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1. Introdução 

 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT), nos seus artigos 91º e 

92º, dispõe sobre o conteúdo material e documental dos planos de pormenor, impondo 

designadamente: 

 

a) A definição das operações de transformação imobiliária necessárias e as regras 

relativas às obras de urbanização; 

 

b) A identificação dos sistemas de execução do plano e a programação dos 

investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com os 

investimentos privados; 

 

c) A identificação das acções de perequação compensatória.  

 

Estes elementos têm expressão concreta: a) nas peças escritas e desenhadas que suportam 

as transformações imobiliárias previstas e b) no programa de execução das acções previstas 

e respectivo plano de financiamento. 

 

A execução do plano rege-se pelo estabelecido no Capítulo V – Execução, compensação e 

indemnização que define, no artigo 118.º e seguintes do RJIGT, designadamente, o princípio 

geral e os sistemas de execução do plano. 

 

Este documento contém a fundamentação e as regras para a transformação fundiária, o 

sistema de execução do plano e a lista das acções necessárias para a sua concretização, a 

estimativa provisória de custo e a indicação da origem dos investimentos necessários. 

 

2. Reparcelamento da propriedade e perequação 

 

2.1. Caracterização 

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Matinha caracteriza-se, do ponto de vista 

fundiário, por ter um conjunto de grandes propriedades – os três maiores proprietários 
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detêm 80% da área do plano – e diversas pequenas propriedades ou situações de 

propriedade horizontal muito fraccionada. 

 

Do ponto de vista do reparcelamento existem, grosso modo, quatro tipos de situações:  

 

a) As grandes propriedades, nas quais é fácil serem concretizados os direitos de 

edificabilidade atribuídos pela proposta de plano dentro do próprio prédio original; 

 

b) As propriedades de média dimensão, onde os direitos de edificabilidade líquidos são 

superiores a 1500 m2 e poderão ser concretizados no próprio prédio, caso nele esteja 

prevista a edificabilidade correspondente, ou noutro, caso o prédio original seja destinado a 

equipamentos ou espaços verdes de uso colectivo; 

 

c) As situações de propriedade muito fraccionada, onde os direitos de edificabilidade dos 

proprietários são tão reduzidos que não correspondem a uma unidade de cadastro (lote ou 

parcela) no novo plano. Nestes casos propõe-se que os proprietários sejam compensados 

monetariamente dos seus direitos pela autarquia, por um dos outros proprietários que 

adquire e assume os seus direitos de edificabilidade – nos termos dos artigos 139.º e 140.º 

do RJIGT – ou por uma eventual entidade gestora do empreendimento; 

 

d) As situações dos edifícios existentes, a manter, onde não há lugar a reparcelamento e 

onde a situação fundiária não é alterada. 

 

2.2. Sistema de execução 

 

O sistema de execução proposto para o plano é o sistema de cooperação definido no artigo 

123.º do RJIGT. 

 

Neste sistema, a iniciativa de execução do plano pertence ao município com a cooperação 

dos particulares interessados, actuando coordenadamente, de acordo com a programação 

estabelecida pela câmara municipal e nos termos do adequado instrumento contratual. 

 

Os direitos e as obrigações das partes são definidos por contrato de urbanização. 
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Cabe à Câmara delimitar a unidade ou unidades de execução necessárias à concretização 

do plano e ao consequente reparcelamento do solo urbano, em conformidade com o 

estabelecido no n.º 2 do artigo 131.º do RJIGT, que estabelece os objectivos do 

reparcelamento: 

 

- Ajustar às disposições do plano a configuração e o aproveitamento dos terrenos 

para construção; 

 

- Distribuir equitativamente, entre os proprietários, os benefícios e encargos 

resultantes do plano; 

 

- Localizar as áreas a ceder obrigatoriamente pelos proprietários destinadas à 

implantação de infra-estruturas, espaços e equipamentos públicos. 

 

É assim necessário proceder à perequação dos benefícios e encargos, resultantes da 

execução do plano, entre todos os proprietários e titulares de direitos inerentes à 

propriedade, abrangidos pela(s) unidade(s) de execução, na proporção do valor previamente 

atribuído aos seus direitos. 

