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A. ATA DA CONFERtNCIA PROCEDIMENTAL E PARECERES DAS ENTIDADES 

Em hn;âo da C<lnferêoQa Procedii11EI'llal prevista no n." 3 do Artigo 86'> do Decreto-Lei n" 8012015 do 

14 oe maJO - o NO'K) R:egime Jurklk::O oos 1nstru~ oe Gescao Temtoliat (RJIGT). teaiiZaOa em 

10 di! lovorl!!ro de 2016 na CCDR·LVT. Io""" amilidcs "'sogunss paroceros .oor. a Alt!lf1!Çâo do 

~ cSe Pormenor 3-Zona Sul. Av~ do Marechal Gomes da Costa (Proposta de Plano· Yet"Sâo 

di! novurnbro dQ 2015): 

1. PARECERES DESFAVORÁVEl$ (ANEXO I~ 

1.1 DGT (parecer anexo a Ala -Rei.-OSGCIG-DcM.Of. N.'2612016de 2016-{12-05) 

12 IPOJ (par"""' anexo à Ala -Rei.- OE_SC_OIE0_0019/2016de 2910112016) 

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

2.1 CCDR-LVT (pareoeranexoãAUJ- DOCAJmeniiO: 101603·201602-DSOTIDGT; ProcessoCCDR 

LVT: 16.150.10.50.000542014) 

2.2 EPAUAdLVT (pareceranexoãAta) 

2.3 lP (parccertOmetidopostO(....-e pela CCOfHVT em 11.02.2016 - Parecer de 2016.1>2110) 

2.4 Turismo de Portugal, lP (parecer anexo ã ATA- Ref.• SAJI2C16f1332/DVQ'DEOTIFV; Proc.' 

14.01.111563: lnlo<mação de $eo-onQo N.' INT/20161605/0VOIOEOTNC e -~vos 

t.Jc:~Vt'...:l MJ':)) 

2.5 APL (parecer emitiOO na Ata. A APL ficou de enviar o seu parecer formal á CML o que nao se 

\-erificou) 

2.6 APA (parecer romctido posteriormente pela CCOR4. VT em 15.032016 - Rei.' S()0333J. 

lllli:W1·AHH IU.UPI; 1-'roé.' AHH.WU1.:11U1ti) 

3, PARECERES FAVORÁVEIS (/\NEXO 1): 

3.1 LHEG (parece< onexo à Ala - PYooesso 16.150.10,50.000542014) 

32 ARS-LVT (Oarecer aooxo â Ata- Parecer 5anilàrio DSPIESIP/6f1tl dé 08102/2016} 

3.3 USI>oogás (parecer anexo a Ala - Ret.• GA/41147 de 2016 02.05) 

3.4 DGRONJMON (parecer anexo à Ata - Ref.• 705 de 01/0212016: Serviço: OPTM-AF) 

3.5 Valorsul {parec:cr emitido na Ala) 

3.6 ANA (parecer anexo ã Ata -ReP P.' 0070116-6; N.' 572682) 

Cimara MuMciip.ll ct. Lisboa 
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3.7 lMT (patêCér' an&Xo â Ata- Ret• 046200100429933; N.0 00612016/DSEAP: Proc. 09.02.118: 

de 2016102103) 

3.8 ACSS (parece< anexo à At• -Ret• 6691201610RS/UIEIACSS) 

3.9 DGEstE (parec:er anexo a Ala - ReP 94412016) 

3.10 OGPC (parecet rémélido postenonnooto peta. CCOR·L vr em 12.02.20 16-Oficio n. 6 S-

20161389958 (C S:t078036) de 05102/2016; lnf. n.• S·20161389SS5 (C.S:tOn74S) 

SALVAGUAROAI2016/11 .()6131PP01396 (C.S: 141647) eiNFORMAÇÀOn.• 19110SPAA12016 

de 01102/2016) 

3.11 IGNF {perecer rema:ido po.!t&iotmel'rtb pele C-CO:I'tol VT em 18.03.2016 • 

OFI11820/0PAP12016 de 11.()3-2016) 

B. REUNIÕES DE CONCERTAÇÃO 

1. Realizou-se uma Reunião de Concertação com a seguinte entidade (Atas dss Reuniões no 

ANEXO 11): 

1.1 CCDR-LVT- Reunião de 20.06.2016 

C. RESPOSTA AOS PARECERES DAS ENTIOADES E ENVIO DA PROPOSTA DE PLANO 

REVISTA 

1. RESPOSTA À1l ENTIDADES QUE EMITIRAM PARECER DESFAVORÁVEL (ANEXO IA). 

1.1 DGT (emall de 1U.O~.Ã!010, enWSOO A/G do ~- t.>outor t<UI Amaro Alves. f.hretor-Veral 00 

Terrilórõo. e OfoC>O n.' 11298/0FIIOPTIGESTURBEI2016, de 21.11.2016) 

1.2 tPOJ (email de 10.05.2016, enviado A/C do Dr. Cartos Alves Pereira. Vogal óo Conselho 

Oiretlvo dO lnstiMo Português dO Desporto e Juventude. e Oficio n. 0 

1 1200/0F~'OPTIGESTURBE/2016, do 21.1 1.2018) 

2. RESPOSTAÂS ENTlOAOES QUE EMITIRAM PARECER FAVORÁVEL CONDICIONADO OU 

COM RECOMENDAÇÕES (ANEXO III): 

2.1 CCDR-t.VT (Oficio n.0 11302/0FVDPTIGESTURBE/2016. de 21.11.2016) 

2.2 EPAUAdLVT (emall de 10.05.2016. enviadO NC dO Eng. Franc.soo Serrrio, O;teiO< de 

Gestão de Ahvos da EPAL, e OfiCio n .0 1130310FIIDPT/GESTURBEI2016, de 2 1,1 1 .2016) 

Cimara MuMcipal ct. Lisboa 
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2.3 lP (email dê 10.05.2016, &nvtadO AJC do E~ Ricardo Lacerda. Géstor RegiOnal da 

lnfraesVuMas <10 PO<tugal, SA de 1.1sboo. e Oflcóo n.• 11305/0FIIDPTIGESTURBEI2016, de 

21.11.2Q16) 

2.4 Turismo de Portugal lP (emai de 10.05.2016. enviado A/C da Ora. Fernanda Praça. Oir-etora 

do Departamento de Ordenamento do Territõrio e Oficio n.• 11307/0FVDPTJGESTURBE/2016, 

de 21. 11.2Q16) 

2.5 APL (êmail de 10.&5.2016. l!fWiaOO PJC aa ora. Ma~na Fllfrtwa. Prosi<Jenlê do GonsalhOdê 

Administração do Porto de Lisboa e Oficion.0 11308/0FIJOPTJGESTURBE/2016, de 

21.11.20 16) 

2.6 APA (e mail de 10.05.2016, enYI30o A/C da Sra. Gabriela Moniz. Oiretora da Administração <la 

RegUlo HldrO!J"lltice do T~Jo ~ Oütc c Oficio n.• 11310tOrmrnCE€iTUI'l6Ea016, de 

21.11.2Q16) 

3. ENVIO DA PROPOSTA OE PLANO REVJSTA ÂS ENTIDADES QUE EMmRAM PARECER 

FAVORÁVEL (ANEXO 111): 

3.1 LNEG (Ofiaon.• 1131510FUOPT/GESTURBEI2016, de21.11.2016) 

3.2 ARS·LVT (Oflclon' 1131S/0Fllt>PT/GESTURBEI2016. de 21.11.2016) 

3.3 Usboagb (OfiCIO n.' 1 1319/0F11DPTIGESTUR8EI2016, do 21.1 1.2016) 

3.4 DGRONIMDN (Otlcio n .• 11323/0FIIOPTIGESTURBE/2016, de 21.1 1.2016) 

M Valoroul {OfiCio n:11JZõ/OFWPT/GESTURf!E/21!1ij, 119 21.11.2016} 

3.6 ANA (Oficio n." 1 1326/0FUDPTJGESTURflE/2016. de 21 1 1.2016) 

3.7 lMT {Oficio n.0 11387JOFI/OPTIGESTUR8El2016. de 21.11.2016) 

3.8 ACSS (Ofoo n."11328/0FUDPT/GESTURBEI2016. de 21.11.2016) 

3.9 DGEs1E {Oficio n.• 1 133010F11DPTIGESTURBEJ2Q16. de 21.11 .2016} 

3.10 DGPC (Offdo n.• 11334/0F110PTJGESTURBEI2016, de 21.11.2016) 

3.11 tCNF (Õficio n. • 11338/ÕFIIOPTIGE:STURBE/2016. de 2 1.1 1.2016) 

Lisboa. novembro de 20 16 ., Cimara MuMciip.ll ct. Lisboa 
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ANEXO 1-ATA DA CONFERENCIA DE SERVIÇOS E PARECERES DAS ErffiDADES 

ANEXO 11 - ATAS OAS REUNIÕES OE CONCERTAÇÃO 

ANEXO III • RESPOSTAS À3 EI'ITIOADE3 

ANEXO rv - RESPOSTAS DAS ENTIDADES 
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ATA OE CONFERe:NCIA PROCEDIMf!NTAL 

Realizada ao atwlgo do Ar>go 86' do !loctoooolel n.• 8012015. de 14 de maio· Regime Juridlco dos 

instrumeo- de Ces1io Tariloclal (RJI()T) 

Data: 10 de fevereiro de 2016 

Hont: 1111>30 
I ~1:: IMI:IIaço._,. tb ~N'lR I VT (Ru::t: A&I!I!Qftdrl:t Hercolano n.t 37 • Lisboa) 

Designação -Ahnlçfio do•Piitn<> d• PomlenDr 3·Z«ut SI.( A-doMMttdurl ao-dll C06bl• 

l:oncelho • Usboi 

1. ORDEMDETRABAUtOS 

1. Não qu~fficaçâo pata efeilos de Avaliação Ambiet'dal (AA) 

2. ~do Plano de Pormeno< 

2. ASSUNTOS TRATADOS 

a) NOTASGERAJS 

A Coml$$1o de Coorcfenoçio e Desen- Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR L VT) deu micio 
à Conlerénciá Procéc5menlal cóm ã ;éjli~ dM êNldadés 1-• nA IIS'.a di! lllê!lêi\ÇU. beM 
como do ama"' Munld..,. de U.boe (CML~ 

Entidades Presentes: 
-CCDR LVT 
-Laboratório Nacional de Enefgia e Geologia (LNEG) 

·llsboagás 
• Admi<1io:1oçio do PorO> de Li>boo (AI'l) 

• O!reçAo<le<al de Reonsos do Oef ... Nadonal (DGRilNIMON) 
·EPAL/ Águos dellsboo e Vale do Tejo (EPAUAdlVT} 

• Turtsmo oe P<Ktugal 
• Admii>islração Regional de Saude de Usbaa e Valo do Tojo (AflSLVT) 

-VaiO<SUI 
- lAStiMo do Desporto e da Juventude (lPOJ) 

• Olreção Geral do Terrilório (DGT) 

Entidades apc;entes.: 
• Ae<oponos de Ponugal (ANA) 

• lnsliMo de Mobilidade e Tra._nes (INT) 

A.ti GOVERNODE r PORTUGAL 
...__......"'--"11 QJIHiiiiiU.. Tâ.Z.Ut:»l!lf ,...l'OGJlW 
"'-~...,... ~~ Till~»Jf71 "• 20JDlft 
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• Administlaçâo CeniJal do Sistema de Saúde, lP (ACSS) 

• ~ênda Penut~uesa de Ambiente (APAIAAHTO) 
• AUtoncliJCie Nac1on.at oe t"roteçao CMI (ANPC} 

• o~e.;ao Geral do Patr11111lnoo Culllel (IJGPC) 
• Elelrir::idade de Portugal (EDP) 

• l.nfraee.li'Vb.trac de P~l (JP) 

• lf'llti\Uto da Conservação da Natureza e das Aorestas (lCNF} 

• Direção Geral dos Esl.abeledmentos Escolares (oo..E) 

• Centro Distrital de Segurança Social (CDSS) 

- Dileção Geral das A!Mdade$ ECO<\OOlicas (DGAE) 
• Secretaria-geral do Uioislêrio da Administração Interna (SGMAI) 

A CCOFI L VT fez o enquadtameruo da Cooletêncla Procedimental no Regime Joriclioo 60s lns!trw""'""'' do 
Gestao Te<tftOflot (RJIGt). publicado pelO D.L n.t lia121l15. de 14 de moio. 

A CCOR LVT a.iertou que o n.• 3 do Artigo se• do RJIGT, por remi$sãodon.• 3 do Artigo 862, co;:::~::: 
as M~tidades que nio manifes!em, fundamentadamente, a sua dlscotdAncia em reuni.&o com as 
propostas,. bem como as entidades ausentes que n.ào man.i~ram a 51J3 posição atli • data, nada 
opor à Pf'OPOSta de plano. 

A CCOR l VT informou 0$ pre5ente$ qve teriam de estar mandatadas para representar a en!kfade 
transmitir o respetivo parecer vtnculatlvo. SoGdsou. ainda, que todos os pre$eft\eS. quando Interpelados 
se proouocialrem, se identifiquem e evidenciem o respet:No mandato, bem como o parecar escrito se 
portadores do mesmo. 

foram a1-. prestadas fi seguintes ilJormcJçôe:s: 

- A ANA e o IMT informaram não ser passivei eslat presente na Confetineia Procedfmentat tendo enviado 
os respedvos pareceres d• w fayo@ye! que se anexam à Ata 

- A ~ Informou não ser necessâria a sua presença na CP pois, para alim da ptOpOSta de 
a!le:I~U 1Jt URUll unlótnJtt ~~-~ j.NivtKI• ('tlwpiM CUF ~1Je1~). ui~,o~ ~Ido p.eviStêlli 
insllllações da reSjlOilsa-•de d<J Minisêrio da Saúde (d. oomuni<:açâo anexa à Ala~ 

.. A OGEsrE enviou o respetNo pare~ de 1e0t iavorivel (ar.exo 8 Ata). 

b) NÃO QUALIFICAÇÃO PARA EFEJTOS OE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Estivetam presentes em reunlêo as seguinte$ entidades que folllm identificadas amo ERAE (entidades 
com responsabilidadasambientaisespedlícas):: cet')R LVT, LNEGe ARSI.VT. 

Aprec~ a fundamentaçio camarária de isenção de procedimento e AA. pronum:::iaram-se nos seguint&s 
termos as entidadés: 

CCOR LVI - No âmbito das suas competlneias ambientais especificas. a CCOR l VT considera que a 
altcrnçõo ~~ não l: ~:ocetivol de ter efeft~ clgf\lflc')ttvoe. no amblenle. nos termos do n.• 1 do Attlgo 
120' do RJIGT, pelo que çonsidera justificada a decisão da CML de não suj~tar a altl!façâo dO planO a AA. 
(d. parec8t 1nexo) . Cootudo. tendo em conta~ dinámicas do lerri1ório emi'Cifvente. bem como a penpe:Uva 
<ta CML de promove; aherilção dos PP1 e PP2.. entende-se que seria uma mais-vaia para o prOO!'SSO de 

planeamento &er ldentlftcado e avaliado um ~unto mais vas10 de f&tDI'e$ e os seus eleios cuP'M.Jllth'Os 

4&1 GOVERNO OE I ...,., ..... 
PP" PORTUGAL """'"'~~ • 

~-~e ~lri!WJD Fle;iiillnltd!l Llsboe eVIIIIdo TtiO 

.... .--......... l7 · ~Uiilloo. 

....,.,._.,_..~!eiS.... 

""" .. C........ · 1SC&I1' C~~a~t• _... 

-~ ................ 
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LNEG- Parecer favorável (d. parecer anexo). 

ARSbVT • Pii<Qef fav .. iYel (Q, fl'lrece< ine><o). 

A CCOR LVT deu a ç.alavra • CML que informou tratar-$& dê al;erações drcunscntas aos 3 PP, 
hsvendo uma revi5io nem uma: aUeraçio do quedro global de ordenamento para esta área que ;us1i6<:asse 
a elaboração de uma ~ 

Todas as enlidades se ~ram no soclddo favonl"* t decido eatnanlilil de nlo quallftc:ar a ~==1 <1o pláríó ilé -ríólliórt - aé prVéédHnérító aé M. oos láí'llíõ5 élci>JüSóS êiií Ri é lló$ p; 
anexos. 

c) P!IOPOSTA ~ ALT!RAÇÃO 00 PlANO D! PORM!NOR 

Analisado$ os etemeotos apresenladO$ pela CML, as entidade$ presentes pronunciaram-se nos: cerrTio$ 

d<l soguldo .. e>q>6C<!I: 

CCOR LVT- Parocer favor.ivel condicionado a que se{arn resolvldM/eolmatadas em r~~·~~d:~·::=~~ com a CCOR LVT e.s ralhastfaçunasfdesçonbmiel&des enunciadas no parecer anexo. 
Ddoquaç:lo da proposta ao conteúdo matedal e documental do RJtGT; - dernonstrac;lo da 
c:om o RGR e oom o POI.Il eficez; • C<lRIPOiil>llzaçõo aom o OR 151201S: • claribção/e<p~ dos 
fundarneniOs que sustentam a alteraçio da eapitaçio de estac:iona.mento. 
Não obstante competir ê CML a decisão de ponderar os mais adequados procedimentosldinãmica previstos 
no RJIGT. pcxqoe ê lntençlo desta avançar com aheraçôes aos r8itanws PP da ZOM envolvente (PP1 e 
~P2), consJdera..se que os obJeclvos ele adaptaçao ao a:xnexro atual e de reorvanrzaçao des~a area da 
cl®da, ctevetiam ser enunciado$ e tratados a uma escala elmblto mais alargados que seria o da Revisão 
do PU da Zona da EXPO 

L.N!;G • Parpr IJYQ!live! (Q. Pireoer anexo) 

Usboagb- Parecer fayotàwi (cf. paracet" anexo). 

6f.L .. A APL vai enviar o seu parecer fonnaJ ã CML. O representanle da APL informou que deve ser 
c;onigida na Planta de Condicionantes a marcação da 4rea de jurisdição da APL lr.i remet.r â CML ele à 
CCOR, i planta wm 06 ~ IWvfdam•nle iclen_tifiçadQIIi, 

