nem a procura dos transportes coletivos nem o adequado usufruto 

do espaço público.  

Reconhece-se que a nova proposta urbana que o plano configura, pode desencadear atratividade 

acrescida, contudo, não deve ser resolvida apenas com recurso a mais lugares de estacionamento e 

ainda menos, à superfície. Essa solução acarretaria outros problemas de afluxo e gestão de tráfego  
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que provavelmente anulariam os efeitos positivos esperados com a alteração do plano. 

Posto isto, entende-se que a exposição merece ponderação e que há aspetos na proposta de plano 

que podem ser melhorados. 

A alteração do PPEULB já prevê cerca de 120 novos lugares de estacionamento público à superfície, 

junto à Quinta da Granja. Esta dotação serve para disciplinar a utilização pública à superfície. O Plano 

propõe ainda dois novos silos automóveis de estacionamento público subterrâneo, junto ao Hospital 

da Luz, sob a via dos Condes de Carnide e junto à estrada do Calhariz de Benfica com capacidade para 

cerca de 600 e 500 lugares respetivamente. Ainda assim, a sua área de influência pela posição que 

ocupam na área de intervenção do plano, pode não satisfazer cabalmente as necessidades geradas. 

Neste enquadramento admitiu-se estudar uma outra localização para estacionamento público, 

próxima da área referenciada. É proposto um silo de estacionamento subterrâneo na Av. Marechal 

Teixeira Rebelo, para utilização pública, com ligação direta ao parque urbano e aos dois lados da 

avenida, com cerca de 450 lugares, de modo a colmatar as carências detetadas. 

Proposta de decisão: Parcialmente Favorável 

 

 

03. João Pires 

Resumo da Participação: 

O requente, pai de uma criança que frequenta o Infantário Pedrita, vem comentar o facto de o 

edifício de 23 pisos (previsto para o lote 25) apresentar uma área de construção superior à prevista 

no PPEULB de 1997, (tendo-se referido outras ao seu proprietário como sendo feliz por ter ganho 

mais área), sugerindo que o seu proprietário é um felizardo ao invés de outros como por exemplo o 

Infantário Pedrita. 

Ponderação: 

Em primeiro lugar, a proposta de alteração do plano contempla a manutenção do edifício do 

Infantário Pedrita para o uso de equipamento, ao contrário do plano aprovado em 1997, o qual 

propunha a sua demolição. Neste enquadramento, o edifício poderá ser objeto de uma intervenção 

de reabilitação e renovação do edificado, há muito requerida, por forma a dotar aquela instituição de 

melhores condições de funcionamento na prestação do serviço à comunidade. É pois, 

inquestionavelmente, um objetivo fixado nos termos de referência alcançado com esta proposta de 
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alteração. 

Já quanto ao comentário relativo ao edifício previsto no plano com 23 pisos, confirma-se o que ficou 

expresso na referida sessão de esclarecimento promovida pela Câmara na sede da Junta de Freguesia 

de Benfica. Conforme se disse, nesta proposta de alteração há um edifício que mantém o número de 

pisos já antes proposto no plano em vigor. Também se explicou que, fruto do novo desenho urbano 

apresentado para as subunidades 2.2 e 2.3., houve mudanças nas configurações dos lotes e 

consequentemente das respetivas superfícies de pavimento. Concluiu-se a resposta explicitando que 

a avaliação acerca dos acréscimos de áreas deveria ser efetuada de forma global ou seja, para todo o 

plano e em função dos objetivos de desenvolvimento urbano mais alargados.  

De facto, existe um ligeiro acréscimo da superfície de pavimento para usos imobiliários, mas 

plenamente justificado pelas operações de valorização urbana que muito importarão a todos os 

moradores da zona em particular e aos lisboetas em geral: a permuta de 5,4 ha de espaço verde de 

produção e recreio da Quinta da Granja (17 000 m² de superfície de pavimento) e a eventual 

permuta do jardim dos Condes de Carnide para usufruto público (12 400 m² de superfície de 

pavimento). Se acrescentarmos a eliminação dos lotes II, III e IV do plano em vigor, em razão da 

classificação em sede de Revisão do PDM da área de geomonumento, verificamos que a Câmara 

Municipal de Lisboa, atentos ao quadro comparativo da página 84 do Relatório do plano e enquanto 

proprietária, fica até com menos superfície de pavimento disponível. 

Constata-se por conseguinte, que a solução urbana proposta, por força da elaboração desta 

alteração do plano, visa um desenvolvimento harmonioso e equilibrado do território e não um 

interesse particular, ao contrário, pretende contemplar todos ao que moram, trabalham e visitam 

Lisboa.  

Proposta de decisão: Parcialmente favorável 

 

 

04. Tomás Branquinho da Fonseca 

Resumo da Participação: 

O requerente vem solicitar a alteração da profundidade de empena do lote 27 de 15 para 20 metros, 

para o mesmo poder vir a ter uma utilização de serviços hospitalares. Solicita ainda que o acesso ao 
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parque de estacionamento subterrâneo seja feito através do logradouro, pois o acesso pelo topo do 

edifício cria dificuldades ao nível da destribuição interna. 

Ponderação: 

Julga-se não existir inconveniente na aceitação do solicitado, pois o uso pretendido para este lote é 

compatível com o previsto no plano e a profundidade de empena inicialmente proposta, na opinião 

dos promotores não é suficiente, tendo em conta o detalhe apresentado na resolução, para o 

programa pretendido. Considera-se ainda que o acesso ao estacionamento pelo tardoz do edifício é, 

no caso concreto viável, libertando assim a frente do piso térreo para a avenida e não pondo em 

causa a acessibilidade pedonal ao interior do quarteirão, de caráter público. 

Esta solução determina avaliar a reconfiguração do conjunto de edifícios proposto, tendo em vista a 

manutenção da harmonia volumétrica global. Assim, introduz-se igualmente idêntica alteração no 

lote fronteiro, para o qual está previsto em parte, o uso de equipamento, o que se afigura aliás mais 

consentâneo com a desejada flexibilidade na sua futura utilização. 

A forma do novo lote, prevista nesta alteração do plano por contraponto à anterior geometria, 

obriga a uma operação de reparcelamento que envolve a parcela municipal, o que gerou um 

aumento de edificabilidade para o lote particular, cujo valor, de 2.070m2 de superfície de pavimento 

deverá ser apurado pelos serviços competentes. 

Proposta de decisão: Favorável 

 

 

05. SONAE SIERRA 

Resumo da Participação: 

O Participante vem apresentar sugestões/reclamações em relação à Zona de Proteção da Zona 

Antiga de Carnide-Luz e à área de construção onde se encontra o Centro Colombo, bem como 

solicitar em particular a «desanexação» do Centro Colombo da Zona de Proteção da Zona Antiga de 

Carnide-Luz, pelo facto de a mesma não proteger qualquer património e ser motivo de custos 

adicionais nos processos de licenciamento. 
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Ponderação: 

I- Quanto às questões colocadas no âmbito da Zona de Proteção da Zona Antiga de Carnide-Luz, a 

qual se encontra representada na Planta de Condicionantes da proposta de Alteração deste Plano, 

salienta-se que esta peça desenhada é um elemento constituinte do plano, no qual estão 

identificadas as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações 

ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento, devendo, assim, o Município 

proceder à respetiva identificação/representação no plano. (cf. artigo  92.º do Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, e foi republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro). 

Nos termos da legislação do património cultural em vigor, as zonas de proteção são servidões 

administrativas, nas quais não podem ser concedidas pelo município, nem por outra entidade, 

licenças para obras de construção, sem parecer prévio da administração do património cultural 

competente, com exclusão das obras de mera alteração no interior dos imóveis (cf. artigo 43.º da Lei 

n.º 107/2001, de 8 de setembro de 2001). 

O interessado pode dar início, se assim o entender, a um procedimento de alteração da classificação 

junto da entidade do património cultural competente (cf. artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro de 2001, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro), que avaliará os 

motivos apresentados, designadamente se os custos de licenciamento justificam por si só a alteração 

de uma zona de proteção. 

Por outro lado, a matéria respeitante ao controlo prévio sobre as obras de alteração no interior das 

edificações ou nas fachadas, abrangidas ou não pela zona de proteção, designadamente a 

necessidade de consulta à Direção-Geral do Património Cultural, é regulada no Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março), pelo que o pedido efetuado extravasa o âmbito de 

um plano de ordenamento do território. 

No que diz respeito à área de construção da parcela Confirmou-se que a área de construção prevista 

no plano em vigor, para a unidade 1 (189 517 m²) não foi totalmente utilizada, podendo ainda ser 

construídos 1 343, 54 m². Neste pressuposto, foi retificado no Relatório e no Regulamento do plano o 

valor da superfície de pavimento máxima proposto para aquele lote de construção. 

Proposta de decisão: Parcialmente favorável  
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07. José Santos Silva – Quinta da Granja 

Resumo da Participação: 

O Participante vem solicitar alterações e ajustamentos nas subunidades 3.0, 3.2 e 3.4, esta última 

subdividida em 3.4a e 3.4b, situadas na Quinta Granja de Cima, Travessa da Granja, em Benfica, 

seguidamente sumariadas pela ordem apresentada na exposição: 

A) Que o uso permitido na sub-unidade 3.0 não seja apenas habitação, mas que seja admitida a 

possibilidade de uso de turismo e comércio, sugerindo que a redação do n.º 3 do artigo 47.º da 

proposta de regulamento passe a ser: «Usos permitidos: habitação, turismo e comércio nas 

construções existentes e núcleo museológico em nova construção», ou, em alternativa, que se 

admita o uso terciário, à semelhança do que sucede com a subunidade 3.2, por remissão  para o 

regime de uso dos espaços verdes de recreio e produção, que se encontra previsto no artigo 50.º 

do Regulamento do Plano Diretor Munipal de Lisboa. 