 

2.3. Princípios do reparcelamento da propriedade e perequação 

 

O processo de reparcelamento e perequação é baseado nos seguintes princípios: 

 

a) Foi delimitada no plano uma só unidade de execução que abrange todos os prédios nos 

quais o plano de pormenor prevê a construção de novos edifícios ou de novas vias ou 

delimita espaços destinados a equipamentos colectivos ou espaços verdes; 

 

b) A superfície total de pavimento foi calculada aplicando à área de intervenção do plano o 

índice médio de 1,13, valor inferior ao previsto nos termos de referência, resultando num 

valor total de 339.305 m2;  

 

c) O desenho urbano, que define as parcelas e a área de construção respectiva, por usos, 

respeita a superfície total de pavimento definida acima; 
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d) A cada um dos proprietários de prédios localizados na unidade de execução foi atribuído 

um direito de edificabilidade bruto na mesma proporção da área do seu terreno na área total 

do plano (ver quadro de atribuição da edificabilidade); 

 

e) Exceptuam-se, da alínea anterior, os proprietários do edifício de serviços da urbanização 

da Matinha, que terá de ser demolido por se encontrar no traçado previsto para a via 

principal do plano. Neste caso será calculado e acordado com os proprietários das fracções 

um valor justo de compensação pelos prejuízos decorrentes da demolição do edifício. O 

valor das compensações a pagar e os prazos de pagamento serão regulados no contrato de 

urbanização. 

 

f) Para proprietários que dispõem de mais do que uma parcela ou fracção foram 

acumulados os respectivos direitos. 

 

2.4. Concretização do reparcelamento 

 

A forma de concretização do reparcelamento e da perequação deverá ser acordada entre a 

câmara e os proprietários apresentando-se, desde já, duas hipóteses entre as várias 

possíveis: 

 

- Os proprietários, em conjunto e de comum acordo, responsabilizam-se pela 

realização das infra-estruturas (internas ao plano e externas, a definir pela autarquia) e pelo 

arranjo do espaço público, bem como pelo seu financiamento e pagamento, 

proporcionalmente aos seus direitos de edificabilidade; 

 

- A autarquia acorda com os promotores a realização das referidas obras por uma 

entidade terceira (que pode ser um dos proprietários ou vários deles) e recebe uma parte 

dos direitos de edificabilidade de cada um dos proprietários, em valor suficiente para 

custear essas mesmas obras. 

 

Foi realizada uma estimativa preliminar das obras a realizar na área do plano que terá de ser 

afinada aquando da realização dos respectivos projectos de execução. 

 

Os custos totais de urbanização do plano, incluindo projectos e obras de construção, 

fiscalização e gestão constam do quadro que se apresenta em anexo. 
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A perequação concretiza-se do seguinte modo: 

 

a) Os proprietários comparticiparão nestes custos na mesma proporção em que foi 

calculado o respectivo direito de edificabilidade; relacionando os custos totais da realização 

do plano com a superfície total de pavimento, obtém-se um custo por m2 de superfície de 

pavimento o que permitirá actualizar a comparticipação de cada um dos proprietários nos 

custos da operação face ao seu valor efectivo à data da realização; 

 

b) Associado à unidade de execução pode ser constituído um fundo de compensação, 

como previsto no artigo 125.º do RJIGT, com os objectivos constantes do referido artigo; 

 

c) Na futura delimitação da unidade de execução pela câmara municipal, em conformidade 

com o estabelecido nos artigos 119.º e 120.º do RJIGT, será feita a distribuição dos lotes 

edificáveis pelos vários proprietários, com base na edificabilidade calculada nos termos do 

plano e segundo os critérios de reparcelamento estabelecidos nos artigos 129.º a 132.º do 

RJIGT; 

 

d) Aos proprietários é reconhecido, na atribuição dos lotes edificáveis, a possibilidade de 

pagamento directo da respectiva quota-parte nos encargos do plano ou imputá-la no valor 

que determina os lotes a receber; 

 

e) O plano delimitou as áreas destinadas a equipamentos e espaços verdes de uso 

colectivo, respeitando as orientações da autarquia quanto às respectivas necessidades. 

Com a aprovação do plano, essas parcelas, bem como as destinadas a espaços públicos e 

infra-estruturas, passam directamente para a posse da autarquia. Sendo a área de 

intervenção considerada como um todo e a edificabilidade distribuída proporcionalmente 

pelos proprietários, as cedências também são consideradas globalmente; 

 

f) Para efeito da aplicação do Regulamento das Compensações Urbanísticas do Município 

de Lisboa, considera-se que a área cedida por cada proprietário para equipamentos, áreas 

verdes e de utilização colectiva e vias e estacionamentos, corresponde à sua parte nas 

cedências preconizadas no plano para cada um desses itens, na proporção da área da 

propriedade face à área a sujeitar a reparcelamento; 

 

g) O índice de cedência média é de 0,5 conforme expresso nos Termos de Referência. 
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3. Execução do Plano 

 

A parcela destinada a um equipamento escolar (E4) e ao prolongamento da via principal, no 

extremo sul da área de intervenção do plano, está parcialmente ocupada por um edifício 

dividido em fracções no qual se localizam actividades diversas. Admite-se que a referida 

parcela tenha de vir a ser expropriada e que esse processo seja demorado. Assim, previu-se 

uma solução alternativa de ligação viária que consta da planta do estacionamento público e 

circulação (desenho n.º 15). Deste modo, toda a zona a norte daquela parcela pode ser 

concretizada sem ter de esperar pela conclusão do referido processo de expropriação e 

sem comprometer a ligação a sul que é essencial para o funcionamento do sistema urbano. 