OSlRONIMDtl • eaíes>et lalt<rillel lei. OOfece< anexo I 

GOVERNO DE 
PORTUGAL ~----~,, ~M-a ..... 

~~~~az.-... ...... am.M...
IIWMc-o..a ~t'MQM~•"""'-
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E.PAUAcH.YI • Parecer favoràve1 oondidonado (d. parecer anoxo). foi entregue ã C~L um CO 
Ç91dii$1ro das suas: inrruSU\.!WraS. 

Turismo de Portugal 4 Parecer favorável c:ondieionodo (d. p.wec:er anel«)). 

ABSLVT • parecer f8Y9rãvel (d . parecer anexo). 

Valorsul- Paceooer favo!âvel 

w-fltf!!:t'?fl:( ck;sfayg@vel (d . parecer anexo). 

OGT- Parecef.des!ayoaMtf (d . parecer anexo). A$ d8$COitfomtidades apontadas no parecer são deca<~ta 
legal, mastecnic;amente facilmente ultrapassáveis. 

A CCOR LVT deu a oatavra i CML para que se pronunc:iaue nos termos que entendesse perunentes. A 
CML. retati'vamente aos a.spelO$ menQonados nos parecetSS da CCOR LVT e do lPDJ, esdlrece que 
estamos perante alteraÇÕé$ pontual$ a um PP de uma área com ~evado grau de consoidação e que nlo se 
trata de ~ repoocJera.ç;Jo ou revisão da soluç:lo gklbaJ dO ptano A CML nlo enc:onlra neste momenao 
condic;écs para r~r o PU, na medida em que hé éfeas da propriedade da Adm. Central qu:e nlo do 
abrangidas peta some do$ 6 PP e cujo destino não eslá ainda definkiO no quadro da ext1nçao da empresa 
Parque EXPO. Relatlvamenta ao parecer da APL. e5clilrece que transpõs para a aheraçâo do PP a cana de 
con<licion.,..... de PDML, a qual foi objeiO elo paroeer por pMe ela APL A CML desconhece que 1enha $ido 
publicado caualquer dlp1oma posteriof a 2012 que tenha alterado o limi1e da área de jwtsdiçio da APL nesta 
ZOM. AÇ;b4iv;lmonta ao p~reoer d:t EPAUAdLVT ~ CML&Sdarece que nio foi objeto cb: i11t9rtJyào desle PP 
•fTIPiiaQOes das redes de Wnteswturas e que. em qualquer caso, em sede de conoet1i!IIÇAo i~ analisar as 
ahereçóes necessárias. Mais ttsdcuec:eu que, cm rctaçlo ao parec:er do IPOJ. não foram suprWnidos 
eq.ulpamenti.IS desportivo$ previstos na àrea do PP. tendo sido incfulda, inclusive. Lma area de reae1o 
infanblljU"''efli com possibilidade de vall!ncil Cle:SpOrtlva, por supresslo de um parque de estacionamento 
pUblico exissen!e. Fin411men1e. refativamen!e ao parecer da DGT a CML Irá analisar e proc::ecler ãs alterações 
necessai10S às peças grjl!cas 

3. S[HTESE DO PARECER DA CP 

I ódü is élíiMlii!êS iê -nelârlllll MI MIU!I!O I8WttV!I 8 niO quaiiCit;GO 113 lllreniÇIIO ao PP pan! 
elellos de AA. 

Faoe iiOS pareceres clesfa'wcd'Y8i. da OGT e do IPOJ e taYOI'áveis condicionados da CCOR LVT, da 
EPIIIJI\IILVT o do Tllliimo do PoollfVol, - da C..,fw_ PR>Codiooonlll quo 1 PR>po!U! de Jlto!Jct~ 
do olano não reüna a:Jn(ic6es para prol~ cara dJscusslo~ nos lefiT10S do RJIGT. devendo a 
CML. realzw a Concettaçio com as entidades. 
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4. TAREFAS A REALIZAR 

1 errrunacsa a reun•ao. os presentes aprovaram e assmaram a presente Ala, a qual Ines sara rerne:JOa naste 
mesmo dia por correio eletrónlco.. A CCOR lVT entregc:M.~ ao representante da CML. c:ôpia do seu parecer e 
remeterá por oficio a Ala com os respetivos anexos. 

5. LISTA OE PRESE:NÇAS 

I!NTIDA!le REPRESENTAHTE(S) ASSINATUfiA 

CCDR LVT 

LNEG 

lisbOagá:s 

APL 

OGRDWMDN 

EPAUAdLVT 

Turlsmo de Ponugal 

AASLVT 

Valorsul 

JPOJ 

DGT 

CML 

6. ANEXOS 

• Pareceres das entidades prese:Mas- CCDRLVT. LNEG. l'uti:smo de Portugal., OGT, OGRONIMON. 
ARSI.VT. Usboagás,IPOJ, EPAUAd\.VT 

• Parea!resfcomunil:::aÇaes das enddacles ausentes -ANA. IMT, ACSS. OG9$1 
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Rv~ AlexiJndre H.eJ~. 3.7 
1.2~1~(U)A 

Cctlfetênda Procedlmenral para Alteraç:lo 6o Plano de Ponnenor 3-2oN Sut Avenidill do Mil~ 
Gomes claCo.sta-dm.ra M\lni<:ipaicte ~ 

Na sequ~ncia da apreciaçJo efetuada sobrt a documenQç'Jo dlspot~íbllitadl por mtlo de 

um CO re-!1-tiva ao Plino em eplgnfe. vimos infonn.Jr V. Exa. sobre o squinte: 

1• Red.e: Geodés-ica 

1.1· Dt-ntro da 4ru de inte.rvtnçlo dtste Plino de Porm~r nio existem vérticH 

pode$1,0$ ntm m~n;u ~· niwiMntn!o. 
1.2· Sendo assim. este projeto não constitui imp!dim!nto para as ativida<ks geodésicas 

de:stnvolvida.s pt>&a Dit~l do Território. 

z. conovant 
2.1· O inkio do proceálll'nento é de 2014•10·29, pelo que a ~ta de plano S!' rege ainda 

Deto Decreto Ret;ulirnentu n! 10/2009, de 29 de m~o. r-tems c:ircvnstincias e de açotào 

com o nl 1 do 1rtilo St desse diplor"na, as peças gráficas sãio elaboradas em suporte digital 

e formato vetorsl 
2.2· ~. 1 Cirti bue dis plantas tn.erentes ), proposta de pblno é constiturda ~r ortofotos.. 

que embora homologados, não rHpeitam o que acima se refere. 
2.3· A tegenda dessas pl:ant.a$ reftrf! o valor de 0.00 metros pana Predslo Posicional N~ 

fÜS nidas grâfias. valor que tecniçamente não- tem se-ntido. 

2.4· A!i me:sm:n: ptanra1 apr!sencam as coordtrw:las fnlltJdtuJdas dl!llt.rD do conteú:do 
canogrMi'co em vu dt estarem no eJtterior da ~adura cartoerifka . 

mr.a.o-Gent dD T errttôrfo 
lua~ .... ti.. 101, 10994R Ull:w:>a, ~ 
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3- Limitts AdminiWitivos 
3.1· E:rn nenhuma. das peçi:S de-senhadas consta o limite administntivo de freguesia e nio é 

r~~ri~! ~VI;~ de CAQP 1Jtili;a~. 

3.2· OS limites administrativos de rreauesia e dt concelho devetio ser representtdos nu 
peças desenhadas apresentadas, o que não se V'Ni:fia. 

3.3· Nas le.eendas de todas as peça.s desenhadas deveria constar os símbolos lltllizados pan 
~presentaçio 06se-s limites .&ntnistratlvos. bem como a indiciçio sobt-e i versão di 
CA0P Ytiliz~'tt~ . 

3.4- Na p,g;,. 69 do flc:Miro "PP3_Aiteoç&>_Rdotór/o_n<N.2lnS.pdr ,.r~ que •os 
fimites odministratNos JdentifiCDdos nos peças desenhadas dD Plono estão df! acordo com 
o Corto Ad.ministroti\lo OfiCio/« Portugol, \ll"fSÕO 20JS • CAOP 201s•. Stri de ter em 
atençlo essa s.t~ dado que de facto o Umite de munldpio represenliMJo nas Peç~S 

de$enhadas não coincide com o fm.il:e de municipio constante na CAOP 2015. 

3.5- Este Plano di! Pom'\enor kH:a1iu..se totatmente na r: regues~ de Parqul! das Nações. Esu 

freauesla rol c~ com bue N ~ n9 56/2012 de 8 de Novembro e resulta da iSresaçio 
de parte da antiga fre-guesia de Santa Marl:il dos orrvais, do concelho dellsbo., e de parte 

das freguesias de Moscavide e SKivim do concelho de L~Xns. 

O parecer da OGT é deshvorável a té que sejam resoMda1 as questaes de car•~r 

tknko lqal adm.l indicaclls. 

A DGT se.ri represent~dl n1 Conferêncl• Procedlmentill peJo Enc.t Atlvr Seara. que 

poom ser conlmado pelo tl!lofone 2138l.Siilll ou pelo ou tndtr!ÇD tlttrúnico 

i-5e:it1itediterrltorio.ot 

Com os melhores cumprlmefltos. 

P,ig..lfl 
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SOOt&.).:tl1s:n.lJSOT~ ll>.ou:n& 
1!.150.10.~1· 

E>mo-
c~ <!9 Coordenação e ~'lllhineolo 
Regional de Usboa e 1.\lie do Tejo 
Rua AieJranllra Hell:Uaro n' 37 
1250-009l.lsboa 

A.SstJNrn ~Proc:eclillellt-Ailera;:ãodo Plano d!l POin:eD 3- Zona S1J. ~ Maredlal GottEs da êosf.a
Ckln Munlc:ipoll di Uiboa 

Rela'ivatmde ., assu:m an epip:fc, tran~ pn os de'li::lc:s áei'los. o pMIC!!l timioo no qml unf do!~ d! 
c:ooctll'dãr.xiic 

-l'!ll!lo em~ os el!tl'.ll!ftOs rem~ Jllê: CCOAI..VT ptta ~ dntt Er6:Wt, ~~ 6 ~ dl:t Plilno de 

-~>l-Z...Sui,AvEflida-àGometáCosl!,d!s9>-oRdalórioShese.bomcomoaWomlo;Oeo-

e oulroa ~ 4l&lloe estão &i3I!XO&, eltendHe tJL 

A alleraçao do Aeao ôe P~ 3 f Ol'I'II$Se 110 que mpciiJ a iMtlll;ações despo~tivas. 

Nao estao ~ti~ daportt.-as. Mm de~ p(lbico'*"l particulõ.li:da.ooú.. exist«n ~ dq:uiw'as 

em deis 5JtE1ectnentps de el'l5in €.lâemllo Joao XXIII e EB1,2,l'JI Paque das HaçOes.. Na6Jralmente. c:n carãc:ter b::;si«J. 

Admllt-stllio....., ObellllS 10 I>Mco em 110'111· 

) A-"""""" !Om\lt!!l $ 'l!kre ~ .. oçOtt 110 Qijt .....,;~JI Iulllli~ tio irl$'à;~o do>po<lim. 

Eflfende..secpe~st'f'efedmdaumaanMi$!de~bnoquetespeilatll~d8:1p0ttiva.r.teneosna~ 

e.TT! Ci&lSS. e eo flmtito cfa eQae9Çio ® Pl8llO dt ~ de modo a lnfa:nen.W • op;:61$ ~. 

O$õ.taoa-!e cpe r.., doYS'ei'OOS awiderar q'J! <!'S ~'Jle1'1!05 !:llbkt:let nas hfrits edja.::ee .slf'tem 1 P"ftÃÇio 

oo~ à Al!l!r8Çêo do Pbno li! Potrnerlot 3-~Sul, AYOW:SI ttnc;hal Gor.. de Com, D ~e a ac~ 
pedonal n~o i p-albóY<r. 

----·----------------------------------
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Documenoa: 10\603-201602-DSOT/DGT 

"""""'•o CCOR LVT: 16.150.10.50.00054..2014 
Assunto! Alteração do • Plano de Pormenor 3 ~Zona Sui·Avenida do Marechal Gomes da Costá' • Lisboa 

Parecer da CCDR L VT 
{ane.~to a Ala da Confedncia Procedimental prewista no n.t 3 do...,. 86' do (iQvo Regime ..lulldico do5 ~s dO 

GesUo Tenilorial- AJIGT) 

1. Enquadramento 
1.1. Principais momentos do desenvoMmerm do plano 

O "Pisno !» Axm0110r 3-ZI>na SUI-Anrnldlr do MBtW:hll/ Gctnes ds Ccsal'- PP3 IP""oelo"" $"'-"' 
1995, pe~e Pc:rWia "·' 121Qr85) foi elaborado pela entidade respons.ivel peta realzaçlo da Expos!ção Mundial de 
Lisboa(~ EXPO 98. SA) ao abngo de regime excedonal publicado em 9 de ootubi'O de 1993, pelo Oec::reto· 
Lei n.9 354193, de 9 de outubro. 

O PP3 e outros cinco planos (PP1, PP2, PP4, PPS • PP8) sucedefam é liveram como enquadramento c .. PIN1o ~ 
Urbtmlz6ç4;o dB Zona de lnltltwlnçlo dll EXPO W. e&abot&do ao abrigo do referido regime excecional e 
publtcado em 15 de Julho ele 1994, pela Ponaria n.9 640194. Os PP viriam a constituir o titulo bastarce pa~a 
efellos de tegisaos prediais e lnscaiçôes matrtc:ials dos prédios. 

Após a reaização e desmar.telamento d:a Exposição Mundial de Lisboa de 1998, fotam publicadas em 31 de 
dezembro de 1999 as nMsôes do PU e dos PP1, PP2, P?3 e PP4. pela Poruaria n.• 1130-8199. Com a 
extinção da Parque EXPO 98, SA, o municipio de Lisboa veio a assulrir as atlvidades dê gesl.ão i.n&egtada 
sobre lDda a ârea. reiOmando os poderes de ~ameruo sobre aquele tenilãio. 

Em rwnlio de 29 de- de 2014 a CIMa,. Muric:ipal <!e Lisboa (COL) deleminou e el•bo<ação de 
"AIIataçlo elo Plaoo de Pannanor 3- Zona $IA- Avenldo do Matec:hal Gomes do Costa" e ._ os 
res,petiVOS T~ de Re~. ~ n~ '1'~0 tt:~~ a~ M PP parR &fAitm: M Avl'dlaçio Antiental 
(AA) e a abelMa de um perfoclo de partiàpaçêo pública preventlva 

Em 2 de cle:zembfo de 2014 a CML pubffc:ilou: a CMl. a decisão de elaboração da At-..eração do plano, os 
Termos cJe; Relerincie e a abenura. de periodo de participação e Jofmulação de sugestões cw. A\'iso 13&3212014} 
A pardclpaçto preventiva c:lecofreu enlte 3 e 24 de dezemtwo. 

Em 28 de «z:e.mbro de 2015 a CML solic:üOu â CCOR LVT a real~ de Conredlnc:ia ProcedlmetUI (CP) 

prevista no Ariigo 869 cfo RJKiT, publicado pelo D.L n.' 8012015, de 14 d& maio, 

Em 08 de laneWo ele 2016 a CCOR LVT Ol)l'lY()Ca as entidades represen1ativas dOis interesses a pooderar 
(ERlP) e as enbdades com te:sp0n$Dbllid21des an'lbientais especificas (EAAE) para a Confefêncle Proa:óltJelltal 
a n~allzarnodia to de-do2016,- wmosdoA111go86'do RJIGT, 

1.2 caoeno • Aml>i!o dO parecer 

O RJIGT clsp6e no Artigo 197', de epigtllfe A{NIC8Ç4o direla, a aplicabiidade âs si1lJaçães <!e pendéncia de 
planos ~ n.io se enconuetn em fase de ci5al$$âo pütllic:a. como é o caso em apreciação. pelo quê a 
Alt.era~ ao PP3 segue as normas ptOC:ed".-nentt~ls e ele c:ontel)do do RJIGT, sem prejulzo de salvaguarda 
dos atos jâ ptlllicado$. 
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O parecer da OCDR Lvr, a ane.:ar à Ata da COnfetência Procedimental, " rsa sobre a propoMa da alteraçio 
do PP e «>Cf9 a dec:isio cammria de não qualificação para efeitos de Avaliação Ambiental M e incide 
sohrê ns 51!9.1intes ssl)4tos~ 

a) c...primento das nonnas tegals e tegoJiamentares apllcâvels 
b} CompabbilldOde ou conformidade d.a proposta de plano com os instrumentos de ges1ão tenitorial 

eroeuos 

COmpete ii CML asoegurar que a equipa responsável pela elaboraçio da Altet8Çio do plano respeita o 
previsto no O.L n' 292195. de 14 de setembro. SegundO o Relatório Sinlese da propo:sr.a. a eQUipa tknica ~ 
m.~ltidi$Ciplnar, COOfdenada po!' dois dOS seus elementos ~~> e inclui na sua equipa nudf!.lr 
especialistas nas áreas de Arquitétuta, Urbanismo, Direilo. His1ória e um desenhador. e na sua equipa de 
colaboradc:wes integra especialistas em Arqdtett.Ka, GeoSogia, Engenharia do território e Geografie. Compete 
ê CML àSSégutár QUê oi êspecloãhstas di5P)em de expenênc1a mimma de 3 anos .. Note-se que BUJde não 
tOram revfsos e aprovados 0$ regulamenaos que clefinem, entre owos, a oornposlçlo lnterdlsciJ)Itnar minima 
das equiPê!Js autoras da elaboração de ptanos fel. ""*l* 2031 cto ft.IIOT), 

2. Ca!llterizllçAo da Proposta 

O Pl-ano de Pormenoc tFPlJ in&ére-$8 na ârea da intervenção do • PIIJna de Utbanização <» Zona de 
lnJervenção da EXPO 98' e cispõe de aproxjmadamente 31.9ha. 

A érea do PP3 situa-se na FF'e\}Uesia do Parque 
das Nações e apreseo1a os seguinleslimites: 

• a ~ o Plano de P'IAn•u PP1 (limite l'lOI:t!!' da 
vfO; da PETR<XiAl e da pan:::eaa n.• 3.27: .-e nor1e 
dO Passeio do ACia!NSIOt): 

• a poente. a linha de c~"lo4e4c"o do Hon.: 

- a su~ a AYenlda do M:afed\81 Gomes de: Cosia: 

·a nasoenDe. a muralhe na hru do rio Tefoeo Gmite 
da concessão 0:. porto de teat!lio. 

A 6rea do PP3 • delimitada a sul e poente por lmportanleS infra!!'SIIUil.n$ viârias e de tmnsportes: - Av. 
Marechal Gomes da Costa (Wa esta éne~uodrad:a aa 'PP& Molillbo. pWJado e!n 2011). via existenle de 3.9-NNet da Aede 
Rodovlârfa Mlftdpal. que promove a ligação da Rua de Cintura do Pono de Lisboa com a 2' Ci.rcular. e garante 
ó ãééssó SIJI à Zoníl ao f'á<QUê dB5 NáÇôe$, por mlénílédJo da rotul'lilo do EJq>ó ~a; -IJnha de cillTlrilc><le-lérro 
do nor1e, 5eMda na área do PU pela E$t.JÇto do Oriente, apeadetro de t.4oscevlde e esLBÇêo De Sac:evém. e 
que constitui t.rne lm~anle servldêo na 6rea do PP3. 

Destacarn..se como prlncé)ais arruamentos inlemo$ ao Plano. a Alamed& Cenlral ou AlMneda dM. lb!anrose a 
Avenida OiagonaJ ou A v. F«nando PessOil. A Al8meda ctJs Q:::eunos auevesse longitudinalmente a ~ de 
intervenção da EXPO 98, separa a área de intetVençâo do$ PP1 e PP2. e estabel-ece e ligação er~tte êl Avenida 
Maredlat Gomes da Cos-til e outra impof18inte via áSiribuidl:n. e Av. O. Joio 11. 

A nascem:e. a área do PP3 e delimitada pela mura111a na frente do rlo Tejo e peto l imíle da conce!~ dO porto 
de recreio. ao tongo do qual se desenvoJve o Passeio Ribeirinho - Passeio de Neptuoo - considerado elemento 
sl~ular e te&evante, com usos divB<'Sos e pen:un;os contemplaüvos e de relacionamento com o rio. 
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SaUenta·se a existência de tmport..Dntes 8qUip8Mentos da saúde e de ensitlo, cujo 6m.blto de abrangência 
exlnlvasa o li'nile do PPJo e o caso da o /fQspi/61 Partk:IIW Cf.lf DestXJliot1aS' e 00 o Externato Mo XXHf lfto~ 
~ 1.231 JaodÕmdoo lntiorw:la • ~. quê se locabam na erl~dad~ n(lf'l~~ ttn ~ 

Segundo o Relatório da ~o dO PP3, PP"'tendwe que a pn>_.a do AltlfOÇio do PP3 lnlegre •• 
atteraçoes rest~tantes oas <lnllmtcas temtonal$ ocorooas oesoe o tnlclo ~ tmp;ementaçao ao piano. apos o 
desmante!aroento da e~ muncfiaJ éa EXP0·98. Com base no cenãrio de rele~. importa por outro 
lado, avaliar a adequablidade das opções con58gladas no PP3 de 1999, em relação às: âreas que faltam 
executar, e intcoduzlr as allwaç:õeslajustes que se afigwem n~os. tendo em con$detaÇAo e 
pgnderai"Mtool - As prgpgs~a& apresanladaa nct imbito dM gp&r8'9Õel Yrbanfi&iça;i req~a& para ~ pjrr;&li$ 
que faltam reparcelar/oonstruir; 2 · As necessidades Séntidas pelos gesiOfM, mo.adOies e utilb:adores do 
lerritôrio. conforme sugestões receblde:s no êmbílo do perlodo de par&;:ipação pública preventiva da presente 
allmçAo do Plano: 3. Tendo em considi!I3Çio o impaclo que os novas opçóes oo nlvol do esloclonamenlo 
pUblioo irão introdu~i r. sobretudo, no espaço pUblico. 

Constituem ObjetiYos da Al:etaçio dO PP3: 

i) A aplicação dos critérios para dotação de estadonamento público e privado. mnl~mpiados no ~OM 
em 'ligor, nas Part:elasllotes urbanos a oonstrulr, 

ii) A reorganização do te'rit6rio atcavh da ;equalii'M:açio do espaço resutlante da aUel'açio refilrida no 
peno amerior, oerVndo o teçido urbano oomo um IOdo. devolvendo o espaço de &azer e estadia aos -uo A maruteoç!o, 5eqJI'e (Jie possiYef, da çapaciõade de reconversão dos ~ em c.ausa (solução 
~e~llhA~ 

iv) A adequação da lcw'aitação e da oferta dos silos automóveis preví$l0$ no Plano, nomeadamente, 
para as parceJas 3..12 e 3.271nl~ em «Espaço urbano privado de us.o não misto· Equipamento 
de utilizaçlo c.OietNa•. com devecr de obedcoer M espaços dai resultantes a ..., estudo aJic!ado que 
salvaguarde a. sua integração e u1il~. 

Em virtude das dinâmicas terrlortais ocorridas na :wna do atual Pai'CfJe das Naç6es e da consequente 
evolução~ solução urbanls:tk;:a. implementada na éree~ de Intervenção elo PP3, constiluem ainda otlj~ da 
Altoraçto <10 Pl'3: 

v) AluaiZar a inklrmac;.ão do Plano de acordo com os Repal'tl!!larneontos e Ol:lra$ dê lltbanl:zaclo 
e(e.tuados e prevlseos e os Compromissos Urban($1Jcos assvmidos para o local: 

vi} AVilliar a adecsuabilicfade das opções do Pl~no de 1999 oara as oareeJas oor reoarcetarla:w1Strulr. 
ponderando as lntenç6es apresenUICSIS no Ambito das operações urbanf.stices reque~ para a área 
do PlanO e as ~s apontadaS pelOs gestores. moradOres e utiiZ:adln:S deste temtório: 

vii} Introduzir •$ elteraçõeslaj\lstes necessário$ de 1itrites, áreas, usos e demais parâmetros I.Wbaoisticos 
nas pan:etas por reparcetarfCOI'IS3'\k e nas lnfi81S1Nluras goerals do Pllano. em consequência do 
desetwolvlmento cbs pontos e~ericwe:s 

2o3o Comertzaçloda proposta 

De ecordo a::m o flelat6rio da Alteração eo r~ aeo propostas elten!IÇI6ea Aa daign!du dd:s:M:s e oa 
cat~ de espaço do PP para &S seguinCe:s parce&as identificados na PSants <Se lmplsnlSÇ.âo: 3 01 ('Qie& 
3.01.(11 e3.01..QZ). 3.19. 3.20, 3.21. 3.22. 3.23 f1*s 123.01 e~ e 3.2? (3.27.ctl). 
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· Ht·H-'"'ª. ... .......,. 
- & . E4~M!:ar'IID edtlllll 

- B ·E~ de int:a95t'\aln • seMço \ft:MC 

- EJ ·~ turittieo 

- •· lnclusm.l 

Ê acrescenmda a patcela 3.35 que COO'éSpOnde â ctass.e e categoria de • Espaçc urbano de u5ô não misto • 
&iuipamento de uti/i.ziJção aol'eliva" desónada a equipamento de U1iftz:açio coleliva para i~ de 
equlpameniOS ao ar livre de recreio e fazer CMes de tee:relo iriiMil j.IW!tlll. 5Mb'. oetí6wkol que pocterlo tet vaJêncla 
despa<tiv& 

Ao nlv~ dos Equipamentos de utlllzeçto CC~f!1Jlta slo anuladOS, anatados e ac~tadas os seguintes: 
Parc:elasllcMs 3.06 (onubdo o ~memo da Pclcia de Scg1n119 ~ lPS~ 3. 19 (anllacbo Equi~merm ~da 
$o11Jr.tr.ça $ol;ill (C$$)); 3.27.01 (uso di aqu~ alindo O. iCIOIII:to CXI"' WfCIKJl:iwO Ulb;!f'lh,'b ClfO\IadO I CO!'liiSWb:l do 
o!dlli:IO do PtloO Doce_); 3.23.01 (uso de et:jll~t*:l P*" ampllaçio m ~al ~l'liedllr di CUF D!sctlwlas" da paata 3.26). 

ArJ nlvel da çop;taçio de eSiooõooomento poltillco e póv- são adot.- os porlmelroS dO PDM de Usboo 