B) No que diz respeito ao regime específico da subunidade 3.4, que sejam introduzidos dois novos 

números no artigo 49º da proposta de regulamento para:  

- que possam ser admitidos ajustamentos à implantação das edificações previstas no 

Plano, com vista a não coartar a conceção arquitetónica dos edifícios, nem comprometer a 

adequação dos projetos apresentados à evolução do mercado imobiliário, propondo, assim, uma 

disposição relativa à possibilidade de acomodar alterações à implantação dos edifícios no âmbito 

das operações de loteamneto a aprovar, que passaria a ser o n.º 8 desta norma: « Em sede de 

aprovação da operações de loteamento respeitantes às unidades 3.4a e 3.4b no presente artigo, 

e mediante a apresentação de estudo prévio das edificações a erigir, poderão ser introduzidos 

ajustamentos à implantação das edificações prevista no Plano.».  

- por razões de natureza fiscal, e uma vez que não pretendem, para já, alterar o destino das 

subunidades 3.4a e 3.4 b, que seja introduzido um n.º 9 com a seguinte redação: « Até que sejam 

aprovadas as operações urbanísticas neste Plano, o regime previsto para as subunidades 3.4a e 

3.4b constante do presente artigo não implica qualquer modificação do estatuto jurídico do solo, 

não tendo as aludidas subunidades utilização geradora de quaisquer rendimentos até à 

aprovação das referidas operações urbanísticas.». 

C) A previsão de uma área autónoma de estacionamento subterrâneo na subunidade 3.4a com 

1979m2 para estacionamento, correspondente à área prevista em anterior loteamento que 

correu seus termos no âmbito dos processos n.º 35150/81 e 3944/OB/82; 

D) Se aprove o prosseguimento das negociações tendentes ao estabelecimento de um acordo global 

com vista à cedência da área prevista como sub-unidade 3.2, uma vez que a mesma 
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constitui propriedade privada dos Exponentes e é destinada, de acordo com a proposta do plano, 

a espaços verdes, com aplicação do artigo 50.º do Regulamento do PDMLisboa. 

 

Ponderação: 

A) A subunidade de gestão 3.0 corresponde à área ocupada pelas construções do núcleo de 

lavoura da Quinta da Granja de Cima e sua área de enquadramento e, em termos de 

qualificação do solo, é espaço verde. 

No Regulamento do PDML, é permitido o uso de turismo nos espaços verdes de recreio e 

produção a consolidar; nos espaços verdes de recreio e produção consolidados admitem-se 

estabelecimentos de restauração e bebidas e equipamentos de caráter lúdico associados ao 

turismo, não estando, porém, contemplada a instalação de empreendimentos turísticos. 

O uso de turismo compreende os empreendimentos turísticos e serviços complementares, 

bem como os equipamentos de caráter lúdico que se destinem à afirmação de Lisboa 

enquanto destino turístico. Assim, a admissão de uso de turismo na subunidade 3.0 apenas é 

possível na área já existente e na área máxima adicional de implantação e de superfície de 

pavimento adicional já prevista na proposta de regulamento para esta subunidade.  

Por outro lado, determina o n.º 4 do artigo 50.º do RPDML que as construções existentes nos 

espaços verdes de recreio e produção podem destinar-se ao uso terciário (que compreende 

as áreas afetas a comércio e serviços, com exclusão das áreas afetas a uso logístico), desde 

que a utilização não se mostre incompatível com a fruição do espaço verde de recreio e 

produção em causa. 

Deste modo, a inclusão de atividades económicas na área da Quinta da Granja 

designadamente iniciativas de agricultura urbana biológica e comercialização dos respetivos 

produtos, que sejam compatíveis com a área verde de recreio e produção, não colide com os 

objetivos da presente proposta de Plano, à semelhança do que está previsto no n.º 4 do 

artigo 50.º do RPDML. Em conclusão, propõe-se que o n.º 3 artigo 47.º passe a incluir o uso 

de turismo, contido à área atrás mencionada, bem como a remissão para o n.º 4 do artigo 

50.º do RPDML, no que diz respeito à admissão do uso terciário. 

B) Salienta-se que, de entre os planos municipais de ordenamento do território, o plano de 

pormenor é aquele que apresenta um conteúdo mais concreto, cabendo-lhe, entre outras 

funções, a definição do desenho urbano. Ora, tal como vem referido na alínea c) do artigo 

91.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o plano de pormenor deve 

adotar o conteúdo material apropriado às condições da área territorial a que respeita e aos 

objetivos definidos nos seus termos de referência, estabelecendo, nomeadamente o desenho 

urbano, através da definição dos espaços públicos, de circulação viária e pedonal, de 

estacionamento, bem como de alinhamentos, implantações, modelação de terreno, 

distribuição volumétrica, e ainda a localização dos equipamentos e zonas verdes.  

Assim, relativamente a ajustamentos à implantação dos novos edifícios, tal poderá ser 
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admitido apenas ao nível da arquitetura, dentro do polígono de implantação de cada edifício, 

sem alterar os alinhamentos previstos, indicados na proposta de regulamento do Plano e 

com aplicação a toda a área de intervenção do mesmo. 

Quanto às alegadas contingências fiscais, salienta-se que aos planos de ordenamento do 

território compete proceder à classificação dos solos no âmbito do quadro legal vigente, 

designadamente o Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. Assim, não constitui 

matéria de plano proceder à regulamentação de eventuais ou futuras alterações do estatuto 

jurídico do solo a nível fiscal, devendo a mesma obedecer ao previsto no Código do IMI.  

C) No regulamento do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica de 1997, ainda em vigor, 

não é reconhecido, no seu artigo 49º, relativo ao regime específico da subunidade 3.4, o 

direito à construção de qualquer silo automóvel; julga-se agora não existir inconveniente na 

inclusão de uma área de 1979 m2 para estacionamento público em cave na subunidade 3.4a, 

que poderá assim contribuir para aumentar a oferta de estacionamento na zona, onde grande 

parte dos edifícios não dispõe de estacionamento privativo. 

 

D) As negociações com vista à cedência da área verde de parte da Quinta deverão ser 

prosseguidas, tal como consta do relatório da proposta do Plano. 

Proposta de decisão: Favorável parcialmente 

 

 

08. Sociedade Imobiliária do Bentozelo 

Resumo da Participação: 

O requente vem solicitar a alteração da área de construção prevista para o lote 1690, argumentando 

que em 1975 a firma Opercal obteve uma licença de construção para 13 248 m2, Em 1994 o lote foi 

adquirido pelo requerente (Soc. Imobiliária do Bentozelo), e desde então tem vindo a solicitar, sem 

sucesso, o licenciamento de construção para o lote 1690, para o qual o PPEULB de 1997 prevê uma 

área máxima de construção de 6 485 m2. 

Ponderação: 

Para o lote em causa, o Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica (PPEULB) em vigor prevê um 

área máxima  de construção  inferior à  área de  construção que  agora é prevista  nesta proposta  de  
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Alteração deste Plano de Pormenor. 

Por outro lado, após análise dos antecedentes em causa, conclui-se que não existem compromissos 

urbanísticos válidos, nos termos do disposto na alínea c) da Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro. 

Ademais, em reunião realizada no dia 21 de junho de 2011 com a equipa que elaborou a presente 

proposta de Alteração ao PPEULB, o Participante apresentou uma proposta para 10 404 m2 de 

Superfície de Pavimento (SP) para o lote 1690. Esta volumetria, com 12 pisos, para uma frente de rua 

com um máximo de 10 pisos, foi analisada e revista pela equipa do Plano, tendo sido elaborada uma 

proposta alternativa, com 10 pisos e uma SP de 9 700 m2 para este lote, que foi bem aceite pelo 

requerente, tendo sido integrada na proposta de alteração do PPEULB. 

Assim, por a solução prevista no Plano ter sido obtida através de negociação e consenso com o 

requerente, não se compreende nem se aceita que a mesma venha agora a ser posta em causa. 

Proposta de decisão: Desfavorável 

 

 

09. António Duque 

Resumo da Participação: 

1. Propõe a instalação de uma barreira acústica no cruzamento entre a Avenida do Colégio Militar e 

a Avenida dos Condes de Carnide. 

2. Propõe a instalação de uma “barreira de arvoredo” no talude na Avenida do Colégio Militar em 

frente ao Centro Comercial Colombo. 

3. Propõe a instalação de uma barreira acústica na 2ª circular sobre a Avenida dos Condes de 

Carnide. 

Ponderação: 

O Artigo 6.º (Planos municipais de ordenamento do território) do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, determina que os planos municipais de 

ordenamento do território, no caso presente Plano Pormenor, asseguram a qualidade do ambiente 

sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as 

fontes de ruído existentes e previstas. 
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O Decreto-Lei n.º 146/2006 transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/49/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. 

No seu artigo 3.º, define como Planos de Ação, os planos destinados a gerir o ruído no sentido de 

minimizar os problemas dele resultantes, nomeadamente pela redução do ruído. 

Pelo exposto, conclui-se que cabe aos Planos de Ação a resolução de problemas de ruído existentes, 

e aos planos municipais de ordenamento do território, verificar a adequação do espaço para o uso 

pretendido. 

Neste enquadramento, as questões apresentadas foram analisadas no âmbito da discussão pública 

do Plano de Ação de Ruído do Concelho de Lisboa. 

Proposta de decisão: Resposta dada no âmbito do Plano de Ação de Ruído do Concelho de Lisboa. 

 

 

10. Pedro Sousa 

Resumo da Participação: 

1. Reclama relativamente ao ruído proveniente do funcionamento do cais 7 do Centro Comercial 

Colombo no período noturno. 

