
M A E L 

E EREAD R UEL GA 

PR O POSTA N.0 779/2016 

Assunto: Aprovar a abertura de um período de discussão pública para a proposta de 

Alteração do Plano de Pormenor 3 -Zona Sul · Avenida Marechal Gomes da Costa. 

Pelouros: Planeamento, Urbanismo e Reabilitação Urbana, Espaço Público, Património e 

Obras Municipais 

Serviço: DMU/DP/DPT 

Considerando que: 

Através da Deliberação n.0 647/CM/2014, de 29 de outubro de 2014, publicada no 3.0 

Suplemento ao Boletim Municipal n.0 1081, de 6 de novembro de 2014, a Câmara Municipal 

aprovou o início do procedimento de Alteração do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul -Avenida 

Marechal Gomes da Costa, os respetivos Termos de Referência, a dispensa de avaliação 

ambiental e a abertura do período de participação pública preventiva; 

O mencionado período de participação pública para a formulação de sugestões e apresentação 

de informações, previsto no n.0 2 do artigo 88.0 do Decreto-Lei n.0 80/2015, de 14 de maio, que 

aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), decorreu, 

após publicitação no Diário da República, 2.a série, n.0 231 de 28 de novembro de 2014, através 

do Aviso n.0 13254/2014, entre os dias 3 e 24 de dezembro de 2014; 

No dia 15 de dezembro de 2015, a proposta do plano foi enviada à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional territorialmente competente para realização de conferência 

procedimental com todas as entidades dos interesses a ponderar, nos termos do n.0 2 do artigo 

86.0 do RJIGT; 
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a conferência procedimental, que se realizou no dia 10 de fevereiro de 2016, e reuniões de 

concertação, previstas no n ° 1 do artigo 87.0 do RJ IGT, foram integradas na proposta do plano 

as alterações pertinentes e passíveis de serem consideradas; 

Foi concluído o período de acompanhamento e a proposta de plano apresenta os elementos 

legalmente necessários, de acordo com o teor da Informação Técnica n.0 

53402/INF/DPT/GESTURBE/2016, em anexo à presente proposta; 

Nos termos do n.0 1 do artigo 119.0 do RJIGT, as alterações aos planos territoriais seguem, com 

as devidas adaptações, os procedimentos previstos para a sua elaboração, aprovação, 

ratificação e publicação. 

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere: 

Determinar a abertura de um período de discussão pública para a proposta de Alteração 

do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa, pelo período 

de 20 dias úteis ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 89.0
, conjugado com o n.0 1 

do artigo 119.0 do Decreto-Lei n.0 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Lisboa, Paços do Concelho, 21 de dezembro de 2016. 

O Vereador 
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A. PREÂMBULO 

terá estado na base da iniciativa de em Lisboa uma ideia que terá 

nascido nos meses de 1989. A exposição de âmbito mundial que em 1998 viria a ter lugar 

em Portugal e ficaria conhecida por Expo'98, foi preparada pelo Governo em funções, que em 1993 

decidiu que seria a Zona Ribeirinha do Tejo abrangendo parte dos Municípios de Lisboa e de Loures 

e parte da área sob gestão da Administração do Porto de Lisboa a acolher tal evento, mas também -

entendia-se - a garantir o sucesso de um evento que pela sua projeção internacional iria 

responsabilizar particularmente o País perante a comunidade internacional. 

A Exposição foi encarada como uma "oportunidade irrepetível de promover um adequado 

reordenamento urbano, tanto pela renovação de um tecido urbano onde se observam preocupantes 

índices de degradação, designadamente ambiental, como pelo propiciar de uma importante 

valorização das zonas ribeirinhas, integradas pelo domínio público( .. 

As primeiras certezas quanto à concretização do evento viriam ao conhecimento geral com a 

publicação dos diplomas legais que aprovaram a delimitação da área da exposição- o Decreto-Lei n.0 

87/93 de 23 de março, definiram as medidas preventivas de utilização do solo até à realização das 

expropriações que viessem a ser necessárias, prevenindo operações urbanísticas geradoras de 

previsíveis dificuldades, e que criaram a entidade gestora assim como os estatutos que iriam reger a 

sua atividade (Decreto-Lei n.0 88/93 de 23 de março). 

A sociedade gestora poderia expropriar e administrar os bens do domínio público do Estado que 

viessem a estar-lhe afetos, e exercer outros poderes administrativos como o de desocupar ou 

demolir, prerrogativas em regra reservadas ao Estado e pessoas coletivas públicas, à medida que no 

desenvolvimento da atividade ia tendo sob a sua gestão terrenos, bens e equipamentos. 

Em 9 de outubro de 1993, o interesse público da EXP0'98, enquanto instrumento de reordenamento 

urbano da zona oriental do município de Lisboa e das zonas limítrofes do município de Loures era 

formalmente declarado, com a publicação do Decreto-Lei n.0 354/93. 

Balizado pela legislação urbanística em vigor, o Governo declarou "área crítica de recuperação e 

reconversão urbanística" a zona oriental da cidade de Lisboa e de Loures onde se faria a Exposição 

(o Decreto n. 0 16/93 de 13 de maio) figura cujos contornos jurídicos permitiria desalojar atividades 

incómodas e perigosas e corrigir questões fundamentais de segurança e salubridade do território. 

A entidade gestora da "EXP0'98", a sociedade Parque Expo' 98, S.A era dotada, à nascença, de 

capital no valor 500.000.000$ (então quinhentos mil contos - hoje seriam aproximadamente dois 

milhões e quinhentos mil euros) capital subscrito na íntegra pelo Estado. 

A sociedade gestora ficaria autorizada a elaborar, em articulação com os municípios territorialmente 

competentes de Lisboa e Loures, os planos de ordenamento necessários, que deveriam ser 

submetidos à aprovação direta do Governo, abreviando assim prazos, e ficando também autorizada a 

conceder subsequentemente os licenciamentos que dariam execução aos planos. 
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o 
orr•n''''"'""";"...,"'nt'"" relativos à Exposição, uma vez que as obras particulares não relacionadas com o 

deveriam manter o processo de Com o mesmo caráter 

o Governo autorizava ainda a sociedade utilidade pública 

os terrenos que viessem a ser necessários bem como a constituir para que rapidamente se 

transferisse alguma indústria da zona de da 98 para outras localizações e o 

reordenamento se iniciasse. Poderes excecionais que deveriam cessar em 1999. 

O necessário reordenamento da zona declarada área crítica de recuperação e reconversão 

urbanística deveria nortear-se por um plano de urbanização, no qual se fixariam as grandes opções 

da organização do meio urbano. O Plano de Urbanização surgiria meses depois, em julho de 1994 

através da Portaria n.0 640/94 de 15 de julho, aprovado pelo Ministro das Obras Públicas, resultado 

da elaboração da sociedade Parque Expo e do acompanhamento de uma Comissão Técnica 

integrada por representantes das Câmaras de Lisboa e Loures, para além do Governo. 

O Plano de Urbanização definia designadamente o perímetro urbano, a conceção geral da forma 

urbana, os parâmetros urbanísticos, o destino das construções, os valores patrimoniais a proteger, os 

locais destinados à instalação de equipamentos, os espaços livres e o traçado esquemático da rede 

viária e das infraestruturas principais. O PU declarava a sua prevalência sobre os Planos Diretores 

dos Municípios de Lisboa e de Loures, tendo em vista os seus objetívos de concretizar uma estrutura 

multifuncional que constituísse um polo de dimensão metropolitana, de valorização da singularidade 

geográfica da Zona de Intervenção e de requalificação da área onde deveria atingir-se uma elevada 

qualidade urbana, servida por uma estrutura verde contínua articulada com a estrutura urbana e o 

sistema de vistas ribeirinho e dotada de uma rede de acessibilidade articulada com a rede 

metropolitana, hierarquizada e homogénea. 

A intervenção urbanística ambiciosa em que o espaço público seria um elemento estruturante da 

recuperação e reconversão era assente em cinco componentes essenciais: 

• na Plataforma panorâmica na frente Este do caminho de ferro, articulada com a via principal, 

(Gare do Oriente e frente até ao rio); 

• na Alameda central, longitudinal articulada com as alamedas transversais (a Alameda dos 

Oceanos e Avenida D. João 11 e suas transversais de sul a norte); 

• na Alameda diagonal, articulada com a torre da refinaria e miradouros do Cabeço das Rolas 

(a Av. Fernando Pessoa que faz a ligação a sul da Alameda dos Oceanos com a Av. 

Marechal Gomes da Costa); 

• no Passeio Ribeirinho e doca articulados com a frente de rio (a sul); 

• no Parque Ribeirinho, articulado com as frentes dos rios Tejo e Trancão (da zona central para 

norte). 

O Plano de Urbanização seria desenvolvido por Planos de Pormenor, correspondentes ás Unidades 

de Planeamento e Gestão que por sua vez integrariam como subunidades os "projetas 
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urbanos de referência" 

áreas intersticiais" ou deste modo seria assegurado que os estudos de arquitetura urbana eram 

rr.Jm,.mr)!::lr1n<: à n:::.l-rt:>l:::mnPr~rn e loteamento os definissem a 

loteamento e a "'nrrnt:::.r·::.n das devidas obras 

Como "novidade" 

efeitos dos registos prediais e inscrições matriciais dos prédios novos em execução. 

Em outubro e novembro de 1995 estavam aprovados e foram tornados públicos os regulamentos dos 

quatro Planos de Pormenor que em cada unidade operativa de planeamento e gestão detalhavam a 

conceção do espaço urbano, os usos e condições de edificação, para as novas e para a 

transformação de edificações existentes, caraterização das fachadas e arranjo dos espaços livres: os 

Planos de Pormenor designados PP1 - Zona Central, Plataforma Panorâmica e PP2 Zona do 

Recinto da Expo98, aprovados pela Portaria n.0 1210/95, de 6 de outubro; os PP3- Zona Sul, Av. do 

Marechal Gomes da Costa e PP4- Zona Norte, Beirolas, aprovados pela Portaria n.0 1357/95 de 16 

de novembro; 

A exposição realizar-se-ia com o sucesso almejado; esgotada a função de acolhimento da Exposição 

mundial, seguír-se-ía o seu desmantelamento e a reconversão do território; perante as novas 

circunstâncias do território e funções urbanas, era necessário concretizar uma nova fase de 

planeamento que ordenasse os objetivos e fixasse os parâmetros da transformação que iria operar-se 

nos anos seguintes. Seguia-se a "2a fase de urbanização". 

No ano imediato à realização da Expo'98, em finais de 1999, são aprovadas e publicadas: a revisão 

do Plano de Urbanização bem como a revisão dos 4 Planos de Pormenor (PP1, PP2, PP3 e PP4)

Portarias n. 0 1130-B/99 e n.0 1130-C, ambas de 31 de dezembro; a revisão denota um grau elevado 

de pormenorização e parametrização, a mesma visão e objetivos de valorização e proteção da zona 

ribeirinha, articulada com os espaços públicos e a estrutura verde contínua, sem no entanto deixar de 

salvaguardar a máxima flexibilidade na gestão urbanística. Novas circunstâncias do território e novas 

funções urbanas numa dinâmica que alastra e que o qualificam como "uma nova centralidade urbana" 

vêm impor a atualização e complemento da planificação urbanística de pormenor em áreas que até 

1999 não tinham sido abrangidas. Corporizada em mais dois Planos de Pormenor correspondentes 

às unidades operativas de planeamento e gestão do Plano de Urbanização são o PP5 - Plano de 

Pormenor da Zona de Sacavém e o PP6 Plano de Pormenor do Parque do Tejo. 

O modelo de gestão do território na nova área da cidade - que passou a ser conhecida como Parque 

das Nações foi durante uma década um modelo próprio e alheio aos princípios constitucionais 

nacionais municipalistas, segundo os quais a gestão autárquica é da exclusiva competência das 

Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia. Abandonada a solução que tinha sido prevista pelo 

legislador, de constituição de uma entidade tripartida integrada pela Parque Expo e pelas Câmaras de 

Lisboa e de Loures, a população de cerca de 20.000 pessoas, (representada por um grupo de 
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cidadãos residentes e comerciantes com reclamava a constituição da Freguesia do Parque 

das 

adotada passou de espaço urbano de elevada qualidade, integrando 

mais diversas para obter uma vivência .. ) Ao libertar a área global 

do das Nações de todas as atividades que ali existiam, foram recuperados 110 hectares de 

espaços verdes. Mais ainda, o seu planeamento urbano foi definido em função das necessidades da 

cidade ideal"- pode ler-se no portal da Parque Expo, http://www.parqueexpo.pt/] 

O desajustamento da dimensão das 53 freguesias de Lisboa contrasta com a vontade de 

modernização e de adaptação de um modelo de governo da cidade descentralizado; viria a impor-se 

a reorganização administrativa da cidade. Concretizada na Lei n.0 56/2012 de 8 de novembro, 

procede á delimitação geográfica de 24 freguesias; em nome da racionalização e do ajustamento da 

organização territorial a lei determina a fusão de freguesias que dão lugar a outras com nova 

delimitação, e cria a nova freguesia do Parque das Nações. 

A nova freguesia do Parque das Nações resulta da agregação de parte da antiga freguesia de Santa 

Maria dos Olivais, do concelho de Lisboa, e de parte das freguesias de Moscavide e Sacavém do 

concelho de Loures; a área do concelho de Lisboa aumenta aproximadamente 1 ,87 km2
, e o concelho 

de Loures regista igual diminuição, pela transferência do território situado entre a linha do caminho de 

ferro e rio Tejo, e entre a antiga linha divisória dos concelhos de Lisboa e Loures e o rio Trancão. 

Com a cessação dos poderes excecionais da Parque Expo em 1999, foram ensaiados passos de 

transição e para reposição dos poderes municipais sobre o território; iniciou-se a formalização das 

condições de transmissão da gestão e dos bens e infraestruturas bem como do apuramento dos 

valores a prestar à Parque Expo: o esforço financeiro que foi suportado nomeadamente com a 

descontaminação de terrenos, pela deslocalização de atividades, com a urbanização e a gestão e 

com a contabilização das comparticipações recebidas e o valor dos terrenos entregues pela Câmara 

de Lisboa. Neste sentido a Assembleia Municipal de Lisboa tomou a Deliberação n° 88/AM/2001, e 

seria aprovado o modelo jurídico, institucional e financeiro que deveria presidir às base da concessão 

intermunicipal de serviço público da gestão urbana da zona de intervenção, a desenvolver em 

conjunto entre o Estado e os municípios de Lisboa e Loures, que veio a ser concretizado no Decreto

Lei n.0 165/2001 de 23 de maio; no entanto, este modelo nunca viria a sair do papel. Nos anos 

seguintes, até 2005, a promoção e a consolidação da zona de intervenção e a recuperação e 

reconversão urbanística iam sendo garantidas pela Sociedade Parque Expo 98 SA e da sua 

participada a Parque Expo - Gestão Urbana do Parque das Nações SA 

Em março de 2005 a Assembleia Municipal de Lisboa viria a deliberar aceitar a transferência para o 

município da gestão urbana sobre toda a área e a do domínio público coincidente com as áreas do 

Plano de Urbanização e dos Planos de Pormenor, (Deliberação n.0 37/AM/2005, tomada sobre a 

Proposta n. 0 20/CM/2005) e aprovou o acerto das contas com a Parque Expo. 

tA Parque EXPO 98, SA comercializou 95% de uma área bruta de construção próxima de 

2.500.000,00 m2 Tornou-se assim no responsável pelo mais relevante caso de sucesso na história da 
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quer seus 

1.240.000 m2 corresponde 

fins. O 

de terrenos e dos processos de 

licenciamento. 

O êxito da da EXPO 98 para o das e o momento particularmente favorável 

do mercado levaram a que o ritmo de comercialização dos lotes excedesse todas as 

previsões. A IJU!Juta<,·au residente prevista no termo do projeto, é da ordem das 21 mil pessoas, 

enquanto o número de trabalhadores rondará os 22.500. .) 

O Parque das Nações é também uma zona verde por excelência: os 110 hectares são compostos por 

20.000 70.000 arbustos e 1.500.000 herbáceos. O maior parque é o do Tejo, com 92 

hectares. O Parque do Cabeço das Rolas tem 7 hectares e os Jardins Garcia de Orla 1 hectare. - ín 

Portal da Parque Expo]. 

A transição de facto viria ainda a ser demorada. 

No decurso de 2012 o Governo decidia extinguir a Parque Expo 98 S.A., e o Município de Lisboa 

aceitaria assumir as atividades de gestão integrada sobre toda a área compreendida nos limites da 

zona de intervenção, bem como aceitar a transmissão de todos os bens e infraestruturas afetos a uso 

público e ao serviço público urbano e os encargos associados, conjuntamente com a cessão da 

posição contratual da Parque Expo SA e da Parque Expo - Gestão Urbana do Parque das Nações 

SA em todos os contratos celebrados para atividades de manutenção e gestão urbana da zona de 

intervenção. A transmissão, formalizada no Decreto-Lei n.0 241/2012 de 6 de novembro, veicula ainda 

o acordo celebrado relativo aos encargos, entre as duas entidades, que dá por integralmente 

satisfeitos. Constituem anexos ao diploma a lista de contratos de prestação de serviços de 

manutenção, e a das Parcelas/lotes a integrar no domínio do Município de Lisboa. Entre estes estão 

identificados 8 parques de estacionamento não construídos. 

Retomando os poderes de planeamento sobre aquele território, o executivo municipal de Lisboa em 

29 de outubro de 2014 delibera aprovar a alteração aos Planos de Pormenor PP1, PP2 e PP3, os 

Termos de Referência e a abertura do período de participação pública preventiva. 

No início do ano 2015, a Assembleia Geral da Parque Expo 98 SA reunida, viria a deliberar a sua 

dissolução com reporte a setembro de 2014, aprova o plano de liquidação e nomeia a comissão 

liquidatária que deverá acompanhar no prazo máximo de 2 anos o processo de encerramento da 

atividade. 
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INTRODUÇÃO 

n.or·lnriif'l que deCOffeU desde a <>I!Oht>ir<:~ Plano de 

da EXPO 98 e dos seis Planos de Pormenor <>UIJ"''=''<uc• 

da Zona de Intervenção 

sua concretização, até 

aos nossos dias, determinou alterações de pressupostos no território. 

O desenvolvimento do PU no terreno, as alterações socioeconómicas que se verificaram no nosso 

país e que afetaram a atividade imobiliária, a qual vive um novo ciclo, obrigou a uma reflexão e 

reposicionamento no que respeita a todo o contexto urbanístico, nomeadamente no que se refere á 

sua forma de utilização, racionalizando meios e promovendo mudanças de hábitos. Esse facto reflete

se de forma visível no sistema de estacionamento, neste território, com desequilíbrios de oferta, zonas 

desaproveitadas e ausentes de utilização efetiva, que causam entropia urbanística. 

A demonstração dessa nova consciência encontra-se patente na alteração estratégica da última 

revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa- PDM (Aviso n.0 11622/2012 publicado no Diário da 

República, 2a Série, n.0 168, de 30 de agosto) no qual, as lógicas de parqueamento público se 

alteraram profundamente aliviando as suas exigências. 

Por outro lado, o grau de concretização do PU é muito elevado. Depois de um processo de execução 

notável pela sua rapidez e controlo de qualidade restam, na área do Plano de Pormenor 3, apenas 8 

Parcelas/ Lotes urbanos por construir, mas que resistem face à mudança das circunstâncias. 

Da ponderação efetuada, considera-se adequado proceder à alteração do Plano de Pormenor 3 no 

que concerne às questões do estacionamento. 

A suportar tal análise apresenta-se no Capítulo B "Caracterização e Diagnóstico", o balanço da 

concretização do PU e respetivos Planos de Pormenor, onde se constatam o número de lugares de 

estacionamento existentes, os lugares por construir, bem como, por comparação, os lugares 

atualmente exigidos decorrentes da última revisão do PDM de Lisboa. Conclui-se que, contabilizando 

os lugares de estacionamento público já construidos e programados nas Parcelas/ Lotes urbanos 

ainda por reparcelar/ construir, estes ultrapassam os exigidos atualmente pelo PDM em vigor. 