 

No caso de ser necessária a expropriação os respectivos custos (expropriação e eventuais 

indemnizações) serão suportados pelos proprietários no âmbito da perequação de custos. 

 

4. Listagem de acções e fontes de financiamento 

 

Foi feita uma estimativa de custo preliminar das acções necessárias para a execução do 

plano dentro dos seus limites e, ainda, de algumas acções não incluídas na área do plano, 

mas que se consideram necessárias para o adequado funcionamento da nova zona urbana a 

criar. 

 

Para cada uma das acções foi definida a entidade responsável pela sua execução, o grau de 

prioridade da realização, a estimativa de custo e a origem do financiamento. 

 

Os dados reunidos são apresentados no quadro em anexo. 

 

Consideramos que este quadro é um documento provisório, em relação ao qual é ainda 

necessário: 

 

- Afinar os valores das estimativas de custo, o que só poderá ser feito com rigor 

com os projectos de execução das obras; 

 

- Conhecer os valores de eventual expropriação e indemnizações da parcela E4 

destinada à escola; 
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- Acordar sobre prioridades e prazos de realização. 

 

A dimensão e a importância da intervenção a realizar originam efeitos que ultrapassam em 

muito os limites da área do plano e afectam o funcionamento da área envolvente. A resposta 

a esses efeitos passa pela realização de uma série de obras no exterior da área do plano, 

em cujos custos os promotores do plano e os promotores de outras operações urbanísticas 

na proximidade poderão comparticipar. 

 

A regulação dessa comparticipação será formalizada através de contrato de urbanização a 

definir entre os promotores e a autarquia. 
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Quadro de atribuição de edificabilidade – Edificabilidade total do plano: 339 305 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área do prédio na UE1 Edificabilidade a atribuir

(m2) (m2)

P.a 89.332

P.b 65.820

155.152

P.c 42.350 57010

P.d 12.464 16778

P.e 12.882 17341

P.f 13.088 17618

CIVIMATINHA - Imóveis e Gestão, S.A.

SOCIEDADE DE ROLAMENTOS SDR, S.A

Banco BPI, S.A.

UNICHEM FARMACEUTICA, S.A.

SETRON - Sociedade de Equipamentos Electrónicos, Lda

SETRON - Sociedade de Equipamentos Electrónicos, Lda

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

UNICHEM FARMACEUTICA, S.A.

WOODGLEN PROPERTIES Lda

FONSECA MATOS E FERREIRA, Lda

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

FORÇALIS - Sociedade de Motores e Máquinas Agrícolas, S.A.

Banco de Portugal

IMOVEST - Fundo de Investimentos Imobiliários, S.A.

Usufrutuários

IMOVESTE - Fundo de Investimentos Imobiliários S.A.

AERMIGESTE investimento e gestão S.A. 4.727

Exportadora M. Saldanha, Lda 251

AERMIGESTE investimento e gestão S.A. 221

5.199

P.i 1.294 1742

P.j 206

P.k 210

416

252.055 339.305

FIMES ORIENTE

Prédio

LISBOA GÁS

P.h
VÁRIOS

ANTÓNIO P.G. MARTINS

P.g VÁRIOS

6998

560

208859

FIMES ORIENTE

EDP

9.210 12398

APL

SACUL - Sociedade de Aglomerados de Carvão e Urbanização, S.A.