2. Reclama relativamente ao ruído proveniente da obra no cais 6 Centro Comercial Colombo no 

período noturno. 

Ponderação: 

O Artigo 6.º (Planos municipais de ordenamento do território) do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, determina que os planos municipais de 

ordenamento do território, no caso presente Plano Pormenor, asseguram a qualidade do ambiente 

sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as 

fontes de ruído existentes e previstas. 

O Decreto-Lei n.º 146/2006 transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/49/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. 

No seu artigo 3.º, define como Planos de Ação, os planos destinados a gerir o ruído no sentido de 

minimizar os problemas dele resultantes, nomeadamente pela redução do ruído. 
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Pelo exposto, conclui-se que cabe aos Planos de Ação a resolução de problemas de ruído existentes, 

e aos planos municipais de ordenamento do território, verificar a adequação do espaço para o uso 

pretendido. 

Neste enquadramento, as questões apresentadas foram analisadas no âmbito da discussão pública 

do Plano de Ação de Ruído do Concelho de Lisboa. 

Proposta de decisão: Resposta dada no âmbito do Plano de Ação de Ruído do Concelho de Lisboa. 

 

 

11. Maria Helena Dias Viegas 

Resumo da Participação: 

O requente vem solicitar informação sobre os terrenos do PP do Eixo Urbano Luz-Benfica 

designadamente, o preço dos mesmos. 

Ponderação: 

Atendendo a que o Plano se encontra em fase de apreciação, importa aguardar pela sua aprovação, 

para dar uma resposta real ao solicitado. 

Após a aprovação do plano e a fim de se saber o valor dos terrenos, poderá ser contactado o 

Departamento de Política de Solos e Valorização Patrimonial (da DMPRGU).  

Proposta de decisão: Não aplicável.  

 

 

12.  Mário Alves 

Resumo da Participação: 

1. Sugere a inclusão da Quinta da Luz no Plano de Ação. 

2. Sugere a inclusão da Rua Ana Castro Osório na primeira fase. 

3. Sugere um reforço orçamental para uma mais rápida execução do plano. 
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4. Sugere a supressão de duas vias na segunda circular no período entre as 20H00 e as 07H00. 

5. Sugere a instalação de um linha de elétrico rápido na segunda circular. 

6. Sugere a adoção de medidas de controlo da velocidade, de repavimentação e de colocação de 

barreiras acústicas na 2ª Circular. 

Ponderação:  

O Artigo 6.º (Planos municipais de ordenamento do território) do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, determina que os planos municipais de 

ordenamento do território, no caso presente Plano Pormenor, asseguram a qualidade do ambiente 

sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as 

fontes de ruído existentes e previstas.  

O Decreto-Lei n.º 146/2006 transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/49/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. 

No seu artigo 3.º, define como Planos de Ação, os planos destinados a gerir o ruído no sentido de 

minimizar os problemas dele resultantes, nomeadamente pela redução do ruído. 

Pelo exposto, conclui-se que cabe aos Planos de Ação a resolução de problemas de ruído existentes, 

e aos planos municipais de ordenamento do território, verificar a adequação do espaço para o uso 

pretendido. 

Neste enquadramento, as questões apresentadas foram analisadas no âmbito da discussão pública 

do Plano de Ação de Ruído do Concelho de Lisboa. 

Proposta de decisão: Resposta dada no âmbito do Plano de Ação de Ruído do Concelho de Lisboa. 
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6. ALTERAÇÕES AO PLANO 

De forma a retificar as questões que se apresentaram pertinentes no âmbito das participações 

públicas, da documentação remetida pela DGT, pela CCDR-LVT e pela DGPC durante o período de 

discussão pública, foram introduzidas na versão final do Plano alterações nas peças escritas e 

desenhadas que se identificam: 

6.1. Regulamento 

i) Alterado o Artigo 3.º - “Conteúdo documental” – foi aditado na alínea c) Estudo Acústico, 

oito pontos com a listagem das peças desenhadas integrantes do estudo acústico; 

ii) Introduzido no artigo 4  “Definições” a seguinte definição “Núcleo de lavoura” – 

compreende o conjunto de edifícios destinados a habitação e outras construções de apoio à 

atividade de lavoura. 

iii) Alterado o artigo 5º - - “Ruído”, passou a contemplar apenas as medidas minimizadoras do 

ruido produzido pela proposta de plano, foram excluidas todas as medidas que estão 

previstas no Plano de Ação de ruido da cidade de Lisboa 

iv) Aditado o Artigo 5º-D. - “Estrutura Ecológica Fundamental e Integrada” – aditada uma 

norma quanto à Estrutura Ecológica Municipal na área de intervenção. 

v) Aditado o Artigo 8º-D – “Áreas de Valor Arqueológico” – aditada uma norma relativa às 

áreas de valor arqueológico de nível III. 

vi) Alterado o Artigo 42º - “Qualificação das subunidades de gestão” –foi retirada a indicação 

de “maioritariamente” espaços verdes. 

vii) Alterado o Artigo 43º - “Regime específico das subunidades 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 

6.4 e 8.1” foi alterada a redação do corpo deste artigo, de modo a não restringir intervenções 

nas áreas já construidas.  

viii) Alterado o Artigo 47º - “Regime específico da subunidade 3.0” – todo o artigo foi 

reformulado de modo a melhor regulamentar esta subunidade e a contemplar o uso de 

turismo na mesma. 

ix) Alterado o ponto 6 do Artigo 48º - “Regime específico da subunidade 3.3” – foi alterada a 

redação deste ponto de modo a garantir a condição prévia de constituição de servidão 

pública do logradouro e ainda incluir a nova nomenclatura do lote que anteriormente estava 

tratado como dois e que agora se propõe que se constitua como um único lote com a 

designação de lote IX+M. 

x) Aditado nº 3 ao Artigo 49º - “Regime específico da subunidade 3.4a. e 3.4b” – com a 
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seguinte redação “Será atribuída a edificabilidade de 17.724m2 mediante cedência ao 

Município de espaço verde, de harmonia com o disposto no nº8 do artigo 50º do PDML em 

vigor.” 

xi) Alterado o Artigo 65º - “Implantação” com a seguinte redação - “Em sede de aprovação das 

operações de loteamento, poderão vir a ser aprovados ajustamentos à implantação das 

edificações previstas no Plano, mediante apresentação de justificação e fundamentação 

técnica e urbanística”. 

6.2. Relatório 

i) Revisto o estudo acústico (V. CCDR); 

ii) Foi revista a numeração do capítulo 7 (V. CCDR); introduzida maior fundamentação das 

opções tomadas no plano (quinta da granja); introduzida referência a necessidade de 

articulação entre o IPL e a Junta de Freguesia de Benfica, para melhoria das acessibilidade ao 

campus universitário; 

iii) Os capitulos 8.1 e 8.2, referentes ao sistema de abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais foi atualizado em função das novas áreas previstas no plano; 

iv) Introduzida tabela com a PPN no capitulo 14. 

6.3. Programa de Execução e Financiamento 

Foi incluida referência à existência de um lote já constituido na unidade 2.3 e que deverá ser 

sujeito a um loteamento municipal. A este lote foi atribuida um aumento de profundidade de 

empena de 15 para 20 m o que promove um aumento de superfície de pavimento que será 

repercutido nos termos do RJUE e do RMUEL e terá reflexos nas taxas urbanísticas a pagar 

em sede de licenciamento. 

6.4. Peças Desenhadas 

1. Todos os Desenhos: 

a. Atualização da informação no rótulo dos desenhos sobre a PPN; 

2. Des. 01 – “Planta de Implantação”: 

a. foi subdividida em duas: Planta de Implantação e Planta de Implantação – 

Condicionantes de Infraestruturas; 

b. Introdução de limite de nível arqueológico na área da Quinta da Granja; 

c. Definição de nova implantação no lote 27, com aumento da profundidade de 

empena e ajustamento de lotes adjacentes (lotes 28, 29,30)com respectivas 
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superfícies de pavimento. 

d. Foi redefinido o limite da subunidade 2.2, 3.1, 3.3 e 3.5. 

e. Foram atualizdas as áreas no quadro sinótico. 

f. Foi considerado um novo parque de estacionamento de utilização pública sob a Av. 

Marechal Teixeira Rebelo 

3. Des. 1.1 – “Planta de Implantação – Condiconantes a Infraestruturas” 

a. Foi introduzida esta planta como desdobramento da planta de implantação de forma 

a conformar a questão levantada pela CCDR-LVT, relativa à Planta de Condiconantes. 