Essa redução do estacionamento, tanto à superfície como em silo, permite libertar de forma imediata 

amplas zonas atualmente destinadas a esse fim, para áreas de estadia e lazer, não 

impermeabilizando o solo, contribuindo para a coerência e coesão do espaço público, não 

comprometendo no entanto a sua reconversão, em causa de necessidade futura. Dada a 

característica do território e a sua extensão, a visão deste tema não pode ser analisado 

sectorialmente mas sim de forma conjunta relacionando os diferentes Planos de Pormenor que 

compoêm o PU, promovendo o seu equilíbrio, permitindo pensar num sistema de articulação de 

transportes que interliguem as diferentes zonas. 
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RE NTESE 

ANTECEDENTES 

deliberou "'"'""''rlor 

Gomes da Costa 

de de acordo 

Pormenor 3 Zonal Sul -

os Termos de Referência que fundamentam 

a sua assim como, a não r::.lrt•~"'~>""',... da como suscetível de ter efeitos 

dispensando de ambiental, e determinando ainda a abertura de 

um período de pública conforme Aviso n. 0 13254/2014 publicado do Diário da 

República, 2.a Série. n. 0 231, de 28 de novembro de 2014. 

O período de participação pública preventiva decorreu de 3 a 24 de dezembro, na sequência do qual 

foram rececionadas duas participações, uma da Junta de Freguesia do Parque das Nações- JFPN e 

outra de um particular em representação da Associação de País e Encarregados de Educação dos 

Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância do Parque das Nações- APEPN, localizada na atual 

parcela 3.12.01. 

Resumidamente, as participações recebidas abordam as seguintes questões: 

• JFPN - Converge no objetivo subjacente à oportunidade de alteração do Plano de Pormenor, 

de redução do estacionamento, que poderá contribuir para uma melhor adaptação da 

infraestrutura urbana ao bem-estar dos residentes e utilizadores em geral, através de várias 

formas de deslocação que respeitem o espaço público, o ambiente e a segurança. 

Entende que estas propostas estão em consonância com as orientações da mobilidade da 

JFPN vertidas no documento "Princípios e Orientações para as Políticas de Mobilidade na 

JFPN", o qual define cinco linhas orientadoras para políticas de mobilidade no Parque das 

Nações: i) velocidade suave, rua segura; ii) caminhar agradável e conveniente para todos; iii) 

tirar proveito da bicicleta; iv) partilhar o espaço; v) transporte público inteligente. 

Este documento contém uma visão consensualizada com os serviços competentes da CML 

na área da Mobilidade e Gestão Urbana, e constitui deste modo, um referencial da Junta de 

Freguesia para aplicação nas ações de planeamento e de intervenção na área do Parque das 

Nações. As prioridades aí estabelecidas beneficiarão em parte com o alargamento do espaço 

público e a dissuasão da utilização do automóvel atenta às menores exigências de 

disponibilidade de estacionamento que a proposta de alteração do PP3 irá implicar. 

• APEPN- Apresenta três sugestões: 

Concorda com a supressão do silo automóvel previsto no PP3 para a (atual) parcela 3.12.02, 

sugerindo a integração dessa área no recinto da Escola Básica para ampliação do espaço de 

recreio alegando que a área existente é diminuta e que após a conclusão da construção da 

escola, ficará abaixo do mínimo legal face à capacidade de alunos nroH!C'ji"' 
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Solicita que o Plano preveja <:>vnr,,.,.,,.,..,~.,.,n, o r<:>r,<>rtll:o.rn.::.ntn da Rua das Gaivotas em Terra 

(acesso à escola básica), designadamente, a diminuição da das vias (para redução da 

velocidade dos veículos e o aumento segurança das e 

48 de estacionamento à e uma bolsa "Kiss and ride" de ao 

lln,:::,m<>n:rn escolar. Alerta para a necessidade de se programar a obra para o antes 

do início da 2a fase de da escola com vista à prevenção de futuros 

constrangimentos de tráfego automóvel. 

Por último, sugere que a área de estacionamento do Parque de superfície Neptuno, 

localizada junto ao Parque infantil da parcela 3.01 - o único existente na zona sul do Parque 

das Nações - seja integrada na área do equipamento de recreio infantil existente com vista à 

sua ampliação e vocação para outras valências lúdico-desportivas (recreio juvenil; ringue ou 

tabela de basquetebol), proporcionando uma oferta mais adequada aos vários escalões 

etários da procura. 

As sugestões apresentadas serão avaliadas e ponderadas no Capítulo C deste Relatório, 

nomeadamente, quanto à pertinência da sua consideração e integração na proposta de Plano. 
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OBJETIVOS DA ALTERAÇÃO DO PP3 

Por outro em termos de o PDM contempla a criação de novas áreas 

de emprego na cidade de no sentido de promover a mistura de usos e consequentemente, 

diminuir a necessidade de soluções de nomeadamente em veículo individual. Nesse 

sentido, toda a área do Parque das Nações poderá ser entendida como um bom exemplo de 

planeamento de usos do na medida em que nela está localizado um elevado número de postos 

de trabalho. No entanto, reconhecendo o papel central que o estacionamento deve assumir nas 

políticas de mobilidade e transportes 1, o objetivo geral da alteração do PP3, conforme expresso nos 

Termos de Referência aprovados, prende-se com a reorganização e racionalização do 

estacionamento de acesso público. 

Para o efeito, houve necessidade de se proceder previamente á caraterização e balanço da situação 

existente e prevista na área do Plano, com base na informação dos Reparcelamentos e Obras de 

Urbanização efetuados, constituindo-se como cenário de referência à avaliação da oferta de 

estacionamento público, mas também do estacionamento de acesso privado, e como suporte às 

opções consagradas na presente versão de Plano sobre essa matéria. 

Deste modo, a proposta de alteração do PP3, deverá integrar as alterações resultantes das dinâmicas 

territoriais ocorridas desde o início da implementação do Plano, após o desmantelamento da 

exposição mundial da EXP0'98, nomeadamente, no que concerne à localização, limites, áreas, usos 

e demais parâmetros urbanísticos das parcelas com Reparcelamentos efetuados (construídas) e das 

parcelas por reparcelar (a construir). 

Com base no cenário de referência, importa por outro lado, avaliar a adequabilidade das opções 

consagradas no PP3 de 1999, em relação às áreas que faltam executar, e introduzir eventuais 

alterações/ ajustes que se afigurem necessários, tendo em consideração e ponderando: i) as 

propostas apresentadas no âmbito das operações urbanísticas requeridas para as parcelas que 

faltam reparcelar/ construir; ii) as necessidades sentidas pelos gestores, moradores e utilizadores do 

território, conforme sugestões recebidas no âmbito do período de participação pública preventiva da 

presente alteração do Plano, e por último; tendo em consideração o impacto que as novas opções 

ao nível do estacionamento público irão introduzir, sobretudo, no espaço público. 

Deste constituem objetivos da alteração do PP3: 

é consensual que um dos principais fatores no processo de decisão da escolha modal é precisamente a 

isp,::miibilic1adle de estacionamento. 
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.. A "''·"'""'""'v nas Parcelas/ Lotes urbanos, dos critérios para aotaç:ao de estacionamento público e 

no PDM em vigor; 

cerzindo o tecido urbano como um devolvendo o espaço de lazer e 

estadia aos 

• Adequar a localização e oferta dos silos automóveis previstos no nomeadamente, para as 

parcelas 3.12 e 3.27 integradas em «Espaço urbano privado de uso não misto» -«Equipamento 

de utilização coletiva», devendo obedecer os espaços daí resultantes a um estudo cuidado que 

salvaguarde a sua integração e utilização. 

Estas medidas deverão ser articuladas em termos da gestão futura do território com uma política 

específica de mobilidade e estacionamento, associada ao espaço público, que garantam: 

Proteção das zonas residenciais, sobretudo de situações de estacionamento ilegal, através 

da tomada de medidas de regulação; 

Gestão e controle da procura de transporte individual, através das diferentes variáveis 

associadas à oferta de estacionamento passíveis de promover esse controle (quantidade, 

preço, período de permanência, fiscalização); 

Adequação da oferta de estacionamento aos diferentes tipos de utilizadores, nomeadamente 

os: i) residentes; ii) visitantes (por motivo de trabalho, estudo ou lazer), e; iii) utilizadores do 

sistema de mobilidade em transbordo; 

Integração do sistema de mobilidade de forma a permitir a ligação em toda a extensão do 

território, e deste com a estrutura urbana envolvente. 

Em virtude das dinâmicas territoriais ocorridas na zona do atual Parque das Nações, e da 

consequente evolução da solução urbanística implementada na área de intervenção do PP3, 

constituem também objetivos da presente alteração do PP3: 

• Atualizar a informação do Plano de acordo com os Reparcelamentos e Obras de Urbanização 

efetuados e previstos e os Compromissos Urbanísticos assumidos para o local; 

• Avaliar a adequabilidade das opções do Plano de 1999 para as parcelas por reparcelar/ construir, 

ponderando as intenções apresentadas no âmbito das operações urbanísticas requeridas para a 

área do Plano e as necessidades apontadas pelos gestores, moradores e utilizadores deste 

território; 

• Introduzir as alterações/ ajustes necessários de limites, áreas, usos e demais parâmetros 

urbanísticos nas parcelas por reparcelar/ construir e nas Infraestruturas gerais do Plano, em 

consequência do desenvolvimento dos pontos anteriores. 
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PLA.NO DE PORt>~ENOR 3 ZONA SUL AVENIDA DO MARECHAL GOMES DA COSTA i ALTERAÇÃO 

RELATÓRIO SÍNTESE 

4. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

O Plano de Pormenor 3 (designado abreviadamente por Plano ou PP3), corresponde a uma Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) do Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da 

EXPO 98, com aproximadamente 31 ha. 

Situa-se na Zona sul - Avenida Marechal Gomes da Costa, na Freguesia do Parque das Nações e 

apresenta os seguintes limites: 

A norte, o Plano de Pormenor PP1: 

Limite norte da via da PETROGAL e da parcela n.0 3.27; 

Limite norte do Passeio do Adamastor; 

A poente, a linha de caminho-de-ferro do Norte; 

A sul, a Avenida do Marechal Gomes da Costa; 

A nascente, a muralha na frente do rio Tejo e o limite da concessão do porto de recreio. 

Figura 1. Planta de localização da área de intervenção do PP3 

Relativamente ao enquadramento urbanístico, a área do PP3, está confinada a norte pela Rua 

Corsário das Ilhas, pelo limite da parcela 3.27 e respetivos Lotes urbanos que a constituem, e pelo 

Passeio do Adamastor, que estabelecem igualmente os limites sul dos Planos de Pormenor 1 e 2 da 

Zona de Intervenção (Z.I.) da EXPO 98. 

A área do Plano é delimitada a sul e poente por importantes infraestruturas viárias e de transportes: a 

Av. Marechal Gomes da Costa - via existente de 3. 0 Nível da Rede Rodoviária Municipal - que 

promove a ligação da Rua de Cintura do Porto de Lisboa com a 2a Circular, e garante o acesso sul à 

zona do Parque das Nações, por intermédio da rotunda da Expo 98; e a linha de caminho de ferro do 
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Alameda dos 

A Alameda dos Oceanos atravessa Z.l. da EXPO separa a área de 

e estabelece a entre a Avenida Marechal Gomes da Costa e 

outra a Av. D. João Esta via é valorizada como percurso pedonal 

que no seu (incluído na área do decorre do edifício "écran" - edifício 

linear que constitui a sua frente urbana poente virada para o rio (ocupa as parcelas 3.13 a 3. 16) e 

charneira da malha urbana ribeirinha de média densidade, para a malha urbana a poente, de alta 

densidade. O "edifício" constituído por uma grande arcada, de duplo com usos diversos e 

interrompida por "arcos" que garantem os acessos viários e pedonais transversais à Alameda dos 

Oceanos. 

Mais a norte, na zona interseção da Alameda Central com a Av. Fernando Pessoa, destaca-se a 

presença de um objeto singular e de referência na paisagem urbana, a (Antiga) Torre da Sacor/ Porta 

do Mar, e respetivo desenho de pavimento associado. 

A nascente, a área do PP3 é delimitada pela muralha na frente do rio Tejo e pelo limite da concessão 

do porto de recreio, ao longo do qual se desenvolve o Passeio Ribeirinho - Passeio de Neptuno -

elemento singular e relevante, com usos diversos e percursos contemplativas e de relacionamento 

com o rio. 

Salienta-se a existência de importantes equipamentos de saúde e de ensino, cujo âmbito de 

abrangência extravasa o limite do PP3. É o caso do "Hospital Particular CUF Descobertas" e do 

"Externato João XXIII" (Escola Básica 123/ Jardim de Infância e Creche), localizados na extremidade 

norte/ poente do Plano. 
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ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

nível dos Instrumentos de Gestão Territorial, são eficazes o Plano 

de Lisboa Plano 

Zona de 

Plano de Pormenor 3 Zona Sul- Avenida do Marechal Gomes Costa 

Portaria 1 , constitui objeto da presente 

5.1. Enquadramento no PROT AML 

de Ordenamento do 

de Lisboa (PDM) e 

publicado pela 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT AML) 3 

constituí o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais, que devem adaptar-se às 

op1;0E!S estratégicas, orientações e determinações resultantes do Plano Regional. 

A proposta do PROT, apresentada para a AML, fundamenta-se em quatro prioridades essenciais: 1) 

Sustentabilidade ambiental; 2) Qualificação metropolitana; 3) Coesão sócio territorial e 4) 

Organização do sistema metropolitano de transportes. 

Na área em presença, têm especial enquadramento, as prioridades estabelecidas em 2) e 4) que 

designadamente: a recentragem e o ordenamento da AML, em articulação com o Estuário do 

o desenvolvimento de novas centralidades metropolitanas; o complemento e consolidação de 

uma estrutura de acessibilidades em rede; a implementação de medidas indutoras de um progressivo 

reforço do transporte coletivo, privilegiando o transporte ferroviário e fluvial complementando uma 

coerente e consolidável estrutura radio-concêntrica de acessibilidades. 

5.1.1. Opções Estratégicas: 

A Estratégia territorial da AML coloca a área do PP3 na dimensão territorial denominada de Área 

Metropolitana Central, a qual de acordo com as Dinâmicas Territoriais, é classificada como Espaço 

Emergente. Estes espaços correspondem a áreas com potencialidades para protagonizarem 

transformações positivas na AML, tanto no que respeita ao desenvolvimento de funções 

especializadas e novos usos, como à reestruturação e qualificação urbana e ambiental de setores 

importantes da estrutura urbana. Neste âmbito, os espaços ribeirinhos podem ter um papel destacado 

na requalificação da vida metropolitana, oferecendo condições privilegiadas para o recreio, lazer e 

turismo na ligação ao mar, aos rios e à natureza, integrando a estrutura ecológica metropolitana, no 

sentido de assegurar o necessário equilíbrio e complementaridade com os valores ambientais, 

designadamente os das áreas classificadas. 

2 publicada no Diário da República. 1• Série- B, n° 303 de 31 de dezembro. 
3 ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros 6812002. publicada no Diário da República 82 I Série-8. de 8 de 
abril 
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área do das que a zona de do PP3, encontra-se também 

classificada como Área com Potencialidade de Reconversão e Renovação. Em função da sua 

na da marcadas por ocupações 

obsuletas 

desenvolvimento 

inovadoras. 

que 

novas centralidades rnt::.trnnnl 

5.1.2. Esquema do Modelo Territorial: 

reconvertidas criam condições ao 

com a instal<:>çi:io de ativídades dinâmicas e 

A área de intervenção do PP3 insere-se na Unidade Territorial 2 Lisboa -Centro Metropolitano, 

subunidade Coroa Envolvente de Lisboa, que encerra a quase totalidade do limite administrativo de 

Lisboa. Ao nível das Ações Urbanísticas mais importantes a empreender para a implementação do 

Esquema do Modelo Territorial do PROT AML, têm aplicação, na área do Plano, as decorrentes da 

sua inserção em "Área Urbana a Articular e/ou Qualificar". Nestas áreas, aplicam-se, ao nível dos 

Instrumentos de Planeamento Territorial (IPT) as seguintes normas orientadoras estabelecidas no 

ponto 3.2 do do capítulo IV do PROT AML: 

• Concretizar a articulação interna, funcional e urbanística, destes territórios, assim como as 

relações com os territórios envolventes, através do reforço das acessibilidades locais e 

metropolitanas, da qualificação dos núcleos degradados e da criação e valorização de espaço 

público associado à implementação da Rede Ecológica Metropolitana; 

• Concretizar os mecanismos de classificação e proteção das áreas ribeirinhas. assim como a 

definição das áreas a afetar as atividades de recreio e lazer, salvaguardando os valores naturais 

e o património paisagístico; 

• Rever os índices urbanísticos que permitam o aumento das áreas afetas a espaço público, 

espaços verdes, espaços para equipamentos coletivos, rede viária estruturante e áreas de 

circulação de peões e de estacionamento, nas áreas urbanas existentes e nas novas áreas 

urbanas a urbanizar; 

• Promover a relocalização, reconversão ou modernização das áreas industriais em situação de 

declínio, abandono ou que causem problemas graves ao sistema urbano vizinho( ... ) privilegiando 

novos usos compatíveis com a proximidade habitacional, em particular os serviços de apoio às 

atividades e a criação de espaço público. 

A área de intervenção do PP3 não abrange áreas da Rede Ecológica Metropolitana (REM) da 

Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), no entanto, localiza-se 

marginalmente à Área Estruturante Primária (AEP) do Estuário do Tejo, elemento central da AML de 

relevância e referência da cidade e ao nível nacional. 

18 
Câmara Municipal de Lisboa 
DMU 1 DP Divisão de Planeamento Territorial 



RELATÓRIO SÍNTESE 

5.1.3. Adequabílidade da proposta de alteração do PP3 à estratégia metropolitana de 

desenvolvimento territorial adotada no PROT AML 

obstante estar -se uma a um Instrumento de Gestão Territorial (IGT) 

é anterior ao PROT AML e, nesse não ter tido em consideração as suas 

tendo presente o contexto atual da área de intervenção do PP3 e os 

objetivos preconizados na presente alteração, considera-se que as op,~oe~s tomadas no presente IGT 

não colocam em causa a estratégia metropolitana de desenvolvimento territorial estabelecidos no 

PROT para a AML, e em particular, para área em presença, indo nalgumas das propostas ao 

encontro das suas diretrizes, nomeadamente ao nível da reorganização e racionalização do 

estacionamento de acesso público, da promoção e aposta na oferta turística, do alargamento do 

espaço público e das áreas para equipamentos coletivos e definição das áreas a afetar às atividades 

de recreio e lazer. 

5.2. Enquadramento no PDM 

O PDM de Lisboa- Aviso n.0 11622/2012 publicado no Diário da República, 2.a Série, n. 0 168 de 30 

de agosto de 2012, define um conjunto de orientações que se refletem na estrutura e conteúdo da 

sua normativa, privilegiando a salvaguarda e a valorização das suas componentes ambientais e 

patrimoniais urbanas, como forma de promoção e reforço da imagem da cidade. 

O PDM em vigor assenta em quatro eixos estratégicos fundamentais: 

• Afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais; 

• Regenerar a cidade consolidada; 

• Promover a qualificação urbana; 

• Estimular a participação e melhorar o modelo de governação. 

Estes por sua vez refletem-se nas seguintes prioridades estratégicas: 

• Mais famílias a residirem em Lisboa; 

• Mais empresas e mais empregos; 

• Mais reabilitação e melhor aproveitamento do edificado; 

• Melhor espaço público e mais áreas pedonais; 

• Integrar a frente de rio na Cidade; 

• Menos carros a circular, mais transportes públicos e suaves; 

• Mais verde e mais eficiência energética. 

O PDM define o modelo de organização espacial e a estratégia de desenvolvimento do território 

municipal, a classificação do solo e as regras e parâmetros aplicáveis à ocupação, uso e 

transformação do solo. 

Para a área do PP3, de acordo com os elementos constituintes do PDM (planta de ordenamento, 

planta de condicionantes e regulamento), são estabelecidas as seguintes condições: 
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5.2.1. Planta de Ordenamento- Qualificação do Espaço Urbano 

Espaços Consolidados 11, 

• Espaços Centrais e Residenciais - Traçado Urbano que se regem pelo disposto nos 

artigos 40° a 46°, li, 

• Espaços de Uso Especial de Equipamentos, que se regem pelo disposto no artigo 54°, 

subseção IV, secção 11, Capítulo IV); 

• Espaços Verdes Ribeirinhos, cujas disposições regulamentares se encontram no artigo 

53°, subseção III, secção 11, Capítulo IV). 

b) Espaços a Consolidar (artigo 58°, secção III, Capítulo IV) 

• Espaços Centrais e Residenciais, que se regem pelo disposto nos artigos 59° e 60°, 

subseção I, secção III, Capítulo IV); 

• Espaços de Uso Especial de Equipamentos, cujas disposições regulamentares se 

encontram no artigo 65°, subseção IV, secção III, Capítulo IV. 