em vigor .. Zona O para as parct1as que f.artam conslluir. Slo anulados 8 parques em Ht:ru1ura edi&eada e 1 
em superfide e acrescentados 3 parques p~ • um P'OiJI'illllldo), E criado estac::icloamento rN~l à: via 
na Rua das Gaivotas om T.-ra. eorn cfêrta de 481ugares de estaciona~ e uma bolsa '1dss & ride". 

sao ainda inlegic!dos os bens da, Carta Municipal do Patrim6nJo EdificBdo e P81sagfstic:oidentifiçados no PDM 
em vigor e itUgr&dos ouuos. 

VALORESGlOIWSDO PP("""'aldtotoçlo-) 

Jwe.-cteneraç~o~~·sob~ 

Ji.""" ..... ,... • ,_{../) 

--
Ateell:llaldDk, ....... ~ 

GOVERNO DE 
PORTUGAl 

.,_,.,. 
1319.03< .... ,,_. ....... ~ .. 32 

-.......- • ..u ......... "*' ..... 
.. - ,._...ust 

.~ .............. 
·---·"La) 
...... o .... 
• comtn:fDI'I' ... •;to (l.""t 
, aqJpa~CIOIIIIOIIO (lU~ 

. .... ~ e 1 hoWialro 

"''"' .tqJ"p.l!b.~Al11.) 

.hi~•ID.nt .. ~deoa~do J 
_ .. 
~-

""',.....~11·1 ..... &.--. 
Jllllz..two.r. ...... JC:ICIW40~ ...... ~ •. -.,,.~ .......... 

r. JU w tOO • P'•ro Dt m 
M~um•n r:eiQXJ2?11 
T..t 2111 .. , .. , . , •• ,.as» 



N.•dt~O. ... , • .,pMdo 

N. • • .._. '··--~ 

• 

-

• ~ 3.3<1 ...... _,_,, 
t61*ol~· .,,., I 

4.t52f!Q 
(U141ll..a-14pt'I-VJ 

l.z7 

.. 

.. 

t 1} Hio quMiiflc:ado IIID qiAildlu de s!Mese: da: PWU ao lmpiar!~ cb plano; ~ a Fkha de dd)s I!!Siar.islieos o ~lN 
...... ,...po. d& 54~ 

{2} HAo~ltO. 

tJ) NliiD cp!Willlci!OO. ,stviii:II:J • Pllll•lil dlf ~ du -~ 'fll!!ld!L-u-se a leil!l\'.!1 * 3 ~ IJõl!"êl tH.:t.ê;:a allll \11111' 
,.....,.... 1S.J78ml' c~ ~a,.• -.:• cse area d! ~) + 5 ~com usos ffliSAos rrtc:Mndo ~eniO -<•> d fichl dll: cN!Oos ··"!!·~- !!: ... !._ ____ _ 

A alteração do PP3 lmplca as seguintes alL""!âções regulameotates; Attigos 2.0, 3.•. 1.•. 9.9, 10.•. 13'. 14.•. 
23.•. 29.' e 30.' (a altem); Attigos 23.'·A. o capiOJio III, 24,...,_, 24.'·8, 24.~. 29.'-A. 29.'-8 (a a<itar) e n.• 3 
do Artigo 1.•. §~ do pon'lo a.l da a lfnea a) do n.t 2 e o n. • 3 do Migo 2. •. n.• 2 dO Anigo 7 .o n. • 1 dO Artigo 
11.11, n.t 2 do ArtiQo 12..•, n.• 3do Artigo 13.• e At6go 32.• (a teYOgar). 
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Os~ escritos e ~•dos que constituem ~ aeomp.anh.:~m ~ propocta de ~ltetação do PP~ d~1'05-, 
l~lveis e de tãcllleltura e apmsentam a infoo'nação considereda sufidente para e;prec::iaçâo da proposta e da 
sua rêlaçlo com a envolvente 

3. Cu~.rnento das Nonnas legais e Regulamenlan!s 
3. 1. Avafiação Ambiental 

A CML deliberou nlo queliiScaf a Atteraçlo ao PP para efeibs de Avaltação Ambiental ~ d . deliberação em 
' "'nilo p<lll&:a "* 29-1~2014. 

A CCORLVT. enquan1o Enlidade com Responsablltdades Ambientais Especiftcas (ERAE). não IOi consultada 
nOl ttn1'10S tJo at~n~l RJtGT Cl".l do revog-acf9 RJGT Í",_... ,_.,.~). ~heçe·n se a CMI. ptOmOYI'\.I a 
consulta taamativa às restanle:S ERAE. 

3.1.1.Enquadramotll0 legal 

• RJAAPP • RegJme JU!i!ICO ela A~ Alftlllen!JI <Iii Plllno& • PfoOI'ilmH (Jiüf>ll<êiltl l"!!õ O.l.! n.• 
23212007, de 15dejunllo,-., pcloD.L n.'5812011,de4demolo) 

• RJIGT • Roglmo Jlri!lco- lnsuu-de Gest8o Torritcwial (p<Jbi<ado pelo~ n.• 8CI'l015, de 
14de mala) 

Nos termos dO AJIGT a AA das Aft&n'lc;õe:s a:JS planos lerriloriais é regutada pelo Artigo 12CJII', s.egoodo o quel 
a q<Jalilicação compete é entidade res~vel pelo elaboroçto do plano. de acordo com os critMos 
eSiabefecidos no anexo do RJAAPP, nes~ c:aso, IJ CML 

A avafiação realizada pela: CML segundo os critérios de detenrinaçio da ptObabiliclade de efeitos 
sign!flcatiYOS no ambiet~te ter. W~:WW~açao t«lliea C!lfMI'irla n.~ 43251, c1e t•·l0.20t4, atlela a ptapCiiÂ n.• S..71'20ll). conclui 
que a AJtaraçao ao PP3 nAo tem efeitos significativos no ambiente. 

3.1.2. Enlendime.- e Ulda,.,... expllcitl!- pela CM a suportar a nlo sujelçig a AA 

A CML SIJI)OI18 a tomada de lleà&ao nas resposlas ~s ~nelas legais do RJAAP?. isto é. QOS ailélios 
Identificado$ no anexo dO regime. Oa avaiação realizada pela CML de$1aQtm-$e os seguintes 6$i)i:ti01$; 

·A alteração não se ellQtlil!lrã nos critérios eslebeleddos no n.! 1 do lll1igo 31 do RJMPP. 
- o QUildtu t.IUtt ~ wlt~:rt~Ç&u ~Utbelece para projtllos e outras alfvrdmi!S no que respeita a IOC!tftZ:açao, 
nature:z:a. dimensão e condições de func:ion.amento não entra em conlradiçio com orient8ÇÕe$ mal$ gerais 
estabelecidas noutros diplomas legais. nem llo pouco se prevê q.ue seja suscetfvei de afetar teetnOS. 

- A figura de PP reptMM&a o Ulllmo gtau na hierarquia dos IGT, pelo que não ir2: enquadrar ou ioluenciSI 
III! alguma rorma oUtros lllanD$ ou progt8mas. 
• A altera;io do PP eordm. IOQO na sua gênese, pceoc11pações de iOOote ambiental, já que tem como 
diretriz orientadora a reorganização e racionalização do es~aCionamemo JX)bflco. A concrelizaç:lo deste 
objetivo lnt teftetlr·s• positvamente ao tWel da saúde do território. da população que dele usulnã. com a 
fiiêiMnã 4i QuAhaãdé do ãr, aumento da taxa de pennea!Niidade e inctetne12b de âreas verdcts e 
consequen~e fnfluénda no ~Uma kxal e no tonlorto urbano. 

- As al:erc!ções a im~ não são expeçtàveis de ~r ou k'llenstftcar ptOblemas atnbienlals. 
antes pelo conttério. 

- As matêrias relativas ao ambiente col"'50fic:tatam--se nos úllimos 20 81"1015. sendO expectável que a aneraçao 
do PP cons<boiaslcie e opoRjnldede de aplcaç!o e vlnaAaç5o de legislaçllo de antienlo e pn>uoçlo de 
boas práticas ainda não l:eç:i:sladn. 
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3.1.3. Entatld.imenf!Os.lfundamentos da CM s suportar a não ~a AA 

Determina uma alteracêo siQníflcatlvs na es.vatêQia 00 PDM? N 

Determina B transformação da Cla$Sificeçio e/ou de qualificação do solo, considerando efeitos amula1ivos 
com o allhio seguinte? N 

Intensifica ou determina efeitos ambientais significativos nos dominios da energia, solo, ar (almos:fera e 
rulúu), i!gua (ll!O.Jn;o• 1111:11-) ra<anl505 mlr..ral•. paoinlrjo, bfo-. - • """!lo ""1JOI;1J 
fis.lco di$p(lnivel, oomeadarnen!e, quancfo de lugar 8 oc:orrêncla de efeitos c::umulativos? (Yd. ponto 3..1.4.) 

Afata de modo dlreto ou inc:lireto áreas sensivei$ (definidas 00$ tetm:JS do Ol n.• 151·812013 de 31110: 
Oiretiva Habitats} ou abrangidas por concftcionan1es ~ (induindo a área de implantação ou o 
fu~}. t:OflbJ~ tãffitiêffi M ft!tlõS OUiíiull!bvM eotn O etiWío li\t.ef101? N 

Contemple um projelO a procedimento de AJA? N · Esse projeto 8$got3 o plano?· 

3.1.• . Apreclaç8o concluslva 10bre as allé<ioslegals el6crkoo porw a nêo IMJjelç6o do plano a M 

No ãmbi&o das oompeténc:iaS amêtidas à: CCORl VT. nada se idêntific:atam qUéstões t'f'ktvatltM que obStam 
A decisão camariria de não qualifac.ar a alteração para efeilos de AA:. 

e) A ârea do PP3 ê COO$iicuicla pcw teddo urbeno con50idado e possc.J um gra11 de c:onc::reUzação elevado 
resultado da implementaçlo do plano.. As a!l&raç&es preconizadas abrangem uma área restrita e 
consolidada da cidade, indufda dentro do perimetro U'bano, e a~m essencialmeru na reduç&o do 
estaCtCitlai'Tiento püblic:o (fmpondo uma disdpina de es&aâonBmemo pübtlco CO!l$01\inte com o POML em 
vigor) com libertação de ârea, atualmence destlnada a esse fim, para espaços de estat:tia e laur, 

b) A revisiodo POML de 2012 foi sujeita • p-oçedimen•o de AA e manteve em vigoro PU e o PP3. regrando 
a utiJi?aÇIO do ~nspoM: indf'lidual e inc:entlvando o ln!lnspone J)Ublk:o e a atteraçao das .oglcas de 
porqueame,.o pu~ 

c} As alte aç:ões ao uso do SOlo/parcelaS dão. no I!!SSendal. prossegui~ ao PU em vtgor para a área em 
questão. consubstanciam soluções simiares em termos de afetação do solo ãs desenYOfvidas no PP em 
llfgor. 

d} No ãml:ito da RE.N, atendendo a que se eslã perante um territôrio que se integrava na ârea que foi objeto 
da POR!:tla n.t 27312011, de 2011.09.23, n&o l'd lug.ar a q.~a!quer proc:ecfimenlo de deiml1ação ela REN na 
prec...ente Muaçãg, swurrindo·:ie a Jne~nQa dei &a m-trição de uüdado públit;a na âroa do PP em 
co~nôs com o atua!mente em vigor. Consequentemente. do PQflSO de vista ela REN também não se 
COI~~ relevante a sujeiçao dé1l &ttetC!ÇiiO a êllvédlaçd!O ambtenlal. 

o! No ómboto do ruldo. não obolan!e a lfllotmoçõo que l<lOiftPIInho o plano não colocar em evldênàa. no que 
se 1efeíe ao llescf!Cor ambíelllal em anM:sl!'. o ~tflttt~ld"lifll8flt0 da CM sobre as ~s ela a!'".eraçlo. 
consldera-se que na prese:n1e propo$18, o Q.lfll)rimento dos principias estabelecidos no RGR para: a fase 
de -•• Muriclpal (apes&< de nêo e.idenctaoo nos documen!DO que acomp&tlharn a propos<a} 
podetâ, p:tr si ~. asseg:war a pnwenção e con&rofo da qualidade do ambienta sonoro. Assim. nlo se 
perspetiva que a reafizaçkt de AA posse constituir uma mal.$-valil. auer para o procedirrlen!o de 
elaboração da aJteração quer para a avaliação e gestão do turdo ami:Jienté, 

f) As attwaçóe$ proposcas. .são impor\an:es no contexto do cfesempenho funcional e qualidade cerri&orial da 
átea conespondenté. pcrim nA:o !'elevando do ponto de \lista socloec:on6mico díretamento ém tennos de 
qualificação para AA. visao não possukem carâter ~ico nem serem suficieneemente significativas 
Q1Janlos aos seus efeitos de modo a sus.~ar uma decisão para a AA. 

Nêo obstance, porque a CML tSec:kllu e pre5ende alterar os PP2 e PP1 envolventes. teria $ido uma mais-valia 
paro o processo de planeamento deste t~ «.~ma pondetaçlo mal$ abn:mgente dos faknS em pte5efiÇ8 e 
dos eventuais efeitos cuna.~tawas. 
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Porll"e scóe o tenitório imponde um cor;unto de eondk:iononteslegO!S e tendo p!eSI!nle o tempo deconldo 
dosde a po-.çAo do PPJ a o ~po <1e ~., i"'f'O'Ia ouvir o-~de~ ~,..,.. • Ç!') q\1!! 
de1ém cornpe!ênQes em ITloillêria ambiental, a saber. APA. OGPC. ANPC. LNEG. 1~. fCNF e ARSLVT. 

3.2. Regime Jurfdico dos Instrumentos de Gestão do Tenftório (RJIGT) 

Nos termos do RJIGT e da competência da CM a (Sefiniçio da área a suieilar a alaeração e dos T-.mos d6 
ffeterencf4. t~noe õinr:lil :;oore o mur1Cipi0 a 11lSjl011$111)101!M ae llC3Ul81ar • assegurar QUI ror.tm 
cabalmente c:umptldas toetas as formarldactes previstas dO RJIGT (~ c:aml16des ~ ~ 
~enliv.a. pflli:t1!(1C. ete.). 

3.2.1.EnQuadfl!lmento legal 

• Lei de a- Gerolo da Pclllca Pllbllca do Solos, do Onio<>amentD do Ten11611o e <1e Urtlanlsmo (taGPSOT\J). 

publicada pelo Lei n.• 3112014. do 30 de maio 

• Regime Judclco dos lnsúumo111os de GestAo Totriforial (UGT), publicado pelo~ n.'11012015, de 
14 de maio 

a) As a~ eos plat'IO$ terri1oriais (Qr'~Cjit M tfl(ll.&9dra o PP'3) prevlscas no n.• 2 do Anlgo 115' dO AJIGT 
inciclem sobre o normativo e ou parte da respetlva érea de lnlervençlo 00 pt:ano e podem dec:ouer das 
circ::::u"'SS8ne referidas nas alíneas e). b) ou c). 

A altetaÇIO ao PP3 incide .sobte o normativo e parte da área de intervenção do ptano. 

b) Seg<nlc> o Anlgo 118' do RJIGT, cfirigjdo aos pianos interml"licipols e muniQc>ol$, estes poóern se< 
al terados em função da evolução das condições ambienlais, económkes, soc;i;ei:s e culturais que lhe 
estão subjacen1es ou sempre que essa aiaeraçêo seja necessária. em resutt3do da entrada em vtgot de 
novas regras ou regulamentos. 

~os r.,.,. de Rd<N6ncf#Opt0Vad00 pela CML es alteraç6es soeiOeconorn;eas que .-rama 
atMdade Imobiliária, otrigam a uma tdexão e rvposidonamento oo que respeita a tcdo o oontexto 
urbalisfico, nomeadamente ao nfvel da lorma de t.dza:ção. racionalização de meios e mudançs de 
hWIOS. Al:rMCa • mternrea ao raao 11e se mfleti' de forma wsfvel so mel do s1s1ema de 
estacionamento, com deseQUi!ibrios na alerte. tonas desaproveitada$ e ausefltes de utillzacêo efedva. 
que c:au5am entropl.e !MbanlstK:a. Tal c:onsciendel zaç6o ef\CC!n1tii><M patente na aMtaçAo estratégica da 
revisão do PDML c.m 2012) no quaf. as lógicas de ~mento püblico se art..eraram profundamente 
aliviando as suas exfgMcias. 

Nos tetmos do n. o 1 do Artigo 1191 do RJIGT. as &ltmçlles aos planos lenitoriais seguem, com as deYidas 
adaptaç:ees. os proced'imen105 previs1os: no regime ~ a sua elaboração, aprovação, 111-ücaçêo e 
pobllcoçOO. 

3.2.1.1. É da C<Jn1)elêncla da CM do Usboe o <lefinlç&o da àrea de ln!et';enÇkl do ptono e dos 
respetiYOS Termo$ de Referência e a prornoçâoldeserwoMmento de IOOas as fonnalidades 

O AJIGT Alo ideotUica as péÇas que dewm instruir as Aberações aos plaOO$, pelo que o cx:mJeíldo 
documental e material deve ser adaptado ao bpO e caracteristicas da abefação em pre$80Ç8, tendo por base 
OdiStJOSIU- Afli\IUS 107.' --o102.t(_lll>t.,..,W IIJIGT. 

32.2.1. As peças entregues correspondem ao cooLeúdo oac;uooental previSto no RJIGT? 
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Nos tennos dO artJgo 3' dO Regulam""to (republlceç!o), al'nna·•• que ·o R~ é - tt<>S 

termos do f-J Oecn!tcJ.Lei n' 8012015 d8 14 de maio. que operou a revfs6o m Rfi{Jime J<lidit» dos 
ln.sl~ W CH/k T~ (RJJGT)'". ~#ndo-$-8 que • CML teci~ aprovolbdo a ;alt~çJo ~ PP'l 

para adequa<Ja!IJallzar o _,.,Ivo o nova legislação (AJtaT) No """'"to. eo prescriçõeo deste <Jploola nõo 
do cu~. nomeadamett~e no que respe~ta ao ,..,pet~yo conte<rdo documenllll da proposta. pejo que a 
proposta de alteração enconlra-se delicientemen~ Instruída 

Nestes tennos, a CML deve decidir se li"'D"'duz no Regulamenlo do PP3 apenas as ilberaQõe$ estruamente 
necessárias aos objedvos pmpostOS. A ser assim. verrnca..se o seguinte: 

a) As peças oonstltulntes do p!ano sào &pre$entadas td. .._, 1 do A. "tipO 101., 

b) Das peças de acompanhameiUO, destacam-se os Compromissos Urbanlslicos Indicados no Relatório 
(lobolal· .... SS4oSie"""'l ·Pio SI)Cd-<lon.14<bArt9otD7.~ NOIHU éSti! lli"II04ilõ®eO~f 
da CCOR ..Ore o p- da oll..-oçlio dO PP nõo -rdaleproflnle as rnal>!rias relacionadas oom 
- I>'Ó\'10. de -meniO jê oconldas e C<lflCr06zodas (do at ... ...., -~ 1Dmadas em sede 
pr6pia. 

c} Porque as alterações propostas têm ta."'''tm como ot;advo atuaizar • in!Ofmaçâo do Plano de acordo 
com os Reparcelamenoos e Obras de llfbanlzação efetuados e previstos. a atteração deYe ser 
acompanhadas de peças desenhadas autónomas que StJportem as operaç6es de transfortnação 
fundiãna (d. atnea ctdon.'2do Migo 101 .,._ 

d) R-•• ás -.. peÇlls de ooompanhamento exigidas pelo RJiGT e roce a. alteraÇÕes 
preccriz.acSas, merecem destaque o ptrJ(Jf'8mB de execvçlo das iiÇÓ6S prevfst6s <~hil d) do a.• 2._ o 
modf!io de redlstribtAçlo e benefidos e encaroos ~eh!e d}) e o plano óe fina.nciamet'ao e fundamentaçtio 
da sustentabilidade económica e financiara (elif'llll!•l'})- Tcata..se de eJetnentos ~ fundamentais de 
um PP~ sendo que no caso em presença peio racto de se tnltar de uma alt&raçlo. deve a CML jt.r'ltar os 
referidos elementos ou j.Jsti&car devida e S1JS1entadarnenee a sua dispensabilidade. 

32.2.2. O CC!!Ieúdg molerill da proposta CUII\PI'O os termos dO RJIGT? 

Tal como referido rela~ eo conteúdo documont:al e otentas as ex~Q!ncias do Artigo 102·• do RJIGT 
(CIOIII as ~ edil~). c::ot.eldet:~o·ee que ae altertw;~ :ta PP eecM em c:oi'III!IOf\&nda cOM oe ~etiyoe 
Htabefecidas nos Termos de Rer-. atentas as CClnllções da õrea le<rí1ollal e o tipo de ar.erações 
pretendidas. O relatório ;ustificativo da proposta Incluiu hxdament.at;ão genérica e espedfica. descreve e 
jU5tifica as âteraÇ6es pretendidon, c-aracteriza a situação existente e a sua evolução. bem como enquadra a 
área do pf.ano no contexto de outros plencJi$ eficet:H. 

Veriticalldo-se QUe este c1ano abranDe l.f'l'la ire& comum ao PP d:a Matinhs deverlo as suas peças escritas e 
desenhadas, conaetamerte. o Relatório, a Planta de l.mp&antação e o Regulat't"enco ~sal"etn o que ai 
estâ previs1o e o taSpetiYO normativo. 

Regista~. ainda. aspetos do artiOJiacfo do Reoulamenlo que carecem de melhoramento: 

, At1lgo 1•. revogaçao do n.• 3 ·lmpona que a CM pandeie manter o n.• 3. uma yez que o PP ro1 de tacto 
elaborado ao abrigo cb clptoma teferenciaclo-, ou f8llet o seu teor. 

, Artigo 2', allnea c)· São eUminadas peças fundamentai5 que, a manter-se essa in~ençêo. deYem ser 
subStfn.tias por oucras atualz&das, ct. exigências do RJ)QT. OU w adapta o pliMlO ao RJIGT ou, sendo 
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alteração parcial. nfio podem existir dúvidas sobre o 
alterações. 

, Artigo 3'. n.• 1 • Nto 6 adequado refetil que o regulan'ltei'OO (e""'~ o PP) foi el.!bOradO ao abflgo 

do alUI! RJIGT. Caso assim ~!é. o PP - deu ad.!ptar ""' tudo o que •• "''""' • t:tll\ll!údo material o 
documon!al do RJIGT . 

. Arllgo ~. n,o 2- Não se entende o •leanc:e uma vez que se relere ao PU. Rever tedaçlo? 

• Anlgo 9', n.t 1 .. Suseílam-sa dúvidas se todas as val~s indicada$ estão ptevistas no PP. A CM deve 
ven&ear 

• Migo 9'. n.' 6 - A parce:la 3 .35 deve se inõivldualzacla e regulada de bma complementar (Nil fiii!SWIIa em 
tormos ~os • e1t ~<105010) fac:e • sua locallzaçlo e fins a "-'• se deslkla. 

• Art)go 9'. n.o 10 ·Sendo a 1• refe~nda a CMPEP. deve learporexsenso com incfi!CaÇIO da Si.gla. 

. Artigo 101-tasent~er J~ota5el•aç6!1 mal5 adiede ~~e ~o) 

. Artigo 12'- As peças não são listadas no artigo 29 . 

. AtUgo 20', alínea ó) do n..• 1 -fez re!erênc:.le a "ahuras mâxlmas de cércea" que foram eUnWtactas do 
quadro de sintese das pa-rcelu. lmpona referir que o q~.tadro S<iruese deve manter a coluna di aJttJra 
máxima. uma vez que não se veem razões para 1er sido elmlnada • 

. Al1igos 2'31 e 23t..A, n.t 1 - OeYQm ser cl.êHcS e lnclieat especificamente as d isposições do PDM e do PU a 
ap!tcar • 

. Artlgo lct..C - Pgrmitir di~~r ;J RIY;Jigu;rd;J dg ~los; ou componQntg;: dg um imàvef com ~Of 
patrimonial por via cSe IT1IeS1i cfec18raçâo da c:êmara Que declare o excec:ionat interesse póbllco. deixa·nos 
alguma eeoervas, dem>ao deixar..., á là específica a regulaçto dessas SIIUaç&os e nao •o PMOT. """"' 
se que o PDM não disp6e do norma similar • 

. Artigo 21' - Uma vez que se remate para condicionan.:es do FU de 1999, importa afeiT se as 
condic:ionantes do PU se vâlidas . 

• Artigo 'J.9fl- O PP deve definir o faseameruo nao ê a CM que o define depois, NcJce..se ãinda que a CM é 
compelente para fazer a~ as d~ do PP e nio sô os USO$ e utllà.eções nnsltórios ~ . 

• AnlCO 2f1l.A . A &!lll~o aos Ctflênoo <10 eo~aeloi\IIIIMlo atvt Ut eotOMt<la as P31téiAS J& ......w.aat 
que, nos termos do PP, podem ser objeto de alteração de usolatividadâ. 

• Al'tigo 30'- A alineas a) & c) são dispensáveislrMundantes {as alterações aos planos são reg-uladas pelo 
RJIQT I;!'US ca-u~ 8' e 9t C)J r~;Ç . llu PP ~lt!t.'t!fll dS ~1\/t;ri$ i:11ll:!rdÇOE!S \JI;!' ~}. 

Finalmente. admitem·se, nos termos do regUamento, emparcelamentoS e repatcelamentos a realizar oa ãrea 
de lndd~ do PP. Desde togo, M que a1ender b noção de reparcetamento, constante dO att.•' 164' do 
RJICT ne ~Ao .etu.el, que nio coincide com a do negularnenlo, e • irf1X)rt!ln!e sabermo5 de que rufidade 
ou operação urbanística estamos a falar e que imp5cações estas tém. 
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A realização deste tipo de operações urbanisticas, de parai. 