4. Des. 02– “Condicionantes”: 

a. Foram retiradas as condicionantes a infraestruturas desta planta e criada a planta de 

implantação - condicionantes a infrestruturas; 

5. Des. 11 - “Espaços Exteriores”: 

a. Introdução da identificação das áreas da EMM na área do plano  

6. Des. 13.4 - “Redes de Infraestruturas – Rede Elética – Média Tensão e postos de 

Transformação” 

a. Foi retirada a referência à entidade produtora da cartografia, assumindo a Câmara a 

sua elaboração. 
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ANEXO I – Participações RECEBIDAS NO DECURSO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA ALTERAÇÃO DO PPEULB 
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01. Junta de Freguesia de Benfica   
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02. Paulo José de Oliveira Santos 

  















RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
PLANO DE PORMENOR DO EUIXO UTRBANO LUZ BENFICA    (PPEULB) 

 
Câmara Municipal de Lisboa 
DMPRGU | DPRU | Divisão de Planeamento Territorial 
  Março 2014 

 

 

03. João Pires 
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04. Tomás Branquinho da Fonseca 
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Projeto de Revisão do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz
Benfica

HENRIQUES Manuel Alexandre [mahenriques@sonaesierra.com]

Enviado: quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2014 20:59

Para: municipe

Ce: dmprgu.dpru.dpt

A/C DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO (Revisão do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz

Benfica)

Exmo. Sr. Presidente

da Câmara Municipal de Lisboa

Assunto: Projeto de Revisão do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica - Discussão Pública - Envio de

Sugestões

Centro Colombo - Centro Comercial S.A, NIPC 501938966 (Código de Acesso da Certidão permanente n° 2384-5088-

5245), com sede no Lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia, na qualidade de Proprietária do prédio urbano

denominado Centro Colombo, sito na Avenida Lusíada, freguesia de Carnide, Lisboa, e inserido na subunidade 1.1 do

referido Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica, tendo tomado conhecimento que a revisão do referido

instrumento de gestão territorial foi submetida a apreciação pública (cf. Aviso n.° 498/2014, publicado na II Série do Diário

da República n.° 7, de 10 de Janeiro) vem, nos termos do disposto no artigo 118.°/2 do Código do Procedimento

Administrativo apresentar as suas SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES EM SEDE DE DISCUSSÃO PÚBLICA nos seguintes

termos:

1) Zona de Proteção da Zona Antiga de Carnide- Luz

Como decorre da Planta de Condicionantes (Planta 2.1) constante da Proposta de Revisão do Plano o Centro Colombo

encontra-se abrangido, ainda que numa área extremamente limitada do edificado existente (norte do edifício/ porta norte

- Rua Albert Einstein), pela Zona de Proteção da Zona Antiga de Carnide- Luz. Esta Zona de Proteção é, no entender

desta empresa, e no que concerne ao edifício Centro Colombo, merecedora de revisão.

Em primeiro lugar porque o edifício Colombo é uma realidade urbanística consolidada, e também porque a diminuta

parte do edifício abrangida pela Zona de Proteção EM nada contribui para os objetivos daquela Zona de Proteção. É

facilmente percetível que a referida zona de proteção, ao caprichosamente incidir sobre o lado Norte/Poente do edifício,

em nada acrescenta ao patrimônio cultural objeto de salvaguarda. Registe-se que nos documentos relativos às consultas

obrigatórias na Revisão do Plano é a própria Direção-Geral do Patrimônio Cultural que desqualifica esta Zona de

Proteção contrariamente a outras situações na área de intervenção (Informação S/2013 - 322229, de 10.09.2013). Esta
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situação faz, periodicamente, incorrer a empresa proprietária do Centro Colombo numa série de custos em virtude do

facto de que qualquer obra que pretenda promover no edifício implicarsempre a contratação de técnicos sêniores com as

qualificações previstas no artigo 11° da Portaria 1379/2009 - obras de categoria IV (equiparável a Classe 9 de Alvará de

Construção) devido ao "estatuto" que a Zona de Proteção confere ao Centro Colombo. Acresce que mesmo em situações

de manifesta simplicidade, e no cumprimento dos procedimentos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, os

Serviços de Gestão Urbanística da Câmara Municipal vêm-se forçados a aguardar 20 dias úteis para que a Direção-Geral

do Patrimônio Cultural legitimamente confirme que nada tem a toda e qualquer obra.

Uma segunda faceta do problema prende-se com o facto de os serviços da Câmara Municipal entenderem que mesmo

quando os projetos de obras incidem sobre o interior do edifício ou sobre outra fachada que não a da Rua Albert Einstein

(p.ex na Rua Galileu Galilei ou Avenida do Colégio Militar) implicarem esses procedimentos consulta obrigatória (para

parecer) à Direção-Geral do Patrimônio Cultural. Desta forma, e como a situação acima retratada, de forma totalmente

inútil, vê esta empresa pesar sobre a sua atividade o sobrecusto de honorários com técnicos sêniores e empreiteiros com

Alvará de Classe 9 (em obras de grande simplicidade) bem como com dilações motivadas pelo atraso na receção dos

pareceres. Facilmente as entidades competentes no Patrimônio Cultural, e o próprio Município de Lisboa, perceberão que

incluir uma parte absolutamente marginal do Centro Colombo na Zona de Proteção nada acrescenta à referida. Dado que

a Revisão do Plano não pode perder de vista a correção de anomalias como a que atrás apresentámos, a Centro

Colombo S.A solicita a ponderação das seguintes ações/possibilidades:

i) Que considere a possibilidade de solicitarà Direção-Geral do Patrimônio Cultural que inicie a correção/retificação da

Zona de Proteção da Zona Antiga de Carnide - Luz desanexando o Centro Colombo da Zona de Proteção prevista na

Planta de Condicionantes;

ii) Que, no âmbito desta Discussão Pública se pronuncie, de forma concreta e esclarecedora sobre a não necessidade

de consulta/ pedido de parecer à Direção-Geral do Patrimônio Cultural quando as obras em licenciamento incidam sobre

intervenções no interiordo edifício ou em restantes fachadas do edifício não abrangidas por aquela proteção.

2) Propostade redação artigo43°- Área de Construção

Refere a proposta de redação do artigo que a unidade 1.1 se encontra "totalmente construída". Em rigor a situação não é

essa. Na presente data a parcela onde se encontra sito o Centro Colombo apresenta alguma capacidade de construção.

No âmbito do Processo Camarário 375/EDI/2013 (já com autorização de utilização) - último processo de obras remetido

por esta empresa para apreciação da Câmara Municipal - resulta que na seqüência desta operação urbanística o Centro

Colombo tem ainda uma área de construção remanescente de 1343,54m2. Esta situação decorre, em exclusivo, do

facto de face ao licenciamento inicial do Centro Colombo e das Torres de Escritórios a área de construção afecta às

referidas Torres (57.206m2) ter sido reduzida para dar cumprimento ao Parecer da ANA - Aeroportos de Portugal de

21/09/2000 (cf. fls. 194 do Processo 610/OB/2000) o que não permitiu a construção do projeto inicialmente aprovado e

licenciado, tendo a ora exponente alterado o Projeto de Arquitetura das referidas Torres de Escritórios para que estas

não ultrapassassem a cota de 145.00 m. Esta redução da cota máxima permitiu "libertar" uma área de construção total de
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7159m2 que foi parcialmente afetada em projetos de ampliação. Nestes termos, e dado que na presente data a área de

construção remanescente cifra-se em 1343,54m2, sugere a alteração da redação do artigo 43°, pois a área não se

encontra "totalmente construída"

3) Áreade ConstruçãoTotal da unidade 1.1

Embora sem grande relevo, e por nos parecer um mero lapso, regista-se que no 5.3 do Relatório que acompanha a

Revisão do Plano de Pormenor onde se refere que o "Centro Colombo com 119.125m2 e 404 Lojas" existe uma

incorreção. Se o Relatório pretende reportar a área de construção total do Complexo Imobiliário o Plano em vigor prevê

189517m2 de área de construção acima da cota de soleira (Centro Comercial + Torres de Escritórios) - ver artigo 43° do

plano em vigor. Caso se pretenda referir apenas ao Centro Comercial o valor correto serão 132 311m2.

Emface do exposto, solicita-sea melhoratenção às sugestões atrás apresentadas, muito particularmente à possibilidade

de "desanexar" o Centro Colombo da Zona de Proteção da Zona Antiga de Carnide- Luz que na presente data,

manifestamente, não protege qualquer patrimônio, e é motivo de custos adicionais e atrasos no normal curso dos

processos de licenciamento de obras.

Solicita-se para qualquer assunto relacionado com este processo - bem como para o envio de correspondência oficial - o
contacto do interlocutor da requerente:

Dr. Manuel Alexandre Henriques

Sonae Sierra

Lugar do Espido, Via Norte, 4471-909 Maia

Mob (+351) 93 222 21 01

mahenriques@sonaesierra.com

Pede Deferimento

Maia, 13 de Fevereiro de 2014

Nota: A participação agora enviada seguiu também por correio registado

Com os nossos melhores cumprimentos,

Manuel Alexandre Henriques

Adjunto do Director de Relações Institucionais - Portugal

https://exchange.ptasp.com/owa/dmprgu.dpru.dpt@cm-lisboa.pt/?ae=It... 14-02-2014



Projeto de Revisão do Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica Page 4 of 4

Sierra Portugal, SA

Torre Colombo Ocidente

Rua Galileu Galilei, n° 2, 3o Piso
1500-392 Lisboa Portugal

SIERRA

Tel. +351 21 751 50 00

Mob + 351 93 22 22 101

Fax. +351 21 758 26 88

email - mahenriaueswsonaesierra.com

www.sonaesierra.com
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Alteração ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz 

Benfica 

RESPOSTA À APRECIAÇÃO DA DGT 

Documento nº DSRPC-DRF, Of. Nº 

502/2013 de 2013/12/03 

 

1 
 

 

A DGT através do Of. Nº 502/2013 de 2013/12/03, emitiu parecer Favorável Condicionado até 

que sejam solucionadas as questões a seguir referidas: 

1. Cartografia 

1.1. Em todas as peças gráficas onde está indicada a Precisão Posicional Nominal esta 

apresenta um valor de 0 (zero), o que não é possível. 

Foi introduzido em todas as peças do PP o valor corrigido do PPN (exceto nas peças dos 

extratos do PDM), segundo os valores apresentados na tabela seguinte: 

Peças Desenhadas  

(Des. n.º) 
FER 

 

DAC  

(m) 
EPP  

(m) 
DPL 

(a)
  

(mm/m) 

PPN 

 

1.1, 1.1a; 2.1, 5; 7; 8; 9; 10; 
11; 13.1 a 13.7; 15 

2000 0,811 0,18 0,003 4,87 

6; 12; 14 5000 0,410 0,18 0,003 6,15 

 

1.2. A simbologia utilizada em muitas peças gráficas não facilita a leitura da cartografia de 

referência 

Dada a necessidade de utilizar cartografia homologada (e a mesma estar neste momento em 

fase de elaboração para o município de lisboa), foi acordado com a DGT a utilização do 

ortofotomapa homologado a 14 de novembro de 2013 como cartografia de referência para 

todos os planos a serem submetidos pela CML a parecer da DGT (há que referir que o Plano 

Diretor Municipal de Lisboa, foi aprovado em 30 de agosto de 2012, tendo como cartografia de 

referência também um ortofotomapa, neste caso produzido pela DGT). 