Relativamente ao Património Edificado e Paisagístico, identificam-se os seguintes bens 

integrados na Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico (CMPEP): 

• 33.58 - Conjunto arquitetónico do Parque das Nações (Espaços Públicos: Prémio Valmor e 

Municipal de Arquitetura 1998); 

• 33.60- (Antiga) Torre da Sacar/ Porta do Mar, 3.34.01. 

5.2.2. Planta de Ordenamento- Estrutura Ecológica Municipal 

Na área do PP3 identificam-se os seguintes sistemas integrados na estrutura ecológica municipal: 

a) Estrutura Ecológica Fundamental 

• Sistema de Corredores Estruturantes, cujas regras se encontram definidas no artigo 12°, 

subseção I, secção I, Capítulo 11; 

• Sistema Húmido, que se rege pelo disposto no artigo 13°, subseção I, secção I, Capítulo 11. 

b) Estrutura Ecológica Integrada 

• Espaços Verdes (passeio ribeirinho), cujas disposições regulamentares se encontram no 

artigo 14°, subseção I, secção I, Capítulo 11; 

• Eixos Arborizados, que obedecem ao disposto no artigo 16°, subseção I, secção I, 

Capítulo 11. 
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5.2.3. Planta de Ordenamento - Sistema de Vistas 

• Subsistema de ângulos de visão; 

• Subsistema da frente ribeirinha- setor oriental, regras se encontram definidas no 

artigo 18°, 11, secção I, IL 

5.2.4. Planta de Ordenamento - Riscos Naturais e Antrópicos I e 11 

• Ponto de Máxima Acumulação - Bacia < 5ha; 

• Vulnerabilidade às Inundações Moderada e Suscetibilidade ao efeito de maré direto, 

cujas disposições regulamentares se encontram no artigo 22°, subseção III, secção I, 

Capítulo 11; 

• Suscetibilidade de Ocorrência de Movimentos de Massa em Vertentes Muito Elevada 

(faixa no sentido Norte/ Sul que atravessa a Av. Marechal Gomes da Costa), cujas regras se 

encontram definidas no artigo 23°, subseção III, secção I, Capítulo li; 

• Vulnerabilidade Sísmica dos Solos Elevada e Muito Elevada, que obedecem ao disposto 

no artigo 24°, subseção III, secção I, Capítulo 11. 

5.2.5. Planta de Ordenamento - Condicionantes de Infraestruturas 

• Sistema de Drenagem - Rede Principal e Sistema lntersector Existente, cujas 

disposições regulamentares se encontram no artigo 36°, Capítulo III. 

5.2.6. Planta de Ordenamento- Acessibilidades e Transportes 

• Na área do Plano identificam-se dois arruamentos e uma interseção pertencentes à Rede 

Existente de 3° Nível - Rede Rodoviária Municipal (Av. Marechal Gomes da Costa e 

Alameda dos Oceanos), que obedecem ao disposto no artigo 70°, secção 11, Capítulo V e 

Anexo VI; 

• Estacionamento - Zona O, cujas regras se encontram definidas nos artigos 73° a 79°, 

Seção IV, Capítulo V e Anexos X e XI. 

5.2.7. Planta de Condicionantes - Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública I e 11 

• Servidão do Aeroporto de Lisboa (ANA); 

• Servidão Militar Aeronáutica (MDN); 

• Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa {APL); 

• Gasoduto e respetiva Faixa de Servidão (GALP Energia); 

• Domínio Hídrico- Traçado indicativo da margem (INAG- Instituto da Água). 
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5.3. Enquadramento no PU 

O Plano de 

no Diário da 

da Zona de 

Série B, 162 de 15 de revisto 

Portaria 0 640/94 ;;u1um..;au1a 

Portaria n. 0 1130-B/99 

no Diário da 1a Série- B, o 303 de 31 de dezembro- ANEXO I, constitui-se 

como elemento de referência para elaboração da proposta de alteração do PP3. 

Genericamente, na área do PP3, aplicam-se as disposições do Regulamento do PU no que se refere, 

à conceção do espaço, aos seus objetívos, estratégias e conceitos, às classes e categorias de 

espaço e disposições específicas aplicáveis, assim como definições e conceitos. 

As disposições do PU na sua área de aplicação. e concretamente, na área do presente PP3, 

prevalecem sobre as constantes no PDM de Lisboa. A modificação sobre essas disposições só é 

passível mediante um dos seguintes meios: i) Revisão do PU; ii) Ajustamento de pormenor da rede 

rodoviária ou dos limites físicos das categorias de espaço, sem prejuízo da manutenção dos valores 

globais da área bruta de construção ou de pavimentos e de usos regulamentados; iii) Aprovação dos 

planos de pormenor {PP1 a PP6), suas alterações ou revisões. 

5.4. Enquadramento no PP3 de 1999 

O Plano de Pormenor 3 - Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa, aprovado pela 

Portaria n." 1357/95 de 16 de novembro, apresentando a sua última revisão na Portaria n" 1130-

B/99 publicada no Diário da República, 1a Série- B, n.0 303 de 31 de dezembro- ANEXO I, constitui

se como elemento de referência por ser objeto da presente alteração. 

O Plano corresponde à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG)- PP3, delimitada no 

Plano de Urbanização da zona de intervenção da EXPO 98, que foi desenvolvida tendo como objetivo 

a caraterização do espaço urbano e a definição de regras para a urbanização, edificação, 

implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva concretizando 

propostas de ocupação. 

O PP3 é composto essencialmente por duas zonas urbanas (PER) onde os edifícios e espaços 

singulares constituem pólos estruturantes e de referência na malha urbana e por três zonas urbanas 

(PUR) onde as continuidades e conjuntos urbanos são mais determinantes na imagem urbana, 

definindo os seus eixos áreas estruturantes, representando assim um papel preponderante na 

estratégia de desenvolvimento na área de intervenção da EXPO 98. 

Deste modo o PP3 apresenta as disposições sobre a divisão, reparcelamento e parcelamento dos 

solos com a respetiva indicação dos lotes onde se situam os imóveis e equipamentos e a 

possibilidade de alteração por forma a disciplinar a sua integração na paisagem, a localização e 
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""'"''"~"' urbanística dos 

ativídades de interesse 

Estabelece assim a ""',"',""""' 

de quer para novas 

das fachadas dos edifícios e 

espacial das demais 

sobre os usos do solo e 
..,.,,,,....,.,,.,.,,,""'" das edificações 

dos espaços livres. 

Desta forma o potencia a organização das áreas que o a coerência estética do 

edificado e a beneficiação das condições de acesso, estacionamento, bem como dos espaços 

públicos. A dinamização e a criação de novos equipamentos, espaços públicos, parque habitacional 

que reforcem as necessidades e simultâneamente assegurem a correta articulação das obras de 

urbanização já estabelecidas no Plano de Urbanização a estes novos programas ao território. 

O plano propõe a criação de condições normativas para todas as entidades públicas e privadas. 

No que respeita ao estacionamento público e privado, o Plano estabelece o número de lugares 

integrados nas parcelas, através do "Quadro de síntese das parcelas do PP3" - ANEXO I e condições 

específicas relativas ao estacionamento privado. Em tudo o restante, aplicam-se as disposições do 

regulamento do PU sobre esta matéria. 

A modificação das disposições do PP3, só pode efetuar-se mediante um dos seguintes meios: i) 

Revisão do Plano; ii) Ajustamento de pormenor da rede rodoviária ou dos limites físicos das parcelas, 

sem prejuízo da manutenção dos valores globais da área bruta de construção ou de pavimentos e de 

usos regulamentados; iii) ou através das alterações previstas nos artigos 8. 0 e 9.0 do Regulamento do 

PP3, i.e., "Alteração de uso em espaço urbano privado de uso misto" e alterações na programação, 

localização e parâmetros urbanísticos dos "Equipamentos de utilização coletiva e Equipamento 

turístico". 
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B. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

1. BALANÇO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO E DO PLANO DE PORMENOR 3 

Decorridos cerca de 15 anos após a entrada em vigor da revisão do Plano de Urbanização da Zona 

de Intervenção da EXPO 98 e dos respetivos Planos de Pormenor4 que desenvolvem as Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) do PU, apresenta-se um balanço geral destes 

Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis, com particular incidência na edificabilidade e sua 

distribuição pelos diversos usos, por comparação com os parâmetros definidos no "Quadro de síntese 

das UOPG- planos de pormenor", anexo ao Regulamento do PU- ANEXO I. 

Importa salientar que o PU estabelece para o conjunto das 6 UOPG correspondentes aos Planos de 

Pormenor, áreas brutas totais por uso (referimo-nos à "Área bruta de pavimentos (metros quadrados)" 

do Quadro síntese das UOPG), admitindo a conversão de usos por compatibilidade (habitação, 

serviços, comércio e restauração) dentro dos limites máximos definidos e de acordo com as 

condições estabelecidas na alínea b) do n.0 2 do artigo 5.0 do Regulamento do Plano de Urbanização. 

Deste modo, o balanço da concretização do PP3, não poderia deixar de ser enquadrado no contexto 

do PU, não obstante uma avaliação mais detalhada da área objeto da presente alteração, que servirá 

de suporte e fundamentação às opções consagradas no capítulo C "Proposta de Plano" deste 

documento, sobretudo no que concerne às questões do estacionamento público e privado. 

Para o efeito, foram utilizados e considerados os dados disponibilizados pela sociedade Parque 

EXPO 98, SA (atualmente em fase de liquidação), entidade então responsável pela realização do 

projeto de reconversão e reordenamento urbano da zona de intervenção da Exposição Mundial de 

Lisboa de 1998, após a sua realização e desmantelamento, e pela promoção e consolidação integral 

da zona de intervenção da EXPO' 98, correspondente ao atualmente denominado «Parque das 

Nações». 

A informação disponibilizada, corresponde à monitorização efetuada pela Parque Expo 98, SA, ao 

longo da execução do PU e dos respetivos Planos de Pormenor concretizados através dos Projetas 

de Caraterização e Reparcelamento, até ao presente ano de 2015, e consubstanciada nos seguintes 

elementos: 

• Quadro Comparativo dos valores totais de área bruta de pavimentos, do Plano de Urbanização e 

dos Projetos de Caraterização/ Reparcelamento dos Planos de Pormenor; 

• Quadro síntese, por Plano de Pormenor (PP1 a PP6), com informação dos Reparcelamentos 

aprovados e parcelas por reparcelar (identificação das parcelas e lotes; área bruta de 

4 Aprovados pelas Portarias n° 1 i 30-8/99 e 1130-C/99 de 31 de dezembro, publicadas no Diário da República, 

1• Série 8, n° 303 
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usos; n. de de estacionamento e privado e respetiva área de 

dos Planos de Pormenor PP1. PP2 

Planta do das de novembro de 

os nnliltu'n'"'"' das Parcelas/ lotes 

na foram atualizados até essa data, na 

área do as dos edifícios e a rede 

viária do/s Plano/s; 

• Relatório da Revisão do Plano de Urbanização da Z.L da EXP0.98; 

• Regulamento e Plantas do PU e dos respetivos Planos de Pormenor; 

A informação supra foi complementada com levantamento efetuado no local e recolha de informação 

sobre compromissos urbanísticos existentes e operações urbanísticas requeridas para a área do 

presente PP3. 
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RELATÓRIO SiNTESE 

1.1. Edificabilidade 

O Plano de Urbanização estabelece para a sua área de intervenção, quatro classes de espaço 

distintas5
, que consoante o uso diferenciado e dominante do solo, se dividem em diversas 

categorias de espaço, conforme previsto no artigo 4. 0 do seu Regulamento- ANEXO I. 

O Plano de Pormenor 3 aprovado pela Portaria n.0 1130-8/99 previa a constituição de 32 

parcelas, destinadas à edificação e enquadradas em duas classes de espaço distintas: na classe 

de «Espaço urbano privado de uso misto», dividida em áreas Habitacionais de média e alta 

densidade e áreas Multiuso; e na classe de «Espaço urbano de uso não misto» integrando áreas 

de «Equipamento de utilização coletiva» e «Equipamento de infraestrutura e serviço urbano», 

de acordo com a distribuição geográfica representada esquematicamente na figura seguinte: 
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Ha • Hablladonel I alta densidade 
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'~if./1 
I 

' ___ I 

, 

Figura 2. Planta indicativa da distribuição das categorias de espaço do PP3 de 1999 

5 «Espaço urbano privado de uso misto»; «Espaço Urbano de uso não misto>>; «Espaço urbano de utilização 

pública» e «Espaço hídrico». 
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Os usos admitidos para cada categoria de espaço, e compatibilidade 

Regulamento do PU, em com outros usos, encontram-se previstos nos e 8. 

a categoria de espaço «Habitacionah• da categoria de espaço 

«Multiuso», é o na 

bruta de na a afetação ao 

categorias são admitidos os usos de habitação, 

o uso habitacional deverá ser ~ 70% da área 

de deverá ser 2: 30%. Em ambas as 

de utilização coletiva, comércio/ 

restauração, equipamento turístico e equipamento de infraestrutura e serviço urbano, com exceção do 

uso de indústria/ armazém. Na categoria de espaço «Habitacional», também não são admitidas áreas 

correspondentes a grandes superfícies de comércio6 

De acordo com a alínea a2) do artigo 5. 0 do regulamento do PU, a categoria de «Espaço urbano 

privado de uso misto» - «Habitacional», subdivide-se em alta (Ha), média (Hb) e baixa (Hb) 

densidade, consoante o valor limite da «Densidade global» permitido, que corresponde ao "valor do 

quociente entre o total do número de fogos e a área da parcela de terreno global em que se 

implantam, referida em fogos/hectare". Esses parâmetros constam no Quadro de «Espaço urbano 

privado de uso misto)) da alínea a) do n.0 2 do artigo 5. 0 do regulamento do PU- ANEXO I. 

É admitida a conversão dos usos para outros usos compatíveis, desde que o somatório das áreas 

brutas afetas à habitação, serviços e comércio/ restauração do Plano de Urbanização não exceda 

respetivamente 0,60, 0,40 e 0,10 dos valores globais afetos a esses mesmos usos no "Quadro de 

síntese das UOPG- planos de pormenor", anexo ao Regulamento do PU- ANEXO I, e conforme 

demonstrado na tabela seguinte: 

HABITAÇÃO 
COMÉRCIO/ 

SERVIÇOS 
RESTAURAÇÃO 

TOTAL 

QUADRO DE SÍNTESE DAS UOPG 1.239.465 636.479 198.670 2.074.614 

LIMITES MÁXIMOS (a) 1.244.768 829.845 207.461 2.282.074 

COEFICIENTE (b) 0,60 0,40 0,10 

(a) a que se refere a alínea b) do n° 2 do artigo 5. 0 do regulamento do PU- Portaria 1130-B/99 

(b) aplicado ao valor total de 2.074.614 m2 (Habitação + Serviços + Comércio/ Restauração) do Quadro de 

Síntese das UOPG 

Tabela 1. Conversão dos usos Limites máximos admitidos no PU para Habitação, Serviços e Comércio/ 

restauração 

Entenda-se por comércio ~ 2500m2 
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Ainda a propósito do Comércio/ restauração, o PU determina que este uso deve confinar-se às 

locali;~a~:ões e áreas programadas nos planos de pormenor, pelo que se deve limitar o seu aumento e 

Os urbanísticos das parcelas afetas a Equipamento de utilização coletiva podem ser 

alterados para satisfazer as exigências de atualização da sua programação, conforme artigo 9.0 do 

regulamento do PP3 de 1999- ANEXO I. 

Para os restantes usos de Equipamento turístico, Equipamento de Infraestruturas e serviço 

urbano e Indústria/ armazém, não foram estabelecidos nos regulamentos do PU e do PP3 de 1999, 

limites máximos de área bruta de pavimentos a considerar, entendendo-se que as áreas totais afetas 

a esses mesmos usos indicadas nos Quadros de síntese dos referidos Planos são apenas valores de 

referência que podem ser alterados. 

Deste modo, o PU permite uma flexibilização e transferência de áreas entre usos desde que o 

valor global de área bruta de pavimentos afeta a todos os usos admitidos no PU (excluindo os 

Equipamentos de utilização coletiva) não ultrapasse o valor global do Quadro de síntese das UOPG 

para esses mesmos usos. 

De acordo com os dados disponibilizados pela Parque Expo, constata-se que no âmbito dos 

Reparcelamentos efetuados, foram introduzidas alterações ao PP3 de 1999, em relação às 32 

parcelas inicialmente previstas, respetivos polígonos, áreas e parâmetros urbanísticos, tendo

se assistido a uma "transferência" de áreas de construção entre usos, com um ligeiro aumento do 

valor global de "Área bruta de pavimentos (metros quadrados) definida para o Plano no Quadro 

Síntese da Portaria n.0 1130-B/99. Essas alterações serão explicitadas nos pontos seguintes. 

1.1.1. Balanço da Execução no âmbito do PP3 

No ANEXO 11 apresenta-se o balanço da execução do Plano, tendo como referência os parâmetros 

urbanísticos definidos no "Quadro de síntese das parcelas do PP3 aprovadas na Portaria 1130-B/99" 

e com base na informação dos projetas de Reparcelamento efetuados e previstos "Quadro de 

síntese das parcelas do PP3- Balanço da Execução do Plano". 

Deste modo, das 32 parcelas previstas no Plano inicial, 8 Parcelas/ Lotes urbanos estão ainda 

por construir, conforme identificado na figura seguinte e são respetivamente: 3.01.01; 3.12.02; 3.19; 

3.21; 3.22; 3.23.01; 3.23.02; 3.27.03. 