PLANO DE PORMENOR DA MATINHA

Programa de Execução das Acções e Plano de Financiamento

Parciais Total

1 Demolições de edifícios e estruturas Proprietários 1 1  423 195 Privado Sim

2 Descontaminação Proprietários 1 1 10 848 000 Privado Não

3 Modelação do terreno Proprietários 1 1 9 805 464 Privado Sim

4 Parque de estacionamento 1 7 077 115

No espaço público Proprietários 1 3 127 461 Privado Sim

Em cave de edifícios Proprietários 1 3 949 654 Privado Sim

5 Viaduto sobre Parque Urbano Proprietários 1 1  532 388 Privado Sim

6 Infraestruturas hidráulicas Proprietários 1 1 2 033 365 Privado Sim

7 Infraestruturas de gás Proprietários 1 1  378 073 Privado Sim

8 Infraestruturas energia e telecomunicações Proprietários 1 1 1 069 922 Privado Sim

9 Arruamentos e pavimentos Proprietários 1 1 6 707 838 Privado Sim

10 Arranjos de exterior e paisagismo Proprietários 1 1 2 481 789 Privado Sim

11 Parque Urbano Proprietários 1 1 3 149 947 Privado Sim

12 Lotes de equipamento - Arborização * Proprietários 1  70 119 Privado Sim

13 Expropriações e indemnizações 1 Privado Sim

14 Mudança da conduta de gás e do PRP existentes Proprietários 1 1  381 000 Privado Sim

15 Sub-total 44 958 215

Equipamentos

16 E2 - Lar/Residência de idosos Autarquia 2 3 280 000 Municipal Não

17 E3 - Centro de dia/Equip. cultural Autarquia 2 1 720 000 Municipal Não

18 E4 - Escola Básica Integrada/Pavilhão Autarquia 3 2 800 000 Municipal Não Custos de expropriação da responsabildade dos proprietários 

19 E5 - Jardim de Infância/Creche/P.Infantil Autarquia 3 1 000 000 Municipal Não

20 E6 - Estufa Proprietários 1 1  200 000 Privado Sim

21 E7 - Pequeno equipamento na parcela 13 Proprietário do lote * 2  260 000 Privado Sim * O equipamento do espaço é da responsabilidade da autarquia

22 E8 - Pequeno equipamento na parcela 13 Proprietário do lote * 2  260 000 Privado Sim * O equipamento do espaço é da responsabilidade da autarquia

23 Sub-total 9 520 000

Comparticipação na totalidade do custo

24 IF4 Rotunda da Matinha Autarquia/Proprietários 1 1  300 000 Privado

25 IF7  Viaduto da Av. Marechal António Spínola Autarquia/Proprietários 1 1 1 905 282 Privado

26 Sub-total 2 205 282

Comparticipação em 69,724%

27 IF1 Desnivelamento da Av. I. Dom Henrique c/Av. M. Spínola Autarquia/Proprietários 2 1 8 370 000 Privado Sim Valor da comparticipação: 5 835 899

28 IF2 Rotunda Av. M. Gomes da Costa c/ Av. I D Henrique Autarquia/Proprietários 2 1  300 000 Privado Sim Valor da comparticipação:  209 172

29 IF5 Remoção do viaduto da Matinha Autarquia/Proprietários 2 1  200 000 Privado Sim Valor da comparticipação:  139 448

30 IF6 Remoção da Rua de Cintura do Porto Autarquia/Proprietários 2 1  75 000 Privado Sim Valor da comparticipação:  52 293

31 EV8 Parque Ribeirinho Autarquia/Proprietários 2 1 3 850 000 Privado Sim Valor da comparticipação: 2 684 374

32 Corredor Verde Oriental de Lisboa Autarquia/Proprietários 2 1  710 000 Privado Sim Valor da comparticipação:  495 041

Sub-total 13 505 000 33 Sub-total                               9 416 226 €9 416 227

34 Total de custos do plano (15 + 21 + 22 +26 + 33) 57 099 724

35 Projectos (5%) 2 854 986 Sim

36 Fiscalização e Gestão (3%) 1 712 992 Sim

37 Imprevistos (5%) 2 854 986 Sim

TOTAL 64 522 688

"Proprietários 1" refere-se ao conjunto dos proprietários da Unidade de Execução

"Proprietários 2" refere-se ao conjunto dos proprietários da Unidade de Execução e aos proprietários dos empreendimentos Braço de Prata e Tabaqueira

Nota 1: as demolições referem-se a edifícios do domínio público, em terrenos sem edificabilidade

Nota 2: assume-se que cada proprietário disponibizará o seu terreno sem edificações e descontaminado

Nota 3: preços das obras de 1 a 12 actualizados em Setembro de 2008

Acção
Custo estimado (€)Responsabilidade da 

realização
Prioridade

Valor a definir

Obras gerais a comparticipar pelos proprietários do PP da Matinha

Observações

No interior da área do plano

Rodovias, passeios e estacionamentos à superfície

* 48 544€ no caso de ser um prado

Abastecimento de água, rega e drenagem de águas residuais

Média e baixa tensão, iluminação pública e telecomunicações

Origem do 

financiamento
Perequação
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