Dada a muita informação constante no ortofotomapa, e à necessidade de sobrepor toda a 

informação necessária à boa compreensão da proposta de plano, resulta uma grande 

densidade de conteúdos que torna difícil a leitura da cartografia de referência, situação que 

procuramos ao máximo minorar e que será definitivamente resolvida com a homologação da 

nova cartografia para o município de Lisboa. 

1.3. A EDP Distribuição não deve figurar na legenda das peças da rede elétrica sem que seja 

claro que não é produtora dessa cartografia, uma vez que não é entidade registada para 

tal. 

Foi retirada a referência à entidade produtora da cartografia, assumindo a Câmara a sua 

elaboração. 
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RESPOSTA À APRECIAÇÃO DA DGPC 

Documento nº OFS-2013/329210 (C.S: 

911278, de 19/12/2013) 

 
 

 

A DGPC através do OF OFS-2013/329210 (C.S: 911278, de 19/12/2013) emitiu parecer 

Favorável Condicionado à integração no Regulamento de um artigo de salvaguarda do 

património arqueológico, cuja redação remeta par as medidas preventivas a implementar em 

“áreas arqueológicas de Nível III”, com correspondente representação gráfica na Planta de 

Condicionantes.  

Foi delimitada uma “Área arqueológica de nível III” na planta de implantação da proposta de 

plano, dado que na de condicionantes apenas podem constar SARUP. 

Relativamente ao artigo o mesmo foi incluído no articulado do regulamento com o nº 8-D e 

que se transcreve abaixo, tenho a sua transposição gráfica sido efetuada na planta de 

Implantação. 

Artigo 8º-D 

Áreas de Valor Arqueológico 

Artigo 8º - D 

Áreas de Valor Arqueológico 

1. As áreas de valor arqueológico existentes na área de intervenção do Plano Pormenor do 

Eixo Urbano Luz Benfica encontram-se delimitadas na Planta de Implantação e 

correspondem ao nível III. 

2. Todas as intervenções e operações urbanísticas a desenvolver nas áreas de valor 

arqueológico abrangidas pelo Plano obedecem ao disposto na legislação sobre salvaguarda 

do património arqueológico. 

3. Nas áreas de valor arqueológico abrangidas pelo presente Plano, mediante a elaboração 

de um relatório técnico-científico, a Câmara Municipal, pode sujeitar as operações 

urbanísticas que tenham impacto ao nível do subsolo a acompanhamento presencial da 

obra e à realização de ações ou trabalhos tendo em vista a identificação, preservação e/ou 

registo de elementos com valor arqueológico eventualmente existentes no local. 

4. Em cumprimento da previsão estabelecida no número anterior, se na execução de 

trabalhos de preparação ou de execução de qualquer obra, forem descobertos vestígios de 

natureza arqueológica, devem aqueles ser interrompidos, dando-se conhecimento 

imediato à Câmara Municipal e à entidade da administração do património arqueológico, 

de modo a serem desencadeados os procedimentos de identificação e proteção 

preconizados no regime legal respetivo e que servirão de fundamento às intervenções de 

salvaguarda que forem tidas por convenientes. 
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Documento nº S13177-201312-P (anexo ao ofº nº S13176-201312-P) 
Apreciação da CCDR LVT 
Designação do Plano: Alteração ao Plano de Pormenor do Eixo Urbano Luz Benfica 
Concelho: Lisboa 
Data da Conferência de Serviços: 27-09-2013 
Sentido do Parecer da CCDR-LVT: Favorável condicionado 
Data da Reunião de Concertação: 06-12-2013 
Data da Conferência de Serviços de Concertação: - 
Apreciação global após concertação: Persistem algumas falhas/lacunas 

 
Lacunas/lapsos/desconformidades 

apontados no Parecer da CCDR 
LVT 

Alterações Introduzidas 
pela CML 

Apreciação às alterações Observações Respostas da CML (Fev.2014)  

2.0 PP devia ainda integrar uma planta que 
identificasse as áreas afetas à estrutura 
ecológica com a devida correspondência 
em Regulamento 

2. No que respeita à Estrutura Ecológica 
Municipal, a CML refere que o plano contribui 
para a EEM através das subunidades 3.0, 3.1, 
3.2 e ainda da subunidade7.2, com espaços 
verdes de recreio e produção e de 
enquadramento ao edificado. 
Este contributo é concretizado em sede de 
Regulamento e feita correspondência com a 
Planta de Espaços Verdes da Alteração do 
PPEULB e Planta da EEM da 1ªRevisão do 
PDML. 

2. Não adequado 2. Não consta das peças do plano a 
designada Planta de Espaços Verdes da 
Alteração do PPEULB e o Regulamento não 
estabelece relação direta entre a EE e os 
espaços verdes de recreio e produção 

Introduzido no Regulamento artº 5D com EEM e referência a 
Planta 11 - Planta de Espaços Exteriores. 
 
Na planta 11 foram introduzidas as manchas e linhas da EEM 
fundamental e integrada conforme sugerido. 

3. A opção de utilizar como base 
cartográfica da Planta de Implantação um 
ortofotomapa não se revela adequada. De 
facto, a carta que serve de fundo à 
representação da informação de gestão 
territorial de um Plano de Pormenor deve 
conter um conjunto mínimo de 
informação, designadamente, toponímia, 
curvas de nível, pontos cotados, quadrícula 
do sistema de projeção usados e outros 
elementos naturais ou construídos, que, no 
caso presente, se verifica ausente. ainda, a 
propósito da cartografia do plano, a 
necessidade de dar cumprimento ao 
disposto no D.R. n.fl 107/2009, 29 de maio, 
competindo à DGT pronunciar-se nesse 
âmbito. Atente-se de igual modo que, não 
obstante a Planta de implantação não 
dever incorporar condicionantes legais, 
deverá contudo identificas as áreas 
inundáveis (caso existam), situação que 
compete à APA/ARH-T aferir. 

3. No que se refere à utilização do 
ortofotomapa, como base cartográfica da 
planta de implantação, a CML recorda que a 
metodologia adotada, por orientação da DGT, 
foi a de utilizar o ortofotomapa homologado. 
No âmbito da reunião de Concertação, a CML 
informou 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 CML 
informou 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 
proposta de implantação. 

3. Parcialmente adequado 
(ver obs.) 

3. Na reunião de Concertação a CCDR 
referiu que o importante é que a Planta de 
Implantação disponha clara e 
inequivocamente sobre o uso e ocupação 
do território e contenha um conjunto 
mínimo de informação aos vários níveis e 
que permita, com o rigor necessário, 
facilitar a gestão daquele território e 
aprovar as respetivas operações 
urbanísticas. Verifica-se que a versão da 
Planta de Implantação em análise integra 
agora um conjunto de pontos cotados e 
curvas de nível que vieram melhorar a 
informação e o detalhe pretendidos. 
Contudo, deve distinguir-se (tb. em legenda) 
a altimetria existente e a projetada. Trata-se 
aqui de uma situação de compromisso 
entre o que se exige de uma base 
cartográfica e as exigências de outras 
entidades e normativos legais. Assim. 

Anotamos a observação. Foram diferenciadas as cotas de projeto 
e de situação existente. 
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considera-se que a Planta de Implantação 
poderá ainda ser melhorada dispondo de 
outros níveis de informação (ex. outros 
elementos técnicos definidores da 
modelação do terreno) 

5. A Planta Implantação deve traduzir a 
classificação e qualificação do solo 
(adequada à estratégia de 
desenvolvimento local e ao modelo de 
organização espacial consagrado no plano) 
e identificar as categorias e subcategorias 
de solo nos termos do disposto no D.R. n.º 
11/2009, designadamente as categorias 
funcionais e operativas do solo urbano que 
decorrem do ordenamento definido no 
PDML em vigor. 

5. A CML refere que a classificação e 
qualificação do solo são apresentadas na 
planta de explicitação do zonamento e 
alterações ao PDM (Planta n» 5) uma vez que 
a sua aplicação na planta de implantação do 
plano tomará a mesma menos legível. Na 
reunião de Concertação, a CML referiu que 
juntar a qualificação do solo do PDM e a 
proposta de implantação tomará a planta de 
difícil legibilidade, tendo sugerindo que em 
vez de manchas como no PDM fossem apenas 
identificadas linhas com espessura e traço 
diferenciado, evitando-se assim o 
desdobramento da planta de implantação. 

5. Adequado (caso a planta 
venha a ser 
complementada nos 
termos referidos na 
reunião de concertação -
ver. obs.) 

5. A última versão da planta de implantação 
disponibilizada à CCDR não está em 
conformidade. Contudo, na reunião de 
concertação, a CCDR reforçou a ideia deque 
terá de haver tradução direta do regime de 
uso e ocupação do solo do Regulamento do 
plano para a Planta de Implantação. ACCDR 
considerou que, desde que seja percetível a 
área territorial que está em causa e sobre a 
qual o regulamento dispõe em cada 
situação, pode ser a dotada a simbologia 
considerada mais adequada relativa à 
classificação e qualificação do solo (ainda 
que a trama seja o grafismos mais 
adequado para a identificação de áreas). 
Todos os grafismos devem constar da 
legenda. 

Conforme é referido, na reunião de concertação adotou-se as 
recomendações, considerando-se que a situação está 
ultrapassada. 