28 
Câmara Municipal de Lisboa 

novembro 2016 DMU DP 1 Divisão de Planeamento Territorial 
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RELATÓRIO SiNTESE 

PARCELAS I LOTES URBANOS 

~~~ ~ 1 Construído 

A construir 

Figura 3. Planta das Parcelas/ Lotes urbanos de acordo com os Reparcelamentos efetuados e previstos 

Em termos gerais, e face ao indicado no PP3 de 1999, há um aumento da área de construção 

afeta aos usos habitacional (+7%) e de equipamento coletivo (+31%). Por outro lado, verifica-se 

uma "transferência" de área para outros usos não contemplados no Plano de 1999 mas 

admissíveis na área do Parque das Nações nos termos do PU, que por sua vez estabelece um 

regime próprio de transferência de edificabilidade e de flexibilidade de usos. É o caso da 

parcela 3.27.01 onde se localiza o edifício recentemente inaugurado do "Pingo Doce", com 936,73m2 

e que inclui áreas de construção afetas a comércio/indústria/ armazém e da parcela 3.21 para a 

qual se propõe a instalação de um estabelecimento hoteleiro com 24.640m2 de área de construção 

afeta ao uso de Equipamento turístico. 

Em contrapartida, assistiu-se a um decréscimo acentuado dos Serviços, que actualmente 

representam apenas 35% da área bruta prevista no Plano de 1999 para esse uso. Por sua vez, os 

equipamentos de infraestrutura urbana e o comércio/ restauração cumprem sensivelmente os 

valores do PP3 de 1999, apesar de neste último verificarem-se algumas oscilações nas áreas e na 

localização nas parcelas de acordo com a coluna "Comércio/ restauração" do "Quadro de síntese das 

parcelas do PP3- Balanço da Execução do Plano"- ANEXO 11. 
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.1.2. Balanço da Execução no âmbito do PU 

.nnrrmrn"' referido a "transferência" de áreas entre usos encontra-se prevista no 

Plano de Urbanização, que a do balanço de do PP3 não poderia ser 

dissociada da avaliação do conjunto das UOPG que compõem o PU. 

Deste considerou-se a informação pela Expo relativa às áreas totais de 

construção por uso de cada UOPG/ Plano de Pormenor, considerando os parâmetros dos Projetos de 

Caraterização/ Reparcelamentos efetuados e por concretizar. 

De acordo com o "Quadro Comparativo (Plano de Urbanização- Caraterízacão/ Reparcelamentos)" 

do ANEXO III verifica-se que: 

• A área total de construção do PU de acordo com os projectos de Caraterização/ 

Reparcelamento das UOPG que o compõem é ligeiramente superior à área global 

prevista na Portaria 1130-B/99, com um diferencial de cerca de 12.603,11 m2
. Porém esse 

diferencial não pode ser considerado uma vez que o PP6 de 19997 não define a área bruta 

de pavimentos em determinadas parcelas afetas a equipamento de utilização coletiva e 

equipamento de infraestrutura e serviço urbano (conforme previsto no artigo 20.0 do 

regulamento do PP6) que agora foram contabilizadas. Não obstante, a área total 

distribuída pelos restantes usos, cumpre o valor global estabelecido no PU de 1999 

para o somatório desses mesmos usos. 

• As áreas totais de Habitação, Serviços e Comércio/ restauração são inferiores às áreas 

definidas para cada uso no PU de 1999. Enquanto os usos de comércio/ restauração e 

habitacional se aproximam dos 100% face ao preconizado no PU, no uso de serviços, há 

uma redução muito significativa na ordem dos 155.469,43 m2 de área de construção o que 

representa uma concretização de apenas 76% do mesmo uso face ao previsto no PU 

inicial. 

Em todo o caso, há um saldo de área em cada um desses usos para atingir os valores 

do PU e os limites máximos estabelecidos em função de uma eventual conversão de 

usos; 

• Por sua vez, os usos de Equipamento turístico, Industria/ armazém e Equipamento 

coletivo tiveram um aumento de área de construção face ao estabelecido PU, 

salientando-se o acréscimo exponencial da área afeta a turismo (cerca de quatro vezes mais 

face ao preconizado no PU de 1999). A área de Equipamento de Infraestrutura e serviço 

urbano sofreu uma ligeira redução ficando nos 95% em relação ao estabelecido no PU 

para esse mesmo uso. 

7 
de acordo com o "Quadro de síntese das parcelas do PP6" aprovado pela Portaria 130-C/99 
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• Apesar das oscilações de áreas entre usos com maior relevância nos usos de 

1.1.3. 

serviços e de equipamento turístico (aumento), a repartição da área total 

menos 

diversos usos continua a ser muito semelhante à distribuição 

PU de 1999. O uso dominante é o habitacional seguido dos serviços 

coletivos Os usos de e de 

estão agora sensivelmente equiparados, seguindo-se os usos 

de Equipamentos de Infraestrutura e serviço urbano e Indústria/ 

armazém, que representam individualmente apenas 1% da área total de construção do PU. 

Conclusões 

De acordo com a avaliação efetuada, conclui-se o seguinte: 

• As alterações de áreas e de usos verificadas na área do PP3, enquadram-se nas 

disposições estabelecidas no PU; 

• Ainda não foram esgotadas as áreas de Habitação, Serviços e Comércio/ restauração 

previstas no Plano de Urbanização para a totalidade das UOPG, existindo alguma 

flexibilidade para se promover a "transferência" de áreas entre usos, até aos limites máximos 

estabelecidos no PU para esses mesmos usos; 

• Para os restantes usos (Equipamento turístico, Industria/ armazém, Equipamento coletivo e 

Equipamento de infraestrutura e serviço urbano) o PU não estabelece limites máximos, 

mas apenas valores de referência; 

• Os usos de Indústria/ armazém e de Comércio do edifício do "Pingo Doce" construído 

numa pequena área da Parcela/ Lote urbano 3.27.01 (cerca de 12% da parcela), 

inicialmente toda ela destinada a «Espaço urbano de uso não misto» -«Equipamento 

de utilização coletiva», justificam a alteração da respectiva categoria de espaço para 

"Industrial", sem que tal signifique uma redução das áreas afecta àquela categoria de espaço 

na área do PP3 

• O uso de Equipamento turístico proposto para a parcela 3.21 e não previsto no Plano 

inicial, é compatível na categoria de «Espaço urbano privado de uso misto» -

«Multiuso» onde se integra (de acordo com o n.0 5 do artigo 9.0 do regulamento do PP3 de 

1999). 
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satisfazer as de 

seu 

da sua programação - ANEXO I. 

RELATÓRIO SÍNTESE 

e localizados 

ser alterados para 

O Plano prevê ainda a possibilidade de alteração da localização da parcela afeta a 

equipamento de utilização coletiva, para outra parcela com configuração, dimensão e articulação 

urbana mt'"''""'"'"''"' na classe de «Espaço urbano privado de uso misto», com a qual 

'-'UI'"''-'"'v a equipamento de utilização coletiva. permutará, mantendo a 

O uso de equipamento poderá enquadrar-se na classe de «Espaço urbano de uso não misto» -

«Equipamento de utilização coletiva» e «Equipamento de Infraestrutura e serviço urbano», em que a 

utilização está vinculada a esses usos; ou na classe de «Espaço urbano privado de uso misto» -

«Multiuso», «Habitacional)) e «industrial», onde poderá coexistir com outros usos compatíveis. 

A programação dos equipamentos para a área do PP3 (Plano de 1999), encontra-se prevista na 

"Planta de Equipamentos do Plano de Urbanização", que constitui um elemento complementar e 

deste modo, não vinculativo. 

Na figura e quadro seguintes identificam-se os equipamentos de utilização coletiva e 

equipamentos de infraestrutura e serviço urbano programados no âmbito do PP3 de 1999, de 

acordo com a informação estabelecida no PU e no "Quadro de síntese das parcelas do PP3" -

ANEXO I, e apresenta-se o balanço da sua execução. 
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RELATÓRIO SÍNTESE 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

SEGUi~ SOCIAL 
EQUfPM1ENTO INTEGRADO 

DA SEGURANÇA SOCIAL 

CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

SEGUTÇ1 

PS POLICIA OE SEGURANÇA PUBLICA 

ENSINO E FORMAÇÃO 

E61,2,J ESCOLA BÁSICA I EB 1.2.3 I 

11.!1 • JARDIM OE INFÂNCIA 

III ESCOLA SECUNDARIA IES) 

CULTURA 

~~ EQUIPAMENTO CULTURAl 

HOSPITAl PARTICULAR 

EQUIP DE INFRAEST E SERVIÇOS URBANOS 

ED ESTAÇÁOELEVATóRIA 

lPACl POSTO ABAST COMBUSTivEIS 

lPSTl SUBESTAÇÃO ELéCTRICA 

Figura 4. Planta dos Equipamentos previstos no âmbito do PP3 de 1999 
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PLANO DE PORMENOR 3- ZON/\ SUL AVENíDA. DO MARECHAL GOMES DA COST.A i ALTERAÇÃO 

PP3- EQUIPAMENTOS- Balanço da Exerução do Plano 

Equipamentos de utlliz;Çio coletiva 

3.19 E c css Equipamento mtegrado 
2.215,00 

da Segurança Social 
Segurança SOda( 

Creche e Jardim de a 
Infância 

3.06 Hm n.a. 

Sesu<ança Públíta PSP 
Policia de Segurança 
Pública 

327 Ec 
I Jl Escola Básica (EB 1,1,3) + 

EB1,2,3 Jardim de Infância 
19.191,00 

-eFormaçlo 

3.12 Ec ES Escola secundária (ES) 20.485,00 

CUltura 3.34 Ec c Equipamento Cultural 972,00 

Saúde 326 Ec H Hospltaf Particular 10.735,00 

Equip. não previsto no Plano (ampliação do Hospttal Particular) 

~dell>trae--e~urbanos 

3.29 B Ef Estação Elevatória 528,00 

3.01 

3.24 

TOTAL 

Reparcelamentos efetuados 

D Parcelas por repa reei ar 

Hm PAC PostodeAbastedmentode n.a. 

PST SUbestação Bétrica 699,00 

xxx Valores diferentes dos da Portaria 1130·8/99 

Tabela 2. Equipamentos - Balanço da execução do PP3 de 1999 

1.2.1. Equipamentos de Utilização Coletiva 

RELATÓRIO SÍNTESE 

REPAIICElAMENTOS{éeluádos eprevisl.<)$) 

I.OCAIJZ'.O.(:Ao 4REAtm>) 

3.000,00 3.19 2.215,00 3.000,00 Programado 

n,a, 1.383,00 Construido 

1.388,00 3.06 

n,a, 0,00 Anulado 

6.500,00 3.27,02 8 920,00 7.300,00 Construido 

6.500,00 1.12.01 16.870,00 10.371,50 Construido 

1.642,00 3.34 972,00 1.642,00 Con5truldo 

22.581,00 3.26 10.735,00 22.581,00 Construido 

3.23.01 1 '::lb'1,06 11 200,00 Programado 

0,00 329 528,00 0,00 Construido 

201,00 3.o1.02 1.056,00 201,00 Construido 

1.000,00 3.24 699,00 1.000,00 Construido 

42.812,00 58.678,50 

Para a área do PP3 (de 1999), foram programados e localizados 7 equipamentos de utilização 

coletiva de ensino e formação, cultura, saúde, segurança social e segurança pública, dos 

quais 5 encontram-se construidos, 1 mantém-se como programado CSS - Equipamento 

integrado da Segurança Social da parcela 3.19 e 1 foi anulado a PSP - Polfcia de Segurança 

Pública na parcela 3.06 e. 

Entretanto, foi solicitado que a parcela/ Lote 3.23.01 fosse afeta ao uso de equipamento de 

utilização coletiva com vista à ampliação do "Hospital Particular CUF Descobertas" localizado 

na parcela 3.26, conforme compromisso n.0 4 identificado no ponto 2 do presente capítulo deste 

Relatório. 

As duas escolas previstas para as parcelas 3.12 (ES) e 3.27 (EB1,2,3/ Jl) foram construidas 

numa área de terreno inferior à preconizada para esse fim. Das parcelas originais, resultaram, 

após o seu reparcelamento, 2 Lotes urbanos na parcela 3.12 e 3 Lotes urbanos na parcela 3.27, dos 

quais 2 correspondentes aos equipamentos de ensino construídos, 2 programados para a construção 
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silos de estacionamento 

armazém já construído do 

e um último que 

Doce" 

edifício de Comércio e Indústria/ 

Parcela 3.12, para a se preconizava no Plano uma Escola Secundária, foi 

construída a Escola Básica e Jardim de Infância do Parque das Nações, com as valências 

EB1 +JI correspondente à fase de encontrando-se para a 2a fase a construção 

dos 2° e 3° ciclos. 

Conforme avaliação efetuada pelos serviços competentes da , a área da atual Parcela/ Lote 

urbano 3.12.01 onde se localiza o equipamento escolar, é manifestamente insuficiente 

atendendo às necessidades e imposições de construção de uma série de infraestruturas 

(recreios, espaços desportivos, refeitório e outros) inerentes às valências do 2° e 3° ciclos, pelo 

que se afigura necessária a integração na área afeta ao equipamento escolar do Lote urbano 3.12.02. 

Por sua vez, na Parcela/ Lote urbano 3.27.02 foi construída uma outra Escola Básica 123/ 

Jardim de Infância e Creche, de uso privado- "Externato João XXIII". 

Na Parcela 3.06 foi construída uma Creche e Jardim de Infância denominada "Tutor Time", tal 

como programado no Plano. 

Por último, regista-se a existência de uma pequena área de Recreio Infantil - a única existente 

na zona do PP3 - localizada junto do Passeio dos Argonautas/ Passeio do Neptuno, que se revela 

diminuta para dar resposta ás necessidades sentidas pelos moradores e utilizadores deste território. 

Estas questões serão desenvolvidas no Capítulo C da Proposta de Plano. 

1.2.2. Equipamentos de Infraestruturas e Serviços Urbanos 

Os três equipamentos de infraestruturas e serviços urbanos previstos no PP3 de 1999 (e 

identificados na figura e quadro anteriores) foram construídos na totalidade. 

1.3. Estacionamento 

O Plano de Urbanização estabelece as normas reguladoras do "estacionamento" nos artigos 2.0 

e 12.0
, no Quadro do "Estacionamento- Parâmetros de dimensionamento" e no "Quadro de síntese 

das UOPG- planos de pormenor", do seu Regulamento- ANEXO I. 

Por sua vez, o PP3 de 1999, elaborado nos termos do Regulamento do Plano de Urbanização, 

desenvolve a temática do estacionamento privado no seu artigo 23. 0 e estabelece o número de 

DMED/ DE/ DASE - Direção Municipal de Educação e Desporto/ Departamento de Educação/ Divisão de Apoio 

Socioeducativo e DMU/ DP/ DPDM - Direção Municipal de Urbanismo/ Departamento de Planeamento/ Divisão 

do Plano Diretor Municipal 
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lugares de estacionamento privado e por parcela, no "Quadro de síntese das parcelas do 

do seu ANEXO!. 

estabelecidas nos •rn•<>nlrn<O de Gestão Territorial e para a área do 

PP3 de estacionamento nro\JIC:11<=1 

Nos on'"'-""'' o da execução do estacionamento público e privado 

no âmbito do que servirá de referência e às opções apresentadas no Capítulo C -

"Proposta de Plano", sobre esta matéria. 

1.3.1. Critérios de dimensionamento da oferta de estacionamento público e privado do PP3 

de 1999 

O Plano de Urbanização determina no n.0 2 do artigo 12.0 do seu Regulamento que, o número de 

lugares de estacionamento público e privado a constituir corresponde à aplicação dos 

parâmetros de dimensionamento constantes do quadro "Estacionamento - Parâmetros de 

dimensionamento" do seu Regulamento, o qual estabelece o rácio de lugares por cada 100m2 de 

área bruta de construção de Habitação, Serviços, Comércio e Indústria ANEXO I. 

Conforme Nota de rodapé do quadro supra referido, o cálculo do n.0 de lugares de estacionamento a 

afetar aos usos de comércio com área superior a 2.500m2
, equipamento coletivo, sala de 

espetáculos e equipamento turístico, deverá ser estabelecido caso a caso, tomando como base os 

parâmetros de dimensionamento da Portaria n.0 1182/92, de 22 de dezembro9
, e caso sejam 

omissos, os do PDM de Lisboa. 

Uma vez que a Portaria n.0 1182/92, de 22 de dezembro foi revogada pelo Decreto-Lei n.0 555/99 de 

16 de dezembro, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), cuja versão atual (15a 

versão) corresponde à Retificação n.0 46-A/2014, de 10 de novembro, conclui-se que em relação aos 

usos mencionados, aplicam-se os parâmetros de dimensionamento de estacionamento público e 

privado, estabelecidos no PDM em vigor. 

No quadro seguinte, faz-se uma síntese dos parâmetros de dimensionamento do 

estacionamento público e privado aplicáveis no âmbito do PP3 de 1999, de acordo com as 

regras contidas no Regulamento do PU e do PDML em vigor, não dispensando neste último a 

consulta dos quadros dos Anexos X e XI do seu Regulamento, uma vez que dispõem de informação 

complementar. 

Fixa os ri:>nr'!Atrrv:::: para o dimensionamento das parcelas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas viárias e equipamentos de 

de ordenamento do território em 
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RELATÓRIO SÍNTESE 

Acresce referir que o n.0 de lugares de estacionamento público a constituir, corresponde à 

aplicação dos parâmetros de dimensionamento constantes do referido quadro anexo, afetado do 

coeficiente de ajustamento 0,75, conforme disposto na alínea c) do n.0 2 do artigo 12.0 do 

Regulamento do PU - ANEXO I. 

ESTACIONAMENTO- Parâmetros de dimensionamento 

ma • a.õ.c; 1 s.p. 011 ullld.j PRIVADO I M:ar:.l TOTAl 

Mm. ,.., Mln.. 

(PU) Portaria 1130-8/99 

Habitação 100m2 1,25 n.a. 0,75 n.a. 

Serviços 100m2 2,50 n.a. 2,50 n.a. 

Comércio 100m2 1,50 n.a. 2,50 n.a. 

lndústría 100m2 0,50 n.a. 0,25 n.a. 

(PDM) Aviso n.t 11622/2012 Zona O t•l 

Comércio> 2.500m2 100m2 2,50 5,00 0,75 1,00 

Jl, Creches e Escolas 1•, 22 e 3• Ciclos (* .. ) lugar/ sala de aula 0,70 n.a. n.a. n.a. 

Ensino Superior lugar/ aluno 0,15 0,30 n.a. n.a. 

Museus I Bibliotecas 100m2 0,50 1,00 n.a. n.a. 
Equipamento Coletivo ( .. ) 

Equipamentos Religiosos {*u) 100m2 4,50 n.a. n.a. n.a. 

Hospital/ Clínica por cama 0,85 n.a. n.a. n.a. 

Centro de Saúde por empregado 1,50 n.a. n.a. n.a. 

Salas deespetáculos (**) Cinemas e Teatros 100m2 10,00 n.a. n.a. n.a. 

Equipamento turístico Estabelecimentos hoteleiros(****) por unid. de alo'amento 0,30 n.a. n.a. n.a. 

(a) Para efeítos de simplificação de pará metros, considerou-se que toda a área do PU é abrangida pela Zona O de estadonamento do PDML 

n.a.- não aplicável 

(*")Estes paràmetros aplícam-se tambem aos equipamentos públicos 

{u*) Indicativo 

(* .. '")Sem prejuízo da legislação espedfica do setor 

Tabela 3. Estacionamento- Parâmetros de dimensionamento aplicáveis no âmbito do PP3 de 1999 

2,00 

5,00 

4,00 

0,75 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

Máx. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

O Plano de Urbanização estabelece ainda no artigo 2.0 do seu regulamento, a área e dimensões 

relativas ao lugar de estacionamento público, à superfície ou em estrutura encerrada, com 

exceção "( ... )dos lugares de estacionamento afetos a condicionados da mobilidade( ... )" remetendo a 

sua aplicação para o Decreto-Lei n.0 123/97, de 22 de maio, que foi revogado pelo atual regime da 

acessibilidade, o Decreto-Lei n°163/2006, de 8 de agosto 10
. 

De igual modo, o PU define a área útil a considerar por lugar de estacionamento privado, afeto 

em exclusivo a essa utilização. 

a) Estacionamento Público 

A localização e o dimensionamento do estacionamento público, são definidos em Plano de 

Pormenor, podendo ser garantido à superfície ou encerrado/ em estrutura edificada, conforme 

expresso no Regulamento do PU. 

10 Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais 
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estacionamento público à superfície localiza-se em áreas de pública, nas faixas 

vinculadas a estacionamento marginal da rede ou em áreas do domínio privado, 

esse 

Para o do artigo 12.0 do seu 

a tipologia de estacionamento a observar em função da hierarquia da Rede 

Rodoviária- ANEXO I, de acordo com as funções e características das vias: 

• Rede rodoviária principal - Estacionamento lateral longitudinal e oblíquo; 

• Rede rodoviária secundária - Estacionamento lateral oblíquo; 

• Rede rodoviária locai - Estacionamento lateral longitudinal e oblíquo. 

Verifica-se que na área do PP3, existem apenas vias pertencentes à Rede rodoviária secundária 

(Alameda dos Oceanos) e local (demais vias). 