'C!~'"$ da -oçilo de benefiQO$ e en<aflllli, çonilanlei dos artigos 176' a 183' (<> RJIGT, ITiilêria que 
não i ,..ferida nem no regiAamenlO, nem no relatório.~ uma !1!]1 gut impor1a rolmi!fS't, 

Chama-se ainda a atsnçãc> par.1 a """""'ilade de Ctnlplir as regras .-ativas ao regime econOmlco• 
il\8llCeiro. {Capk!D VI c1o R.JGT) e .i Avaliação CC.* Wl do Ft.IIGT). se bem que no relatório se faça alusão a esta 
matéria. 

Sem embargo destas ()bsetVaÇOes, é dé notar que o Regulamento se encontra corretamente etabofado. bem 
escrito e de lácl compreensão, chamandeHie apenas a atenção para dOis Lapsos": • No artigo 3' hã um erro 
na palavri • remitfds.s'. que se e5ereve "remetidas", do vefbo ·remeter" e não do verbo 'emitir": ·O al1iDo 109. 
n> 2. tem uma alfnea o) õsotada. o que é inadequado do pon10 de vista de- leg-..a. 

Eln suma. OOMI~m.u ~ a Alt~o m PP3 oea - ao estaDeWockiO no RJIGT em n'.atena oe 
oontoiJdo material. pelo que • CML deve occmp)etar a lnlormaçAo/ccn!eúdo nos - do Migo 1020 do 
RJIGT ou, om aspatos eopedlloos, funda_, a sua di-ISOblldadoiNpllcabilid-. 

AA) IIIYE!I \JU$ J,aa~ênuE!UU$ ._.tsiStiOuS, J.ldld alétu (JO$ i MJieai:JilS, (J PP tt:!t·n de iOOieaf e.aprest.amMile O n.t Oe 
fQgosl~. es operaç6es de 1ransfotm.açio rundléria e a altura das eci6caQâes ou da fachada. 

lmpone 5ubllnhar que çompe:e â eutal'ql.ás, enquanco responsãvel pela elaboração da Alteração do PP, 
verificar a c::ongru~nda, coteçAo e correta apresentaçAo das peças que ~ituem o processo e te$pe1ivo 
conteUdC 

3.3. Regimes Jur!dic:os Espedllc:os 
3.3.1.Siluar;Aolaprodaçlo foco aos rmpeti•os diJposlliw>s ltjl-

O Artigo 203~ do RJ IGT rerere: ·No çnzo de 90 dias são revisfDS ou aprovsck:J$ os rtJgU(81"t''tMMIS que 
definem~ entre outros, os Conceitos 1écnicos (o D.R. 912009 ainda n6o kll ~· Rmalivamente • c:artogtaf'Ja, 
compete õ OCT :~ferir do cumprimento dM- c2po:itivoo lc~ =plio5v= t\ele ~mbito. 

Reladvllmetlte ao O. R. n.• 912009, de 29 de maio fmncetm • dr!\ht<l:nl a CML argumen&a 4-~e não adequou os 
termos e cx:nc::eftos do ~nto ao tegalmento ~ por eotresponderem aos conceitos e termos 
uti!Judos- no PU. N•cte ~ar. verifica-c. que a Al~ do PP3 nlo Yisa aherwfadap18r de conceitos e 
'li9 ot Yi$f~Jmt>rJ ÇQiidir ÇQ<n 9!õ -l>ll~ 1 I1!QII!@Il~ 

Sobre o O.R. n.t 1512015. de 19 de agosto k!!n1!lc;du qellflçrlo cbKiol, verifica-se que a AJteração do I!'P3 
mantém n. desgnações da$ classes e çategorias do solo do PU e do PP e não se adap&ou ao DR. 

Ora, porqw as aheraç6es pteMndklas Yitam a req~lificaçio do solo do PP, e CML deve fRet um exercido 
da adaplaçlo das da.sses e categorias do sdo do PP ás do PDML em vigor e ao OR, garantido ass1m ã 
QOrrespondéncia possivel e permillndo uma 1ei'!ura mais adequada do PP ao enquadramento legal atual. 

Feito esse enquedremenlO, julga-se que as categorias de espaço p.:oposta.s podem set subdivldicSas em 
wbc!neget~H, essas Sim aoapta4es as ~es do PU e d~ PP • o Reguta,.,mo ~ PP e a Planuo oe 
lmplantaçio ôevem Indicar a Cla$St de ·se10 url»no' e as categOrias e subattegorias de apreço em 
confortnidade. 

Firralwb"'•lt!. o élltiiJ'O 14'~ ou •eu .• "·' 6 aJ\ald'lO, rt!fel~ o UJttfP•lnteflKI daS nom\aS l!cnica.& ~as a 
permitir e ec:;ew.Wdade de pes,sou com mobiidade condicionada (O.L a.•11312006, de 1 de ~lo). 

3.4. Condicionantes lagais e SeMdões Administrativas 
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Ao nival das condicioMn&M: ii'!(Vl~. A .tft;;lt dA tnllWVAnt;io nAo "~tl!]f!l 5(liM. 11~ R~ A!)riOOii!l Nêdon31 • 

RAN (d. cana di! c:cnclleionances do PDM) 

Outras OCXldicionsnteslegai$ interferem com a área do plano. a saber. · FetrOVIe · lP. Gasoduto .. li:s.boag(ls, 
rede de -içõo de ene<gia EDP, Yias mun1c!palo; domlt>o hldrtco - APA. NN de juris<Sç5o - APL. 

sei'MAo lllllt8r aeron~uticl -DGRON: •-aêmn!ub- ANA 

Em sede de Conrerência Prooedimentel I$ enciclades pror'U'Ciam·se sotwe o cumprimento das disposlç6es 
legais apicãveis. Outras condicionantes que possam ~ a ser ldetlblc:edas petas entidades.. devem ser 
nJveguatdlda:s pelo plano no5 cermos dos competentM pareceres 

3.4.2-Reserva Ecol6glca Nacional (REN) 

A coberto da Port:.ria n.• 27312011 , de 2011J)9.23, foi reoorllecido q.Je no municipio de Usboa não existem 
'reas com eataderis-!k:as di! irugrarem em resttição de IJiilicla:de pública 

Asstm, m-a que se ma peran~e 11111 tê/1110110 que se li\leg1V1111 na area que 101 OlljêiO aa Ponlllla 
supracitada. não hã lugar a qualquer procedin~to de deGmi&eçlo da REH na presente ~aç;&o, --..nlndo· 
se a inexistência desta re5triçio de utilidade públleo na área do PP em c:onsonanda com o atualmente em 
vigor. 

A;Jesar da inexist6ncla óe lmbito dê pn::nmc:ia em matéria de REN, procedeu-se a ~.ma anã!ise da proposta 
na sua zona mais marginai e que poderia tuna ponderação de uma delimilaçâo para a globalidade do 
mun!dpto t: lUZ das atuai$ 01\entações ser indulda em • Avu• de trensiçio e Jei105. margens e ~5 cte 
pro1eçao·. venf.~Cando--se esar4 se pereote I.ITI8 zona consofidada e na qual a alteração mais relevante é a 
nova delimitação de parcela 3.35. Trat•se de uma é!ea SCJalmente afeta a es18donamento que se destina na 
altenlçêo a equipamentos de utUizaçlo cotedva mas ex:dushoamente a equipame~ de recreto e lazer (é:reas 
ele recreio irQnlil, ju~enU. sinior, gerlàtrfco) COf"''' eventuat vat&ncla desporti~a. Para a mesma nio ~ prevê 
área de consrrução a'$$0dada.. mas admi1e-se a instalação de pequenas infraestnnuras de apoio aos 
equlpametdOIS a inMalar, quando devidamente iUS1ffic:ado. Não 5e afigurill que esta 8fteraçio erete eventuais 
...,çõos lno!mttBS a sOla ~·. iambérn numa perspetiva de futura aplicação do$ aruais Cfitétios de 
deUmitaçõo da REN. 

3.5. Regulamenlll Geral do Ruldo 
3.!1. I. Olsposl!lvo IÇII 

• Regulamento Ge,.. do Rufdo !RGR) • aprowdo pelo Oecre!<>-lel"" 912007, de t7 de Janelto. com as 
alletilçôes introctu.ida$ pelo Oecreto-l.el n' 27812007, de 1 de Agosoo. e reüf'..- pela Declo1açao de 
ReCiflcaçio n• 18/2007, de 10 de Março. 

• ~Lei nt 14612006, da 31 de .h.Mlo, re1ilicado peta Declaração de Retilicaçio n' 57/2006., de 31 
de Agosro. que transpõe para a ordem juridica interna a OireiJva nt 2002/-'91CE, do Pattamen.to 
Europeu o do~. do 26 de N\ho, rolotivo õ uvolioçõo c gatõo do rufdo omblcntc; 

• 'Oif'etrizes pora Elabar8ç6o de Mapas de Ruldo Vers6o 3" (Agéncia PorWguesa do Ambôef11e, 
O.Zernbro de 2011). dlspol\ivet no res:petivo sitio da internal 

Dos oonckionalismos impostos no AGR teladvamente ê rase de Planeamento Municipel e elas c:ompe;êoclas 
atribuidas aos munlcif:li<ls nos artigos 69 e lCJ!i deste diplome legal, decorre que a aneraçêo de um Plano de 
Pormenor terá que assentar em critérios de qsalidade acúsaic:a, 
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Os dOCumentos apre&entados n6oJazen'tauaiOue'r atusao..ou.an•nse a 8YenWals irnolc:ac6es da orooosta de 
alteração ao niYel de qualidade do ambieNe sonoro. 

A alteração ao Regulilf'll8ftl0 nao Integra os objedvos de qualidade iiJCÜ$tic:a para a irea do PP e a 
C811Jcterizaçlo acúslica {ou eJdi1IICI do ll\ôll)a c» l\1iii:) do ccncelbot n&o Ja:t pane dos elemencos que aoompanham a 
proposia. 

Não obslõnte n a!lereçôe$ ao P?3 se fundamentarem em orienlaÇôe$ re5Uitêlntes da revisio do PDM, 
pnxedimetWO que d""""eu ~ no perlodo de vlgMclo do RGR e. deste modo. no respei1o oeloo 
oondicionakstnos impostOs à fase de Planeamento Muni~ (00111 Otrlfti;iO doS objelivol ele~ ao:.iic:l pare o 
QOt"tOCit'iQ. ~ do ~ IQIIOro • lcki.........,_, do 4tws c:rk:a$ em ~ dt. nlYei$ di $1PA\*7 *<I n.fdo ambltnle 
•AWib), a Prq:Josta em apred.eçio njo Integra • cftFlld"izw*' o'ús!ica da õrco de !nl:eryenc§o R n6o avalio 
fttn) QemonsrJ I SUA SdeQOibilidaQ!l para OS USO§ prel'f'1k!Qs çgm a atwaçáo, 

AZendendO * natureza elas klntes sonoras com evidente c:ontrlbuto para os niveis sonoros t1 que esu.r6o 
GUjc!UlG Mo 6reat objeto de :trtemçô~ de' mo e ctendendo, Q1Jtlr b r'l3tul'eZa doe ~ quer aos objetlvos 
definidos no extra1o do PDM em vlQOf em lennos de niveis máximos de exposiçAo ao ruido ambiente exterior 
(Zona mista). a P'rot:losta de Atteração do PP3 não clã OJmprimento ao ri* 2 do anigo P do RGR e o retaiOrio 
;.tstificatiYo das opções tomadas não demonsua o tumpri~ do artigo 6' deste Oipfoma LegaL 

Assim e autat'QU!a de'(e tungamen"'r (non:eac:aa:leMe oor Jeano eo mapa de f'lll:lo ~ oo!XIelho e a estueos ......,..111• 
r:seserwoMclos tO amt~IIO e1a mtsao m PDM) que essa altmç:Ao nao connitua com os condldonallsmos I~ no 
RGR em tetmos de exposiçlo ao rui dO ambiente exterk»'. 

3.6. Outros Domlnios/Setores Relevantes 

A proposta de apl~ação de critêrios ado!ados na revisão do POM em 2012 rel~tivarnente ao Mitac:ionamento 

t:arw':Atn da )a:tfleAÇAo A o•lbU'IU81mQio ~ ~"""'a""'"' dn PPl mMirl•rarwtn n ~~ ililtMn' "'nhn 
funci<>nal deflrido e ~ na ptÓI>ria -'"· de$1gnodamente a>ri$ÍÓ0<8fldo • o!terao;ão ele lipologias 
cSe oc:upaçêo e dloâmicas; de acesso e aua&MdaGe gerada$. e com o ~cto de área nio se encontrar em 
sltuoção es&âYel de consoldaçêo. Note-se que se trata de uma ê1ea que cles88al, entre es funções 
deeempenhaci..H. um poe:iclonatnento teleYante e tendendalmente crescente no que r.peila ã e&tadia e ao 
!ater, asm. alll\0 oonsülli uma ilrea url>ana que por ser nova e por <1!S90! de qua- terrl1011a! mantém 
uma atratividade especUic:a ( tispoolblfidade.. contexto de acesso e quaüdade de espaço construidO e comum). 

Sinal desta dinãmica eslã pa.ter.-e rwma das atteraçôes propostas: klcalização e ampfiação de um 
equipamento de saUde de médla cfim~nsão. que traduz txn polo funcional de atração e também um polo 
gerador de rifeoo., 

AJ6m disso a ~~o do estacionamento 1\nfamerda outras alte~ funcionais psopos1.8$. O aumento da:s 
ãteas de lazer e estadia justilc:avam lambtkn wna relação eom a capac:idade de eslac:ionamento associada. 
Note..sé tatmêm que se refereo adequ.ar o esraeionamento aos nfv& d& pocura em attio.daçto com os modos 
aWos & llansipOnes colebvos. eontax.to que se ;ustifK:aria concretizar. Um último aspeto. que 6 relevante pot 
projetar pata OUilO nlvet e ouuo contexlO a juslilicoç!oi!Ufl<lamentaçêo desta proposiO. refere-se à lnclicaçôo, 
cooslderllda lecnicamente pela CML lndispensàvel P<O<a eleiiOO de - áa própria propoSia, sollre o 
necessidade de compatJtjltzaç:lo com a estnu6gia para a rnobUidade em etlbofaçlo (VEW-l.X vls3o ~ e~a 
~da de UOCIII). NAo H aprof\lnd.a O conttítdo d2 1/EM.-L.X. 

As atterações relativas às lipologias de ~ des parcelas definidas apresenlam em primeiro plano uma 
lógica •afitmêtica", entre os grupos de ct.assiiceçâo, $em uma abordigem ao nlvel funcional especifico. como 
seja dimiraJW a disponibilidade de espaço par.~ a diversidade de equipamentos ccletívos,. aumentar a área 
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ocupada pot habl18ç&o ~ ooseMMJ ll'l' ~ $lgn'T~ 
iireaa. A CML tão releva alletaf;Õ!!S ao niYBI dos indic8s wbanisticos geras do PPJ, porém nao aruxttJaliza 
as atlrKaÇãos funcionais ~adas a ~ a.bo«b o cari:ter am nndatmaçio d.a ~ (nio coo t4"Mb -

11tm1os ~ •de oc~). e: ainda aCI'8SC:*'Itacta uma patee1a (3.l5). 

No que respeisa aos equipamentoS ootecrvos d& saUde e ~tivos cu;as klcalizações e am~s se 
l!ln(\lG~.dt*n M ~~l~ (IC) PP3, NICI)n~m-se jl.lstifi~ pel01 prooora e i'lumento da f@'pl"esent~ d.e~ 
componente hilbêtecional. Sobre os equlpamen&os colettvos e atendendo aos aspetos a.,terlormente locados 
desteca-w o f8tor <X! slluaçio da área, t.l'n8 vez que acresce a caracteristica de se 1ra1ar globalmente de uma 
âiea que rteympeoba tunc;6es de lnte!façe relatl'v~mentt: a espaço$ e:xtMores ao mlridpio bCOfo!ipatit'\ando 
uma aniG'I.J&ttçllo modot, podendo Gigniticor umo lnfkl6nci:l J"JCG niveio de pnx;urn. 

Considerando a sobreposição de limites da âtea do PP3. a sUl. com o PP da Matinha (aprovedo 
posteriormente), justificada pe1as obras ~ n.equele Plano pal'il a moctfficaçâo de uma. inltieitMura 
viâria e do seu contexto (Av. Ma..rechal Gomes da Costa e viaduto sobreposto. a retirar, redesenhando as vias 
e a rocunda exisaentes), e vi$10 a CML manter essa sobreposição por considerar jusücada no &mbilo dessas 
obras. tevanoo em conta a resoonsabilldacfe mocada ao PP Mat1nha. es1e a:soeto OOdfri relevar Dllf"' duas 
questões: 
1 -A perspMNa de abordagem dos lndices urtanisticos associados aos dois planos; 

2 - As açôes previstas no PP da Matinha. em particulac as do espaço põbfioo. intertenrem com c modeio de 
ordenamenao e implementação das presalçóes para as áreas contiguas abrangidas pelo PP3. especiaimenle 
pela grande proximidade â$ parcelas $ituam a SW (3.30 • ,.._ 

O objetivo da reorganizaçio do 1enitório quantO ao ai.M'I'IetWO das âreas de lazer não SUtge conc!UsiYo nem 
coerente. sobretudo porque se roca sim!Jtaneamente quer como obfetfvo funcional da àrea quer como Ambllo 
de reconverslo possfVel ambulndo-se um c::ari:ter de classific:açao tempcrióofreversJvel 

4 . Compalibllldade/Confonnidade CXlln os Instrumentos de GesiAo do Tenitório 

4.1. Plano Regional de Oldenamento do-Terrilllrio da UsOOa e Vale do"T"eJO"'' "("P"R"O"'if"AM""L) 

O PRDT Al.lllol ratifie#do ~ RCM n.• 6812002, publicada no 00 nl 82. 1 sôrie.S, deSdi! abril 

~.1.1.~1flcoç6o ~oV:IOCOrial • quadro orlofdodor 

segundo o Esquema de Modelo T6trhodal traduZido no PROT AML a Area de intervenção l11See'e--se na 
Unidade Territorial 2- "llsboa: Centro Mebopoitaoo'", subuniidade "Coroa Envolvente de Lisboa"'. AD nfvel das 
AçOes tkbatist!cas, aplicam-se as decorrentes da inserção do plano em ~Ama Utbana a .AtticUsr e/ou 
OuaN!fcat'. 

A Estratégia territorial da ANA.. coloca esaa ~ na c:otOa • Âte8 MtJtn:Jpt:JiitMI6 Cf'nnl e para a qual, de 
acordo com as Oinãmic8s Terrhorials é daSSi.ficada como &paço Mclor. Estes espaços destacatn-Sa pela 
sua capacidade de atraírem e nxarem novas atMdades e tunçOes de ntvat supertcw. e/ou rencwaçao a 
requalificação utbanas através ela vaJorização do espaço público.. estruturação da rede viâria j:ri'lcipal. 
elevação de rWeJ d e serviços lM"benos e melhoria d~ qualiidade da oferta habitac::ion~t Esie5 espaço$ deverão 
ser conside!ados oomo ea!letadore$ do d~lmento da AML 

Em lermos de Norn18s. Orienradoras, o C~ IV (poniO 3} -.belece 'l'f' c:ol\junlO oe Aç6es Urbanfstic:as e 
tef' em cotU na ~abotaçao dos lnstruménloS: dê Pfaneam«ato Te-rritorial CFTl aplicando-se JJ "Âl1!-a Urt:Jana a 
•l'lkut&r M:Ju qt.dlllcaf e 6 Aller&çAo ao plano em pr&sença as açõés icleneikadas no poneo 3.2 des1e KiT. 
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Relativamente à Ouatktade do Ar (rt01ma 2-U..J) devem os 

lranspo;.es põblioos, planeados de forma inleg<a<Ja, d .. lar.i!Odo-&e ao ~ 11\tennoda~ dos vários modO$ 
de tra~. a i~laçio de ~rque5 d.e n-taehm;;.memo na periforo doe e.nttos utbanos: tacilmente 
ac&S.SiveiS aos meios de trattspOrte pUbtlc:os. e a redução dos lugares de estaclonamenk» !"'iiS zonas urbanas 
centrais lã servidas por uma adequada rede de uanspones póblicos. 

A érea do ptano néo abrange ã.reas da: Rede Ecol6gie3 ~lt:tM (R:EW) rt#l f=ttndUra MJI!tmpoilana de 
Proteçto e Valorização Ambiental (ERP'YA). contudo, tocatza.se margfnatmente ~ Arec Estruturante PrimAria 
(AEP) do EsWrto do 'Tejo. etetnenlo centnd da AML de reie'4ncla e referência da c idade e eo nive1 nacional 

o PROTAYL hn:taménta-se em quarro prioridades essenti!is: 1• SUstetllab111ctade ambiental. 21 Qualificação 
metfOIJCI(Mna. 3' Coes.ão sõc:io territorial e 4' Organfzação do sistema metropolitano de lranspones. No caso 
em presença merecem des&aque es 21 e 4~ prioridades que visam, designadamente: 2" - a recan&ragem e o 
ordGnumeNo da AML em articulação com o Esulârio do Tejo o desenvolvimento de centralidades 

metropotila:las. comptemento • consotictaçio cte uma ei!J'Utura de acessibilidades em rede: •• - a 
lmptementaÇto de med.IIDS Indutaras de um progressivo reforço do nnsporte coletivo. privi~nclo o 
trans-oorte tetroYi~rfO e n~Ma~ ootnolementando uma coerente e consolklêvel estn.Jtura rcdo-concéntrica de 

acessiblilidade$. 

4.1~oo;i!o ClOilCiuslva lllln o e~mento do Pf'lposla (vertenteslao;6es que 
convergem'pornoYem ou d~dificullam ra!ativamenot lls dbposl~ elo PROl) 

Os planos na.anidpals de oróenamenlo do terrilôrio-~na qual se indui o PP3- devem adequar-se â 
estratêgia metropolitana de dC$CtlvOiv~ tcrrftorhtt adotada no PROTAML. pelo que se impõe a 
verificação da adequabilid:ade da proposta 6e alttraçlo k orientaç6es &etri&orli'IS e'Stibe1ecidas paa a área 

objeto de intervenção. 

Nio obstante estarmos pe~ a Alteração a um plano a.4a aprovação ' ant9flor ao PROT AML e, nesse 
sentido, nio teVe em consideriJção as $UaS orientações. considera-se que os objetivos traÇados pela CML e 
constantes dOIS Termos de Reterenela da !1'ter&Ç8o. por St so. 11a0 coiKlem oom as caeretnzes emanaoas para a 
&rea por este inStrumento de nfvel regionaL 

Assim, corjug:ando as ooenlaÇ6es teuflOiiiais do PROTAMl para a âlea em presença com as normas 
ortenl8CIORI5 para a area ~a a arucuaar efou quallftcar e mm o reconhaci:memeo da itnpOI"i.&rdtt ~llllu 

espaço l!llqUa/!10 espaço 11101«, e ainda que a CML não tenha dr!monslrali> a olllllpab-e c 
cnquodromcnto do proP«1tQ dcllD oiiCtOQÕO (0..00 o::~nac.r ~ n.tôrio), tendo prcoento o GDntoJrto <ltu.ll da 4fea 
de lntervençio e os objeúvos preconizados. c:onsk:lera·se que as opções Dnadas não colocam em causa a 
esttatégla metropOlitana de des&nvolvfrnento territorial. 1ndo nalgumu das propostas ao encontro das suas 
dlretrtles. nomeadamente ao nlvel d8 reorganizaç&o e racion.alà:eção do esaacionameruo público, da 

IJIOlt.OÇ:,O e aposta na arena bís.tiea e 130 atatgameoto oo espaço de ulítzação públial. 

Contudo, o -poolçl!o de llmin>s do êtoe elo PP3 o:om o PP do Mallnha e a prev;do <10 modlnc:açlo de uma 
lnfraMtrutt.ra viária e do sev contexto ~-v.~ Gornft; da e.c.t. e 'riacUo :teb'o=os~o, a lrinw. R'd~ • v~es e • 
rotunda ~). ju!tlbm q..te a quatlio 3lja contoxtuoliuxfo cm tÇtlll()::j de implcmcn1õlç6o do pl.ono. Nota
s:e, em acrêsdmo, que a CM. refere que as referidas obnls slo nec:euãrias aos objetiYos do PP Mafinha (e 

nio <JO w.n. a~tando a principal justificação. rMativa à opçêo da CML pelo redesenho das áreas em causa no 
quadro mc~is amplo da ddade. sendo esse o CXJnte.x:tc correto de enquadrameflto da questlo, 

4.2. Planos Municipais de Ordenamenlo do Tarrilório 

, Pleno de Ult>onizo9!o da Zona do ln.........., ds EXPO 98 (PU)- pubieado em 3 I de dezembro de 1999, 
peta Panaria n.• 1130·8199 • 
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. Plano Oire!Dr Municipal de Uoboe (PDML)- A Revls&o do POML pul>lcado em 30 do agoo1o de 2012 ( .... 

A•IOO •·' 1 16Z112012J, altmda em 08 oe maio oe 20H (pelO"""'"' _,"l e &ujeita a retifiCBÇao e mrreçao 
m aterial em 1 doe abtll de 2015 (pàO.e .. ~a.•&an01S). 

4.2. 1. Enquadrnmento da prop!J61B ne 'IIJaliflcaçêo e elasslfl~ do solo e fUII8Civas teQ11S 

A ârea de Intervenção do PP ~ abrengkla petas seguintes categorias e subcatégarias de espaço do POML 