8. Rever do ponto de vista gráfico as 
indicações na planta de implantação 
alusivas a cada lote (parâmetros a 
respeitar – Pisos, C. Soleira e 
C.C.Max) uma vez que não apresenta, 
clareza na sua leitura. Algumas áreas 
são identificadas na Planta de 
implantação com nº que não têm 
correspondência em legenda nem em 
regulamento, pelo que esta situação 
deve ser revista e corrigida. 

8. Relativamente ao aspeto gráfico das 
informações respeitantes a cada lote a 
CML refere que este foi melhorado, 
nomeadamente na dimensão e cor da 
letra 

8. Parcialmente adequado 
(ver obs) 

8. Contudo, o aspeto gráfico carece ainda de 
maior cuidado ao nível da dimensão. 
Continua a verificar-se que algumas áreas 
são identificadas na planta de Implantação 
com números que não têm correspondência 
em legenda nem no Regulamento.  

Anotamos a observação – foi introduzido no desenho a indicação 
do lote IX que se encontrava em falta. 

10. Rever e corrigir a Ficha da Dados 
Estatísticos de acordo com as 
indicações dadas no parecer 

10. A CML refere que a Ficha de Dados 
Estatísticos foi revista de modo a 
compatibilizar todos os dados. 

10. (ver. obs.) 10. Não dispomos da nova ficha. Encontra-se incorporada no último capítulo do Relatório. Será 
incorporada em documento autónomo uma ficha de dados 
estatísticos. 
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11. Rever e ponderar a solução 
apontada para a subunidade 3.5 de, 
futuramente, vir a ser definida a 
implantação de um novo edifício na 
área adjacente ao geomonumento e 
nessa altura fixaras áreas de 
implantação e de pavimento. O fado 
de estamos perante um Plano de 
Pormenor (figura de planeamento e 
de desenvolvimento de propostas de 
ocupação mais ou menos rígidas, mas 
às quais estão associadas regras de 
implantação, definição de funções e 
parâmetros urbanísticos) exige 
detalhe e minúcia na definição de 
propostas. Para além disso, a 
abertura do plano à possibilidade de 
pode vir a ser construído um edifício 
numa área que importa proteger, 
sem que para tal tenham sido 
elaborados estudos prévios 
específicos, deixa-nos reservas 
enquanto proposta 

11. A CML refere que a solução 
apontada para a subunidade 3.5, na 
área abrangida pelo geomonumento, 
prevê a possibilidade de lançar um 
concurso público de modo a garantir o 
máximo de qualidade urbanística e 
arquitetónica ao novo edifício e garantir 
a sua relação com o geomonumento. 
Várias configurações possíveis foram 
estudadas, tendo sido algumas 
ensaiadas. Todas têm em comum o piso 
térreo vazado para garantir o acesso 
físico/visual do geomonumento. Foi 
integrado no Regulamento do plano 
que a superfície de pavimento máxima 
admissível a respeitar no novo edifício é 
de 4.000 m2. 

11. Parcialmente 
adequado (ver obs.) 

11. Não obstante a liberdade que se 
entendeu dever ser assumida nesta situação 
específica, tendo em vista a garantia de 
maior qualidade urbanística e arquitetónica 
do edifício, tal não obsta à necessidade de 
uma parametrização mínima, pelo que se 
recomenda a ponderação de outros 
parâmeros balizadores da ocupação. 
Considerasse que não deve ser feita 
referência em planta a área a estudar. 
Regista-se aqui a importância da CML 
verificar e confirmar que existe total 
compatibilização entre a informação 
quantitativa que consta do quadro da Planta 
de Implantação e a informação que consta 
do Regulamento, mais concretamente 
aquela que respeita aos parâmetros das 
várias subunidades. 

A recomendação foi ponderada. 
Foram revistos os valores do quadro sinótico e do regulamento, 
sendo alterados os seguintes dados no Regulamentos: 

  

Área de 
Implantação 

Superfície de 
Pavimento 

vr Dez Correcção vr Dez Correcção 

subunidade 2.3 7189 5672 59164 59616 

subunidade 3.3 275 500 2675 5375 

subunidade 3.5 450 424 - - 

subunidade 4.5 482 800 858 3550 

subunidade 5.1 2673 2271 13920 13115 
 

12. Incluir no Relatório 
referências/indicações aos 
usos/funções e parâmetros 
urbanísticos associados às pré-
existências. Recorde-se que iá 
constava da planta de implantação do 
PP publicado o respetivo quadro de 
usos e áreas existentes, propostas e 
totais, pelo que fará sentido a sua 
atualização, ainda que agora ao nível 
do Relatório. 

12. A CML refere que foi incluído um 
quadro explicativo das pré-existências, 
no capítulo 7 - edificação. 

12. Adequado 12. Foi incluído no Relatório um ponto 1.3 
Pré-existências (por lapso está antes do 
7.2.edificação - corrigir) que inclui, entre 
outra informação quantitativa, um quadro 
comparativo da superfície de pavimento do 
plano e da alteração ao plano. 

Foi corrigido conforme sugestão 

13.O PP deveria desde já apresentar o 
cronograma de faseamento 
identificação das precedências das 
ações. 

13. Quanto à obrigatoriedade de regras 
sobre programação e execução, foi 
aditado o artigo 77º - B onde são 
identificadas por prioridades 3 tipos de 
intervenções 

13. Parcialmente 
adequado 

13. Trata-se de um artigo muito genérico O regulamento articula-se com o que está previsto no PEF no qual 
a priorização das ações urbanísticas está prevista. 
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15. Quanto ao Regulamento, foi 
identificado um conjunto de artigos a 
retificar e/ou completar, tendo-se 
chamada a atenção para vários 
aspetos genéricos (relacionados com 
a relação do PP com o PDM, execução 
e perequação, identificação clara das 
áreas da EE e sua relação com a PI, 
revisão de gralhas e lapsos) e 
específicos do articulado. Compete à 
CML, enquanto responsável pela 
elaboração da alteração do PP 
verificar quanto à congruência das 
normas do Regulamento com os 
restantes elementos e assegurar a 
compatibilidade entre as várias peças 
escritas e desenhadas 

15. A CML identifica artigo a artigo e as 
alterações introduzidas. Sobre a EE a 
CML remete para as alterações 
introduzidas no Relatório do plano 

15. Parcialmente 
adequado (ver. obs.) 

15. Nesta fase do procedimento e porque 
não se trata de um novo parecer da CCDR, 
dispensamo-nos de analisar com minucia 
todo o articulado do regulamento 
realçando-se o facto de a CML referir que 
atendeu na sua grande maioria ao parecer 
da CDDR. 
Excetuam-se as seguintes situações: 
a. Continuam a não estar claramente 

identificadas no regulamento as áreas 
correspondentes à estrutura ecológica 
e sua correspondência com as 
respetivas categorias do solo; 

b. Artº 47º - mantém-se o entendimento 
de que ter de ser identificado em 
planta o respetivo polígono de 
implantação 

c. Artº 50º ver análise no ponto 11) 

a – Foi aditado no regulamento:  
Artigo 5º-D 

Estrutura ecológica fundamental e integrada 
1. A estrutura ecológica municipal é constituída pela estrutura 

ecológica fundamental e pela estrutura ecológica integrada. 
2. A estrutura ecológica fundamental define uma estratégia de 

valorização e salvaguarda dos sistemas naturais 
fundamentais; na área do Plano a estrutura ecológica 
fundamental integra 

a) O sistema de corredores estruturantes; 
b) O sistema húmido; 

3. A estrutura ecológica integrada tem como objetivo promover 
a qualificação urbana, em articulação com a estrutura 
ecológica fundamental. A estrutura ecológica integrada, na 
área do Plano, compreende: 

a) Os espaços verdes; 
b) Os espaços verdes de enquadramento a áreas 

edificadas; 
c) Os eixos arborizados; 
d) As bacias de retenção. 

 
b. Foi ponderada a sugestão, contudo as caraterísticas 
morfológicas do edifício sugerem que estudos mais aprofundados, 
nomeadamente ao nível da arquitetura determinem essa 
ampliação, havendo lugar para acompanhamento pela Estrutura 
Consultiva Residente nos termos do PDM em vigor. 
 

a.3 - Servidões e restrições de 
utilidade pública. A CCDR alertou para 
a competência das várias entidades e 
para a necessidade de atender aos 
respetivos pareceres. Referiu que a 
Planta de Condicionantes deve ser 
reformulada, indicando apenas as 
servidões/restrições em vigor na área 
de maior extensão dentro da cidade 
de Lisboa". 

Na reunião de Concertação a CML 
referiu que seria do interesse de todos 
os destinatários que ficasse plasmado 
na planta todas as condicionantes 
mesmo as que decorrem das opções do 
plano e que podem de algum modo 
condicionar a edificabilidade no plano 
 

Não adequado (ver obs.) Na reunião de Concertação a CCDR 
recordou que o RJIGT menciona as servidões 
e restrições em vigor. Recordou ainda que a 
Planta de Condicionantes deve ser 
atualizada sempre que ocorram alterações 
nesse âmbito. Assim, a PC deve ser revista 
Não obstante, indo ao encontro do 
entendimento da CML, reitera-se a mais-
valia da elaboração de outra planta (que 
não a referida no RJIGT) onde fossem 
identificadas 

Foi ponderada. A planta de implantação foi desdobrada em Planta 
de Implantação e Planta de Implantação - Condicionantes de 
Infraestruturas, passando a planta de condicionantes apenas a 
conter as SARUP existentes na área de intervenção do Plano. 
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a.4 - Regulamento Geraldo Ruido 
(RGR) 
1.De forma a dar cumprimento 
formal à alteração introduzida pelo 
Decreto-Lei nº 9/2007. de 17 de 
Janeiro, à Portaria nº138/2005, de 2 
de Fevereiro, este deverá constituir 
um elemento autônomo a integrar 
nos elementos que acompanham a 
proposta 

1. Estudo autônomo. 1.Não adequado 1. Não consta da listagem de elementos que 
acompanham o plano, constante do 
Regulamento. 