O estacionamento público pode localizar-se em estrutura edificada de domínio privado ou 

público, também programada e projetada com esse objetivo. 

Nos casos de integração de estacionamento público numa parcela afeta a outros usos, terá que 

se assegurar o cumprimento das exigências técnicas e legais aplicáveis, o acesso diferenciado e as 

demais condições requeridas para a sua constituição como uma fração autónoma, a fim de permitir a 

transmissão da sua propriedade e o exercício da sua exploração à entidade ou às entidades a quem 

sejam atribuídos esses direitos. 

A área afeta a estacionamento público poderá ser alterada na sua localização, se estudo 

posterior demostrar não se justificar a sua manutenção ou não ser possível a sua constituição, sem 

prejuízo, neste caso, de se encontrar alternativa adequada para a sua implantação. 

Na conversão de uso de habitação, quando o mesmo seja compatível, para serviço ou 

comércio, para além de se cumprir o número de lugares de estacionamento privado de acordo com o 

dimensionamento aplicável ao novo uso, terá de ser acrescido o número de lugares de 

estacionamento público, também requerido para o mesmo uso. 

b) Estacionamento Privado 

O número de lugares de estacionamento privado requerido, consoante os usos dos edifícios, é 

totalmente assegurado em garagem, nos pisos em cave ou meia-cave, incluindo os localizados no 

embasamento dos edifícios ou conjuntos de edifícios, conforme definido no Regulamento do PP3 de 

1999 ANEXO I. 

Os pisos de estacionamento poderão ultrapassar a área de implantação dos edifícios por eles 

servidos, devendo nesses casos, garantir-se que a área resultante à superfície seja de utilização 
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exceto 

acesso aos 

vias de c::4:1rv1r:n 

acordo com a ~"~'"'r:::.r.m 

de 

de garagem ou de c::o:>rvi:~n 

admitindo-se a sua inc::Prr·i'in direta 

n<>tm:•n::. no Plano de 

ou de logradouro 

sempre que possível, a partir 

ou secundária de 

e dos edifícios deve-se explorar a 

solução de garagem comum por parcela, e assegurar nestes casos, que a construção seja 

sequencial a partir do edifício que tem o acesso comum ao piso de estacionamento. 

Os lugares de estacionamento privado constituídos em cada parcela ou lote não poderão 

constituir frações autónomas, devendo ser atribuídos na totalidade pelas frações em múltiplos de 

um, em função da área das respetivas frações. O número de lugares que exceda o calculado de 

acordo com os parâmetros de dimensionamento do estacionamento não pode ser desviado desse 

uso, mas pode ser explorado pelo condomínio como estacionamento público. 

O PU admite a não constituição do número de lugares de estacionamento privado calculado de 

acordo com os parâmetros de dimensionamento definidos no Plano, somente nos edifícios 

necessários à realização da Exposição Mundial, a manter com novas utilizações, e nos 

edifícios do Porto de Recreio, quando as características arquitetónicas o não permitam. 

Nestes casos considerados especiais, o cálculo do número de lugares de estacionamento privado 

deve corresponder ao número de lugares efetivamente requerido pela sua nova utilização e o número 

de lugares assim calculado e em falta deve ser assegurado em estacionamento público afeto a esse 

edifício e localizado a menos de 300m de distância. 

Os lugares de estacionamento privado dos edifícios de utilização pública podem, a 

requerimento do seu promotor, ser afetos a estacionamento público, sem redução do seu 

número total, mediante parecer favorável da entidade responsável pelo seu licenciamento. 

O PP3 admite também que no «Espaço urbano de uso não misto»- «Equipamento de utilização 

coletiva» e nos edifícios implantados em locais cujo nível freático máximo o imponha, o 

estacionamento privado requerido possa ser assegurado ou complementado à superfície em 

espaço exterior de domínio privado. 

1.3.2. Oferta de estacionamento público e privado do PP3 de 1999 

No Relatório da "Revisão do Plano de Urbanização da Z.l. da Expo'98", encontra-se 

explicitada, no "Anexo ao Capítulo IV Mobilidade" - ANEXO IV, a metodologia utilizada para a 

determinação do número de lugares de estacionamento de utilização pública do Parque das 

Nações, e de cada um dos Planos de Pormenor. 
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Nesse âmbito, para o apuramento da oferta de estacionamento público nos Planos de 1999, foram 

avaliados três cenários, tendo em conta a edificabilidade prevista e sua distribuição pelos diversos 

usos: i) um correspondente à aplicação linear dos índices de estacionamento e; ii) outros dois, 

considerando o desfasamento temporal de procura de estacionamento (dia/ noite; semana/ fim de 

semana) em função dos usos previstos: 

• CENÁRIO A - corresponde à aplicação linear dos índices de estacionamento, considerando 

um coeficiente de 100% para todos os usos; 

• CENÁRIO B - corresponde à procura de estacionamento que ocorre nos dias de semana 

durante o dia - no período normal de trabalho, considerando um coeficiente de 0% para 

Habitação uma vez que a procura decorrente deste uso verifica-se à noite e aos fins de 

semana, e 100% para os restantes usos; 

• CENÁRIO C - em contraponto ao cenário anterior, corresponde à procura de estacionamento 

que ocorre à noite e aos fins de semana, considerando um coeficiente de 50% para comércio, 

0% para serviços e indústria e 100% para os restantes usos. 

Para o cálculo do número de lugares de estacionamento público, consideraram-se os parâmetros de 

dimensionamento definidos no Regulamento do PU em vigor, para Habitação, Comércio, Serviços e 

Indústria, e foi adotado o parâmetro de 1 ,68 lugares /100m2 a.b.c. para os restantes usos 

(Equipamento de utilização coletiva, turístico e de Infraestrutura e serviço urbano), apesar de o 

mesmo não ter sido considerado no/s Regulamenteis do/s Plano/s publicados em 1999. 

Em função dos resultados obtidos, concluiu-se ser viável satisfazer as duas procuras através de uma 

oferta única de estacionamento, considerando comprovado que com a aplicação do fator de 

ponderação de 75% ao número de lugares de estacionamento público requeridos (conforme previsto 

no Regulamento do PU) seria possível obter um adequado equilíbrio entre o estacionamento 

requerido e a oferta a constituir. 

Em síntese, a oferta de estacionamento público e privado prevista no PP3 de 1999, é a seguinte: 

PP3c .· ESTACIONAMENTO 

PRIVADO Pl)euco PRIVAOODE 

de Sllperlide Estrutura MwsJnalàsvlas Total UTI.IZÀÇAO TOTAl 
c! parcela s/ parcela Edificada POBl.tcA 

N.2 de lugares 6.253 o 35 2.760 521 3.316 o 9.569 

Tabela 4. Quadro Geral da oferta de estacionamento público e privado, prevista no PP3 de 1999 

Verifica-se que a maior oferta de lugares de estacionamento público do PP3 de 1999, é garantida em 

parques encerrados/ em estutura edificada situados nas parcelas/ lotes do Plano. Este assunto será 

desenvolvido no ponto seguinte. 
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1.3.3. Balanço da execução do estacionamento público do PP3 

O quadro e figura seguintes traduzem o balanço da execução do estacionamento público 

considerando, a oferta prevista no PP3 de 1999, e comparando-a com a oferta existente e prevista 

nos projetas de Reparcelamento do Plano. 

Oferta prevista no I'I.AI\IOde :1.999 

Pq. de Neptuno 

Pq. das Torres 

Pq. das Tipuanas 

Pq. dos Aventureiros 

Pq. da Escola 

Pq. das Transversai-s-

Pq. Sudoeste 

Pq. dos Argonautas 

Pq. AlexandreO'Neíl 

Pq. das Ilhas 

Pq. nJ-o previsto no Piano 

Pq. ~o previsto no Plano 

Pq. não previsto no Plano 

Reparcelamentos efetuados 

D Parcelas por reparcefar 

l~ N.•lllP!SOS 
l'armlo!L<>t" 

3.01 

3.o6 

3.07 

3.08 

3.12 

3.18 

3.19 

3.20 

3.21 

3.22 

3.23 

1,5 

Valores diferentes dos da Portaria 1130-B/99 

Parcela exc!u:sivamentedestinada a estac1onamento públtco 

N.•lllGA!U!Slll LOCA!.lZAÇÂO 

ESTAClOIIAMBITO Parte Lote 

3S 

35 n.a 

Z.16& 

133 3.01.01 

162 3.D6 

195 3.07 

253 3.08 

300 3.12.D2 

68 3.18 

44 3.19 

255 3.20 

450 3.21 

450 3.22 

3.23.01 
450 

3.23.02 

3.21; 

3.27.01 

3.27.03 

sn 

3.316 

Tabela 5. Quadro do Estacionamento Público- Balanço da execução 
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ESTACIONAMBITO 

59 $9 

59 

24S 

498 
2.668 

lS2S 
771> 

133 

162 

108 

228 

300 

68 

450 

450 

JlS 

12~ 

51 

L74 - 569 

1173 

Construido 

Ptogml1liXfo/ NlJt;1 construido 

Progra-mado-/ Par!:áas :PQt reparcclar-

• Pr-ograma-do/ Pareéa~ pQr reparcetar 

Programado 

Programado/ Nõo construido 

Programado/ NDo wmtrofdo 

Progromado/ Não a:mst:tuido 

• Programado 

Constnolclo 
Anulado 

Anulado 
Programado 

Programado 

Programado 

• Programado 

Construido 
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------- --------

PARQUES DE ESTACIONAMENTO EM ESTRUTURA EDIFICADA 

• PREVISTO NA PORTARIA 1130-B/99 

Ü NÃO PREVISTO NA PORTARIA 1130-8/99 

- CONSTRUIDO 

D PROGRAMADO I NÃO CONSTRUIDO 

CJ ANULADO 

CJ PROGRAMADO * (PARCELA EXCLUSIVAMENTE DESTINADA 
A ESTACIONAMENTO PUBLICO) 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO DE SUPERFÍCIE 

• CONSTRUÍDO 

Figura 5. Planta dos Parques de Estacionamento Público- Balanço da execução 

Constata-se que dos 11 parques em estrutura edificada inicialmente previstos nas parcelas do 

PP3 (previsto na Portaria 1130-B/99), apenas 1 foi construido, (parcela 3.18), sendo que em relação 

aos restantes, 2 foram anulados (parcelas 3.19 e 3.20), 3 não construidos (parcelas 3.06, 3.07 e 

3.08) e, 5 mantêm-se programados nas parcelas por reparcelar. 

No âmbito dos Reparcelamentos efetuados, foram ainda acrescentados 3 parques em estrutura 

edificada não previstos no PP3 de 1999 (não previstos na Portaria 1130-B/99), dos quais, 2 jâ se 

encontram construidos (parcelas/ lotes 3.26 e 3.27.1) e 1 programado (parcela/ lote 3.27.03). 
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Em síntese, existem atualmente na área do 

estrutura edificada, com oferta de 245 

3 parques de estacionamento público em 

estando aínda programados outros 6 parques 

situados em 

colmatar as 

lotes em 

com l.;i:II>Ji:l'l.#lfJii:lu·.: para 1.875 intuito de 

rn!"I'<!I.U!>Hif11f1 duas dessas 

lugares), não 

a co•ex1ste·nc1a com outros usos, conforme o Plano preconiza 

Com vista ao apuramento do valor global da oferta de estacionamento público existente na 

área de intervenção do PP3, foram aínda considerados, os 59 lugares construídos no parque 

de superfície (Pq. de Neptuno) e os 5691ugares marginais à rede viária do Plano. 

Apesar de no quadro anexo à "Planta do Estacionamento Público de veículos pesados, ligeiros e 

velocípedes"- Desenho 03 do PP3 de 1999, ter sido considerado no âmbito do Plano de Pormenor, o 

Parque de superfície do Porto de Recreio com capacidade para 80 lugares, o mesmo não foi tido em 

conta na presente por não estar abrangido pela área de intervenção do presente Plano, 

não se contabilizando os 120 lugares atualmente existentes nessa área. 

Deste modo, conclui-se que na área do PP3 há atualmente uma oferta de 873 lugares de 

estacionamento público estando ainda programados cerca de 1.875 lugares em parcelas/lotes 

por reparcelar. 

Comparando a oferta de estacionamento público (existente e prevista) dos Reparcelamentos, 

com a do Plano de 1999, é possível aferir que há um ligeiro decréscimo do n.0 total de lugares 

(-70 lugares), verificando-se uma redução da oferta em estrutura edificada e, em contrapartida, um 

incremento da oferta na via pública, à superfície. 

Considerando as alterações introduzidas, no âmbito da execução do Plano, às opções e 

parâmetros urbanísticos consagrados no PP3 de 1999 (elencadas nos pontos 1.1 e 1.2 do 

presente Capítulo), considerando ainda que o número de lugares de estacionamento público 

construídos (873 lug.) encontra-se muito aquém das necessidades apontadas pelo Plano inicial 

(3.316 lug.), importa avaliar a pertinência da consideração do número de lugares de 

estacionamento público em falta/ programados (1.875 lug.) e aferir da adequabilidade das 

opções do estacionamento do Plano, com as novas estratégias introduzidas pelo PDM de 

Lisboa em vigor desde agosto de 2012, na área da mobilidade, transportes e estacionamento. 

No ANEXO IV apresenta-se o balanço efetuado em matéria de estacionamento público na área 

do PP3. 

Foram avaliados dois "Cenários" que comparam a oferta de estacionamento resultante da 

aplicação do PP3 de 1999 com a do PDM em vigor, e o balanço entre a oferta de estacionamento 
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existente à data 0 de construídos) e a oferta necessária em dos usos e das áreas 

totais de previstos no PP3. 

"Cenário 1 , 

consideraram-se, para efeitos da avaliação da 

as áreas totais de construção distribuídas pelos diversos usos 

estabelecidas no "Quadro síntese das parcelas do PP3" do Plano 1999. Pese embora este 

cenário não corresponda à situação atual do Plano (de acordo com os Reparcelamentos 

efetuados e previstos), julgou-se pertinente a sua avaliação, pois constitui o ponto de partida 

para se compreender as principais divergências entre a oferta requerida pelo PP3 de 1999 e a 

que resultaria da aplicação do PDM em vigor para as mesmas áreas de construção. 

No "Cenário 2" correspondente ao "Quadro de síntese do Estacionamento Público das parcelas -

Balanço da Execução do Plano", por sua vez complementado com o "Quadro de Síntese do 

Estacionamento Público- Parcelas por reparcelar" -ANEXO IV, consideraram-se as áreas totais 

de construção distribuídas pelos diversos usos, de acordo com os Reparcelamentos 

efetuados e previstos na área do PP3. Este "Cenário" corresponde à situação de referência da 

presente alteração do PP3 e servirá de suporte às opções propostas no Capítulo C deste 

Relatório, em matéria de estacionamento público. 

Para permitir uma análise comparativa equilibrada entre os dois Planos (PP3 e PDM) e uma vez 

que ambos dispõem de regras e pressupostos bastante divergentes, foi necessário introduzir 

alguma simplificação e uniformização de critérios, para que as conclusões sejam válidas com 

vista ao apuramento da efetiva necessidade de oferta de estacionamento público na área do Plano. 

Salienta-se que os resultados obtidos poderão pecar por excesso e nunca por défice de 

estacionamento. 

Deste modo, nos Quadros do ANEXO IV considerou-se o seguinte: 

44 

• Na coluna "Plano": i) no Cenário 1, a oferta de estacionamento público prevista no Plano em 

parques de superfície, parques em estrutura edificada e estacionamento marginal às vias); ii) 

no Cenário 2, a aplicação dos parâmetros de dimensionamento definidos no Regulamento do 

PU em vigor, para Habitação, Comércio, Serviços e Indústria, afetados do fator de 

ponderação de 75%, também previsto no Regulamento do PU; 

• Na coluna "PDM", a aplicação dos parâmetros de dimensionamento mínimos e máximos 

definidos no seu Regulamento, para Habitação, Serviços e Comércio. O PDM não dispõe 

sobre estacionamento público a afetar aos demais usos do Plano; 

• Os parâmetros de dimensionamento do PDM em vigor dizem respeito à Zona O de 

estacionamento, onde se situa a área do PP3, assim como, a área maioritária do PU; 
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.. Na coluna da Execução do Plano" os valores apresentados foram 

Expo e ao n.0 total de lugares de estacionamento 

a) Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos no "Cenário 1", é possível concluir que o Plano de 1999 é 

muito mais exigente em termos de necessidades de estacionamento público do que o PDM em 

vigor, mesmo considerando os limiares máximos estabelecidos no regulamento deste último IGT. O 

diferencial encontrado situa-se entre os 1.056 (Máx. e 1.789 lugares (Min.) em excesso. Porém, 

tendo em conta que os estacionamentos não foram construídos na totalidade, e face à situação 

atual, haveria que garantir pelo menos 654 lugares, para sanar as necessidades mínimas exigidas 

pelo PDM de Lisboa. 

No "Cenário 2", que corresponde à situação de referência da presente alteração do PP3, o 

diferencial do n.0 de lugares entre o Plano de 1999 e o PDM não é tão expressivo. Apesar das 

transferências de áreas entre usos ocorridas, esta situação não constituiu o principal motivo para a 

atenuação dos resultados. Neste caso, resulta que, da aplicação dos parâmetros de 

dimensionamento do estacionamento público, para Habitação, Comércio, Serviços e Indústria, 

afetados do coeficiente de 75% tal como dispõe o PU de 1999, o n.0 de lugares necessários é 

bastante inferior. Não obstante, continua a verificar-se que o PP3 de 1999 é mais exigente do que 

o PDM em vigor, com diferenças que oscilam entre os 510 (Máx.) e 1.162 lugares (Min.) 

excedentários. Porém, uma vez mais, tendo em conta o que foi construído, e para se cumprir a 

oferta mínima exigida pelo PDM, haverá que garantir ainda cerca de 493 lugares de 

estacionamento público. 

De acordo com a avaliação da oferta de estacionamento público gerada pela edificabilidade e 

usos previstos nas parcelas que faltam reparcelar, conclui-se que o total de 266 lugares de 

estacionamento resultante (considerando os limiares mínimos do PDM) fica aquém das 

necessidades estimadas para a globalidade da área do PP3, ficando ainda por garantir cerca 

de 227 lugares (Min.). 

Porém, tendo em consideração que para as parcelas por reparcelar, estão atualmente 

programados 6 parques de estacionamento com capacidade para 1.875 lugares, dos quais 2 

parques (774 lugares) localizam-se em parcelas/ lotes exclusivamente destinadas à construção de 

silos de estacionamento público (3.12.02 e 3.27.03), permite-nos concluir que não haverá 

dificuldade em garantir o número de lugares de estacionamento em falta para o cumprimento 

dos rácios estabelecidos pelo PDM em vigor. 
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Em síntese: 

de Lisboa no PDM em 

• A oferta de estacionamento Público programada para as parcelas que faltam reparcelar 

revela-se excedentária face às necessidades apuradas; Porém, 

• O n.0 de lugares de estacionamento requerido para as parcelas por reparcelar (de 

acordo com o PDML), não é suficiente para cumprir a globalidade das necessidades 

estimadas para a área de intervenção do Plano; 

Deste modo, afigura-se pertinente: 

• Adequar os parâmetros de dimensionamento do estacionamento público do Plano de 

1999, aos do PDM em vigor, com aplicação às parcelas/lotes por construir; 

• Avaliar a pertinência da consideração dos parques de estacionamento público 

programados para as parcelas/ lotes por reparcelar, em particular, os silos de 

estacionamento das parcelas 3.12.02 e 3.27.03, que foram exclusivamente destinadas a 

essa finalidade, até porque a sua capacidade excede as necessidades apuradas. 

Estas questões serão avaliadas e desenvolvidas no Capítulo C da Proposta de Plano. 

1.3.4. Balanço da execução do estacionamento privado do PP3 

No ANEXO V apresenta-se o balanço efetuado em matéria de estacionamento privado na área 

do Plano. Para o efeito foi adotada a mesma metodologia considerada para a avaliação do 

estacionamento público, com as necessárias adaptações. 