pWic:ado (d. PIBnla de Oufeuwet•» •1 • Oalkaçêo elo E$po1ÇO Urtano): Espeços Consoldac:Jos (Es~ C.'-* e 
R~iais (T~~~ Es-9aç:CGOc Uso&p.cialo. Eq~ E&paços v-. R~): Espaços a Consolidar 
(E;paços Ctrcrals ~ Re:slclef'd!is; E:sp;.lços de uso .Esperd!ll ce E"-"~). 

SOQUM6 a PlãNO aé Orllênámêiiló -~- Esbuturá Eéólôglço Mu111apal a ó<oa do PP abrange os seglinles 
sistemas integrado:s na esuutUra ecolõg.ica munlc:fpal; Sistema de Con'eclores Esuw.rantes (EE ~1): 

~sleme llümido (!!. luau..-... tspaços veroes (f.e ,..., ... Eixos artxlriuK!os. 

A Plante de Oftlena.men'O • 3 • Slstema de vtst.tsldendftc:a o SubsiStema de 8nguiOS: cl& vis!o e subsistema 
da ftonM ri*rtnha--&etot oôenlal 

A Planta de Ordenamento - 4 e 5 - Riscos Naturais e Antrópic:os (I e I) identi.fica alguns dos riscos naturais e 
anltópieos a que determinadas áreas do PUAL podem esur $Ujeitas; Ponto jje m8xirna ecumulaçio (becl& 
<91'~ VUnetabilldede ás n.ndaç6es- (mocfer.da): e susoeth'lidade ao afeilO de mari direto; Suscetibiidade 
de ocontftda de movimentos dé massa em vertentes (lf'dloelwada); Vulnecabiidade sfsmics dO$ solos ( ... 
smullo........,_ 

A Planl8 de Ordenamento • 6 • Condfc:ionarMs de Infraestruturas identifica o sistema de drenagem da rede 
prtncipal e sistema intereetor exis;en~. 

A Planta de Otden.amenco • 1- Aco$Sib0ktades e transportes identifica dois arruameniiOs e ~.ma inlerteçâo de 
rede ex5stenre de JR nlvel. 

No PU peta Mo abrange fi deslgnadn dases e categorias de espaço: "Espaço urbano privado~ uso 
mislo" i· arus naocec~ona:s de mcoa ~ · ...,. hM!IIaCIOflal$ or: ata cltn~ • ..,.& rn~;~~Uot e "Espaço wnano ae 
uso não misto'" C· M•l.t. ~·•• de \lllli.t.acto~: . «~UIPMieNO cte ~e setv~çoll&tleno}. 

4.2.2J'ropo$1as qut -.mo IGT 1m vigor e rapmivas justif• -;&Is 

O n." 3 do Artigo SR do Regulamento do POML refere que, enquaniO nio forem alterados, revistos ou 
SUSj)e<lSOS, mantêm-se 11!1 • I !l(êlillêeMI S6biit as d~S dó P0ML. M PU ê PP e AfãtéS à &ilâ do 
entrOdo om vigou do PDM, entro oo quoio o PU o o PP3. 

O PP3 foi publiCado em 1999, pelo que nAo eslá ajustadoladop18do em llWmOS C!e qualificaçlo do solo ao 
zonamento do POML d6 2012. 

Assim, procede-se à verific:açlo õa confcwmidlde das allel 3Ç6es com o PU eflcat 

Porq...e não 6 feila amMI.se da proposta de alaereçêo fac:e êMJ POMl em vigor, dew a CML ctenues:uar a 
conformidade das alterações ao PP. 
Acresce. fazer O exercl'do da adaptaçlo h M!?QOM:S de espaço delfnidaS no POML 

4.2.2.1 . Sobre o balanço de execuçlo do PU (que lndti os 6 PP • prcwso ~ teereõo) e ao anafisarrnOS 
eompara!ivame.me os vakxes do PU e da execução do PU, verifiC8f'OOI5 um diferencial ôe +12.603.11 m2, 
justificado peta CM com o racso de o PP6 nio identlfar as áteas de paWnentos a ~fatar a equlpamenfos do 
Ullh!Açlo eGielíYa 6 <li! iiii>'OéWIJWrã ê SOMCó uitiãnõ. Quê 5àõ ãgõlll éólílálíohZádos. 

Assim, do balanço de exeQJÇão do PU conc:U-se que w.:!a nao lotam MQO(ados os vaklces mtOOmos da 
área de CCN'ISirUÇ6o para l'labbçlo {'lalor IUD ~o), serviços (valor muilio ~) e c:omên::iolreS'auração ("'*' 
muito pâdmot- Para os reSiante$ usos o PU estabelece valores de referência (ct. &c) Ci:l ll.'1 e1o IIL' ~.sendo que 
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OJ usos óe turismo. indüslria/armazém e equlpa_me.nto !!olmo 
subslandal para o turisml. 

4.2.2.2. O l>alsnço tta oucuçlo do PP3 - 25) Indica que. face ao PP ong!nal. hauYe um aumonto de ó:ea 
11e ~ hilbi\oçi9!101 (•7~) e ~" eqt.'!~emo ~ (+~1~). lõ!n Ç90ir.!~. i!SSi~ • l'l11 
ctecréseimo dOS setVIços que abr.!llmente ,.esentam apenas 35% da ;ttea lnicl~merte prevls1a no PP. 

Pura tdCm dbw, Yt:l if~ 11 '"\illll:Sft:Sil:nd•·lik: án::11 punt uwo:s \1::1~ nii.J t::A!Jft:~Jit: ~llt:u..,t~ 11'1.1 
PP3 (ex. pala 1.21.01 • 1n0 ~~I'I'NI:êrw do Pingo Doce ~936.7Jm2). AcresoEI a proposta de uso turístico 
{P8«e1a 3.21· eslabelecll!leno:t ~-24.640~ 

O balaneo da e.~~.ecueao do PP3 (lri'Cf. Ql»â'o sa.esa m Mexo 1 do Re1<JII)I!o) lndlc.e um dlferendal de •819.39m2 de 
•ãtea de ccm:uuçêo• delinicla no piamo inicial (404.270,3!1- 4C1.t51).lndica ainda que as aHegções se enouadram 
nas dj$QOSi(;OeS dO PU, nao ~do ainda sido esgolada:S as :81reas de:stinacaas a habitaçAo, seMços e 
c.omêrdor're:stauraçio pce'lfsta!; oora e toteidacfe da UQfG.. Nole•se que o rU permile: a ftexibifitaçéo e 
transferênci& de áreas entre usos-, atê aos anites máximos estabetec:idos. no PU para esses usos no quadro 
sin!ese da UOPG respeúva. 

Verifica--se as.sim que o uso habitacionaf condru~ a ser dominante (4~l. seguido do$ serviços (1~) e dos 
equipamenm& coletlvos {15Yt). Os usos: de comérào/serviços (8~) o de b.rismo (7114) estão equiparados. Com 
menor representação lemos 05 eql.ipamentos de ênfraestruUa e setVH;o e a lnciUstrialarmazém (cen:::e de 1% 
d• 6rc• do c:onstNÇ!Io). 

A requalikaÇão do solo da pilft'el<l 3.27.01 ~ juotifiC<Ida pela pré-existêntia (piogo _ , e a nova categOria de 
espaço_,. ajusta-u /Is categorias -· no PU em VigO<. 

O uso lUris1ic:o previsto para a parcela 321 não eslava inidalmente previsto expressamente no PP. CXJI'ltudo 
11"jlft..Se de um uso compativ.el com a calegOria de espaço definida no PP (E's.pilÇO urt:.;r..-.o pdvõldo dlt wo m1s1o • 
MIÃÃ4o}. Não obstante tratar-se de um U$0 c:ompasfvef, a CM pretendeu vmcular a parcela 3.21 ao uso tuistico. 
alterando a quafificaçlo de Muliuso para "Espaço urtano de uso não m• · equíparneniO turistico•. Compete 
ao Tudsmo atel'lt da adequa!:údade da proposta. 

Sobre a ~o na list:e õe bens da ONta Municipal do Pt31Timdnic &6ficado e Parsaqisticoidenaificados no 
PDM &m vigor e outros, reme~&-se para a apredação da OGPC. 

4.2..2.3. No que respeita ao estacionamento. a proposta ~ os parãme.tros de ce.pilação do POMl para a 
rena o. no t:IM das pareelas a !!<!-. A! aaer.IÇ6es lll\l!lle8m a allmlnaeto de 9 parques de 
estacionamento pUblico programados (em a2NIWa ectrJQda} e a previsão de 3 parques (2 Ji. edlfteiXk:lll na .-cela tio 
b:!$j:ibl e r.8 perçdillo SUpeiAoe.>"Cadoe U1!1f:IOQI'8ruc:b C'lil parc;l'fa l21.aJ). 

A alteração considera uma dlminulção das dotações de es&acionameniD eldg.klas pelO PP e pelO PU, em 
11.o1ç11o aos resultacos OCI!CaS no Relat0110 aa •ReVIJM til) PU t1a ZI tRJ apow-(di!Z/1999) no_., do 
qual fotam ponderectors 3 Cenirtos (f.apllceçAo ~r de ~ 114ee,..,..,_ltlllportll ._, ~ do \AO$, ~
IJr&lnote • semA".á.$), 

A CML çcn:lui que é vf.ivel satisfaler a ~ atravês de uma ofel1a única dé astadollamenao. sendo que 
da avallaç!o realizada cllfdA. ao nlvet do es.taciooamemo privado, que a ofeM do PP3 ê excaclente face ao 
POML. Contudo. os rácios do PU aproximam-se dos do POML 

Ora, o POML estabelece-. de oferta de estaclonomemo privado e plblico numa lógica de quanlldode e 
qualidade de oferta de transpcw1e cdetivo existente em cada zona da ddade a função das necessidades em 
cada zona. 
Assim, ~!mente a dotação de estacionamen&o (construido +programado) impor'.arâ em 1.378 II.Jgares 
púb!loos e 4.162 privados o que conesponde a uma reduçio, respellvamente, de 1938 e de 2091 lugares 

R!!lati~ a e~a aft~. su5\e~ l'lil ç~Jf'l"~PC!"i!-êo Q\lti'OOI#v~ <i~ çri~ (hei ~ t,tl@l 
estacionamento nlo considera expliCitamente a dln3mlca de acessos e aurivldade da tona, bem como a sua 
articulação com a rede de transportes públia:IS., bem oomo os efeitos das ~erações ao nlvel da atr.dMdade 
em resunado de algumas~ agDRI propostas, nomeadame,..e, ~~ do hospital e criac;:&o de novas 
ãteas lúdieasllazer. 
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Importa aqui de novo desC8c:&r como t'elevante .a aus.enc:ia 
1!$lnll~ da mobil- de Usboa 1- -.,.o). OJja 
indispensàvel para efeitos de ~abilldede da propos.ta, 

4.2.2..5. AD nM!I dos ~ a c-.. refere Que o PU integra t.mB planta comptementar (PeNa «o 
...,lpa- do 1'11) Ondo Sil> lll<lleadM di lãima ~56 viilfiAáliVâ 60 êquipamenlos .,....;.to. nomeadamente 
para a área do PP3. 

A CM ~ o anut~ ele c-qulpa:mef'IIQ:5 nao neçaáfto$ o a refOCaliUÇaQI'peunu'il &Je WC.\QI Wlll e 
Rexi biliz:açio da programação jâ conferida pelo PP3. 

OestGCa« a ellmintlçâo do silo de estacionamento no lote 3.12 para in&egração em espaço d~ equipamento 
coletivo destinada ê ampliação do terreno da escoJa existente (lo. 3.12.01), tendo em vista acendet a 
""""""lllocles • imposfçees di! cans!IIJÇ:Io de uma sene de lnfraestMUr.oslneremes as vanas vell!lldaS. 

Importa ainda realçar o c:orrc>«>misso idenlificado como n.• 4 na pág. 50, pa<a ampllaçlo do hospl131 da CUF. 
que wrr.l~ nvu~a: JJI:fflii.IUI âlls p3rce1as 3.19 e 3.23.01, com reparc:eliiii'RKD da pat'Cil!la 3.22, J3 aprovadO 
pela CM. Ora. segundo o n.• 2 do artigo 9' do Reg. do PP os parâmetros urb8llfstic:os podem $Ir aherados 
para satisfuer as exlgênc::las de atuafizaç6o da sua proo-amaçâo, sendO ~e o n• J permile a pennuta de 
paroelas. pte\'tament& aptOY.ada pela CM.. 

soore a nova parcela 3.35- ,....,. de .-... mo) oes!JN(Ia a t~iii'Ml\tM !lo! ~io i! IHêt I'"'" de 
I'ICf9:l ~,,..,....._ &énlet e Q~H'ibi:o), que podem vir a ter vatênâa d~portiva. justifica-se peta insu6ciénc:ia deste 
tipo de equipamento na área. O eumen\o da ârea Oe c:nwuçio para habitação justifica, de igual modo, 
olteroções eo nlvel da ofetl4 de eq!AparneniOS. A CM - melhonw o Relolórlo e de-r que os 
equfpa~ servem as l"lêe'eSSidades, apresentando os respetivos rácios. 

Finatmefl4e. e parcela 3.27.03. ma.ntêm a '<Mcutaçlo a construç&o e um silo com eepacidade para 179 
togares. ccntl.ldo sem qoaJquer proora ma de equipamentos ama propo:s:lD para o klcal 

Compete a várias entidades COfl'VOCSdas pera 8 CP a prot'l(nda espeefb sobre a docaçlo de equipamentos 
para a zona. 

4.2.3.Apredação ~sobre olundamenteçl!o e edequabilklade dos oltenlçêes ptCpOS18S 

Em suma. alenta a antlllse teatizada e os fUndamentos camarátios, considera-se que o conjt•lto de alteraçCes 
s& PPJ ~ tJI.gum ~pone tôcnieo c. ~c contióo, :a dcd~~ di:J CU de lltletar o PP eoMlíiulrõ UI'N1 
ma!s-vafia para o terril6no. 81lequando as propostas de u:m PP de 1999 tts dinâmicas territoriais e és 
necessidades que, ao 5ongo dos anos, foram oo:>rrenclo no território. 

A afl.eraçêo ao PP3 supona.se nos dados diS.ponlvels ela ParqueExpo98 e que demcJf'ILSV'am terem cx:onSdo 
altef8Ç6es de circun,.tancias ~e o publk:eçi§o do PP ll1ê O pr'C:l<lnte e que jvs1ific;om o ~o ~ntc 
>d~p~Q/fllefição. O bl1anço r.a!izado conc!ul pela exe<:UÇAo denvo <lOS Pl!te~lrOS máxlmoo e minimos 
Inicialmente esaabel&eldos no PU~ sendo necessário corrigir e adequar alguns aspetO$ às alterações 
ooorrldas. nomeadamente ao nivel da capitação de e$10C~ento 

Atenlas as Yâttas problerMtic:as ern jogo, deve a CML ponderar os segufniH aspems a integrar na proposta: 

- explicitar e justif.::ar a R!dução de capitação cJe esta0onamen1o, a'.enras as dinàmic:as terri:torials e as 
ol"""o;ôe$ funcionais proposllls (U50S e adwldi!doslfln;ões), num COOieXLO de ~tlbiiiUIÇAo am a 
&sb'a~êgia da mobilidade> da cidade. bem como (e fii)8Ci5ca.mente) com os PP1 e PP2; 

• poncfetat' a lnclleaç6o de um prazo pera a exeo,çAo dOS equipamen.os Nio programados previslos am 
parcelas 9ff'vadas (caso seta aplicável). atenta a caducidade prevista no artigo 1 549 do RJ IQT; 

• d8rificar a YlnciJeçlo da parcela 3.27.03 a um slk), &em reservar âtea para uma possível a~iação da 
escola existente na pan::ela 3.27.02 (tub.Jras necessidades); 

- sotweposiçio dos limites 6o PP3 com os do PP da ~ publicado, ao quat eseão alocadas obras de 
mndi.ftcJw;;'n tia lnfn~~~ttutt~ vl~r1;~~~ ~ ~· «"114-.yW, a_'" il'f1pli~ ~..,frn ~ alaofdades ~ tnP..ides 
quanto eos Indicadores associados aos 2 planos e em cermos de afetaçlo de êrea: 

• e.xplldtadc:oncretiz:ar o objetivo de aurne.ntar as áreas de Jaz:~ corno objetivo func;ion.al e também como 
reCOI"M!f'Sâo possfvei com carãter temporêriofreversNel. 

IIII GOVERNO DE I r' PORTUGAL .._...._....,_,,. , ... u... 
-..~ ...... lOCIW.I!Os--. 
"-.. c.r.e.. • · ZSOO.t1<1 c-. ........ 
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Rnalme<>Ce • n6o obstanle compelir à CML a ponclarar os adequados 

~nlmleo pal'i•ta no RJIGT. porque é lntençêo deota aYOfoÇIIreom alteraç&es aos n!Sianleo 
PP da mna .....,rveme (PP1 e PP2). ca-.o-se que os ol>jedvns do a<loptoçAo ao oontex10 lliJal e do 

~OrQBII~ desta iWJJ da cidade. ik'fWIII iit Ml<ldádil§ i IJI!Moi i úMO ostolã 6 - Mils 

alargados que seria o da R.ovlslo do PU da Zona da EXPO. 

5. Conclusão 

Nos termos e para os efei!os do RJIGT. e lendo por base10dos os dordnlos e1ris apreciados. emile-Se 

oomcot l!!o@vel c:ond"ocionac!o a que sejam resolvidas om sede de conceriaçlo c:om a CCOR.LVr as 

desoonr.nnidades e falhas/leaJnos ....-., em ps-soo"': - ocleqoleçlo do proposta oo ..,...,;do 

mlllerial e documental do RJIGT;- demonwoçlo da C«<lonrAdade com o POML- e co"""'!Nzoçlo 

com as call!gOrias do solo ai dellnldas e no DA 1!!/21)15; - doononstraçlo da c:o-.. com o AM; -

dariflc:aç6olexpllcitoç6o dos llndamariDS que ......,ntam a -..çoo da c:apiiOÇllo de - ... me-

Assim, nlo esdl a preS4!tlle proposta em mndições de ser crixad:a e cfcsa tssão púbiQ.. 

Oéverá o mtricfpio atender és posições des resantes entdades com ~as em matérias vinc:ulalivas 

ele modo a a:s:seg~.rc~r a 1 espeãq confoln*lede tegal e regt;ámensar. 

OSOT/OGT/IeYe<e1ro.2016'-----------------------
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CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 

AltJeração do PW10 de Pormenor l - Zona Sul, A valida do Haechal Gomes da 
Cosa 

Parecer da B'.AL e da ÁpJas de Usboa e Vale do Tejo 

Da anáise efetu:ada aos elementos apresentados. que lntegnm 1- Proposta de Alteração do 

Plano de Pormenor l - Zona ~ Av<rida do Horedal Gomes do Costo. q<~e mereceu da 

nossa pane a melhor acençlo, ttmOS -a tec.er as seguintes consfdenções. que constiruem o 

PatKer da EPAL - Empr•n PortugueSa das~ Uvres. e do LVT-~de lisboo e Vaie 

do T e;o. relativamente h suas i.nfraestrUturas. identificadas na zona abra.ncicb pelo Pbno. 

I -B'.AL 

COMQtamos que as lnfraestruwras da EPAL nlo ~do rtpresentadas na respetiva Planta de 

condtdonantes, pdo que enviamos pira os devidos efeitos, C0 com ficheiro ,eorreferenciado 

em Oatum73 referente ao nono cada.stro N. zona do Pl:ano. 

D-e referir que o traçado repr-es.eru:ado nas peç:u é mer.unente: indic3.dvo, pelo que, aso ~ej3 

n~essárto obter com rigor 2 :llt!IN!trb e pi11IÍII'Iltrll dem infrumumru. di!Ye'io téi' 

e(ewadlt as necessárias pesquisas. as quais cleverio ser acornponíucias pela EPAL. SA 

b. Rede de Disbibuiçiio existente 

Todos os desvios ou desativaçaes das redes~ devetio ser- idendAcados e analisados de 
rorma f.ueadi. acompanhando o de5envotvimenw das fuwn.s àreas de consr;ruçio, e 

g;~randndo a continui<bde do abasteCimento aos di-e.ntes existentes. 

Qlillsquer trabalhos de renovaçlo ou reabilitação dos acessos pedonais com rede instalada. 

poderio conduzir Qmbém à sua substiuriçio. aso não exisa guantii de Alviguarcb da sua 

integridade. 

~ EPALelVf • ~çiodo Pbno de Pormrnor 1 - Zom: Sti!,Av. tbnch:al Gomada CosQ 1/l 
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c. Rede! de DistribJição Prevista 

~fGUASorLISBOA 
~ oVALEooTEJO 
"="' .......................... 

f\elaúvamem.e âs questões refadonadas com o abanedmenco de água ts novas edificaç:Oes., a 

EPAL resporu:abilin-se pelo fomocimenro de ~ •os edificio< em au~<~ de a<ordo com • 
legisbç:io em vigor. Mais se inforrrg que deveri ser entregue um pr~elo de redes prediais, 

MI !l'ijlüado &m (()ftfonnld~d• «>mo MantA! dê RtdH PN<fim d~ EPAL • rospotlllo q111dro 
normativo. 

O~~. E•~<> pl!õl a ..,.,.,1\9! i!Tlplioçi<> 4• r«le s<ri elilw>!õ14<> pela EPAL após • 

en<rep do referido p<ojeto de rede predial. 

2-LVT 

;L Coooiclerações Genio 

A ~ de Usl>oa e Vale do Tejo (l VT) I! a arual enti<bde responsável pela gesdo e 
a.ploração das infraestnJturas da antigo Slmtejo, ao •brigo do Oecreto-leô 94120 I S. de 19 de 

mato. 

Com vista â atualização da pbnta de condicionantes. enviamos para os deYklos efeitos CD 

com fich~ro georreferendado em Dawm73 contendo o cadastro das lnfraHtroturas cb LVT 
na "ZOna do Plano. 

Oe referir que o tn.çado representado nu peçu é meramente indicadvo. pelo que, caso seja 

necessário obter com rigor a attimetria e pb.Mnetria desw lnfraesuutur'U. deverio ser 

efewodas as necessários pesqulsu, as quais d"""rio ser ac~adas pelo EPAUL VT. 

b. lnfraeslruturos exÍ>tBitl:i 

Na z.ona do Ptano. a L VT tem instalado as seguintes in(raestrutln.S, com especial relevlnda 

no seu Sistema di! Saneamento de iguas residuais: 

lnten:etor de Calçada do Grilo/Belrolas 

• Conduti 8evatória de Beirolas 

• Estação Elevatória de 8eW'olas 

Dada a importância destes atlvos no sistema multimunidpal de saneamento da Ãguas de lisboi 
e Vale do Tefo. e consequentemente nas populações de civersos concelhos. q\A.i5qUer 

intcrfcrênciaJ com u nonas infraatruturu que duorT'IITl da e:xctCUção do Pbno de Pormmor 

em quesdo teria de submetidas a parecer da EPAULVT. para definlçio da so~o mais 

PH.cv EPAL e l vr · ~çja do Piano de Pormenor l - Zon1 S411, Av. ~I Gocn6 da Costa 213 
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adequado i salvaguardo e proti!Çio das lnfraestruwras om causa, aspero ª ~ nQ 

Regulamento. 

J. PARECER 

Reb.tiYamente i propon::r. de "Aiten.ç:io do Pbno de Pormenor l - Zote Sul1 Avcni<b do 

Marechal Gomes da Costa", a EPAL e LVT emitem Pa.recer hvorável Condklonado. tendo 

presente: 

A necessidode de awalizaçio da Planta de C.:.ndldononces; 

• O cumpnrnento das questões atrás referidas relativas i rede de aba.stedmento de 

ãgua e saneamento de águas residuais. 

EPAL-&n;v-Po-do< A&- U...., SA 

OII<EÇÁO OE GBTÃO OE ATIVOS 

P&tuer EPAL e l vr · Abraçio elo Pl;u,o di: Pormenor 3 - Zona Su.l, Av~ f"':af«hal Gomes da Cosg l/3 



0.: 
&Macio: 
P~r~~: 

CC 

Aswnto: 

Anexos: 

lmport$n<ia: 

Boa tarde 

Mar~<.hal Gon~ da Costa 
20160210 _PP_ 3 _Zona_ Sui_Av _Marechal_ Gomes_ Costa_ Parecer.pdf 

Alta 

Junto Sé e-nvia para os devidos tdeitos o par«« das lnfraestrvtu~s de Portugal. SA. recêdonado ontem no decurso 
da Confe rência Procedimental da Atteração do PP3. 

Cumprimentos. 

C C D 1ll l T 
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i. i'<ltno l'>otvto 

De aco<OO com a deiber..;3o !la amara Muniôp31111! l.istlOil {CML) t!eCOrrenll! !la R!lRliM l'ú!llial d! 

Câmara de 26 de outubro de 2014, foram apnovaóos os Termos de Refer<ooa que fundamentam a 

akeriição do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul - A110flida elo Matl!dlal Gomes do Olotll (PP3), sendo 

ol>jeljyos de alt..-.çilo as seguintes: (I) apoc.çiio dos attérlos po;a dotac;ão de estacionamento pibllco 

e- priv'adQ <:Qn~~ nD Pn.M ~ vityarf AA<. ~lt.t'-/1 t'lt><. A t'N\et'mir; (ii) niii'W'!JNI~ tlf'l 

teultóno atraVés do requallficalão do espaço resultante do alt<r.>ção referida no pontl> antErior, 

ce.·ziudo o leC:Ido l.l'ba.no como um todo, devolvendo o espaço de lazer e estaáaa aos utentes; (iii) 