Passou a incluir-se na alínea c) do nº 3 do Regulamento a 
identificação das peças desenhadas do Estudo acústico. 
Assim a alínea c) passou a ter a seguinte redação: 

c) Estudo Acústico 
i. 01 Situação de referência LDEN 
ii. 02 Situação de referência LN 

iii. 03 Situação de Referência Conflitos LDEN 
iv. 04 Situação de Referência Conflitos LN 
v. 05 Situação Futura LDEN 
vi. 06 Situação Futura LN 
vii. 07 Situação Futura Conflitos LDEN 

viii. 08 Situação Futura Conflitos LN 

2.0 estudo acústico que acompanha a 
proposta enferma de omissões e 
insuficiências, não permitindo apoiar 
a tomada de decisão fundamentada, 
porquanto: 
- os mapas de ruido não foram 
apresentados à escala da Planta de 
Implantação ou, no mínimo, à escala 
a que foram elaborados (1:5000); 
- não é identificada a data de 
referência nem os pressupostos 
qualitativos do modelo relativos a 
ambas as situações modeladas 
incluindo os troços das vias em que sé 
preconiza a pavimentação com piso 
poroso;  
- carece de clarificação/correção a 
aparente subavaliação dos volumes 
de trafego referentes à Av. dos 
Condes de Camide (cf Quadro 12), de 
forma a que seja consentânea com o 
nível desta via e com a sua 
•importância nas ligações inter 
concelhias e também nas deslocações 
de maior extensão dentro da cidade 
de Lisboa 

2. Informação qualitativa fornecida 
.CML assume lapso nos dados de 
trafego considerados e reformulou 
estudo acústico. Referência à entrega 
de mapas de ruído à escala 1:5000, em 
formato A3. Medidas de redução de 
ruido consideradas (só agora 
explicitadas): 
1. medidas já previstas noutros PMOT:  
• pavimentação da Av. Marechal 
Teixeira Rebelo, na sua totalidade, com 
piso poroso; 
• pavimentação da Av. Lusíada, em toda 
a sua extensão, com piso poroso. 
2. medidas propostas no âmbito do 
Plano de Ação de Ruido da CML, com 
influência no ambiente acústico da zona 
do PP: 
• pavimentação da 2»Circular, em 

2.Parcialmente adequado 2. As insuficiências apontadas no parecer da 
CCDRLVT foram ultrapassadas, tendo 
também sido corrigidos os volumes de 
tráfego que suscitaram dúvidas. Na 
sequência do solicitado na reunião de 
concertação, os mapas de conflitos foram 
alterados de forma a conformar-se com os 
mapas de ruido correspondentes. 
Mantêm-se as reservas (referidas pela 
DSA/DAMA na reunião de 06-12-2013) 
relativamente à propagação patente nos 
mapas de ruído, facto que é coadjuvado 
pelo facto de mesmos não terem sido 
acompanhados da respetiva validação. 

A observação relativa à reunião de 06-12-2013, deve ser sobre o 
seguinte: 

“…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”. 

 

A Divisão do Ambiente confirmou que essa questão já estava 
contemplada no modelo. 
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3.A área de intervenção encontra-se 
integralmente classificada como Zona 
Mista, o que implica que os 
respetivos valores limite de exposição 
são aplicáveis à totalidade da área, 
independentemente do uso 
proposto. As medidas previstas não 
permitem conformar a proposta com 
o RGR, mesmo nas áreas sob a 
influência das fontes sonoras objeto 
de intervenção e, por outro, não se 
encontra esgotada a possibilidade de 
adoção de medidas de redução de 
ruído, uma vez que estas são 
propostas apenas para as vias com 
maiores volumes de tráfego, 
mantendo-se elevados níveis de 
incompatibilidade na rede viária de 
nível inferior. 

3. É referido no estudo acústico que 
"Não foi proposta intervenção na 
Estrada de Benfica por não ser 
previsível novo e o Wcado, apesar de 
estar previsto, no âmbito do Plano de 
Ação de Ruido da cidade de Lisboa, a 
substituição do pavimento desta 
artéria, por um de características 
absorventes. Em relação à Rua Gomes 
Pereira também não foi proposto 
nenhuma intervenção uma vez que o 
ambiente sonoro nesta via advém 
principalmente do intenso trafego de 
pesados e simultaneamente o perfil da 
via, pelo que qualquer alteração ao 
nível do pavimento não espelha 
alteração no ambiente sonoro.". 

3.Parcialmente adequado 3.Reitera-se o afirmado no parecer anterior 
de que, comparativamente à Situação de 
Referência, a Situação Futura (que já 
contempla as medidas de redução sonora 
preconizadas) caracteriza-se por uma 
redução dos níveis sonoros na envolvente 
das vias para as quais estão previstas 
medidas de redução de ruído (com maior 
expressão na 2ª Circular), embora tal não 
permita ultrapassara desconformidade com 
os valores limite. Os níveis sonoros previstos 
para a envolvente das restantes fontes 
sonoras mantêm-se praticamente 
inalterados, em resultado da inexpressiva 
alteração de tráfego e do fado de o PP não 
prever quaisquer medidas de redução de 
ruido. Assim, na Situação Futura, a 
generalidade das fachadas dos edifícios 
localizados junto às fontes sonoras, mesmo 
das sujeitas a medidas de minimização, 
manter-se-á em situação de violação dos 
valores limite de exposição a ruído 
ambiente exterior. A conformidade com o 
RGR ocorrerá nas zonas mais afastadas das 
fontes sonoras e/ou protegidas da 
propagação sonora petos edifícios mais 
expostos. Tendo em consideração que, 
segundo o estudo acústico, o Plano de Ação 
da aglomeração de Lisboa encontra-se em 
fase de aprovação, e sendo este um 
instrumento destinado à redução dos níveis 
sonoros existentes em violação dos valores 
limite, verifica-se que o estudo e o PP não 
evidenciam que tenham sido consideradas 
todas as medidas tendentes à redução 
sonora na área de intervenção, o que é 
corroborado pelo afirmado no estudo 
relativamente à Estrada de Benfica e à Av. 
Gomes Pereira. Esta análise afigura-se 
essencial para diagnosticar e/ou prever a 
necessidade e as situações que exigem 
atuação complementar no âmbito da 
presente alteração de PP e para definir as 

A Pavimentação da Av. Marechal Teixeira Rebelo, na sua 
totalidade, com piso poroso, é proposta do PP e visa os edifícios de 
habitação propostos juntos a essa via. 
 
 
É ao Plano de Ação Municipal que cabe a responsabilidade da 
resolução de problemas de ruído existentes (Artigo 3.º do Decreto-
Lei n.º 146/2006). Os PMOT tem por objetivo verificar a 
adequação do espaço para o uso pretendido(Artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007). 
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medidas específicas a cuja execução o PP 
deve ficar obrigado. 

4.0s mapas de ruído evidenciam que 
os Edifícios Propostos (21,22,25a, 
25b, 27,28, 36a, 37b, 40) possuem 
fachadas sujeitas a níveis sonoros em 
desconformidade com o RGR, na sua 
maioria com diferenciais superiores a 
5 dB(A). o que os exclui da aplicação 
do regime de exceção previsto no 
nº7do art. 12º do RGR. 

4. Estudo demonstra, por análise 
individual de pontos localizados na 
fachada dos edifícios que os edifícios 
propostos ficarão sujeitos a níveis 
sonoros inferiores a 70 dB(A) e a 60 
dB(A), respetivamente no que respeita 
aos indicadores regulamentares Lden e 
Ln, com exceção dos edifícios 22 e 36b 
(para o período de referência noturno). 
É afirmado que o edifício 22 não terá 
uso sensível e avançada a hipótese de a 
fachada oeste do edifício 36b ser uma 
empena cega. Estas opções não se 
encontram patentes no Regulamento. 

4.Adequado Parcialmente 4.O edifício 36b não pode ser enquadrado 
no regime de exceção previsto no nº7 do 
art. 12a pelo facto de não cumprir as 
condições aí definidas. A localização do 
centro de saúde (lote XXV) encontra-se 
interdita pelo disposto no nº 6 do art. 12º 
do RGR. Não estando previsto neste 
diploma o enquadramento no regime de 
exceção (por não constituir um novo edifício 
habitacional) nem que a conformidade 
possa ser atingida mediante projeto 
específico. O Regulamento deverá ser 
alterado no sentido de incluir a disposição 
relativa ao edifício 22 - ser destinado a uso 
não sensível. Nas restantes situações, 
referentes aos novos edifícios destinados a 
habitação / serviços o licenciamento pode 
ser enquadrado no regime de exceção 
previsto no nº 7do artº 12. 

De acordo com a ARS, “Hospital” e “Unidade de Saúde” não é 
similar, conforme artigo termo utilizado no Regulamento Geral do 
Ruído. A principal diferença reside na função de internamento (em 
regime de funcionamento de 24 horas). Por outro lado, de acordo 
com “normas para a programação e caracterização de 
equipamentos coletivos” (DGOTDU, 2002), só os hospitais (do tipo 
distrital geral) tem como critério de localização, o regulamento 
geral de ruído. As unidades de saúde (vulgo, “Centro de Saúde”), 
somente apresentam como critérios de localização: as condições 
de acessibilidade física, a proximidade com outros equipamentos 
sociais e de ensino (“em relações de complementaridade”). 
A maioria das fachadas dos edifícios 22 e 36b apresenta valores 
de ruído compatíveis com a exceção prevista no nº 7 do artº 12. 
 