Deste modo, foram considerados dois "Cenários" que comparam a oferta de estacionamento 

resultante da aplicação do PP3 de 1999 com a do PDM em vigor, e o balanço entre a oferta de 

estacionamento existente à data (n.0 de lugares construídos) e a oferta necessária em função dos 

usos e das áreas totais de construção previstos no PP3. 

No "Cenário 1" correspondente ao "Quadro de síntese do Estacionamento Privado das parcelas 

aprovadas na Portaria 1130-8/99" ANEXO V, consideraram-se, para efeitos da avaliação da oferta 

de estacionamento privado, as áreas totais de construção distribuídas pelos diversos usos 

estabelecidas no "Quadro síntese das parcelas do PP3" do Plano 1999. 

Conforme já salientado anteriormente, embora este cenário não corresponda à situação atual do 

Plano (de acordo com os Reparcelamentos efetuados e previstos), julgou-se pertinente a sua 
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avaliação, 

entre a oferta 

constitui o ponto de partida para se compreender as principais divergências 

pelo PP3 de 1999 e a que resultaria da aplicação do PDM em vigor para 

mesmas 

Estacionamento Privado- Parcelas por reparcelar"- ANEXO V, consideraram-se as áreas totais de 

construção distribuídas pelos diversos usos, de acordo com os Reparcelamentos efetuados e 

previstos na área do PP3. 

Este "Cenário" corresponde à situação de referência da presente alteração do PP3 e servirá de 

suporte às opções propostas no Capítulo C deste Relatório, em matéria de estacionamento 

privado. 

Também neste caso, para permitir uma análise comparativa equilibrada entre os dois Planos 

(PP3 e PDM) e uma vez que ambos dispõem de regras e pressupostos bastante divergentes, 

foi necessário introduzir alguma simplificação e uniformização de critérios, para que as 

conclusões sejam válidas com vista ao apuramento da efetiva necessidade de oferta de 

estacionamento privado na área do Plano. Salienta-se que os resultados obtidos poderão pecar por 

excesso e nunca por défice de estacionamento. 

Deste modo, nos Quadros do ANEXO V considerou-se o seguinte: 

• Na coluna "Plano": i) no Cenário 1, a oferta de estacionamento privado prevista no Quadro 

Síntese da Portaria 1130-B/99 para a totalidade das parcelas/ lotes; ii) no Cenário 2, a 

aplicação dos parâmetros de dimensionamento definidos no Regulamento do PU em vigor, 

para Habitação, Comércio, Serviços e Indústria; 

• Na coluna "PDM", a aplicação dos parâmetros de dimensionamento mínimos definidos no 

seu Regulamento, para Habitação, Serviços, Comércio, Equipamentos Coletivos e 

Equipamentos Turísticos (Estabelecimentos hoteleiros), salvaguardando-se o seguinte: 

O PDM não dispõe sobre estacionamento privado a afetar aos demais usos do Plano de 

1999 (Equipamento de Infraestrutura urbana e uso Industrial) e remete nestes casos para 

a necessidade de realização de um Estudo de Impacte de Tráfego e Transportes. Para 

efeitos da presente avaliação considerou-se que os usos em causa não requerem 

estacionamento privado; 

O PDM estabelece parâmetros específicos para as diferentes tipologias de Equipamentos 

coletivos. Atenta à diversidade de equipamentos consagrados na área do PU e 

distribuídos pelos diversos Planos de Pormenor que o compõem, com vista a uma 

uniformização nos critérios de avaliação entre os vários Planos, e para efeitos da 

nn=•"'-"'"nra avaliação, adotou-se um valor médio de referência de 0,50 (Min.) para todos os 

equipamentos coletivos; 
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para a 

dimensionamento máximo não é aplicável, pelo 

em dizem respeito à Zona D de 

assim como, a área maioritária do 

• Na Habitação considerou-se a área média de 150m2 por fogo, conforme previsto na alínea 

I) do n.0 1 do artigo 5. do Regulamento do PU- Portaria 130-8/99, apesar de no Quadro do 

"Estacionamento - Parâmetros de dimensionamento" desse diploma ter sido estabelecido o 

rácio de 1,251ugares por cada 100m2 de área bruta de construção para Habitação. Tal opção 

deve-se à necessidade de uniformização de critérios com vista a uma possível comparação 

de resultados entre o PP3 de 1999 e PDM em vigor. Não obstante, salienta-se que a 

aplicação do ràcio de 1 ,25/ 100m2 abc para habitação, iria acentuar o diferencial já 

significativo do n. 0 de lugares de estacionamento entre os dois Planos; 

• Na coluna "Balanço da Execução do Plano" os valores apresentados foram 

disponibilizados pela Parque Expo e correspondem ao n.0 total de lugares de estacionamento 

privado construídos dos Reparcelamentos efetuados. 

a) Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos no "Cenário 1", é possível concluir que o Plano de 1999 é 

muito mais exigente em termos de necessidades de estacionamento privado do que o PDM em 

vigor, com um diferencial de 2.526 lugares (Min.) em excesso. Verifica-se também que 

contabilizando apenas o n.0 de lugares de estacionamento construídos dos Reparcelamentos 

efetuados, estes excedem em cerca de 287 lugares as necessidades estimadas (limiares 

mínimos) para a totalidade da área do PP3. 

No "Cenário 2", que corresponde à situação de referência da presente alteração do Plano, 

verifica-se uma inversão dos resultados. O n.0 de lugares requerido pelo Plano de 1999 é 

ligeiramente inferior ao que resulta da aplicação do PDM em vigor. Apesar das "transferências" 

de áreas entre usos ocorridas, esta situação não constituiu o principal motivo para a modificação dos 

resultados. Neste caso, resulta que da aplicação dos parâmetros de dimensionamento definidos no 

Regulamento do PU em vigor para o estacionamento privado afeto à Habitação, Comércio, Serviços e 

Indústria, tal como dispõe o Plano, o n.0 de lugares resultante é ligeiramente inferior aos limiares 

mínimos do PDM em vigor, com 167 lugares (Min.) em défice. Porém, contabilizando apenas o n.0 

de lugares de estacionamento construídos, verifica-se que estes excedem em cerca de 498 

lugares as necessidades estimadas (limiares mínimos) pelo PDM para a totalidade da área do 

PP3. 
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das parcelas ainda por reparcelar, 

acrescem cerca de 717 lugares à oferta já excedente de estacionamento privado, que passa a 

situar -se nos 1 216 

Em síntese: 

• A dotação de estacionamento de acesso privado prevista no "Quadro de síntese das 

parcelas do PP3" de 1999, demonstra-se desajustada (excedente} face à política de 

estacionamento adotada para o município de Lisboa, de acordo com o estabelecido no 

PDM em vigor. Porém, a oferta que resulta da aplicação direta dos parâmetros de 

dimensionamento estabelecidos no Regulamento do PU, já se aproxima dos rácios previstos 

no PDM; 

• Enquanto no Plano de 1999 são requeridos mais lugares de estacionamento por cada 

100m2 de serviços e comércio, no PDM sucede o inverso, o uso habitacional é o que 

requer mais oferta de estacionamento privado. 

• A oferta de estacionamento privado programada para as parcelas que faltam reparcelar 

revela-se excedentária face às necessidades apuradas. 

Deste modo, afigura-se pertinente: 

• Adequar os parâmetros de dimensionamento do estacionamento privado do Plano de 

1999, aos do PDM em vigor, com aplicação às parcelas/lotes da área de intervenção. 

Estas questões serão avaliadas e desenvolvidas no Capítulo C da Proposta de Plano. 
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1 de Urbanização 

Para a área que confina a Sul com o PP3 delimitado eixo da Avenida Marechal Gomes da 

foi Plano de Pormenor da Matinha por -Aviso 

Diário da 2. 8 de março de 2011 

OPPM, abrange uma pequena parte 

da área sul do presente Plano, introduzindo algumas alterações à rede viária já construída da 

Avenida Marechal Gomes da Costa, da Alameda dos Oceanos e respetivo nó de ligação entre 

os dois arruamentos (rotunda da Expo 98), conforme é possível verificar nas figuras seguintes. 

A solução viária do PPM foi modelada no pressuposto de que serão construídas várias obras de 

urbanização na envolvente que permitem eliminar o troço da Rua de Cintura do Porto de Lisboa entre 

a Praça 25 de Abril e a Av. Marechal Gomes da Costa e o atual viaduto que liga ambas as vias. 

Em substituição o Plano propõe a construção de uma via interna, com características de via de 

tráfego local (2+2 faixas) com fortes restrições á circulação e atravessamento de veículos pesados, 

com exceção do acesso ao Cais da Matinha. Esta Avenida central constituirá a rede primária de 

ligação á cidade, nomeadamente, à zona do Parque das Nações por intermédio de uma nova rotunda 

de ligação com a Alameda dos Oceanos. 

Estas grandes opções visam reduzir significativamente a capacidade das vias na área do PPM, 

canalizando parte dos fluxos de tráfego para a Av. Infante D. Henrique e outras vias alternativas, o 

que permitirá criar um percurso ribeirinho na continuidade do que existe no Parque das Nações e 

possibilitar a futura instalação de atívidades de recreio e lazer. 

Deste modo, resulta que, as alterações à rede viária que incidem sobre a área do presente Plano 

encontram-se incluídas nas obras de urbanização gerais do PPM e serão executadas nessa 

sede, pois decorrem exclusivamente das opções urbanísticas preconizadas no referido Plano. 

Esta é uma intervenção necessária ao funcionamento viário de toda a zona oriental, adequando-se as 

propostas do PP3, nestas matérias, ao PPM, razão pela qual existe uma sobreposição de limites das 

áreas de intervenção dos dois Planos. 

As infraestruturas tal como se encontram hoje executadas, da Av. Marechal Gomes da Costa, da 

rotunda da Expo 98 e da Alameda dos Oceanos, garantem a acessibilidade e o funcionamento 

rodoviário na zona sul do Parque das Nações, e estão de acordo com as opções consagradas do 

PP3 de 1999. 

No entanto, tendo em conta que o que está em vigor são as obras de urbanização do PPM, a 

proposta do PP3 deve conformar-se com as opções previstas no PPM eficaz. 
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Figura 6. Planta de Implantação do Plano de Pormenor da Matinha, em vigor 

Figura 7. Planta de Implantação do Plano de Pormenor 3 de 1999 
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4 07. do 

urbanísticas 

favoráveis em ou declaração 

urbanísticos na área do 

determina 

dos alvarás de 

RELATÓRIO SÍNTESE 

Planos de Pormenor são 

e dos títulos de 

bem como das informações prévias 

da inexistência dos referidos compromissos 

Na área de intervenção do PP3, identificam-se à data, os compromissos urbanísticos 

assinalados e listados na figura e tabela seguintes. 

Do levantamento efetuado, excluíram-se as licenças e autorizações de utilização emitidas, face à sua 

escassa relevância ao nível da ocupação proposta na alteração do presente Plano. 

Regista-se um compromisso urbanístico numa das parcelas ainda por executar- parcela n.0 3.22 -

que corresponde a uma Admissão de Comunicação Prévia de Construção do Parque de 

Estacionamento de Superfície da zona do "Hospital Particular CUF Descobertas", identificado com o 

o 2 na figura e tabela seguintes. 

O compromisso identificado com o n.0 4 diz respeito a um Pedido de Informação Prévia para o Lote 

urbano 3.23.01, homologado favoravelmente. Previamente, foi aprovado em Reunião da Câmara 

Municipal de Lisboa de 17 de dezembro de 2014, o deferimento do Reparcelamento da parcela 3.23 

termos da Proposta n.0 758/2014), cujo objetivo consiste na ampliação do equipamento coletivo 

de saúde existente na parcela 3.26 - "Hospital Particular CUF Descobertas", para o lote urbano 

3.23.01 e, a alteração da área de serviços do lote 3.23.02 para habitação. Esta proposta pressupõe a 

alteração dos usos do lote 3.23.01 de Habitação e Comércio/ restauração para Equipamento coletivo, 

mantendo os demais parâmetros urbanísticos das parcelas/ lotes. Esta situação será avaliada no 

Capítulo C da Proposta. 

O compromisso n.0 5 diz respeito à Licença de Construção do Lote urbano 3.01.01 com decisão de 

deferimento. 

Os compromissos 1 e 3 dizem respeito a edifícios que já se encontram construídos nas parcelas 

3.27.01 (edifício do "Pingo Doce") e na parcela 3.27.02 ("Externato João XXIII"). 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial- Decreto-Lei n. 80í2015. publicado no Díárío da República. Série. 

de de maio de 2015. com entrada em vigor a 13 de julho de 2015 
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Figura 8. Planta de Compromissos Urbanísticos 

LOCAL• PROCESSO 
PROCEDIMENTO OPERAÇÃQ MORADA 

SENnOO 
ALVARÁ H." URBANíSTICA DECISÃO 

420/EDV2012 ColllJnicaçao ~évia Construçao 
R do Corsário das lhas 

Lote 3.2701 
Adrrissao 3/C82014 Edifi::ío 

2 522/EDI'2012 Conunicaçao ~évia Construçao 
R dos Argonautas 

Adrrissao 196/CPREV/2012 Edifi::ío 
Estacionamento 

Op. l.Xbanlsticas 
R do Corsário das lhas 

3 17/URB/201 O Parecer Ftévio prorrov idas pela 
-48 

Deferimento 

Adm. Rlblica 

4 252/EDV20 15 Horrologaçao nforrrnçao Ftévia (lote 3.23 01) 
Horrologaçao 

Favorável 

5 1056/EDI'2007 Licença Construçao (Lote 3 01.01) Deferimento 

• Locallzaçao assinalada na figura de Corrprorrissos LXbanlsticos 

Fonte SIGU- Sisterrn de ndicadores de Gestao LXbanlstica, 12/11/2015 

Tabela 6. Compromissos Urbanísticos 
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C. PROPOSTA DE PLANO 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

1.1. Definições 

O PP3 de 1999 adotou as definições estabelecidas no artigo 2.0 do Regulamento do Plano de 

Urbanização - ANEXO I, tal como os demais Planos de Pormenor que o desenvolvem. 

Não obstante os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do 

urbanismo, fixados em data posterior à da publicação dos referidos Planos, pelo Decreto

Regulamentar n. 0 9/2009, de 29 de maio e pelo PDM de Lisboa - Aviso n.0 11622/2012, de 30 de 

agosto de 2012, metodologicamente, entendeu-se não introduzir alterações aos conceitos 

inicialmente definidos no Plano de Urbanização em vigor, face à correlação dos Planos de 

Pormenor com o respetivo IGT de nível superior. 

Não obstante, verifica-se alguma correspondência entre os conceitos estabelecidos no regulamento 

do PU e respetivos Planos de Pormenor e os definidos no regulamento do PDM em vigor, 

nomeadamente no refere aos usos de «Habitação» ou «Uso habitacional», de 

«Comércio/restauração» correspondente ao uso de «Comércio», de «Equipamento coletivo» que 

respeita ao «Uso de equipamento» e de «Equipamento turístico» que se enquadra no «Uso de 

turismo». 

No entanto, o conceito de «Área bruta de construção ou de pavimentos» do PU de 1999 não 

corresponde na íntegra ao conceito de «Superfície de Pavimento» definido no PDM em vigor, o que 

justifica mais uma vez, a sua não alteração. 

1.2. Condicionantes 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) na sua redação atual 12 determina 

no seu artigo 107.0
, o conteúdo documental a adotar nos Planos de Pormenor, e especificamente na 

alínea c) do n. 0 1 do mesmo artigo, a obrigatoriedade de elaboração da Planta de Condicionantes, 

que se constitui como elemento fundamental do Plano "que identifica as servidões administrativas e 

as restrições de utilidade pública em vigor, que possam constituir limitações ou impedimentos a 

qualquer forma específica de aproveitamento.". 

O PP3 de 1999 não dispunha de Planta de Condicionantes, aplicando-se na área do Plano, as 

disposições constantes no "Capítulo III - Condicionantes", do Regulamento do PU, relativas a 

Decreto-Lei n. 80/2015, publicado no Diário da República. 1• Série, n.0 93 de 14 de maio de 2015, com entrada em vigor a 

13 de julho de 2015 
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r<>c:ctrir-r.c:..c: de utilidade e outras condicionantes, por sua vez 

identificadas nas Desenhadas n. 04 e 05 do PU à escala de 1:5000. 

Face à desta peça na do PP3 e 

atendendo ao decorrido desde a entrada em procedeu-se à verificação e 

atualização das condicionantes com incidência na área do Plano, por sua vez identificadas nas 

seguintes peças desenhadas constituintes da presente versão do Plano: 

i) Planta de Condicionantes, que identifica as servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública em vígor13 e; 

ii) Planta de Implantação- Condicionantes, que identifica outras condicionantes. 

Foram integradas na Planta de Implantação - Condicionantes as condicionantes a infraestruturas do 

Plano de Urbanização, que se encontram atualmente, em vigor, bem como a informação fornecida 

pelas entidades competentes em cada matéria e fornecida no âmbito da concertação do plano. 

1.3. Parcelas 

A Planta de Implantação do PP3 foi atualizada com os polígonos dos embasamentos/ edifícios 

construídos de acordo com os reparcelamentos efetuados, e com a informação dos embasamentos/ 

edifícios propostos nas operações urbanísticas requeridas para algumas das parcelas que faltam 

reparcelar, no caso das parcelas 3.21, 3.22 e 3.23 (Lotes urbanos 3.23.01 e 3.23.02). 

Em virtude das transformações fundiárias ocorridas no território que originaram a divisão de 

algumas das parcelas do Plano de 1999 em Lotes urbanos, procedeu-se também à atualização 

da respetiva delimitação e identificação na Planta de Implantação, com correspondência no 

"Quadro de síntese das parcelas do PP3". Optou-se por diferenciar apenas os Lotes urbanos das 

parcelas que não se encontram totalmente construídas, estabelecendo a distinção entre a situação 

existente (Reparcelamentos efetuados) e proposta (Parcelas por reparcelar). Nas restantes parcelas 

que já se encontram totalmente construídas, optou-se por identificar apenas a parcela e a área total 

de construção (por usos) dos respetivos Lotes urbanos/ edifícios que a integram no Quadro de 

síntese da Planta de Implantação e também anexo ao Regulamento do Plano. 

Acrescentou-se a parcela 3.35 destinada a «Equipamento de utilização coletiva», conforme será 

explicitado no ponto 2.5 deste Capítulo. 

No quadro seguinte, faz-se uma síntese das alterações introduzidas na presente versão do Plano 

em relação às parcelas originais do PP3 de 1999. 

13 A informação das SARUP foi disponibilizada pelo serviço competente da CML - Departamento de Sistemas de Informação/ 

Divisão de Gestão de Informação Georreferencíada (DSIIDGIG) em 11 de novembro de 2015. Esclarece-se que 

metodologicamente, foram consideradas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública (SARUP) identificadas 

do PDM em vigor, uma vez validadas em sede de concertação com as entidades da tutela. As atualizações das SARUP têm 

sido solicitadas às respetivas entidades, com uma periodicidade anual. 

55 
Câmara Municipal de lísboa 
DMU DP Divisão de Planeamento Territorial novembro 2016 



RELATÓRIO SÍNTESE 

PP3 DE 1999 ALTERAÇÃO DO PP3 

Parcelas originais Parcelas/ Lotes finais Situação 

3 O i .01 
3.01 

3.01.02 a 3.01.04 Existente 

3.12.01 Existente 
3.12 

3.12.02 Proposto 

3.23.01 
3.23 

Proposto 

3.23.02 Proposto 

3.27.01 e 3.27.02 Existente 
3.27 

3.27.03 Proposto 

S/ n.0 3.35 Proposto 

Tabela 7. Parcelas do PP3 de 1999 alteradas e acrescentadas na presente versão do Plano 

1.4. Usos e parâmetros urbanísticos das parcelas 

O "Quadro de síntese das parcelas do PP3" foi atualizado com a informação e os parâmetros 

urbanísticos das Parcelas/ Lotes urbanos de acordo com os Projetos de Reparcelamento 