llldtllts, ~'lP'~ tlW ~í~ d Cd~klade de lecoovets3o tJos espaços em causa; (tv) adi!QuM a 
localz:ação e oferta dos sltos aL.Ittln'lêMSs prev;stos no Plano. 

De OCDrdo """ as .......,ntos disponibilizados pela Comissão de Coo<den0(3o e DeserM>Ivinento 

Regional de Usl>oa e Vale do Tejo (CCDR-I.Vf], atr.lvés da <»~O com a rei.• 500163-201601· 

OSOT/DGT, de 06-01-2016, deverá ser cons.iderada a iegUinte apreciação. 

A área elo PP3 --se na Freguesia do Parque dOS Na<;ilos, no COO<:ello de LISboa, a>m a 

defir'litaçáo aproximada representada na figura que se segue. 

~ot Po!IHI.JIIOC :J -lOJI& SoA. AVIJIIIOo\ oo M'II:CQM4. Gcfwe•OA Co:rta I Al.tfllAÇ;jo 
NOY..J015 

e.-~~-·--\11·-·~~ .. ·---,.,..~lr· .... -~_ .. _..__..., ___ ...,... 
____ ......... --··-~-........ $.-' 
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Figura 1 -Planto de localização da área de i'IIJ!<'"'"çâo do PP3 (Relatório Sintese) 

oa análise da proposta de alteraç3o do PP3, verifioou-se não ext5tir Intel raô"ltia cem a rede 

roc:kMilia nadonal, bem como com a rede ferroviária, no entanto. como o limite pooote 00 PP ê a 

linha fetrovjária do Norte, deverá StY oonsiderado e acautelado o domínio público ferTO'IâOO, de 

acof'do com o dispost:D no Decreto-lei n.O 276{20031 de 4 de novembro. 

Pullloot PI:MNUia-1-'ZI!IUSIJt,loVt.III~OOM.trlaf:OW.GOMESCiolCOSrA I Almudo 
HOV-2015 

e. ..... corwo~-~ .. .,..,_,,___~·-~-------·-·--.....-...... --c-eawa--•·•·.,..ll-• ...... S' 
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Figura 2 - Rede ferroviária na envoiYer!le do PP3 

3 . INDICAÇÕES PARA A PROPOSTA DE PI...AHO 

Em ...,. do ~"'lU~ ~ fi:or conça(JI"a<lo QUO qu•IQUOJ pn:>pO<tll do lnt~. -. ou 

loldlreta, na rede rodaterrovl3tla sob jurisdição da lP, SA deve ser objeto de e&udo espeàioo e de 

!)OmleiiO<I:tada J~, devendo os respeiiVOS pro)ellls rumtw as dls~ legais e IIOITI\ativas 
aplcá...es em vtgcw, e ser prarlan)a"l(.e submetidos a prt~r~ e aprovllçiio das ~des compecentes 

para o efeito, designadamente da lP, SA. 

4. AV.ALJAÇlo AMII!HTAL EsTRAT!GICA 

Nos elementos di,...blzados, a lP, SA loc.arâ o seu contributo apenas na temãtica Ambieníe Sonoro 

(- rodofemMarlo), dado que nada CO<lSUJ relaUvame.ue oo proo!djmento de Avaliação 

At'rtllental Estratégica (AAE), dado qut se enc:ontra ainda em anãise a sujeiÇão ou nao do mesmo a 

Ava!lação Ambiental. 

P\AM) Qll P'QIIN(NQil J-ZQIIA SUl. AVlHIOA 00 ~6oMB o.A CorA I AI.~ 
HOY.lOlS 

a.~_......., _ _._$_ ........ ~ .. --....... -llt .......... ..-~~~;jlllll" .. " ...... ,'"' ............ 

....:--. ... :!01 ·---· .. <>- .. -·,_~" 
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No o-. e ainda no âmbito do po-o~ento do NE, no que rospolto • ~da lP, ~ 

11forma-se ove o entendimento desta Empresa será o de aue a perünênôa do seu 

contJi:Mit.o/participaç3o, ao longo do processo, decorre di su. qualld«<e como •entidade 

,_IIVa de iol.,esse a pondotor' (ER!P), ou seja. como e-aom com;>elinciM ospecf"oo:as 

no ~ ~em>or'iioto c n5o proprbmcntc; ~ axnponentee: amblltntllc (CII:ImQ ar, ~ ~-, 

-· 50io • su-~ as - mrrespor-., de ..,. l'omll !10'11, aos 01têrtos qoe 
perllàfn qualificar wn plano como ~ • • eftttos: ~ no ano.tra e.. portanf01 

""""<uj!liD a um pooo:odome!11D do ,..loao;ão Arnlé•al ~*• (ME). 

5. AMUI:MTf. SONORO 

5.1. Doi<INIO MOoWtÃJUO 

No domfnio rodcwiârlo, nlidlo hO • - l a~eração proposta. 

No que respeita oo doo•oHo fooo.WIOi.-"""" referência • ~-no CD""""' 

ao dldG ref.l Sll016l-20160Hl50T/OGT 16.150.10.5D.OOOS4.2014, do 06101/2016, da a:DR lVT, 

~. tom •arlfesta omttmlq as ~ das oagortes de esp~ÇD do PP3 de 1999, 

- às portelas 3.21 e 3.22, elo "Hulloso" .,... "Equipameuco tloW'isum" e pant "Halobdonal", 

~ ... o:onf<orme T•bel• 8 do Rdotó<lo Slntese e corlonne ortlgo 29.•-e do Regulomerto. No 

c- da pa<oela 3.21, na página 27 do mesmo doam!nto é mendonoóo a prtli)QSUi delnsralalão de 

um -lecinento totelelro. 

Estas- pon:elas (321 • 3.22) ..... - .. do lado <!fi--- da Unho do Noite, 

_ .. ,,.,._-.o porto"'*""*""" S,200 e 5,400, a uma di>til1do wwliYe ercre os 20 e os 170 

m,~ 

- do ~1a,. Est>;dgiw de AUdo e1o uma do - (eme Usboo Sonta Apllônla e Azambuja), 

""""'* pela Agênóo Portuguesa do Ambiente, é possível conr.rr os valom doS lndialdotes t.den e 

ln """' estes locais. 

Nresce enquadramento~ cpoSidpo:a bodcowaslo o uso que se pretende dar U ~Klelas 3.21 e 3.22 do 

PPJ, am especial eoódênóa no caso da poroela 3.21, não sendo dnlssivel qUI! ~I resulte qualquer 

-
~-~J-zo-~ • .,..... .... . ..,... Got.e•cesu 1 Altal(AO 

-.JOU Pip:aSdd __ _..__. .......... --....... -.. .. --........... --............ __ __..~---· __ ,..,. --·4 ..._.., 
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aaésdmo de responsabilidade para a lP, S.A., em sede de Plano de Ação, nos termos do -Wl-lei 

n.o 146/2006, de 31 de julho,~ d& llket8Çâo das ct~tegoM:s de espaço propostas no PP3. A 

construÇão de edificío habitacional e de edificío h-. com 13 pisos, em local ruidoso, nl!o poder;\ 

sujêil:ar, e IP, ~a pc::!ten&ls extemaldades que, de outra forma. não ooorrettam. 

Pelo exposto considera..., ser ainda de salvaguardar que devw.\ assegurar·"" a aplicaç3o eletiva do 

Reçdarnento Geral do Rui:fo (Decreco-lei n.• 9/20117, de 17 de janeiro), designadamente o número 6 

e 7, do artigo 12.0 , ~to ao licenciamento de novas utilizações. 

6. CONa.USÕES 

Salienta-se uma vez mais que o enb!ndimenlo da lP, 54 e o de que a pertirmda do '"" contrii>JI:o 
deolrre da sua qualdade como 'entidade representativa de ;........., a pondera<" (eRIP), ou .. ja, 

CXII"b) enti!lade cem canpet.êndas especittas no secttw' rodoferrovlârio e não corno ERAE. 

Neste sentido, deverão ser acauteladas as consicféraçÕe$ febS no presMte doo.rnerKD, .lnddtndo 

prnctalmente no que se refere ao Arrtbtente Sonoro e à proteção do domínio pút;JIIto ferr()'iiári). 

No ámblo desta p<tliJCI5to, esta Emp«$0 pode~ even!l!a!mente efecuar um adiamento ao já referido 

no presente documento. no que se refere à proximidade do PPJ o:m a linha fern:wBria do Horta 

P<>r rm, salvaguarda-se que, qualque< proposta de Wevenção/al:eração na Rede Rodofe!TO'Iãria sob 

jurio<ição da lP, S.A., deve ser Clbjelo de estudo espocifico e de ponmenorizada juStlticação, d!vendo 

0$ respetivos projetcls wmprir as disposições legais e normativas ap!idvéis em vigor, e ser 

~te sut:metldos a parecer e aprovação das en- competenres para o O:elto, 

~ente diJ lP; SA. 

P\MQCI(f'OfllltlilOII.J -ZG~a SUI.,AVOII~DOM'"'II''.M 60NO:W.Cm1• IA411:uçl.o -...... Pjpu6de& 
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V/ Ref'. S00163--201601~0SOTIOOT de 
0501.2016 

TURI~M.{l (l( )·~ 
PORTUGAL .,.!s 

CCOR- l.l!boa e Vale do Tejo 
Rua ~xandre Harculano. 37 
1250-009 LISBOA 

NJ Ref' SAI/2016/1332/DVO/OEOTIFV 

Proe". 14.01.111563 

2 2 JAJI. 2016 

ASSUNTO: Alle<açao do Plano de Pormet1or 3- Zona S<J1. AYenida Marec:llal Gomn da 

Cosia USboa - Gonleréneia Procedimental 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epigrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Saviço deste Instituto. com o n• INT/20151605(DVO/OEOTNCJ. bem 

como dos despachos que sobte a mesma recaíram. 

Com os melhores eoo>primentos 

Diretora do Depar\3mento de 
Ordenamento Turístico 

~-~· ~~Solv.a l01•6 ~t.N L.,I.!oa ~ f •)~12U t.te2Cit 1 •l$1111 1A0&:» *F SOU66236 ~pllc~d ._.....__ep.,....Jt 
-~onua•-





TURISMO DE )l 
PORTUGAL~ 

lnf....,.çlo de Semço N°INTI201&/605/0VOIDEOTNC 
Assunto: Alt~ do Plono de ~r 3 - Zona SIA. Avenido Morlld\al Gomes da Costa 
ooncelho del~ - Conle<éncla Procedimenlal 
Proceuo no 14 01 111563 

F- ao - na "'*>rmaçlo de MMÇO e olenlo o ...,. do doa!>echo da S< • Oirelorl de 
~nlo. _.,. ,._ ra-âvel ii -"' de AJooqçlo elo PIM>o ele l'onneno< 3 -
z..,. Sul, Avenida do Matedl.r Goma da C...W. em U.boa eondlclonodo nos exalO$ tennos do 
ciHpacl\0 aama mencoonado 

com gonhcoaf'nel"to i) COmaro MuniCipal de U&boa, 

T __ ........,. • 

..................... ,.~ .....,.., •!l :t11J.JWf •JIIl ,,....,. .,.. .. ,....,. __ ,_,.,. _____ .. - ,,., ...... 





TURISMO OE ){ 

PORTUGAL~ 

Informação de Serviço n.0 1NTI2016160510VOI0€0T (Proe.'14.01.111563) 
ASSUNTO: Alteração do Plano de Pormenot 3-Zona Sul, Avenida do M~hal Gomes da 
Costa. Lisboa (Con!erencla Procedimental) 

VISto. 

O ptesente parecef' incide s.obr& a proposta de Alteração do Plano de Pormeoor 3- Zona 
SIJI. AVeniCa CIO M<Jrectlal c;omes 08 CaS/8. em ltsooa. e é elaooraoo no segtJ!mento ae 
convocatória para a Conferência Procedimental, • reeJIZiir no pr6ximo dia 10 de Fevereiro, 
nos termos pre\'ÍS!os no n.• 3 do art. • 8$ elo Decreto-Lei n. • 8012015. de 14 de Maio (RJIGT), 
e destina-se a fundaméf'\tar a posiçâo a assunW pela representante deste Instituto. 

A propos1a de alteração do Piano de Pormenor visa. no esse:nciaJ, incorporar as alterações 
efetuadas ao bngo da execuçio cSo Neno. bem como propor novo3 alCfOÇÕc:; CiOn~en:tdor. 
necessárias de forma a melhor se ajustar âs atuais necesstdades. tendo em conta o 
enquadram enio do Plano de Urbanização da Zona de lnwvençllo da Expo "98 P<l'3 aquela 
ârea No que ao tllismo mais di"etameote impotta., a proposta traduz·se na altetlllção do uso 
da parcela J.21 . PfOpondo-oe ogore • inotaleção de um c:;tobcJcCiisnento hoteleiro com 
24.640 m2 de àrea total da pavimento. 

Considerando o exposto na Informação de seNiço, ptoponho a emi$5ào de paféCer 
favorável ã proposta de A/letaÇáo elo Plano de Pormenor 3- Zona Sul. Avenida do Marechal 
Gomes da Cosia. ççnd!c:iQffi!do ã retificac~o do n.0 11 do art.0 9.0 do regufa;mento do plano 
nos lerJDRS proPOStos no pQnto 3.1 da Informação. de forma a Identificar a PfJ~Ia 3.21. bem 
como o uso especifico proposto (estabelecimento bole!ejrol. 

A consideração superior com proposta dê ~icação â CCDR LVT e conhecimento ã 
Cêmara Municipal de Lisboa. 

A Oireta<a do Departamento de 
• I• :;,1 • n,· I o I • o I o 

(20 0 12(116) 

1..--do- 1"-oMyo;pt. . 
~....-,c SIIv~ l N C !OSO.~lt \.I,IIM·~ l • U 1 1l-1 14 l'OG F •)5"1 1"11 1410!30 "*"1'1~*~!1~~ _.......,o6tpol'l ... ,. _ .. lllltll00'\1;11)411~ 
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OJRfÇÂO OE DESEHVOLYIHENTO E VA.LORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DO ORDEHA.M:ENTO TUAisnCO 

lnlormaçio de Strvlço H' INT/201"05/DVOIOEOTNC 
2010111016 

TUIIISMO OE ... ':lf 
PORTUGAL t!& 

Assunto: Alltro'soõo \lu Ple~uu t.h:: Punnt=nu1 3 • Zona Su1f Avenlde Mbcech.ot Gomes da CostCt. 
Usboa ·Conferência Procedimental 

Procuso: 14.01.1 t/563 
Promotor: C8mara Munic::lpnl de LiSboa 

A presente informação procede â anâUse dos elementos remMidos (em CO, dOS QUaiS COnsti o relatório e 
anexos. o reoutamento e resoetlvos anexos ~ oec:a:s dt"setlhadas) pela CCDfl lVT, através do orJdo rP 
500163·201601-DSOT/OGT, de 06{01/2016, regiStJldos nestes serviços, em 12/01/2016, com rP 
ENT/2016/799, relativos â ah:eração do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul, Avenida Marechal Gome:5. da Co.sta 
para a mnferincla procedimentar, a realizar no dia p:róxilno dia 10 de reve:relto,. thlS lostaJações. daqueta 
CCDR. A aMilse ~ eretuada 1\0 limbitO cSbS compet6nc;Si$ do Turismo de Portugal, lP, previstas na altnea a) 
do no 2 6o êM1Jgo 210 do Decreto-Lei rP 39/2008, de 7 de março, al terado pekls Oec:T*tos-ld$ nOs 
228{2009., de loil de setembro, 15/2014, de 23 de janeiro, 128{2014, de 29 de~ e 186/2015, de l de 
setembro. 

I. Antecedentes/Enquadramento 

1.1 O ~o dt Pormenor 3- Zona Sul, Avenida Hareâlal Gomes da Costa, não tem antrce.dentt":S no 
TU'rismo de Portugal. lP. 

1.2 o PP3 -Zona Suf. Avenida Marechal Gomes da Costil (publicado pela Portaria n" 113·8/99. no DR t• 
série-B, 103, de 31 de dezembro) c.oncreti:za a U1ildade Operativa do Piancame11to e Gestão (UOPG) do 
Plano de Urbanização da Zona de l.nte.rvençio da Expo'98 (AviSO no 11622/2012, de 30 de agosto, 
publkado em DR 2• shlt. no 168), com aproxlmldamente 31ha.. O PP compreende wn total de 32 
pai"Ct'lo5 com os U50S dondtN.Il'l..U • h~:~bllc~çdo (~Çd ~ 7-K) ~ Lr.o rdcmlelt p.,.., equ1pM"Jento 
coaedlro e equtp,amento multlusos. 

1.3 A oterta turistka eldstmte no conulho de Usboll, segundo O'S regiStOS destu serviços, compreende u:m 
l totel de 35.494 camas, di3trll>uidH pOf' 157 empreendimento~ turi:ôcoli ~ qutlk t S4 

tSI-mentos hoWctros, l •PiflomtniD> turisdoo• e 1 PCC. Em t....,.,. de quaNii<lçio 1 ~"' Gos 
emoreendimentos tl.ri5ticos tem a classificação de 2•. 22~~ de Jfl.. 44% dt 4 * e 14% de$'-. 

Quanto à oferta perspetivada (parecer f"vor~ o PJP) estio previstas mals 32~740 camas, 
dtstr~Juidbs por 219 t:mpreet~dif'nen.tl)$ turi.slkos. Uma oferta caraterlzada em gra.,Se p21rte por 
~edmentos hoteleiros (202) e apartamentos turisticos (17), A qualllic&Ç&o desta oferta 
perspetivacla ê relarivamente equWbrada e d rversificada entre as 2'" (U'% doe empreendimentos), 3 .. 
(26'!1.), •• (38%) • 5' (2()%). 

A diStribuiç5o desta Oferta (tXi$tente e perspeuvada) de acoroo com a infoc-maç5o do sistemit ele 
geontfeteneieçlo deste Instituto, esti concentrJda no eixo central da cidade (Baixa, Marquês t! éampo 
Pequeno). Na ârea do Parque nas Nações, existe uma peQ-uena conuntrac;Jo d& oferta exlseente e 
penpetiveda. Na área de intc:-rvençio do plano No êXiSle orerta de i!Jojamento turistico. 

Rei.UVamente .a Ak)J~to 1.0«11 enc:onrram·se registados no Registo N:aoonat de Aíojamento local 
(RNAL). no concelho de Lisboa, 3.423 esta~leome:ntos desta n!ltu.rez.a (J060 a~rtamentos, 258 
estabekomcntos de hospedagem c 32 moredies), com uma Ci!lpaddade totaJ de 20.838 utentes. 

TU'!b-*-~·lw JP 
llt~ill'rtntYt" .. lAlt6 l0-50·114lii*OI •~ T,9l512U14Jl00 f .+lStUI tt!l iX! ~~IN•Pk!SM62:l6 
lfl(oftllf'~l.ot ,__t.rts.octeportuo;~•llll ~ 
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lnfonnoç&o de S«vlço N'INTmii&I&OSIDVOIDEOTIVC 

n .o..criçlo 

2.1 O PPl, objeto das aftenç6n 1m nl•se, tat mmo atrâs referido, ~ na area Mi.lbltMfl'te 
~ por ParQue AS Nac;6H e abrange wna su~ temtotlat cS. llhl c:onf~a a notte 
eotn o limite do PPl, a Poente an a lllnM de c:::tft'linho-de-ferro, 1 sul com 1 Av. M.ilrechal Gomes dil 
Costa e a nascente mm o rio tejo (limite da concessão do Porto doe fttQ"ell). O plano define na sua 
,,... de lntervrnçjo OUit classes de espoço distintas: "E- urbono prtvado ele •w miKo", 
sutiCIMdida em itus t\i.bltldon&&~ de mfdla e llkls de!"'s.idide e •ru• muUJso e "Es.paço urbano de 
uso n.lo misto ... que inl~ra u ~ de equipamento de utillr»çço cOieUv• e ôe equ~mento de 
inlrHstnrturas e seNiçD uri>Mo. A hobltaçio Wibtilula o uso ..,ll\loto do PP de (<@<ta de 71*), 
Mgwido do ~o coleM e •p&ment:o rn.ltiusos.. 
Doo )2 _..... -· ...-.s. -· edlllcaçio- 01--concreâzal"S (3.01 .01; 
112.02; 3.19; 3.12; 3.22; 3.2.) 01, ) .23.02 e 3...27.03), teQdo • ~ 3.01, 3.12, 3.23 e 3.27 
-~.,.~-...,...lotes..-

2.1 A$ presénté~ HBI(6H &ao ft~Ukan(H III$ tlnaJNCIS trmeotktl~ uu.rlll6 Clesôe O inldo de 
~taçlo 6o plano, nomucsemcnto no que se refere • loe~.,.uçlo, limites.. ârus, UIOl 
Mtadonamento e demllfs plftmettol utbanistkos das pwt'lt:lel con$trVid.as e das OII"Celas 1)0 

executar. 

2.3 O relatôrlo de ex«UÇio do pleno cU conta QUI!, face aos valores lntoAIIT'ente previstos. hOuve um 
.wnento de """ de oons.tfVCio elét'At aos usos h&bit~l (+?'!'.) • de eQuloamento coletiYo 
(+314t'.). Por outro lado, tarnbêm M verificou urrlil transtertnda de 6.-eu para outros u101 nlo 
contemplados no~ &nloal. como' o caso da parcela 3.27.01 onôe lnfdalmt.nl! estava pre\1sto o .... ..,...,_,...,.-e foi-um-(- Doao). v---... 
dea~IIO acentUado dos·~·. QUe ~e repn:R"Ulm .-nu 3SIMJ da ma Dr\0 
pewatl ~ no l)fano pera este uso. o reSat6rto cfe: o~ ca. ..ta con&a que o vJAot 
globol de "Árr:IJ bNtl de _..,._. oer.-~o plono - ele 403.4SI, OOm2 fui ~ 
..,.. 404. 210,39m2. 

O balanço Gf. e:xeoJÇio ckl PPl tiii6MJvemfl1te 10 PU df. Zona de fnterventlo da Exo'98, concllri que H 
.1\cr-•\W~ e/~~~ ~uqu«<f.m tW~J imblto elo., dispo~Õü Utl~leocb: no PU, do t'e.ndo »ncb 
lkto esgotadas as •reas dOilintdH • habitação, Serviços • Comei'Oo/rutauraçio l)f'e"M;tas p•ra a 
totaltd1de da UOPG. Saliennndo~H que PU p.et'mlte a flextbdloçAo e u.nstetênda de áreas encre 
usos desde que o valor global de 6rea bruta de p.wimentos lftta 1 tSH uso não ultrapasse o vakw 
v....,... 00 quadfo slnte:sc des UOf'G para eDC:S ~. epenos ccndo s ldo es:t.abeleddo' lim.t-ec par• o 

- e111 Hol>it•cao. SeM(Ds e Com6'do/rest~. 

~-H ah:li Qut Plfl 1 .._Cio "· 5e91Jndo o relatõno 00 plano, talo prev'IStOS a~tUaitnent• S 
COI"'MOmlnos trbanisticos nn ~ 3.01.01. 3.22. 3.23.01, ) 27 01 e 3.27.02 QUe a;erlo 
CJI:Ir'Cel'!lo1ados na p eMI'Itte llterl~Çio 

:1.4 A pt't:lill"'te ~ de i11ftei'IÇ6a pte:ttnde tncorporar as a:ln!nl(6e1 ef~ ao longo d• u:ecuçlo 
do PP, be.m como propor novn alter~aes. consideradas ,._.,,rias e da enquadtJ,metlto .is aruats 
nccess.d•des. e f'e.alidades, tendo em contll o enQuadramento no PU em Vl90'· das QtmS se de:stacam; 

Reajustes dos polfgonos cse lft'lo$antado dos embasementos dOI edltlclos já construídos de acordo 
com os repa.rc:damentos efetvados e com a 1nfonnaçlo retallva 101 embasamet~toti propost05 
rt:&ullcntes dO'S comptomlss.os t.~tb41nistfcos eJI'isfeotes. 11n ,.teetas .c1rn1 ldent.,fkadas; 
Acres:cento de uma nov1 oarce,. (3.35) com ).779m2 desll.nadl 1 • E-qu.ipai'Jientl) de utiliZOI;IO 
colcttv21". e-xdUSivlmef\te ~ • lmok!l"'lentatâo de t<Q~nto• 10 • IJvre de reaeo e &litet" 
Q:o~e oOdetlo ter u m• valénc. c:tes.portiv41; 

t..-..~ ....... 
"'-•_.._....,, -~-.- ..,_.,, ... n i MI .. t •JI.I IIIIIal. ""'-'-....... ,_ .... ___ ..,.,. ____ ,... - .,...,_ 
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lnformoçio de Serv~o N' INTI20~6/6051DVOIDEOTNC 

Alteração da d asse e/ou categorl.o do uso das parcelas e Ienes urbanos: 3.01.01, 3 .01.02, 3.19. 
3.20, 3.21, 3 .22, 3.23.01, 3~23.02 e 3.27.01. OMt-as alterações destaca-se a parc.ela 3.21 
(6.21 l ,00m2), Inicialmente em .. Espaço urbano prhtiMio de uso miSto"' na e.ttf!OOria "'Mu!tiuso•, 
onde agot• é proposta a sua afetação a "'Espaço urba:no de U'SO n5o mis:to .. na categoria 
.. Equipamento iurisUoo", para Instalação de um estabefedme:nto hoteleiro e 
comércio/restauração; 
Quanto ao estadonamento púb!lco e ,tvacio, é PrOposta a adoção dos padmetros ~ 
o1menseonamenro oo t'UM em VIgor para a zona. o , no caso &s Qartelas por edificar, tendo sido 
eJirNnadas H colunas relotivas ao "'NUmero de lugares de estacionamento• (k) quadl"o slntese do 
plano. Ainda relativamente AO estacionamento, foram eliminados do plano 9 parques de 
est:Bdon&mento público programados: (dos quai,; 8 em Htrvtura ediicada nas parcelas 3.06, 
).07, 3.06, J.lLUL, J. I Y, ].20, J.Zl e J.U) e ICI&eoi3<JOS J parques de estacionamento 
público, doiS dos qualsj& edif"JCados nas paroela$ 3.26 (~)e 3.27.01 (SUQermerc&do) e um 
programado na parcela 3.27.03 (lntevredo na área de equipamento coletivo). 

2.5 Aj)tiar CI8S Oll•fl(ilõ<"" úSó ãgon P<Qpo$!0$ o uso habltadonal conMnoa a • .,. dominante (49~). 