Os valores que excedem o previsto no nº 7 do artº 12 são 
inferiores a um diferencial de 2 dB(A), pelo que é previsível que 
estejam dentro do nível de erro inerente ao facto de se tratar de 
uma simulação matemática, e também ao fato que é previsível 
que na situação futura haja menos ruído rodoviário devido ao 
melhoramento dos transportes públicos bem como aos níveis de 
ruído dos veículos automóveis. 
 
De qualquer forma, a conformidade com o Regulamento Geral do 
Ruído estará assegurada na fase posterior ao Planeamento 
Urbano, uma vez que no âmbito da fase das operações 
urbanísticas, a Portaria 232/2008 (elementos instrutores dos 
pedidos de realização de operações urbanísticas) exige que seja 
efetuada a verificação Regulamento Geral do Ruído. 

a.6. – Outras disposições legais 
aplicáveis 
 
b)Compatibilidade ou conformidade 
da proposta de plano com os 
instrumentos de gestão territorial 
eficazes 
 
2. Quanto ao PDML e uma vez que se 
verificou que a alteração ao plano 
não se apresentava totalmente 
consentânea com o PDML, a CCDR 
alertou para a necessidade das 

2. A CML alude ao texto a introduzir no 
Relatório do plano sobre o 
enquadramento da alteração ao PP face 
ao PDML em vigor(revisão). 
A CML identifica ainda como alterações 
pontuais as introduzidas nas parcelas 
29, 30, 35, 36. Refere 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 

2.Parcialmente adequado 
(ver obs.) 

2. Porque se verifica que a revisão do PDML 
foi publicada há menos de 3 anos, eventuais 
alterações nesta data devem enquadrar-se, 
nonº 2, alínea c) do artigo 95º do RJIGT. 
Assim, ter-se-á de verificar se as alterações 
ao PDML (por via do PP) decorrem da 
“possibilidade de alteração resultante de 
circunstâncias excecionais, designadamente 
de situações de calamidade pública ou de 
alteração substancial das condições 
económicas, sociais, culturais e ambientais 
que fundamentam as opções definidas no 
plano”, neste caso no PDML. 

A fundamentação das alterações ao zonamento do PDML são 
integradas também no Relatório que acompanha a proposta de 
alteração do PPEULB, o que se faz nos seguintes termos: as 
alterações do zonamento na proposta de alteração do PPEULB são 
apenas as que se identificam no Regulamento do Plano. Estas têm 
caráter parcial, são restritas a uma parte delimitada da respetiva 
área de intervenção, e são alterações do zonamento que traduzem 
meros ajustes que procuram corresponder a dinâmicas territoriais 
naturais e à evolução das condições económicas e sociais neste 
território. Embora também verificáveis em outros pontos do 
território do município, aquela evolução de condições económicas 
e sociais correspondem à depressão económica que provocou uma 
forte contração da procura de bens e serviços e na diminuição da 
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alterações Preconizadas virem a ser 
devidamente enquadradas e 
fundamentadas no nº 2 do artigo 95» 
do RJIGT e mais concretamente na 
sua alínea c) (tal como decorre das 
orientações recentes da DGT sobre a 
dinâmica das alterações aos PMOT 
antes de decorridos 3 anos da sua 
publicação). 
A CCDR alertou ainda que o 
Regulamento e o Relatório do plano 
devem identificar claramente as 
alterações previstas ao PDML e o seu 
enquadramento no RJIGT. 

plano, que ditou o incremento das 
alterações agora consagradas no 
presente plano. 

Desde logo se constata que foi introduzido 
no Relatório um capítulo alusivo à 
explicitação do zonamento proposto face ao 
PDML eficaz. Verifica-se contudo que as 
alterações não se encontram todas 
identificadas (por ex: a extensão do Hospital 
da Luz). Mais a fundamentação das 
alterações não parece ilustrada no Relatório 
(como deveria), mas em documento 
autónomo. 
Assim, analisados os fundamentos técnicos 
das alterações ao PDML referidas pela CML, 
considera-se: 
- que as alterações de zonamento da 
subunidade 2.3 (onde se incluem os lotes 
29, 30, 35, 35a e 35b) não estão 
devidamente sustentadas no nº 2, al. c) do 
artº 95º do RJIGT; 
- que está suficientemente sustenta a 
edificabilidade preconizada para os 
lotes36.a e 36.b e lote 37, tendo em conta o 
incremento que decorre do mecanismo 
específico previsto o PDML quando há 
cedência), 
 - relativamente à não conformidade com o 
nº2 do art. 65º do PDML (lotes 30e 35), a 
CML esclareceu em reunião de concertação 
que está agora explicitado que apenas 20% 
(2.891 m2) poderão ser dedicados a outros 
usos. 
A CML referiu que os valores foram 
corrigidos na planta de implantação e no 
relatório que acompanha o Plano e a área 
foi integrada no lote 30. 
Finalmente, entende-se que as alterações 
ao PP não se enquadram no conceito de 
meras alterações pontuais e de transposição 
de escala conforme refere a CML. 
Para além disso, entendes-me que no 
Relatório do plano deve aludir aos 

sua oferta; a estas circunstâncias excecionais de efeito recessivo 
da economia o planeamento do território tem de ser sensível. As 
alterações que atendem a esta conjuntura económica e social 
deprimida, e plasmadas no Plano, na sua substância não 
traduzem uma nova abordagem estratégica ou uma nova visão do 
território, sendo convergentes com as traçadas no PDM e 
mantendo a relação de hierarquia mitigada entre instrumentos de 
planeamento municipal. A este propósito cabe citar a Prof. 
Fernanda Paula Oliveira, em anotação ao artigo 71º do RJIGT 
(Oliveira: 216),1 ao ensinar que “Esta solução encontra-se em 
conformidade com o reforço da competência e da 
responsabilidade dos municípios em matéria de planeamento que 
veio a ser promovida pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de 
setembro”. 
As alterações do zonamento na proposta de alteração do PPEULB 
são as que se identificam no Regulamento do Plano, (e apenas 
estas) e que se explicitam a seguir: 
a) Troço sul do nó da Av. Lusíada com a Av. Marechal Teixeira 

Rebelo: 
De Espaço Verde de Enquadramento a Infraestruturas 

Consolidado para Espaço Verde de Recreio e Produção 
Consolidado. 

Com o cumprimento do compromisso com a Quinta da Granja é 
possível ampliar o espaço verde público que vem promover 
um novo desenho urbano que proporciona um contínuo verde 
entre a Quinta da Granja e o Cemitério de Benfica e que 
simultaneamente resolve questões associadas ao incremento 
rodoviário que a implantação do Hospital da Luz gerou; 

b) A poente da Av. Marechal Teixeira Rebelo com a Av. Dos 
Condes de Carnide e a nascente do Cemitério de Benfica: 

De área de Espaço Central e Residencial a Consolidar e área de 
Espaço de Uso Especial de Equipamento a Consolidar, para 
Espaço de Uso Especial de Equipamento a Consolidar e para 
Espaço Central e Residencial a Consolidar, respetivamente. 

Verificou-se um decréscimo acentuado de procura de áreas de 
serviços na cidade em geral, mercê da conjuntura económica 
recessiva, e que incidiu acentuadamente nesta área. O PP de 
1997, ainda eficaz e ora em alteração, previa uma maior 
superfície de pavimento para uso de serviços; justifica-se o 
ajustamento agora através da alteração da superfície de 

                                                           
1 Oliveira, Fernanda Paula, Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 2012, Almedina, Coimbra. 
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fundamentos técnicos das alterações 
preconizadas numa perspetiva temporal 
relativamente ao desenvolvimento dos dois 
procedimentos de planeamento (PDML e alt 
ao PP), sendo fundamental 
abordar/esclarecer por que os mesmos não 
foram tratados/ traduzidos no PDM. 

pavimento para edifícios de uso misto indo ao encontro da 
procura atual e procurando a coerência do desenho urbano. 

c) A sul da Rua José Marinho, e confluência com Rua Santos 
Lucas: 
De Espaço Verde de Recreio e Produção Consolidado para 
Espaço Central e Residencial Consolidado. 
O Plano de Pormenor elaborado em 1997 e na vigência do 
PDML de 1994, criou expetativas dignas de tutela que foram 
reclamadas junto da CML pelos proprietários na área de 
intervenção do Plano e a que, na presente proposta de 
alteração, a autarquia procurou atender; assim a proposta 
apresenta um desenho urbano menos denso que permite um 
acesso franco à área verde da quinta, bem como garante um 
maior equilíbrio na distribuição da superfície de pavimento 
pela frente urbana. 

 
A extensão do Hospital da Luz, encontra-se assinalada na Planta 
de Implantação como Equipamento; a desativação do quartel de 
bombeiros é circunstância que à data da elaboração da revisão do 
PDML não se verificava, e a sua ocorrência gerou a oportunidade 
de disponibilização do lote de terreno municipal, que se conjugou 
com as necessidades supervenientes de ampliação do hospital. 
 
A revisão do PDML acautelou diversas matérias atinentes a este 
território, que à data da sua elaboração se mostravam 
imperativas; sendo o Plano Diretor um instrumento de elaboração 
obrigatória, é instrumento de estratégia e regulamentar que 
atende necessariamente às questões determinantes à data da sua 
elaboração. O PDM é também um instrumento de referência para 
os demais planos municipais de ordenamento do território, que é 
concretizado pelos planos de urbanização e de pormenor; 
diversamente os PUs e os PPs não são de elaboração obrigatória, 
opção do legislador que se explica pela necessidade de os 
municípios disporem de instrumentos de planeamento com um 
maior grau de concretização em face da realidade e capazes de 
atender às dinâmicas do território, no exercício da 
discricionariedade de planificação que detém. 
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