efetuados e parcelas a reparcelar, fazendo-se a distinção entre ambas as situações. 

A coluna «Altura máxima (metros)» acima do terreno foi anulada, mantendo-se apenas o 

parâmetro «número de pisos» pois conforme estabelecido na alínea e.1} do n.0 2 do artigo 5. 0 do 

regulamento do PU, este parâmetro prevalece sobre a «altura máxima de cércea» e a «altura máxima 

de construção». Não obstante, a altura máxima de construção a respeitar é de 70m, não podendo em 

caso algum ultrapassar a cota geodésica de nivelamento +90m, conforme previsto na alínea d.1) do 

n.0 2 do mesmo artigo do regulamento do PU- ANEXO I. 

Na coluna «Categoria de espaço» foi alterada a qualificação do solo em função dos usos 

existentes e programados para as parcelas/ Lotes urbanos em questão, conforme identificado na 

figura e quadro seguintes. 
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CATEGORIAS DE ESPAÇO: 

Hm - Habitacional I média densidade 

Ha - Habitacional I alta densidade 

M- Multiuso 

Ec - Equipamento coletivo 

E i - Equipamento de infraestrutura e serviço urbanc 

Et - Equipamento turfstico 

I - Industrial 

Figura 9. Planta das categorias de espaço 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMU 1 DP 1 Divisão de Planeamento Territorial 

57 

novembro 2016 



PP3 DE 1999 

Parcelas Categoria de espaço 

Habitacional 

3.20 Multiuso 

3.21 Multiuso 

3.22 Multiuso 

3.23 Multíuso 

3.27 Equipamento de utilização coletiva 

SI n.0 

(a) mantém a categoria de espaço do PP3 de 1999 

ALTERAÇÃO 00 PP3 

Parcelas! Lotes 

3.01.01 

3.01.02 

3.01.03 e 04 

3.20 

3.21 

3.22 

3.23.01 

3.23.02 

3.27.01 

3.27.02 e 03 

3.35 

RELATÓRIO SÍNTESE 

Categoria de espaço 

Multiuso 

(a) 

(a) 

Habitacional 

Equipamento turístico 

Habitacional 

Equipamento de utilização coletiva 

Habitacional 

Industrial 

(a) 

Equipamento de utilização coletíva 

Tabela 8. Parcelas originais do PP3 de 1999 -alteração das categorias de espaço 

Conforme salientado no ponto 1.1 do Capítulo B "Caracterização e Diagnóstico", de acordo com a 

alínea a.2) do artigo 5. 0 do regulamento do PU, a categoria de «Espaço urbano privado de uso misto» 

-«Habitacional», subdivide-se em alta (Ha), média (Hb) e baixa (Hb) densidade, consoante o valor 

limite da «Densidade global» permitido. 

Genericamente o PU e o PP3 de 1999 estabeleciam alta densidade habitacional para o setor a 

poente da Alameda dos Oceanos e média densidade habitacional para o setor a nascente mais 

próximo do rio. O mesmo princípio foi adotado na atual versão do Plano em relação às Parcelas/ 

Lotes urbanos onde se preconiza uma alteração da classe e/ou da categoria de espaço para «Espaço 

urbano privado de uso misto»- «Habitacional». 

Em função da localização de um Posto de abastecimento de combustível na Parcela/ Lote urbano 

3.01.02, procedeu-se à atualização da classe e categoria de espaço para «Espaço urbano de uso não 

misto» «Equipamento de infraestrutura e serviço urbano». 

Apesar das parcelas 3.31, 3.32 e 3.33 terem apenas áreas de comércio/ restauração manteve-se a 

categoria de «Espaço urbano privado de uso misto»- «Habitacional» de média densidade definida no 

PP3 de 1999, face à relação com as parcelas 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05 que têm a mesma categoria 

funcional. 
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lote urbano 3.27 .01, 

bruta de n"'""im•<>n·tn<:: 

""'rr.oc:n:->nt"lor apenas a 41 da área 

foram retiradas as colunas relativas ao "Número de 

"Privado" e "Público". às introduzidas na nn''""''"t"' 

que serão abordadas no ponto 2.6 do nrt::•<::<>lnt<> 

'"'1'1'"'-''" na categoria de 

de estacionamento" 

versão do PP3 sobre esta 

As alterações introduzidas no "Quadro de síntese das parcelas do PP3", nomeadamente, nas áreas 

totais de construção afetas aos diversos usos, correspondem à respetiva atualização tendo em conta 

as dinâmicas ocorridas no território e não implicam uma alteração das áreas globais do "Quadro de 

síntese das UOPG - planos de pormenor" do Piano de Urbanização ANEXO I, pois tal como 

referido anteriormente, essas áreas constituem apenas valores de referência a considerar no 

desenvolvimento dos Planos de Pormenor, sem prejuízo do cumprimento dos limites máximos 

estabelecidos para Habitação, Serviços, Comércio/ restauração e do valor global afeto a todos os 

usos, excluindo o uso de Equipamento de utilização coletiva, no Quadro de Síntese das UOPG anexo 

ao regulamento do PU. 

1.5. Equipamentos 

Na presente alteração do PP3 pretende-se manter a flexibilização da programação, localização e 

parâmetros urbanísticos dos Equipamentos de utilização coletiva já conferida no Plano de 

1999, tendo em vista não provocar constrangimentos à modernização ou adaptação das instalações 

afetas a estas funções de interesse público, integrando no entanto, as alterações julgadas 

necessárias em virtude dos compromissos assumidos para a área do Plano e face às necessidades 

sentidas neste território, enquadrando as situações identificadas no Capítulo B "Caracterização e 

Diagnóstico" deste Relatório e deixando em aberto a possibilidade incorporar no futuro outros 

equipamentos em função de necessidades que vierem a ser apuradas. 

Na categoria de «Espaço urbano privado de uso não misto» - «Equipamento de utilização 

coletiva» é onde se programa a concretização de equipamentos de utilização coletiva de maior 

dimensão, em que o uso está vinculado a equipamento urbano de utilização coletiva ou a serviço de 

interesse público, nos termos da alínea a.4) do artigo 6° do regulamento do PU, podendo ainda 

prever-se outros equipamentos nas categorias de «Espaço urbano privado de misto» «Multiuso», 

«Habitacional» e «Industrial», em compatibilidade com os restantes usos admitidos para essas áreas. 

Deste modo, o Plano estabelece dois níveis ou categorias de equipamentos: os que necessitam 

de reserva de espaço; e os locais, ao serviço direto das habitações e em compatibilidade com outros 

usos que não exigem qualificação exclusiva do solo. 

No decurso da execução do Plano, compete à entidade gestora avaliar e definir o programa de 

equipamentos, a sua localização, a tipologia, as respetivas áreas de terreno e de construção e 
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as prioridades de execução. Para o efeito, deverá ter como referência o programa proposto nos 

elementos que acompanham a presente proposta de Plano. 

-----------------. 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

SEGURANÇA SOCIAL 

~~ CRECHE E JARDIM OE INFÂNCIA 

ENSINO E FORMAÇÃO 

El\1,2,3 ESCOLA BÁSICA 1 EB 1.2,3 ) 

12!1 +JARDIM DE INFÂNCIA 

ESCOLA SECUNDARIA (ES) 

CULTURA 

~~ EQUIPAMENTO CULTURAL 

EQUIPAMENTOS PROPOSTOS 

RESERVA PARA EQUIPAMENTO COLETIVO 

HOSPITAL PARTICUlAR 

EQUIP. DE INFRAEST. E SERVIÇOS URBANOS 

~~ ESTAÇÃOELEVATOR!A 

lPACl POSTO ABAST COMBUSTivEIS 

lPSTl SUBESTAÇÃO ELECTRICA 

Figura 10. Planta de Equipamentos- Situação existente e proposta 
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Em relação ao programa de coletivos 

PP3 de desenhada Plano de 

preconizam-se, 

• Parcela 3.06 - anulado o equipamento de segurança - Polícia de Segurança Pública 

inicialmente nrr.nn,c::tn para esta parcela, por não ter sido considerado na parcela que já se 

encontra 

• Parcela/ lote urbano 3.12.02 - inicialmente reservada para a construção de um silo de 

estacionamento público, volta a integrar o uso de «Equipamento de utilização coletiva» e 

destina-se preferencialmente á ampliação da área de terreno da Escola Básica e Jardim de 

Infância do Parque das Nações (EB123+JI) localizada no Lote 3.12.01 confinante, com a qual 

pode parcelar se se justificar em termos de gestão do equipamento. Esta opção visa atender 

às necessidades e imposições de construção de uma serie de infraestruturas (recreios, 

espaços desportivos. refeitório e outros) inerentes às valências previstas na 2a fase de 

construção do equipamento escolar (valências de 2° e 3° ciclos). É retirado o silo de 

estacionamento público programado anteriormente; 

• Parcela/ lote urbano 3.23.01 - inicialmente classificada como "Espaço urbano privado de 

uso misto" na categoria de "Multiuso" passa à classe de "Espaço urbano de uso não misto" 

destinada ao uso de "Equipamento de utilização coletiva" com vista à ampliação do "Hospital 

Particular CUF Descobertas" localizado na parcela 3.26 confinante, de acordo com o 

compromisso n.0 4 identificado no ponto 2 do Capítulo B do presente Relatório. 

• Parcela/lote urbano 3.27.01 - alterada para a categoria de «Espaço urbano privado de uso 

misto» <<Industrial», de acordo com o compromisso urbanístico aprovado e construído no 

local (edifício do "Pingo Doce"); 

• Parcela/lote 3.27.03 -volta a integrar o uso de «Equipamento de utilização coletiva», sendo 

estabelecida a reserva para equipamento de utilização coletiva, não havendo nesta fase 

qualquer programa de equipamentos proposto para o local. É anulado o silo de 

estacionamento público programado anteriormente. 

• Parcela 3.34- passa a admitir a instalação de atividades de natureza sociocultural, lúdica ou 

serviços destinados a apoiar e relacionados com o equipamento de utilização coletiva, desde 

que não conflituem com as caraterísticas do objeto singular classificado na Carta Municipal 

do Património Edificado e Paisagístico (CMPEP); 

• Parcela 3.35- constituição de uma nova parcela para «Equipamento de utilização coletiva», 

na área correspondente ao atual Parque de Neptuno (parque de estacionamento) e Parque 

Infantil existente. Esta parcela destina-se exclusivamente à implantação de equipamentos de 
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RELATÓRIO SÍNTESE 

recreio e que ter vaiêncía 

""'''"'""n1rn na área do Plano. Não 

de pequenas 

devidamente O 

de acessos às 

Parcelas/ Lotes urbanos confinantes e eventual de alguns 

de estacionamento de devidamente 

Nas parcelas/ Lotes urbanos 3.12.02, 3.27.03 e 3.35 não são estabelecidas áreas brutas de 

pavimentos e os quais se circunscreverão aos valores indispensáveis para a utilização 

programada, devendo assegurar-se o respeito pelas condicionantes incidentes no local, a viabilidade 

geotécnica, a integração paisagística, a não constituição de intrusões visuais e a contribuição para a 

valorização e dignificação estética do conjunto onde se integra o equipamento/ edifício em questão. 

1.6. Estacionamento 

Com a presente alteração do PP3 pretende-se reorganizar e racionalizar o estacionamento de 

acesso público e privado, aplicando nas Parcelas/ Lotes urbanos os critérios de dotação do 

estacionamento contemplados no PDM de Lisboa. 

A suportar esta proposta, apresentou-se no Capítulo B de "Caracterização e Diagnóstico", o balanço 

da concretização do Plano de Urbanização da zona de intervenção da EXPO 98, dos respetivos 

Planos de Pormenor que o compõem e em particular do PP3, tendo sido efetuado o levantamento do 

número de lugares de estacionamento existente e programado na área do Plano, e uma análise 

comparativa, da capitação do estacionamento de acesso público e privado decorrente da aplicação 

dos parâmetros estabelecidos na Portaria 1130-B/99 e no PDM em vigor. 

Em síntese, concluiu-se que o Plano de 1999 é muito mais exigente do que o PDM de Lisboa, em 

vigor: 

• No estacionamento privado, o número de lugares construídos dos Reparcelamentos 

efetuados, já excedem, as necessidades calculadas de acordo com os parâmetros do PDM 

para a totalidade das parcelas do PP3. 

• Em relação ao estacionamento público previsto pelo PP em vigor, resulta que, o número 

de lugares de estacionamento construído e programado nas parcelas /lotes urbanos com e 

sem Reparcelamentos efetuados é excentária face às necessidades apuradas de acordo 

com o PDM, em vigor. 

• No âmbito da presente proposta de alteração do PP3, tendo em conta os parâmetros 

previstos para o estacionamento PDM, em vigor, e as operações urbanísticas das 

parcelas que faltam reparcelar, haverá ainda que garantir cerca de 227 lugares de 

estacionamento público à superfície e/ou em silo/s. 
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c~J ca c:J~/-J 
CJf 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO EM ESTRUTURA EDIFICADA 

CONSTRUIDO 

C J ANULADO 

c::::J PROGRAMADO 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO DE SUPERFICIE 

C J ANULADO 

Figura 11. Planta de Estacionamento público- Situação existente e proposta 

• I 

• I 
I 
I 

Deste modo, na presente proposta de Plano, preconizam-se as seguintes alterações ao PP3 de 

1999, em matéria de estacionamento público e privado e respetivas obras de urbanização 

associadas: 

• Parcelas/ Lotes urbanos que faltam construir e nos lotes sujeitos a alterações de uso -

aplicam-se os parâmetros de dimensionamento do estacionamento público e privado 
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estabelecidos PDM em 

Botas e 

RELATÓRIO SÍNTESE 

dos silos de estacionamento 

.01 e 3.23.01, adiante explicitados; 

,. Rua das Gaivotas em Terra- de estacionamento à e uma 

bolsa & de à Escola Básica e Jardim Infância do Parque das Nações 

e a da largura das faixas 

de rodagem para redução da velocidade dos veículos e o aumento da segurança das 

crianças e Esta obra deverá ser programada para o periodo antes do início da za fase 

de construção da escola, com vista à prevenção de futuros constrangimentos de tráfego 

automóvel; 

• Parcela/ Lote urbano 3.01.01 -é destinado a utilização «Multiuso» e vinculado à construção 

de um silo de estacionamento público com capacidade mínima de 59 lugares, correspondente 

ao número de lugares anulados do Parque de superfície de Neptuno, para onde se preconiza 

a constituição da parcela 3.35 reservada exclusiamente ao uso de equipamento coletivo. A 

localização proposta para o silo, visa manter a oferta de estacionamento existente, 

preferencialmente, na mesma zona do Plano, de apoio ao Passeio Ribeirinho - Passeio de 

Neptuno e atividades/ usos aí instalados. Admite-se que enquanto a parcela 3.01.01 não for 

construída, possa acomodar um parque de estacionamento provisório com a mesma 

finalidade. 

• Parcela/ Lote urbano 3.23.01 - é destinado a Equipamento de utilização coletíva e vinculado 

à construção de um silo de estacionamento público com capacidade de 118 lugares de 

estacionamento público e 146 lugares de estacionamento privado, correspondente ao 

compromisso urbanístico n.0 4 identificado no ponto 2 do Capítulo B deste Relatório, relativo a 

um Pedido de Informação Prévia homologado favoravelmente. Associado à construção deste 

equipamento foi aprovado um direito em subterrâneo para a construção de um silo de 

estacionamento sob a Rua Mário Botas com capacidade para 312 lugares de 

estacionamento público. 

• Parcelas/ Lotes urbanos 3.06, 3.07, 3.08 e 3.20- anulados os parques de estacionamento 

de utilização pública em estrutura edificada previstos no "Quadro de síntese das parcelas do 

de 1999 -ANEXO 11, uma vez que os Lotes já se encontram construídos e de acordo 

com o balanço do estacionamento efetuado no Capítulo B deste Relatório não se justifica a 

sua construção; 

• Parcelas/ Lotes urbanos 3.12.02, 3.19, 3.21, 3.22 e 3.27.3 - anulados os parques de 

estacionamento de utilização pública em estrutura edificada previstos no "Quadro de síntese 

das parcelas do PP3" de 1999 - ANEXO 11, uma vez que de acordo com o balanço do 

estacionamento efetuado no Capítulo B deste Relatório não se justifica a sua construção. 
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SÍNTESE DAS AlTERAÇÕES AO PP3 de 1999 

2.1. Parcelas/lotes urbanos Planta de 

Anulados 

Não houve ~..~u.:::m.<uc• de parcela. 

Alterados (corresponde às situações de Reparcelamentos efetuados, que deram origem a 

Lotes urbanos onde se verifica uma alteração da classe e/ou categoria de espaço em 

relação à parcela original e/ou situações em que se pretende fazer a distinção entre Lotes 

urbanos construídos e Lotes urbanos por construir na mesma parcela) 

• Parcela 3.01 - Divisão da parcela em 4 Lotes urbanos (3.01.1 a 3.01.4 ); No Lote 3.01.01, 

houve uma alteração na categoria de espaço; No Lote 3.01.02 houve alterações na 

classe e categoria de espaço; 

• Parcela 3.12 Divisão da parcela em 2 Lotes urbanos (3.12.01 e 3.12.02); O Lote 

3.12.01 já se encontra parcialmente construído (falta a 2a fase da escola EB123/JI); O 

Lote 3.12.02 continua por construir; 

• Parcela 3.23 Divisão da parcela em 2 Lotes urbanos (3.23.01 e 3.23.02); No Lote 

3.23.01 houve uma alteração na classe e categoria de espaço; No Lote 3.23.02, houve 

uma alteração na categoria de espaço; 

• Parcela 3.27 - Divisão da parcela em 3 Lotes urbanos (3.27.01 a 3.27.03); No Lote 

3.27.01 houve alterações na classe e categoria de espaço. 

Acrescentados 

Parcela 3.35- constituição de uma nova parcela destinada a «Equipamento de utilização 

coletiva». 

2.2. Usos e Parâmetros urbanísticos 

Alterados (situações em que houve alteração da classe e/ou categoria de espaço) 

• Parcela/ Lote urbano 3.01.01 -alterada a categoria de «Espaço urbano privado de uso 

misto» - «Habitacional» para «Multiuso»; 

• Parcela/ Lote urbano 3.01.02 - alteradas a classe e categoria de «Espaço urbano 

privado de uso misto» - «Habitacional» para «Espaço urbano de uso não misto» -

«Equipamento de infraestrutura urbana»; 

• Parcela 3.20 - alterada a categoria de «Espaço urbano privado de uso misto» -

«Multiuso» para «Habitacional»; 

• Parcela 3.21 -alteradas a classe e categoria de «Espaço urbano privado de uso misto»

«Multiuso>> para «Espaço urbano de uso não misto»- «Equipamento turístico»; 
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• Parcela 3.22 alterada a de urbano 

de 

• Parcela/lote urbano 3.23.02 - alterada a ""''"',."'"~ de 

misto» - «Multiuso» para «Habitacional»; 

RELATÓRIO SÍNTESE 

de uso misto» -

de espaço «Espaço 

de uso não misto» -

• Parcela/ lote urbano 3.27.01 - alteradas a classe e categoria de «Espaço urbano de 

uso não misto» - «Equipamento de utilização coletiva)) para «Espaço urbano privado de 

uso misto» -«Industrial». 

Acrescentados 

• Parcela 3.35 - acrescentadas a classe e categoria de «Espaço urbano de uso não misto» 

-«Equipamento de utilização coletiva». 

2.3. Equipamentos de utilização coletiva 

Anulados e Alterados 

• Parcela 3.06 - anulado o Equipamento de Polícia de Segurança Pública (PSP); 

• Parcela/lote urbano 3.27.01 -o Lote foi alterado para a categoria de «Espaço urbano 

privado de uso misto»- «Industrial>>, de acordo com o compromisso urbanístico aprovado 

e construído do edifício do "Pingo Doce". 

Acrescentados 

• Parcela/ Lote urbano 3.23.01 - ampliação do "Hospital Particular CUF Descobertas" da 

parcela 3.26; 

• Parcela 3.35 - constituição de uma nova parcela de «Equipamento de utilização 

coletiva)), destinada exclusivamente à implantação de equipamentos ao ar livre de recreio 

e lazer (áreas de recreio infantil, juvenil, sénior, geriátrico) que poderão ter valência 

desportiva. 

2.4. Equipamentos de Infraestruturas e serviços urbanos 

Não houve alteração. 

66 

novembro 2016 



RIO SÍNTESE 

2.5. Estacionamento Público 