seguido dos 5etVfços (19%) e dos equlpamentns colettvos (JS-..). Os usos de comértiO/restauraç.to e 
• equipoo1cnto turi::iôco C!lt3o quox equipo.rodo:s amO% e 1% respetlvamente. Os \150$ com menos 
~açlo reff'retn•se a Equipamentos de lnfraestrututaS e serviço u.rttano t Industria/armazém, 
ambos com ceru de 1 ~. Em C'OI'ldusio apesar das transferêndas de áreas entre usos, 1 ~rtJclo de 
Wea de const:rução continua a Soei' rn.uito &emefhante à df:strib~J~ção preconizada no PU. 

2.6 Satsent:a-sa ainda a ~ração na lista de bens cl& Cartl Municipal do P.atrimónio Edificado e 
Palsagistico do POM oe: Usboa em vigor, que se inserem na área do pfino, nome.adarnente o conjunto 
erQUitet6nlco do Pa.rque das Naç6es (Espaços Püblicos: Prêmio Valmor e Munklpal de Arqultet..-a 
1996). 

2. 7 Em tr.rmos gJobills: a proposta ck attl!façJo do PP3 com.preende os segulntes de parâmetros 
u~s: 

Área total do plano: 319.034,00m2; 
Área total de construção: 404.270,00m2 (dlstribt.llca nos se;u~nt~es u~: 261.696,0Drn2 -
Habltaçao: 24.A1SO,OOM.2- Conêlcio /reSüJUn!IÇão; 30.869,QCim2- Serv!QOS:; 24.640,0Cim2 - TuriSmO; 
937,00m2 lndúsb1a; 1.2DI.a;lml -E~ de lnfraes;ruturas e~ urbano e S4.487,00m2 -
E:Qulpamemo ColieUvo) dos QUê apena~ 99..375~ cKio por cxetutar (dislrtburdos da ~e fOfl'TIII: 
J8.7<f9,oom2- naottaçJo; us..lu,oonu: -~; tJ,0/4,UUml - cornéloatr2St&uraÇ!t(Y. 1 J.2DD,OOm2 • 
EQu~ ~YO e 24.640.0Dm2 - Eq~to turístico) 
ind~ de Ulllluç5o: 1.27; 
fndlce de C~Q4)i~Çio: 54%; 
tto !Nlxlmo o~ prSos: KC/ l'J; 

NO lClal 11<! l)afffiM /loles: 40 (g dos qual$ por e><ecutar);N.• total de lugares de 
a.tttc;lonôltrtenlo: S, S'IO (1.378 públi~ t ~.162 privadO$) 

2.8 Para p.arcela 3.21. com 6.211,0Grn2, deSbl"\ada a "'Equipamento tl.ristim", foram definidos os 
seguir*es parâmetros urbanis.tlcos: 

1 .... _ .. ,......... 

Árco teta;~ de pavimentos: 26.977,00m2 dos quais 24.CI40,00ml afttos li inst.etaçlo ele. um 
e$tabeledment:o hotefeiro (as zonas de setvh;o em cave n.ão são c:onta-bU~Ridl$ p~re este 
vator) e 2.337 ,00m2 t:~ara comércio/resr.auração; 
Númoro máximo de pisos: JS ( 13 aCima dO embasamento e 2 no embasam~nto). 
Quanto oo C3bdonomento o Nano remete pere os vab"es definidos p.en~ t1 "lona O" no POM 
de Usbol em ""'Or Que para os estabelecimentos hote.JIMrO$ corres.ponc:te iiO mfnlmo de 
0,30/unidade de Ctlojamento (sem prej uiz.o d-21 ltgisiação espedftca do se(or). Esta dotação 
pa.ra Ct caso de estabelecimento hoteleiros com mei:S oe soua deve ser acrt-Sdda. dto um lugar 
c!_c outocetTO pom tomada e lergede de pass.eoelros. no lntel10r ou ectj &eeote ao lote. E no 
caso de eSUibeloclmtnto hoteleiros com matS de lSOua é necessário reallz.ar um. estudo de 
,rnpacte de uáfego e transoon:es. 

~•.oo.t.t...._, lt!01)4 C.- ......... t •l'>l lll liOM' .J!UU :-tOO '-C..W.otN1'1a-"'~ _.,,._,,,_,,_,.. .. - ·-- i •• ., ....... 
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lnlomooçio de Serriço N' INTIZ01S/60SIInl0o0EOTIVC 

3.1 Agõs a aprcclaçlo dos elementos remebdos, do ponto de vista turir.tfco, ...ttre-se quanto à .tter1clo 
de uso da p.arcet. 3.21 patra "'Equip.Vnento Turiltic:o• que e:sta .atertçio se lt'OI.clra no itntMto do PU. 
Estl parula no PPl pubNeedo em 1999 estovD tnQUidrada em "'Esp~ço urbano privado de u'o mlJto• 
na cateaoria de esoec;o "Muttiuso"'. Esta uteoorte de espaço englo~ como usos COMPati~ls o 
Equfpa,~to turilbco (ertlgo so do reouleMentO do PP). No ent..,o. ê ptOpOSta a ~lt~ da d:IISM 
e QU!90I1a de - .,..-, "'Esllaol urbano de ""' n1o ......,. ,. CIIIC9011i de '1qulp11Nnl0 
Turis:ico'"'. Esta~ vem WlCUlar o uso b.Wii&M» à parcela 3.21, m .. prvp'la:mer-..te .a ittSQIIçh 
ck um estiiHkdrnwoto hotelcin>, t.l como ad pre11isto ra deftniÇio de "EQUjPift'WtiltO Tufisbco• 
6uoõ na ollnoo t.S) do •rtl!IO 6" do reg..._ do PU. 
Neste sentido con6Jdera·&e ~ m ponto ,.. 11 do artigo go di ptOOOIU de Reql.hmento dM 
aa~s ao Wl. deve'"' ser klerd'iada ~ a parcela a que se ret'tn • compatJbAidade com • 
kK.I:!1z.IÇio do Eqt,u'*"tflto tuôstko. bem com ter especificado o uso p..-. e~ta ~rceta. devendo Mr 
t"JCpressa a sua vfncu&tçlo • lnstalaçlc de um Ubbe-I.Wmenro hotei~ro, t.t como e referido na pag. 
21 do retet6rio • • possibilidade de lnstas.clo * comérdo/f'H(auracto de acordo com o qutdto 

-·~ 
~-- ....._ QUt • apc:sta no uso curilbcD nt'Stll ._ e blstlft.t: fiY'Ot'iYel. t.llo pel 
.... lênda da loc.IAlaçlo, como oeta uts.t.fnda cte recursos twistJals • oferta eh! ~~. 

sentÇCS e rMtauti(IO, ~ ser unw ..., de t!q;Qtldo Ulbene e n.riJtic:a til como )oi ~ 
lllbiCionadO, onoe se wrlfa atr.NIImente um. ~na COiiClt!ttreçlo de olw'tll de lllo)êlll'nl!l"'ll Wrista 
com tl!ndênclêl a evoh1lr 

3.2 Na: fase subse<~uente de dE!$eJ"'YYMrnento CIO pro,eto de. a.rquiteture do estabClledmtnto hotelelto, 
IX:verõo ser"'~ os requisitoS obrlgatórloa de Clluifla<:lo vertidos na Portaria no 327/2008, de 
28 de abril, com M Mte~~ efetuadas pe, Porte;ria no 309/ 2015, de 2S de setembro, reunc..cs. 
pe~.a Dec:SaraeiO oe Aetil'ic.lçio rP 4fJnfJJ 5, de 2 de novembro. 

JV. Condvslo 

Considerando o att6s exposto, do ponto de vlltll Wfk:tk:o, propõe-se a emluio do oereoer tavMávet H 
111ltreç6e:s propostas do Ptano de PrxmCP.Jr 3· ZoM Svl, AvonldJ Marechal Gomes da Costa, propol'\do~se 
&lnda *'tar pare o Rftrtdo no ponto 3.2 sobre a fiiH M hcendamento do establledmt.nto hOteleiro. 

J,....,.....,..,..,...,., ... 
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Anexos: 

- Zona Su~ Av do 
Mar~<.hal Gon~ da Costa 
of da APA.pdtof. do fCNf .pdf 

Junto se enviam ~ comunicações/pareceres da APA e do ICNF recebidos nesta CCDR em 14-03-2016 e 15-()]...2016, 

respetfvamente. 

Com os melhores cumprimftntos, 

~ ~·(>lief(.a.r.>.l\.· J] 
t250<()()9 l hl»a. 
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S/ ref«ência 

Yl011iJ.%0111Cn.OS01'/bC1' 

A 
~mi~sJo de Coordenação e ()esetWOMm•nto Reg.o-nal d~ 
üsbo~ e V~l• do Tejo 

Rua Alexandre Hen:ubno, n~ 37 

12S0·009 lisboa 
Portupl 

N/ ~rerftlcia 

.!õi'ICtl~:t-lOl~I·UIMlO.OIII 

.. n:)C. AIUI..G001.l016 

Asstlnto: Alteração do PI ano de Pormenor- Zona Sul, Avenida do 
Marechal Gomes da Costa. Câmara Munltipallle Usboa 
Envio de parecer 

FDI sdkttada à APA, a emissão de parecer 'SObre .a ~lten~ção do Plano de Pormenor supra 
menciottado. NJ'o t~í\do Sido pos~l a e"ta ARH esta r p~sente na conferencia pro<ed1me-nta' 
~aliza~ ;ulp-se mesmo asSim, oportuno o E-nvio el-o se-guiote pire<:«. 

Os obj6Nós desta alteraç~o sSo os seguintes: 

· Introduzir as alil~rações ne-ct-s~rias dê limites. ~rus.. usDs e dem...ds par.imetms vrbani$tioos nas 
parceta:s. repan;elada:S./i;onstl'\lir e nas lnfrat-stroturas gerais a o plaot>, em consequência do 
dese,lYOfvitM•lto anterior; · 

· AY<l I i:at a a.deQ;uabitida<k do pia no de l!J9~ para as pa rce la:s por re~rç,ela r /<onstroir. ponderõnek> <lS 
intensões apresenr.ad.as PO .)mbito da:> operações ur~nisticas f!(!Yffictas para a â:rea do planq' as 
nece~.smctes apot'lt.ad.a:s na tonstJib pública: 

· Aluaizar i informiç.Jo do plano de K'O-rdo coul os reparoefamentos das oiJq~s ele vftlanilação 
efetuados e previstos e os t.ompromi.'$0$ urbanistioos aswmidos o.ara o Jo<aL 

Pro~osta de l'tano dti Porm~tr.c>r 

O PP3 eoflob~ 31 he-ctares in~ridos na rregut-Sia do Parque das Nações 

Segundo o relatdt'IO d'e ~tl!r.IÇ!O ;~ PP oa avallaC;1o fli!tuàaa Ullid o desefliiOiwnento d<l "plano, 
(on.statcHoe lll')l aum.enu. da ''t'a de construção relati'lo'afntnte ao prooosoo no regulamento do PP em 
v,igor. ;deta: ~o uso ~bitacional (+7%] e de eqUipam-ento C:OIIIl'liW (•ll%.j e transferenci.a de âr~o1 .po1r3 
outro uso n:lo progfat'ltado, coma seja. ocu!)ação <le ãru por t'rmazétn na pattela. 3.27.01 e a inda na 
pa~efa 3.21 que se prooõe a ocupa(lo hótll!l&ira. Constata-se ainda que o1s escolas oonstruidas 
tpan:ela 3. 11:.01 e 3.2 7' ocupam áreas interiores â$ normas ~:dstentes, propondo coneção desta 
sttuação com iJ oçup.aiçjô d~ lotes con~~- Regisu-se a inda .a e:ristP.nci~ d~ uma pequena á(ea dé 
r~cr~lo W.fantil caue se revela diminuta taçe ãs necessioades. 

a G.'WF:IINO DE 1 r" POJm.JGAl 
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I 
O PP de: 199'Q pr#'vi" um torar de 9569 lugares de estac10namtnto r~partidos por 6253 lugaces de 
~:.tC!It.iolsrn~?lltU pfNado e 3316 de esta do-n.amenf<l p(.bliço. Com O re-pcm:elamemol é propOSIO um 

total de 84?6·1uA.ares de e:stacto.l.amen~:o (foartidos OOf S230 ltJeares de estaôonamenro or~o e 
324ó ~es de estaciM&rnento I)ÍibiO>. Con(ILJi·se asSim qut! a proposta agora apreJentad.a permite 

um docniscimo de 1093 iugar~s de esmlonam~nto. I 
Analisando o- e.drato ~cana de rjscoworifica-se que ~de parte di~Jre.l do P.P se e-ncontra ern ;itC.l 

d~ vuNtabjlldade rntJd!;rada à~ inund3ções, nam.&adam~ntP. n:< lot8 ~;rw;t,. não C.Ol'l5tNido-; (Ort\G õ 
.:t.01.<l1; 3.12.01, .~.J.3.W, 3.>3.01. ~.21 , 3.35. venf•ca·se ainda d<1ts I)Otlto-s de 11Ú..rima acumu'açio d~? 
âgua.s de boscia.s drenar«es inreriores a Sh.a nos loces 3.19,3.18 e ainda, 3.23.01 e 3.i3.02. t\eorid-a-se 

• I ~ 
ainda cue· o lo( e 3. L2 .02 tt-m um risco devaoo de orou êtlci.a d~ murimento de massa! de vertentes. O 
l<1te 3.01.0 1 para .alêm de e1-tar ""l.llne~l â~ 4nuniJ.açõe-s iJe- Otige.n ftuvial têlmbêm· ~?s~ sujeito na 
pane Sul ao efeito de maré- direto oom m ta de$ metro$. 

SE!guooo a planta dé cond:ic:ion~ntes do PP3, apenas o late 3.~5 se localiza dentro d~ ma'lem de SO 
m-etros de dominio põbico t'lidrioo. 1 

~lollliv.lfntHI\~ <IUS .1istle10S dOI drenaeem de 4.:uas. obviais QUer no relatório Ql.te'S' ra pn:>posta tle 
regul.amel\t<l iJo f'P uSo ~ (E'ftridQ qu.al o sb.Ltm<~ d~ drenagem a q ue s.eriio Cigadas as ~gu.as puviaLs 
IJrodUlidas pela imoerme.a.l)iliraçio n-em Oa>das orieotasões para a sua eventvar rete~ç!o/inflltl~ão. 
C011tudo na alter.1.ç~o do rce,ulam~nto p roposto. no wtigo gv (equip.a-men:o de utiti~ação coletiva e 

equiparne.nto tiJrr~tico) ê referido que as par<elas 3.12.02. J.27.0 l e l.3S deve~!o 3ssegur-ar o 
n~;<.peito ptd"s condicionante~ incid~nres no focal. T.tmbém no Artigo 14~ \f.a~tf'ri7aç.i<l d.;~~c; obrils ele 
urban~o e pro1~tos das obra~ ae trbaolu.çlo) rêfe~m air"'tta que- os maWia.is a utiliâr' 1\a 

pavtmerrta~ão doe; e SQaÇ(ls de utilizaçjo DI.Íb!ica e na olantaç3o OOs espaços ~de-s de utilização 
pUblica tE-rão de obedeçer ~os t~rm<Js de referénôa e e:soec:ifit(llçõe-s E'S-tabeled<lo.s pe1a CMI.. 

Na área do PP3 e segundo a carta militar 1:25000 não histem linhas de água ~artcc;rafadas. 

A"ilite da. pt'OPOSU 

Atendendo âs cara<te~s das âreas. idefltifi(adils n.a: prooosta d-e o)tterado. a A.ftHTP oonsidoetll Q\le 
as me.smas são .irea.s desfavur.1veis para ., ~diftt:CI\àu nlo )() p~ICI impl!!"rmttabili~ quer !)fio riSCO 
de cheias a QUe ec;tão suje-ita~ Tendo e:tr'l c;onta ~ sensibilidade ec.ológiVI de$tJ .,.ea, a ed~ 
deverio .x;,. re>trinsida eo ~~nimo. A'Sin\ «t-n!older&·s.t'. ~ &ct:fter 8:S eo-n!ol•uç3~s 00~' COMpfO/'nds.os 

' l<!galrncntc auumidos. acluindo cdifi<ios ~nsiveis nome~damente eq~ipamentos c.oleti\m. 

Nesf~ se~~tido. c;on~idera-se ele <!ltf!171t A pro po!i:fa apresentada nos ~egu:inres termos:: 

· lmplaflraçio-
; 

A con.strus;.ào previstõ3 r\3 (XI(te suf do lote 3.01.01 <'~ ser desloCõld~ para N.orte, p~ra fora da zona 
idCI'Ilif<a d.:. d~ lt'h,.IOda{A<l por efeit-o de ma:tê. Em toda a ãrea não edificada das. lotes dewr.i ser 
irnpJatGda zona verde com capacidade d e retençAo e abso,~o/inflttaç:So de ~g~ J.hJvt,is 

. ·r -Planta de rol\dicioala mes · 

Oe"+OO -s.e.r delimitada-s as áreas <le ri$w de invndação por efeito de marê para a~ da tniJr~ de 
domínio hidrico de SO metros j~ marcadas: 

• ReJ:u"-mi!-nlo 

---------------------------
a Gl'NERNO 1JE 

1
• 

lf"" PORTUGAL 1 

.... ~~/\·-"""" 
-..-.w.-.-~ _, .. ..,._ ... , ........ ..) 

Ab<ht"i--·O.fl ... li"d•» i 
~.,c.,,_.,..~.., .. ,; ... :....,__.. 
•...nu 1 :m~J-__..;,.. 
Tt~ ... ~I))~··~Jl~la~:•"""•x 

I 
c .. - """ .. :,.,.., •• ,.....\o. WII<:Ol~ 
l .... - ..... \.:11-:o • .:.,., _.., 
'·-:t·)~)lll .. lOO (llo I 
. -.,...•vc·•wtt••-re •• 
.. -t~-·J' : 

•· . 
.! 



• 
' !1. 

/~ /_/ t 
AGÊNCIA 
PORTUGUeSA 
DO AMBIENTE 

Oev.etio s.er ldent•fi<ar as con~truçõts r~os .lotes 3.15 e- 3.0 L01 que esrAo su~it.as a 4!utorização de 
uril in~ do dnminio hidrir-.o (fai:u dns ~ mP.tm:<>). <X rpn~nf'f's ~ Pm 70n.a inuncl'é~l estão s:ujt-itos a 

parece! no .;mb•[O é"O>S r"eCuf!.OS hfdriCOS. E•n t~se de I){Ojeto da.s edif icac&es. leealme-nte ooQ"Oro-meti~as 
de"erâ ficar assegurado o seglllnte: 

1~ A im~ementação d.s medidas adequadas cons.ta nte-s do prosrama nacion~ do uo;o efic:ieot~ cl il ~gu.a 
(P.,UEA~ 

2) Para além da impermeabilização d~corrente d~ implant~~ da cons.truçlo prevista para os 
lotes 11~ dever~ ser permitida O\lt ra área impermE:ab-ilizada; 

3 t Todos oc; mttt~rioü~ urji1.1d11c;: o;~ piW'im~nt.tç.ln dM; P~fl-'ÇO'i. rPfn,anP(C'Pf'ltP<. IIP>v•m· t~r •.n fl"'tlll",:. t(l) 

perm eabilidade elevado e/ou criar espaço-s verdes nos espaçOs dispor.:fveis Q~e POSSibi l item a rete-nção d.a.s 
,.guas.; 

4) No coaso de ocupações em âreas com ris.co de inundação deverão se-r inçlvfd.a:s medidas de m .-.lmizaç:lo 
dos efeitos das cheia~. 

S J A di"PJ'liilgP.m pluvial f'IP.VP-rÃ inc:lo'r v.kK)'i~o;. ctP- rPr.Pn(-'n #> t~mortPI"im~rHI"' ~ mn"" .-h uwwt;:t r l)m '"" 

período de relomo de 100 • nos, devetW SE'' cuid~d~ente a nalisadas as Are.as em auo o escoa.mento se 
pode (alf:r s.uperfl<ia llnE'ftte E! qut: possa contribuir. por armaLename-nto, p.;.ra a f'E'tl ução de C3lldai~ d~ 
ponta. 

&:· No qlll2' s~ tefere às .águas de lavagem dos pavim-enros das. garaaeR$ d("Vet3o ser sujeitas a ttata.trH::I"'W de 
n?moç.'io elos óleos m~.;ti$ ant@S doi leaçilo â r~de pfl!fial 01.1 ligaçlo d'i~ta à rede de drenagetn de âg\las 
1 ~si~ ua iS utbanas. 

CondUiào 

Face ao exposto, a AfJAI ARttTO emkc o parccct 13vor.iwl condicionado à wrerificação/al'twa~~o ctas 
StlU.aç6é-s: tipificadas a nte:iormente. 

Com os melhores ( OmOf'i'nE'ntos 

d VOYH!NOOF. ! r PORTUGAL 1 
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COMJSSÃO OE COORDENAÇÃO E DI!SfNVOI.VIMENTO REGIONAL DE 
USBOA E VALE DO TE/O 

Olit:ioS00163-201GONlSOTIDGT de 8 Janeiod! 2016 

Assunto: "AI!eração do Plano de Pormtnor 3- Zona Sul, Avenida do 
ll.mchal Gome:s da Cosi;)"· C.Wow Muniolpal do Uoboo 

Proee$$o 16.150.10.50.00054.2014 

Nome do Responsável (is} Têcnl!:o (s) I Urrdade de lnvesligaç<lo 

~.Mbcbl'~tN..,..,..CIOt~~ oll.' ~ 
.t.,vuca 7!46 ':6 10-'ftt ~ f':ltli.'IJI 
1ct"" •)SI 110914 0:11 
r..._ •nt ;17 16lD..- 211ft~l'.l.a.#lll"• oc _....,,. 

Fevereiro 12015 

p. Jde') 
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PARECER 

No lmbio de ~ de Porecct pelo CCDR~l VT "" lNEG, no qlllllidodc de "ERAE' e "ERIP' 
desta úlíima lnslítuiçà:>, a doct.rne111ação recebida foi analisada para o falot ambiental ~ 
GecmotfoiDgía, com Palrim6nio Geol.lgioo, T ectóní::a e Sismicidade e Riscos Geal6gicos 

A doa.rnentação ar.aisada não lnciLi a caracterizaçao do descritor Geologia-GEomotfologia para a 
área COITI!spor.denle à Altmçao do Plooo de Ponneno<, na qual o proponente aborda 1111a 
reformulação de usos para esta na (ou para parcelas da mesma), podl!lldo ser leaizadas otwas que 
i1ckEm estacion~ subterrâneo e um número de Jisos em que a ~Lura máJcima de oonstrução a 
r~:. Â rlA 11m 

O lNEG pronuncia-se essenclainente sobre Riscos Geológicos, que se conlima serem abordados 
peb proponente, 1111a vez que nos desenhos <3_4_Extralo_POM_RISCOS _PP3.pdl> e 
<3_5_Emato_POM_RISCOS ti_PP3.pdl> é referido o seguinte: 

• A wlnefabiliJade sísmica dos solos' é classificada amo "elevada' e ·,.mo ·-· no 
mapearnenb da ãrea; 

·A 'susceVI!ilfriado de ocomináa de llll>vimenlos de massa em verlenles" é considmda 'muito 
e/evada'nu-na pequena área que apresenla maior declw, atrnessaia pela Av. Marechal 
Gomes da Costa. a sudesle da Av. Femando Pessoa. 

• A 'vulmtabiíd..Je os inu~· ê tlôó>ilitádo t0010 'móiltMd&' em quMe todo a ~ dõ 
al1eração do plom de pormenor. 

Pllf SI!IJ turno na IA!Iação ao Reguianenlll é frá:<óJ que é necessário 'BSSBJI.JrBf a wabiilade 
~·em ~ parool..-. (<PP3 AI~ Rogcj:amonlo nopubii<ação.pdf>, .tínea 6b 

doM 9.) 

<luar*~ a temas não referidos na documentação recebída. tecem-se algumas observaçQes, lendo em 
conta o contexiO geológico em que se insere o local em apreciação, face â neressidode de serem 
...agurada• boas p<ilkas om avafiill'ão goológica-gvo1ócn~, bem «>mo om projeto, constn.çao e 
fiscalização; 

• Em matéria do rísal slsmico. o lxal em .-estâ int"9fl'do na região do Vale lrlerior do 
Tejo, cor.side!ada como tendo a!Mdade sisnica importinte, incluindo sismos his!<n::os com 
magnitude estimada enlle 6 e 7 (eXflflllllos: zona de vna Franca de Xira, em 1531; 
Banavenle em 1909, com processos de fique!ação dos sedimentos). 

~ ca Pottd.J. s- .::b h:Ttt.oj:.l . ..,.l'tllpZ 
~ n~ u·.c "".-..co'"' Pott.uflll 
fet ·U11:UIW•DI 
rwr. •J~11 11 ru q,. .,.J111UI(bo... ~ pt 
--tlleflpl 
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- Quanto à exposição a tsunani, mesmo tendo em consideraçào a modificação e ...,..tual 

atenuação cp: a ..,Irada no estuário poderá muzír a fenómenos des!e tipo originados no 
offshore a SW de Portug<i, o 1a:to do tocJI se süuar a coca muito baix;; acentua a exposição 
ao mesmo. 

- De forma acessória, consider.v-se-ia a ínclusào das ....,tuais afetações a longo pmo 
omQQdo~ o ottm~~ cimêtiçot, pçr CMmPio em telll'm de odilptoçilo a uma :;ybi;lg dP 
nível do 1M' em vãrlos te'lários, dada a baixa COla a que se situa pane da area em eaJSa, 
allils assinalada no desemo axn mapeamenlo do •eteifo maté direi o (cota 5 m}'. 

Assinala-se por uhimo qoe o LNEG nao tem coohecinef>to de Pannónio Geológix> e»stente na ãrea 
etnceu3l. 

Conolus6es: 

Nlo sujel~o 1 Avalla~o Ambiental 

~. com base na documenlaçào receliida, que nas at.eraç6es proposlas se enc:onlrl! 
eWléncia de que serao I<Wnadas pela camara Ml.rlicipal de Usboa as medidas adequadas para 
PfewM riscos geol/lgí::os. lndUÍldo nas ~enfeS geotécnlca e slsnúca, o LHEG enite parecer 
taiiOO!wl ã ·Nilo~ a AvafJa#o Ambientar. 

AJteração ao P.la.no de Pormenor 

O LHEG emite parecer tavoràvel a~ ao Plalo de l'ormeolor. 

Nota: O lNEG errô!e paneoer lavorâYel âs duas quesllies em anlolse. mesmo sem ler oonheánento 
M pcojetos ecn cor-.::reto que ser&.. rea&z.ados, pc. assumi1 qutt a Càlnara ~I de Lisboa se 
I1XIea-á do grau de êxiJênclã a<féquãilô nas fãses Sêguiiites dê desawolvimenlõ. eM I~ dê 
rearso às melhores lrlficas do avaiaçào geol6glca e geolécna, bem como de PfOJelo, engemana 
• fiscaizaçào. 

~CQ Cll PQfleb. aw.. GDlarnouJ;.,, .lwJipal> 
"-'~ 15fot. Z. )..M't oiii'MOOIIA I'I'IIH•SJ 
:eo~ ·UUIO<Q4_.1 
,-,_r •J51l1116) .. ~ooc.t1110iO~~~.P ....,'htr'.llt 
- flf'IPI 

p. ldt) 
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PAROCU SANITÁRJO 
DW/FS/P/6/16 

Conaxdo 

t0/01/2íl16 

Elsa Soares 
oc&~pc~a de saúde Rftlonal AdJun&a 

de U>boa e Vale do Tejo 

ASSUNTO - Emissão de parecer ao Plano de Pormenor 3 Zona Sul - Av. Marechal Gomes da 