a) Parâmetros de dimensionamento - adotados os n::.lr;:>n>Pr,rnc:: de dimensionamento do 

PDM em nas parcelas/ Lotes urbanos Retirada a coluna "Número de 

de estacionamento" "Público" 

b) Parques em Estrutura Edificada 

Anulados 

• Parcela 3.06 Parque das Tipuanas 

• Parcela 3.07 - Parque dos Aventureiros 

• Parcela 3.08 - Parque dos Aventureiros 

• Parcela/ Lote urbano 3.12.02 - Parque da Escola 

• Parcela 3.19- Parque das Transversais 

• Parcela 3.20 - Parque Sudoeste 

• Parcela 3.21 - Parque dos Argonautas 

• Parcela 3.22- Parque Alexandre O'Neill 

• Parcela 3.27.03- silo programado durante a execução do plano 

Acrescentados 

• Parcela 3.26 Parque do "Hospital Particular CUF Descobertas" (construído) 

• Parcela/ Lote urbano 3.27.01 -Parque do edifício do "Pingo Doce" (construído) 

c) Parques de Superfície 

Anulados 

• Parque de Neptuno 

d) Estacionamento Marginal às vias 

• Rua das Gaivotas em Terra- oferta de 48 lugares de estacionamento e uma bolsa 

"Kiss & ride". 
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2.6. Estacionamento Privado 

Parâmetros de dimensionamento adotados de dimensionamento do 

nas urbanos Plano. Retirada a coluna "Número de 

estacionamento" "Quadro de síntese das do PP3" 

2. 7. Valores e Bens Culturais 

Na presente versão do Plano foram integrados os bens da Carta Municipal do Património 

Edificado e Paisagístico (CMP) identificados no PDM em vigor e acrescentados outros bens à 

lista da CMP. 

a) Bens da CMP identificados no PDM em vigor 

• 33.58- Conjunto arquitetónico do Parque das Nações (parte); 

• 33.60- (Antiga) Torre da Sacar e espaço público encolvente I Porta do Mar, 3.34.01; 

b) Bens acrescentados à lista da CMP 

• 33.62 Edifício terciário, Rua das Musas, lote 3.30.01 (ex-centro de informações da 

Expo 98; 

• 33.63- Bomba de gasolina Repsol, Rua dos Argonautas, 1-1D; 

• 33.64- Supermercado Pingo Doce- Expo Sul, Av. Fernando Pessoa. 

O ANEXO VI do presente relatório incorpora as Fichas de Património que caracterizam e 

fundamentam a proposta de integração de novos bens imóveis na CMP no âmbito do presente Plano 

de Pormenor, bem como as fichas de caracterização dos dois imóveis que atualmente já estão 

identificados no âmbito do PDM como fazendo parte da estrutura patrimonial municipal. 

Apresenta-se de seguida o quadro de síntese das parcelas do PP3: 
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Quadro de síntese das parcelas do PP3 
Construção 

Número Área total 

da Categoria da parcela Area bruta de paVImentos {metros quadrõdos) (
1

) 

parcela/ de lote urbano 

lote espaço {metros 

urbano quadrados) 
Ao ma do 

emba>amento 
No 3 3 Comérao/ Equrpamento Equ1pamento ;,~~;::~:::~ lndústna/ 

embasamento Habitação ( ) SeiVIços (} restauração (3) cole-tJ\10 turístiCO a urbana armaz 

3;08 Hm 
3J)9 Hm 

3.10 Hm 

3.11 Hm 

3.1!,01 Ec 

3.12.02 3.615 

3.13 -Ha 3.80!$ 

3.14 Ha 4.269 
Ha 3A87 
Ha 1.519 

3.17 Ha 8.529. 
3.18 !la 5.135 

3.19 

3.20 
3.21 
3.22 
3.23.01 

3.23.02 

3.24 
3.26 
3.27.01 
3.21 1)2 

3.27.03 

3.29 
3.30 
3.31 
3_.32 
3.33 
3.34 Ec 972 

3.35 E c 3.779 

Totais 173.389 

(
1

) Actma do terreno. 

5/8/ll/14/17 
S+r+m 
S+r+m 
S+r+m 

10 
10/11 

5 •-·-,· ro:-
13 
13 
10 
14 

2 

8 
.3 
:; 

4 
1 

1 
1 

16 

1 

o 

2 

2 
1a3 

1 

--::1 

1 ou 2 
1 ou 2 
1 ou 2 

1 a 3 

2 

18.112 1.610 

3.1!:83 
3.1!70 
2.549 
7.9!15 

13.991 U2!i 
16.009 
20.!l40 
1!l384 
1U25 

15.237 U!il 
9.985 IUl:Z5 
7.731 2.472 
5.324 l.l)59 

27.914 2.323 
16.560 

17.153 

1.349 

1.137 
165 
16$ 
235 

46 

264.696 30.869 24ASO 

(
1

) Com exclusão de estaetonamento~, rnstalações técnfcas e arrecadações Valores arredondados às umdades. 

(
1

) Admitem-se como usos compatí\l'l:"ts. habttação, comérao/restauraçào e sernços. 

( .. )Equipamento coletiYO sem quantrficação de área bruta de pavimentos 

(~) Semtcave 

Identificação das categorias de espaço: 
M mult1uso; 

Ha habitacional/ alta dens1dade, 

Hm habitacional/ média denstdade, 

Hb ~ habitaoonal/ baixa dens1dade; 

Ec equipamento colet1vo, 

E1 equipamento de Infraestrutura e sef'V!ÇO urbano, 

Et · equtpamento turistlco; 

Câmara Municipal de Lisboa 

l · 1ndustnal, 

r· p1s0 recuado 

m mansarda 

22.581 
937 

7300 

(') 

54.478 24.640 1.201 937 

Reparcelamentos efetuados 

Parcelas por rE'parcelar 

Soma 

4.7ll4 
4$!i!i 
4.853 
5~95 

103711 
15.211 
16235 
20.04!1 
19384 
19.4115 
10.372 

18A32 
15$03 
12.476 

7.442 
30.237 
16.560 

o 
_11CJi3' 
26.977 
26.977 
11.200 

11.499 

:1.000 
22.581 

2.286 
7.300 

o 
o 

1.137 

165 
168 
235 

1.681l 

401.270 
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PLANO DE PORMENOR 3 ZONA SUL AVENIDA DO MARECHAL GOMES DA COSTA í ALTERAÇÃO 

RELATÓRIO SINTESE 

3. ALTERAÇÕES AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

De acordo com a Planta de Ordenamento relativa a Qualificação do Espaço Urbano PDML em vigor, 

o uso do solo previsto, na area definida para o Plano, realiza-se segundo as seguintes categorias e 

subcategorias de espaço: 

a) Espaços Consolidados: 

Espaços Centrais e Habitacionais - Traçados Urbanos C (anterior Espaços Centrais e 

Residência is); 

Espaços Verdes Ribeirinho; 

Espaços de Uso Especial de Equipamentos; 

b) Espaços a Consolidar: 

Espaços Centrais e Habitacionais (anterior Espaços Centrais e Residênciais); 

Espaços de Uso Especial de Equipamentos; 

O presente plano prevê alterações pontuais ao zonamento do PDM, em vigor, tendo em atenção a 

ampliação da escala quando se passa de um Plano Diretor para um Plano de Pormenor, 

nomeadamente no Espaço de Uso Especial de Equipamentos, junto ao limite sul do PP, onde foi 

eliminada a respectiva mancha, uma vez que é atravessada por uma via principal, sendo ajustada a 

mancha do Espaço Central e Habitacional Consolidado até ao limite do Plano de Pormenor, o mesmo 

acontecendo à mancha da categoria de Espaço Verde Ribeirinho. 

Figura 12 -Sobreposição das Categorias de uso do solo do PP com as do PDM, em vigor 
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LA TÓRIO 

COMPATIBILIZAÇÃO DAS CATEGORIAS DE SOLO URBANO 

termos do nr<::>e>Onto Plano de '"'nrm.ont'r considera-se a tabela de compatibilidade de 

""'t"""''"n<><" de espaço PU e as cai:eg1:>nêlS e em conformidade 

o RJIGT Tendo sempre em conta 

que a existência de diferentes usos no mesmo espaço, desde que sejam compatíveis 

entre si. 

Categorias de espaço do 
Plano de Urbanização, em vigor 

Categorias do solo do 
PDM, f!m vigor 

· MliitiUso,·· Hahitacionaí. VerCie.urhanó 
' Espaço Central e Habitacional 

Equipamento turístico, Equipamento de 
· Consolidado e a Consolidar 

infraestruturas e serviço urbano 

Equipamento de Utilização Coletiva 
Espaço de Uso Especial de 

i Equipamento Consolidado e a Consolidar 

· EspaÇo Verde Rlileirinllo consolidado 

5. REDE GEODÉSICA, CARTOGRAFIA E LIMITES ADMINISTRATIVOS 

5.1. Rede Geodésica 

Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de 

nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) são da 

responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). 

Na área do PP3, não se identificam elementos pertencentes à Rede Geodésica. 

5.2. Cartografia 

A cartografia base utilizada nas peças desenhadas do PP3 é: 

Ortofotocartografia do concelho de Lisboa à escala 1:1.000, produzida pelo Consórcio Pregale, 

Lda/Valverde SIG, S.A.- Cobertura de 2011. 

Sistema de Referenciação Planimétrica: ETRS 89; Projeção cartográfica: Transversa de Mercator; 

Exatidão Planimétrica (e.m.q.) <= 0. 18m; Processo de Homologação n.0 2013-10-14/ Proc. 233/DGT; 

Propriedade: Câmara Municipal de Lisboa. 

Informação oro-hidrográfica tridimensional do concelho de Lisboa à escala 1:1.000, produzida 

pelo Consórcio Pregale, Lda/Valverde SIG, S.A.- Cobertura de 2011. 
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Sistema de Referenciação: ETRS 89; 

Altimétrico Cascais; 

cartográfica: Transversa de Mercator - Datum 

Exatidão Posicional Altimétrica 2013-10-14/ Proc. 233/DGT; 

A Precisão Posicional Nominal (PPN) de reprodução das saídas gráficas encontra-se identificada 

no rótulo das peças desenhadas do plano e no quadro seguinte, e foi calculada de acordo com a 

seguinte fórmula: 

PPN = SQRT (EPPA2 + (DPL * FER * DAC)A2), em que: 

• EPP = Exatidão Posicional Planimétrica da Cartografia (m); 

• DPL =Deformação da plotter (mm/m); 

• FER = Fator de Escala da Reprodução; 

• DAC =Dimensão da área cartografada, segundo o rolo do plotter (m) 

Peças Desenhadas FER DAC EPP DPl (ai PPN 

(Des. n°) (m) (m) (mm/m) 

01.1 e 01.2 2000 0,407 0,18 0,003 2,45 

02 2000 0,575 0,18 0,003 3,45 

(a) plotter HP Designjet 5500 60 by hp 

5.3. Limites Administrativos 

Os limites administrativos identificados nas peças desenhadas do Plano estão de acordo com a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2015- CAOP 2015, aprovada por despacho do Diretor

Geral do Território, datado de 2015-07-31, nos termos do disposto na alínea I) do n.0 2 do artigo 2.0 

do Decreto Regulamentar n.0 30/2012 de 13 de março, e com as alterações expressas na Lei n° 

56/2012 de 8 de novembro, respeitante à reorganização administrativa de Lisboa, alterada pela Lei 

n.0 85/2015, de 7 de agosto e Declaração de Retificação n° 40/2015 de 17 de setembro. 
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localização 

Valores 

73 
Câmara Municipal de Lisboa 

I DP 1 Divisão de Planeamento 



Câmara Municipal de Lisboa 
DMUIDP!Divísão de Planeamento Territorial 

RELATÓRIO SÍNTESE 

74 

novembro 2016 



75 
Câmara Municipal de Lisboa 
DMU 1 DP 1 Divisão de Planeamento 2016 



Câmara Municipal de Lisboa 
DMUIDPIDivisão de Planeamento Territorial 

RELATÓRIO SÍNTESE 

76 

novembro 2016 



RE s E 

ANEXO I 

PORTARIA 1130-8/99, publicada no Diário da República, 1a Série- B, n° 303 de 31 de dezembro 

• Regulamento do Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da EXPO 98 

• Regulamento do Plano de Pormenor 3- Zona Sul, Avenida do Marechal Gomes da Costa 
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ANEXO 11 

BALANÇO DA EXECUÇÃO DO PP3 (PARÂMETROS URBANÍSTICOS) 

• Quadro de síntese das parcelas do PP3 aprovadas na Portaria 1130-B/99 

• Quadro de síntese das parcelas do PP3- Balanço da Execução do Plano 
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RE 

ANEXO III 

BALANÇO DA EXECUÇÃO DO PU (PARÂMETROS URBANÍSTICOS) 

,. Quadro Comparativo (Plano de Urbanização- Caraterização/ Reparcelamentos) 
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ANEXO IV 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

• Relatório da "Revisão do Plano de Urbanização da Z.l. da Expo"98" - Anexo ao Capítulo IV 

Mobilidade 

• CENÁRIO 1 - Quadro de síntese do Estacionamento Público das parcelas aprovadas na Portaria 

1130-B/99 

• CENÁRIO 2 - Quadro de síntese do Estacionamento Público das parcelas - Balanço da Execução do 

Plano 

• CENÁRIO 2 - Quadro de síntese do Estacionamento Público das parcelas - Parcelas por reparcelar 
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ANEXO V 

ESTACIONAMENTO PRIVADO 

• CENÁRIO 1 Quadro de síntese do Estacionamento Privado das parcelas aprovadas na Portaria 

1130-8/99 

• CENÁRIO 2 - Quadro de síntese do Estacionamento Privado das parcelas Balanço da Execução do 

Plano 

" CENÁRIO 2 - Quadro de síntese do Estacionamento Privado das parcelas - Parcelas por reparcelar 
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ANEXO VI 

FICHAS PATRIMONIAIS 

Bens da CMP identificados no PDM em vigor 

• 33.58- Conjunto arquitetónico do Parque das Nações (parte); 

• 33.60- (Antiga) Torre da Sacor e espaço público encolvente I Porta do Mar, 3.34.01; 

Bens acrescentados à lista da CMP 

• 33.62- Edifício terciário, Rua das Musas, lote 3.30.01 (ex-centro de informações da 

Expo 98; 

• 33.63- Bomba de gasolina Repsol, Rua dos Argonautas, 1-10; 

• 33.64 - Supermercado Pingo Doce - Expo Sul, Av. Fernando Pessoa. 

Câmara Municipal de Lisboa 
DMUiDP!Dívísão de Planeamento Territorial 

82 

novembro 2016 



s 

BIBLIOGRAFIA 

Portaria 

303. 

.. Portaria n.0 1130-C/99 de 31 de 

n.0 303. 

.. Relatório da Revisão do Plano de 

Câmara Municipal de Lisboa 
DP I Divisão de """'"'"ntn 

Diário da Série- B, 

da Z.l. da EXP0'98, dezembro de 1999. 

83 



Informação 
N." 53402/INF/DPT/GESTURBEJ2016 

Assunto: Plano de Pormenor 3 -Alteração 

Processo n.0 12/PLU/2014 

Câmara Municipal de Lisboa 
··MuniCipal de ürhanismo 

flt>l»>rl:.m..,ntn de Pf;;nP:ímPnln 

Data 
24-1 i-2016 

Requerente: Gamara Municipal de Lisboa 
local: ZONA DE INTERVENUAO DO PLANO DE PORMENOR 3 ·AV. 
MARECHAL GOMES DA COSTA (ALTERAClÃO) , 
Freguesia: Parque das Nações 

Exma. Sra. 
Chefe de Divisão de Planeamento Territorial, 
Ora. Sara Bragança, 

1. A Conferência Procedimental relativa à Alteração do Plano de Pormenor 3 
-Zona Sul, Av. Marechal Gomes da Costa, que a Câmara Municipal de 
Lisboa solicitou. mediante ofício n° 12328/0F/DPT/GESTURBE/2015, 1 
realizou-se na Comissão de Coordenação e Desenvolvimentó Regional de ' 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), no dia 10 de fevereiro de 2016, 
conforme o n.0 3 do Artigo 86° do Decreto~Lei n° 80/2015 de. 14 de maio 
(RJIGT). 
Em resultado dos pareceres solicitados para o efeito, verificou-se a emissão j 
de dois (2) pareceres desfavoráveis, respectivamente da Direcção Geral do 
Território (DGT) e do Instituto Português do Desporto de Juventude (IPDJ) e i 
dezassete (17) pareceres favoráveis, dos quais seis (6) condicionados ou 
com recomendações. · 

2. Por forma a prosseguir a concertação consagrada na legislação 
nomeadamente no artigo 87° do RJIGT realizaou-se uma reunião com a 
CCDR-LVT, cuja ata é parte integrante do documento de concertação. No 
quadro desse encontro foi possível consensualizar posições que permitiram 
ultrapassar as objecções suscitadas e encontrar as melhores soluções de 
planeamento para a área em causa. 

3. Foram posteriormente elaboradas respostas às entidades que emitiram os 
referidos pareceres desfavoráveis e favoráveis condicionados, com a 
indicação das alterações introduzidas e dos aspectos acerca dos quais se 
entendeu dever manter a proposta inicialmente apresentada, assim como a 
respectiva fundamentação. 
Todo este procedimento encontra-se registado no documento "Relatório 
Síntese da Concertação do PP3", onde para além da já citada ata da reunião 

Folha 1'1.0 

Déspacho 

Exmo. Direclor de Departamento, 

Co'lcluido o período de acompanhame~to, 
proponho o envio da presente proposta' de 
alteração do Plano de Pormenor 3 - Av. Marechal 
Gomes da Costa à Câmarà Municipal, para efeitos 
de abertura do respectivo período de discussão 
pública 

2016.11.25 

~ão. 
" Saraa~a 

DiviSão de Planeamento Territorial 
Departamento de Planeamento 

Sr. Diretor Municipal 
Arq. Jorge Catarina Tavares, 

Concordo. 

A proposta de plano está em 
condições de ser submetida a 
discussão pública. 

Paulo Prazeres Pais 
Diretor do Departamento de Planeamento 

2016-11-25 

A-r.. ~.J~~ 
~ 

OO!mtor~u~ 
,.-4.....r-~ .. - . ':7 
V ..,, __ J.orge !Já~ Tavares 5'. t l• U~ 

Dlreçto Municipal de th'biÍn!smo 
por subóalega•SJI,. IJ.!!...tof11.fl!1!~ Í1ili De 

Centro de Atendimento ao Munícipe I tel808 20 32 321 fax 808 20 31 31 I e-mllWmoole~i}ligw~iJlllw f:15 sp<;_~o 
N•8" , 1 •• 7 , Pvuucado 

CAM 
" '" n· '' de 24 ae Setembro de 2015 
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A presente 1'\mnr.<>re 

Avenida do 
conjunto 
e nf'tl'1ii'!<Or'!<!l!l'~in 

Relatório 
Estudo Acústico 
Peças Desenhadas 
CD 

Plano de Pormenor 3 -
Costa incorpora conseguinte, um 

da l'fml".::.rt::~l'!~n "''""'"'"'""' 

4.Uitrapassadas as questões suscitadas pelas entidades convocadas pela 
CCDR-LVT encontram-se reunidas as condições necessárías e suficientes 
para propor submeter a presente proposta de plano a reunião de Câmara, 
para deliberação da abertura do período de discussão pública. 

À Consideração Supertor 

' ~
ecn) 

c \_a_q:, 

(Paula Pacheco (DMU/DP/DPT)) 



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

ATA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos do artigo 57.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como do disposto no artigo 19.0
, n.0 2, do Regimento da 

Câmara Municipal de Lisboa, foram deliberadas na Reunião Pública de 

Câmara de 21 de dezembro de 2016, a ata, o voto de louvor, a moção, o voto 

de pesar e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente 

documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta: 

Apreciação e aprovação da ata n. 0 135 da reunião de Câmara de 02 de 
novembro de 2016 

(Aprovada por unanimidade) 

Voto de louvor n.0 8/2016 (Subscrita pelo Sr. PresidenteJ pelos Srs. 
Vereadores do PPD/PSD e pelo Sr. Vereador do 
CDS/PP) 

Aprovar um voto de louvor a todas as equipas das entidades e personalidades 
que com a Câmara Municipal de Lisboa contribuíram para o sucesso da edição de 
2016 da Web Summit, nos termos do voto; 

Aprovado por maioria com a 
seguinte votação: 

Moçãó n.0 40/2016 

A favor 

14(7PS, 31nd., 
3PPD/PSD e 

1CDS/PP) 

Contra Abstenções 

2(PCP) 

{Subscrita pêlO Sr. Vereador João Gonçalves 
Pereira) 

Aprovar a Moção "Conversão, na Rua Sousa Pinto, de um baldio em lugares de 
estacionamento", nos termos da moção; 

(Aprovada por unanimidade) 
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Voto de Pesar n.6 33/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Castro) 

Aprovar um voto de pesar pelas vrtimas do atentado terrorista de Berlim, nos 
termos do voto; 

(Aprovado por unanimidade) 

Proposta n.~> 777/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Duarte Cordeiro) 

Aprovar submeter à apreciação da Assembleia Municipal o 7.0 Relatório de 
Monitorização do Processo da Reforma Administrativa de Lisboa, nos termos da 
proposta~ 

l
r-:-ovada por maioria com a 

seguinte votação: 

i 

Proposta n.0 778/2016 

\ A favor 

10(5PS, 21nd. e 
3PPD/PSD) 

Contra 

2(PCP) 

Abstenções 

1(CDS/PP) 

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar o início do procedimento da Alteração Simplificada do Plano de 
Urbanização da Avenida da Liberdade e Zona Envolvente, nos termos da 
proposta; 

Aprovada por maioria com a 
seguinte votação: 

A favor 

9(7PS e 21nd.) 

Contra 

1{CDS/PP) 

I I 
1 Abstenções 1 

I 
4(2PPD/PSD e 1 

! 2PCP) I 

Proposta n.0 779/2016 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar a abertura de um período de discussão pública para a proposta de 
Alteração do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul -Avenida Marechal Gomes da 
Costa, nos termos da proposta; 

~provada por maioria com a A favor Contra Abstenções 
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Proposta n° 784/2016 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PCP e do 
Sr. Vereador do CDS) 

Aprovar dotar os terrenos municipais expectantes para estacionamento, encetar 
negociações com os proprietários dos terrenos particulares expectantes para 
utilização dos mesmos para estacionamento e encetar negociações com 
instituições públicas e privadas detentoras de lugares de estacionamento para 
lJtiJi~ª~Q d.e Llr:nª QLIQtª· d.o~ rne~m.O$ pelo~ re~i.dente$ no perlodo notumo. no$ 
termos da proposta; 

(Aprovada por unanimidade) 

Paços do Concelho em Lisboa, aos 21 de Dezembro de 2016 
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