cosu • usbaa 
REQUERENTE - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo 

1. IHTROOUÇA.:;-,0'---

No ãmbito da alt~raç:ãodo Plano de Pormenor 3 Zooa Sul- Av. Marechal Gomes da Costa {PPPl), 
sito no parqut das N1ç6es no concelho de Usb~. a COmiss3o de Coorden~ e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Val-e do Tejo solkita a emissão de parecet# nos termos do n.• J do artigo 869 do 
O«ret&-Lef n,9 80/2015 de 14 de maio. sobre o plano de pormenor refendo. a integrar n• acta da 
respeaiva Confer_i_nàa Procedimental 

2. ENQUADRAMENTO 

A ifea tm causa l.nt~ o Pllt(lue das Naçêt's que foi objecto de rKOnverslo utbanfstlca da sequência 
da Expo 98, atraves do PP3 entre outros. Considetat-se que esta operação foi um êxito restando 
prestMtemtnte muHo poucos espaços desapro~~ No en~nto constatHe existirem ~Jgumi.s 
CorTfro;Ô@IS i n~illnr de-s:lenidim@flt@ ~m crit@rios urbinistiros c1o POM d• li~ Pllbli,.._rf,c) "m 7017. 
no que re.spe•ta ~ mob~idade. exiStindo um excesso dé lugares dt' estaCiOnamento, podendo este 
e~ ser utlli;rado pir'i outros fins. 

Oeste modo, constituem objetivos d=t alter.tção do PPl: 

• A aplicação dos critérios Pi'i dotaç~o de estacionamento pliblioo e privado contemplados no 
I'Dlf1 ~m u~or. n~s ~'ar<tlii / LOUIS ur!J.i.nos a constru_lt; 

• A reorgaru:r.ação do tell'ltótio atrav~s da ;equaiiOcaçio do e-spaço resotuante da alteraçlo 
referida no ponto anterior, cerzindo o teçido urbano como um todo. devolvendo o espaço de 
later e estadia aos utentes; 

• Manter, sempre que p0$$ivel,. a ~pacidade de reconversão dos espaços em causa (solução 
adapt~vet e evolutiva); 

• Adcqu.:;~r \1 locidii:~o c ofcrm ~ 3il01 outomôvci:; pr~ no Pl;;mo. nomcildwmcntc, p\1~ 
il$ parc:élas 3.12 e 3.27 Integradas «n •Espaço utbano privado de- uso n$o mlsto~t -
«Equipamento de u tilitaçio coletiva», deve-ndo obedecer os espaços dai resultantes a um 
e.studo cukrado que sal'vagu:arde a sua integração e ullriz:açJo • 

.... ~~ ll•udo\d• ,t,r. _;.,," nrr5·77. 174~96 l.IS~ 
Ttl .. }51 21a Al4 800 1 ra •U1lf8 .ta n l 

~sM..rrln·~l WWN-.. .... "W\IIJ<~' pA 



• p lEPilB!JtA "'j'j POll'ftlGlltSA 

arsr lvt -
. ~ ......... .. _ 

PARE<n SANITARIO 
DSP/B/P/6/16 

Bemcnmo: 

• Atualizar a infonna(cjo do Plano de acordo com os RepafU'Iameotos e Obras de Urba.nlz.aç~o 
ef~tu.,do~ é ptcv~os c~ Compromi:;$0~ U+'Wninicos ;Js.svmidos ~r~ o 'ocal; 

• Avqliar a adeqUibilidade dlS opçõe-s do Plano d.Ll999 pata ~s parcelas por reparcetar/ 
construir. ponderando as intenções apresentadas no .imbito das operaçl.les urNnlst.lcas 
requeridas pira a área do Plano e: a.s néeeSsidades apontadas pe'os ce.stores, moradores e 
utilizadores deste território; 

• lntrodutir as attereçõe3/ ajustes ntcemrio,. de limitei,. .treas, uso" r Ut.1lld i!f. ~Utdlllll:'ll tn 

urbanrstlcos nas pattelas por reparce(ar/ construir e nas lnfraestrutum gerai:S do Plano, em 
consequéAáil N-deiefWOivimute .tos f)eRtêS aAter~. 

O PP3 correspon~ a uma Unldack Operativa de. Planeamento e Gestão (UOPG) do Plino de 
Urbanização da lona de Intervenção da EXPO 93, com aproximidamente 31 ha, com os sq,ulnte.s 
hmites: 

_._ A..n&Ae,-é Phno ~-menor..PPl~· ------- --

Umtte nottl! da Via da PETROGAL e da parcela n.~ 3.27: 

Umíte norte do Passeio do Adamastor; 

• A poente, a rMlha de caminho de Cerro do NOf'le, 

• A sul, a A~nida do Marechif Gome.s da Cosa; 

• A nl'sCfmte. a muri!ha na fr@Ott! do rio Tejo 1 o limite dJ ccncetdo do pOrto do roaeka. 

Pela balança de exewçãa do PP3 das 32 parcelas previstas no plll!lO lnlclil aptllM e>lio ainda por 
consttuir 8 Pafctla:l/ lbtts urbanos. As áreas construídas para as utilizações de us.o habitacional. 
equipamento colectivo sio menores qlM! o p(fWisto e para armatém I industriallsu-perfiõe comercial) 

ou ~uipaménto turistico são insuOOentes perante o construido ou proposto. A área construída 
destinada a serviços ê substandalmente menor 4Ut o Inicialmente ptevl.sto. A construção de algum 
equipamento coiKtiwde segurança pUblica e de segurança sociaJ foi anulada. 

É revist• a oonstruÇ'Jo d~ equlpatn~to t'S«<Iar, oons~rando-se as áreas disponWeis exteriores como 
inJUfiaente3. 

Um-a parte rot~slde~ dos lugares de estacionamento previstos em 1999 para a ãrea em QUQ ainda 
não foi construido. Ho entanto o numHo de lugares J)(f'vtsto em 1999 ~ exceSStYO tendo em conta os 
c:tltb'los aprovados no PDM de 20U..pelo que e.ua questão foi rPViua no prP<enrP plano 

Dt'stt: modo no PP3 agOiõ!l apresentado é actualizado o plino i'Otelioi", a impla:nraçao e o destino dos 
edifiõos. a ai"teraçlo de utlllzaç.Jo ~ algumas parcelas, Integra espaços em àrea.s de escotas 
adjacentes, pu~vê a ampliação do Hospital da CUF QeS(Obertas e a instalação equjpamentos dt: recr~lo 
e lazer f'\.~tualmente de carlt despc:!l'ÔV'O. 

A1t.b&a6titk'lldb d.l J4Jau ti?S·n. 114t-o96 h\obo.r 
f el •l!i1l11 UC 800 I Fox. •)),1 118 49;) 121 

ger~ ..,.,.,.,.~-~ 1 ww,....,. .,....~dt.pr 
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PARECER SANITÁRIO 
DSP/fS/P/6/16 

Todas estas alteraç66 ou nlo ~ teJ~vantes. em termos de saüde pública ou são positl\135, 
romentartdo a actividade ffsica. 

3. PARECER 

3.1 No quê dlt respeito à tt:lo apçesentaçao d.l Avallaçto Ambiental, perante a reduDda área 
envoMda e aue esta se encontra quue totalmente ocupada, considera·$e que o plano de pormenor 
não tef"ã impactes ambientais signifJCatwos, pelo~ t-stard ~uo da.s lsenç6es prcvlsta.s no nt J do 
Art.t 4.! do Decre-to-lei n9 232/2001 de 15 de Junho. 

3.2 No que concerne ao Relatório do PPl a ARSLVT, lP pronunda~se a dots ntvels: romo entid-ade 
pUblia Interessada e no âmbito di saúde pública, emitindo-se parecer -favorável, tendo em conta o 
refejido no ponto 1. 

3.3 "o que resPeita ao Rtgulamento nada hé'Ca referir 

Pie 3dt'3 

Áru FunciOI'l&l de: E,....,h•tla Sanrt.k>a 
Oepartamento óe SiUde PUbli<:i 

.. .__ f:SC..SOSUrudotdaAI!bfna n..,.5-n, 1.1«~96 Usboa 
t~l •lSllttU4800 l F611. •151118 ~9~ID 

Q~Jvtm~.plf WWPI~fiJdl"pl 
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VIRei' 
S00163·20150t~DSOTJOGT 

,,,15.1.50.10.50.00054.2014 

A'\ distribuição 
~ g~s natural 

CCDRLVT - Cotnl:ssJio de Coordenação c 
Dese.nv. Lisboa e Vale do Tejo 

Rua Alexandre Hercul ano, 37 

12511-009 LISBOA 

N/Rt!,. 

GA/41/47 

C;>to 

2016.02.05 

Assunto:Aitereçâo do Pleno de Pormenor 3 -Zona Sul, Av. Marechal Gomes da COsta 

câmara Munidpil de Lisboa 

Exmos. SrS. 

Reiauvame:nte a p.ropost21 de Plano oe -Pormenor. envaaaa -com o v~ ouuo, 
informamos: 

1. INFRAESTRUTURAS SUJEITAS A REGIMES DE SERVIDÃO LEGAL 

Na áréi!l do PLano a Usboagâs dispõe de um gasoduto de 20 escal ão sujeito a 
regimes de servidão legal. Verifia..se que o m esmo está correctamente 
asslnal• oa Planta de Condicionantes e CJue o regul~mento maotém as 
condldol'\ilntes que constam do Plano de Urbanização aplicável. 

2. 1N'rtK.flliNC1AS COM OUTRAS INFRAESTRUTURAS DA USSOAGÁs 

Não são identificadas no Plano quai:SC;,uet lnttti"Vet"'Ções que condiciona-em a 
integridade dos inll'lii!StrutUtl!S da Li<boagjs na aru abrangida pelo Plano. 

3. A&ASTECXHE'NTO OE GÁS NATUR.A.L ÀS CDinCAÇÓES A CQN,STRUIR 

A Ushoogãs nio preve qualquer problema de capacidade no abostedme<lto dos 
l!dlflelos a construir na área, rnedlante o~ !JfUIOfMJdUit!lltu~ dtl~uc:Wu!:t lld ~~ 
existente. 

F3ce ao exposto, relativamente à alteração do Plano de Pormenor em titulo, a 
Usóoagás emite parecer favoráveL 

Com os nossos ~hores cumprimentos. 

t'lot1UIIIIIU ~ .... C 
1 .. UOflllt-• ..... 
lid. •)St, ... Sia·~ ·lSUI .. QOU" 
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REPÚBLICA 
PORTUGUESA --

SUA REFEfttNCIA:VIOt!ido tr- S001f3..201501· 
OSOTIOGT-5-06.01.2015 

Exmo. Senhor 

Pres:ic:!ente d.a Comissão de Coordena-;M to 
o..envotvimento Reilonal delbboa • Vale do 
Tejo 
Rua Alexandre Hen:ulano, n. • 37 
' 250-009 li-

NOSSA REFERÍNCll. 
N.~ 705 
PROC. N.-: 

OAT A: Of de Fevell!iro dt 
2016 
SERV.ÇO: CP'tl.4·AF 

ASSUNTO: ~teração do Plano de Pormenor 3- Zona Sul, Avenida do Marechal Gclmes da 
Cas.ta • Cooferênda Procedimental 

Na sequência do V/Ofido em referência, anaUsados os elementos que nos fCW"am 
' Slbnetidos a aprecioção scb<e a Alteração do Plano de Po!me<ulrl· Zona Sul, Avenida do 

Marechal Gomes da C~ Informa-se que o ......., está em condições de merecer parecer 

Favtllám. d~ta Dirf!'Çâu Ger4l LITWl Vf!L ~ue m. lknil!á altimélfk~ <~t=r.-'dus no Pli:ioo ~~o 

sofre<am alterações. 

Contudo no 0150 de qualquer lnt....,•nção ou Projeto a desenvolve< na área do Plano, 

dtNeri. atef'll)adamente ser ouvido o Ministério da Defesa Nacional. 

Com cs melhores ~tos.-" 

I 
• 

I 

• • 

' I 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
R<jlfonlll de lhboa e Vale do Tojo 

Rua Alenndre Hercubno. n: 31 
U50-009 Lisboa 

- -·· 

a.._2&.01.201' 

Servfdk>-do Aeroporto de Usbo> (Dooroto n.• 48SU. de 2~·08-lliGS). Confertncll 
Proeed. 'lfttJl. 

Al~j do l'lono de Pormo- 3 • Zona Sul, Ave<> Ida do"" eeho.l Gomes da Cosia 
Câmtra Muffldpat de U$boa 
I 

ExmosSen.~ 

Analisado o CD enviado em anexo ao vos:so oficio, constata-se tstar lnclukla. como 
COndiCionante. ' St'Má.aO Aef'Onautk:a 00 Aeroporto de ustH::a pelO que a ANA. SA nacla 
maiS tem a õJCteSCentar. 

Mais se inlonna que a ANA., SA não se rarã representar na Conferência Ptocedimental. 

Comos~scumprillle1ltos. 

' _..__. ............ 
--~ ... :tt .. , _ .. ..... 
11aHI:IItllkHIJ'cnupl 
TaaSI'QlJU)f$00 
J• C"IfllJCUM ---·-- ----·-r 

' 



SIRoftrinaa 

Assumo: Conferinda proceclme-ntal 

COO~>o de Ccord<naçAo de 
Oesenvolvimerwo de Lisboa e Vale do Tejo 
Rua .IJexandre HeR:ulano, n• 37 
12»009 Lisboa 

Nl Referéncta 

~0010042'KI')' 
W 0061201&'DSEAP 

Proc. ~ 02 118 

AHeraçào do Plano de Pormenor 3-Zona Sut. Avenida Marechal Gomes da Costa 
c.....,. Munlclpel di Lisboa 

Em relaçAo ao assunto em tpigrafe, Curllpl'&-nos lnfotrnar qcJe, analisadoS os ei~M ® 
Piano de Pormenor QUe nos fOfaiTI remelidos. o IMT ,lP. na qui!lclaáe de ERJP, nada &em a 
obstar. Mais se informa que. por mofivos de agenda, não sert po$.$$vel ao IUT,F, faze•·~ 
repeseolar nà Confetênei.a procedmental que ri •eaU.tat~ no próximo da 10 ele fevereiro. 
pell$ 10"30, nas 1r'Lslalaç6e5 dessa CCOR, 

Isabel Carvalho Seabra 

S.. ............ ~ ........ .,. ,~...._.,.,..,.. .. 

,.., '"u:1t MOOO ·~ P5Hl1J 01l rn • ...,..• pt·- ••,. c-· ....... 6)8,M.._. 



~ to2SS-~:uc.wT or.. 02-02.-20ta r~ ecos . 06oo 0e1a & RfSfslo CJ5.CI2..2016 

s.aanGietACSS-Qii.Tk02-Q2.20tS 

~ AQI.fiSTRAÇÃO CENTRAl 
~ DO SISTEMA DE SAúDE. lP 

Slrtfetinda: SOÔ163-1015D1.osonoGT 
16.l50.1LSO.OOOSUOI< 

11/roltrintla: !WIGI ..... SAJIE/ACSS 

Eng' 
Cl!slo de lle Geslão do Tenilóric> 
Qwn5sAo de Clmleo9ção e lll!seftYolvlmentl 
Rtg:onalde Lisboa e Vale do Tejo 
RA1el0llldre~.37 
I~USBOA 

-· - -- -Aownlo>- <:onle<ãncia Procedlmonut All.,.çiC>do Plano do-Ponnonor-3-ZA>M-S.._ Avenida do • • • -- - • 
MareChal Gomo• da Costa CMnora MUnldpal lle Usboo 

Ftt> V. ofido ein releniflcia, de 2016-01.06, foi a ACSS. lP C<llo.ocad3 paoa a Confo<in::ia 
Pra:edimenllll rela!ir. à "Alteração do Plano de Pormooor 3- Zona &A, AIIGnlda Ma1ec:l!al Gomes 
da Costa, Cáma~ 1/u'oi:ipal de Lisboa', a realila' no proxino dia 10 de lell&reioo. 

~ que' na zona aboangi:la pelo plano em causa se ~nteg~ uma ooidale hospiala' 
pdvada, nomeadMietote o Hospllal CUF Oescdlertas e ~ que a mesma prelende 
fazer algumas allio..,;;os/ a"Op[iaç(>eo. 

Não se preVO<\doodras inslalaç&!s da msponsabilidade do Ministêrio da Saude, ...-a-.e que 
nJo será n""essra a pmsença da ACSS, IP na ConirJrêfda Procedm.tlá. 

Com os melhore~ CIJ1IIIIÍ!l0fl(os. 

• 

REPÚBUCA 
PORTUGUESA . 
SA.0Pf 

O Vogal do Comet1o o;.,;;.. 

1M 
I.(~DtL\l to$1UW.Utllr. r 

·---: ......... ._.._ f'Jko .. .-_... ... ....., ~11:6o'U' ... l:l - !ll..;)oJtl 
-~"'·.a:• "'"'• ,.,,,.J\;:0 t~,. .. ..-""-..-• .. '"WN'."4·n- 51rf.Gt.Pf 

éJ 



tJúmen). ED1449-2i>t60HNT Da. 25-41·2016 -CIO 0005 • Olleo 0.. df ~'.0: 25-0t-2016 

llGEKE. N, Sl!óa: 918iiD-CSRLVf.GATJ20ta I t.U1-.201S 

DGEstE _.., éSI GOVERNO DE I _, .............. f"" PORTUGAl &tabded'uec:s Esallares 

Wt •t!<t!'io!Cie; SY1 (tll'!!\.•lri(fi;I!'Jo W. 

- ·-~ · -50016.F20'1601·DSOT/OGT- 6.1.2016 

16.150.10.50.00054.201-4 

Eltm• Sr. ~residen'" da Ct!>RLVT 
Rua Alt'nndr~ H«cutan6, 37 

1 iSó-ooiJ UsÍJoo 

l)arr 

ASSUKTO: ALTERAÇÃO AIJ PUNO DE PORMENOR 3 • ZONA SUL. AVENIDA MAAEC>W. GOMES DA COSTA 

CAMAAAAWKIC1PAL DE LISBOA 

Sc::lbfe o asst.'f'lto cm ~rafe, ~no vosso o(Jdo referendado, com~Xliatose a V. Ex-, o parecer 

r • ...- dA OGt:.lE. 11s •ttetllç6es .. P~ono. 

Mlts ~e inrorma. que: a reptesenU..1tt' desta Oircçto-Ge:ral junto da Canferêonda Procedimer.tal do Ptano 

e a nessa colaboradona, ArquiLetJ Maria Otília Se,..os... 

Dhçlo di!- Setvlços da R!jilo Lisboa e VW dei Tdo 
•~•.,.,.....,., ll· 11*4l'DUstot.· •zuma· & 11&465115< atloftCM1-~~,.a"ee;.11,.a.~p:,,_ ~ 



0.: 
&Macio: 
P~r~~: 

CC 

Aswnto: 

Anexos: 
C0ta 
13a.recer OGPC.pdf 

Junto se envia para os devidos efeitos o parecer da DGPC, registado nesta CCDR com o n." E02889-201602, de 11-
02·2016. 

Cumprimentos. 

1 
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REPÚBilCA 
PORTUGUESA 
tUI.lutA 

PATR.IMONIO 
CULTURAL 
~ _._ ...... _...._~ .. 
i)qJ ......,<Lw Dn>C.._. 
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~l::b·~·,.---"""""', .. 11~~ 
.4«3• r» I ~ 

Pre,;c''"" do de Coorden•çõo e 
Desenvolvimento Regional de Usboa e Vale do Téjo 
R·ui AJex&ndre liefculano, 37, S3o Mamede 
12.50·102 Lisboa 

Offrio n.• 
Dt1tD 

PrDr' n.• 
Cód.Ma_, 

S-l016/]899~8 (C.S;1078036) 
05/<U/2016 
20U!{110U) (C.S:l'UI7) 

•••-: 1'00 · Aitef~ do f'lanc <1!: I'OOnàJo< l • zona sul· - do M;ue<ho< Goma a. C0>1a, 
Wbo•. 
~ doM.irechal úomesda Cosbl Lisboa 

lti'QUiftrlte: ~de Cooi'IJQ~ e Oé-sei"M::Ivirnento ftat:iotlal de lUboa e ·Jale do Tejo 

Cornu"'<:o ~v. Ex.~ qw por d'l:'spachodo(a t Sr.(a) OiretQn G~tril de 05/02/ 2016.1oiemitldo pare-cer sobte o 
pracessoKim1 ,.rer~~~ acordo <on. os. t-e-,m<lsdo rlormar~o em ~txo. 

A prvtr;ente ~p~çlo F\lnd<Jmtnta·se- nas di!pos.it6ts eonJ14.a.das da Lei n .o 107/2001 de 8 de 
ietttr'bto. tJa Lei n.9 31/2009, de 3 de julho,"" ret1~o dada p~to Oetreto·Lei n.t 232/20C7 de lS de 
JunhO, lleçreto·l.ei 11.! !J6/1U07. dQ 19 d~ S<ft ... bro, do Decrtti><U!i n.Ol!J9/2009. d~ 23 C~ o.J!Ubro. 
LI-. ~a n.l' 1474/2009 tle 16 <:toe ~mbro. do [.)f'(feto·t.el n.• 1.0/2009, de 15 dé junll~, OecrP.to· 
lei "' lB0/99 dtt 21 &! Setembro. repu.IJ.Iitado ~lo Oecrt(Oo-lti ,_, 46/2009 de: 20 de F1!veteiro

1 
do 

Dec:~i n,9114/20U .. dt 2S de •naiu, e du ~crti!tO-lkl n,# 115/lOU de <S de nfllio. 

.._. """f''""' lU,.,,.,._ lNJ fl) li> .. ~ . • ,. • ....,.· r.-..· •1';1 H ;;..tC42'CX lfol, , •J!:I : SW»t,.l, '''"" IIS-4..!11~~ 'W·1•~::;7~ 1 """"S.~8 
.. -.~llloll:r_..._ "'""""~t 
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Assunto : PPO- A.Jter;,ç6io do Pbno de Pormenor 3 - 1ona sul · Avenida do Marechal Gomes da Cotta_. I 
Lisboa. '

'" 
Requerente: Comissão de Coordenação e OesenvoMm~nto RE-g,onal de LISbOa ~ Vale do i'!jo 

LOc:al : Avenidc do Marechal Gomes da Costa L is~ 

Strvf~ 

Adminisvativa ~ 

Jnf. n.~ 

N.t Proc.: 

S-~Qli/lWiSS (C.S:10777<2) 
SAL VAGUAAOA/l016/ll.oó/ 3/PPOf39b 
!C-S:14l&l7) 

Oi~tof'a Gerat Paute Araújo da Silva a 05/02/ 2016 

ConcorOO .. oficie-se em conformid.ade. 

C. rios ~ssa a 04/02/2016 

INFORMAÇÃO n.t 191/DSPA~/2016 

processo nt: 2016/l(Ol ll e 2016/ll-()6/)/PP0/396 

~ Man";al 

Oan: Ent. PI'O(,! 

data: 01/0U201G 

12/01/ 2016 

'" 141M7 

assuntO': AlteJac:ão do~o~lano de P«mf!nOf 3 -zona S~JI. Ave•lida do Marechal Go-mes da Costa

Lisboa 

S(RVIOAo ADMINISTRATIVA 

Nio foram ident;ftrudos imóv~is tl~.ssif!Cit.dos di! interesse nacion-al ou pUblico, ou em vias df' da-sslfreaçA<J 
~mo tal oo respetiv.)! zonas gt!rais ou especiais de proteção. 

EHQUADAAMBIITO LEGAL 

A prP.SA'l:N" a PI"E'tiação tu odamema. Sê' NS d isposi95es da lecislaç.lo em visor, nomeadarn&nte: 

""""t>QN•(I('ftll' (1;, ~G».i;.Q (·lJ '-.Õ$110•, Nll't~.a. 1 ' '"l.: •.t-.J .IIJio)_. .... < .. : •ISI Ulli~ 0 TI~~> ".14,~ ~<6S67"> I ~}'8 
w•"" P"tfi'CIII~Y..-ur•I.!O•.PC 

:. ' 
( . ,. 
.;·, 



REPÚBUCA 
PORTIJGUESA 
C:JLTtJRA 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
IOWOW · ..... ~C:: ...,,_..,,...J:,.,OV 

U:r-'" 1111\.-.,..._, d6 B1::1:1: C11lt1.1a" 
Clivorllu tJ'I" ,_.,ta~:trdl. d01 :OJI"~ .\,~,.,n:,t-we (: ~õ;i:~ 
lo li: 11o M l'ldf~Jt Al\llo<:~~"l.~ 

.. 

• l e i n.9 107/200!., dE- 8 de s~tembro, que <:Stelbele-ce • s bases d~ politica e do n:· irutt dE! proteção e 
v~b'izãçâo do patrimônio c:ultur.1L 

• D~Ler n.D 115/2012, de 25 de maio. orgâni<::J da or~ç.ão-Geral do Patriroôi)M:) llltoral 

• Oec.tPtn·Lei n.!! 11412012. d& 2S d-e m..aie. orgánka das Direções Regioni)iS de Cuttur:.. 
• P~rii n.e 2l3/20ll ~~~ J4 do jt.Ah~, qve t6lii~lece a estrutur~ r'llut Jc.:l r dil Di~ç.io GtroJI do 

P"trinónio CulturJI, } 
• OP.O'P.fo-L?i n.9 14(){JfX'I<li, ri#' ~ ~ ('1,. J ll'lhc'l, 'l"~ ~~h~t ... r ... n f~t}m ... j\•ti(l io;~ (I en~o~dot. proj•t.asJ 

refadtrtOs. obr<~s o u ilte-rvenções sob:e bens cultur-ais dasslflcaoos., ou l!m vias P. c:la~Vficação, oe 
if'ltet~se naclooat, de ltltere~s~ púbkc· ou d~t inter~ municio.a.L 

• oecre tcH .e:i n.? ~09/2009, de 23 de OU;ubro, que e5Ubflece o ptocedlmonla. de d ii!.!iifiçação tJos bens 
' imóy.eis c:le •llter~ne c.ultu:a1, bem !Otn u o u!;::iu.,. ju• ii.JiLu LJ.,.." lOII(:I\1 tlt' VtiJli:'I,-~U t' 1.J.u tA.anu UI:! 

pormenor de sa\v.a.gt!atda . 1 
• Oeaeto--lei n5' 164/9"?. de 27 d~ juMo~ q\le h.1rmof'lza 31C8iSia~ qu~ rege a atividade a rqueo1ógiça 

e:n ~o Sl•baquJtM:o !Om a aplic~ ... t l ~ at•vidade arqueolósica. em meio tecrestn?. 
• DecfeiO·l2i n.v 164/lt·!4, de 4 de nover."'brn, QU(' ~t(l o Re!uiime-rHo dt Ttabalhos Arqueológioos. 
• Oé<létO·lei •llr S.SS/99. de 16 de delembm, qu.e estil boE'I~c:P. o regimt- jurldko da lUbal'lluçSO e d.a 

edfução, çom as altetações a u-e I~ fofam introduzidas Pl:!la Le1 n.' &J/2007~ de 4 dP.l'>PtP.mht-n P flP.Io 
Oeueto·lei n.o 26{2010~ ele 30 d~ ma~. I 

• l.ei o.~ 31}2009, de 3 de jlltho, Qlle estabetece a aualiriiÃr;io prorissional e-~igive l aos ;-êcnioos 
responsJveis pela. ~rô:lç~o E! !>ub'Seriç'cio dt:! pro jetos. tiscalização de obra e pela I ireção dte <lttra. qlle 
não E'$tej(l sujeita a legis.lação especlet e e>s devcf"C's que lhe sao apUe:iivcis. 

• 0êâ'êto-·lê; ft.O 9G/20H. dt:: 14 d ê f'l\ê;o , 4uê dt:S.trtvólve éS ~i da politlce úhlic:;A de )0105, d~ 
or~rnent& elo território e d~ urbanismo. t-stabele<idas l)el.a u-i~ l1/2út4, tJc 3p d~ maiG,Ik>finindo 
o '~e de coolfdenaç:ão dos â mbitos nuionat tq.ionott intermunici~l e tnm•cipal do sisterl13 de 
gps"@o t P.rritnria l, o rPgimP. ge~<~ l dP. u.c;,n rln solo e o r~?gime- cJ.e E-la boração. <IP'OVI'tào, ~ução e 
ava•~o c:los •nstrumentos de ge$tâo te-mtonaL 

PM( CEII: DIE AJI:QutOibGI" i 
O Parecer de Arqueologia t'tf~rent• it Alten~o dt> Plano dt Pol'men« 3 - Zono Su4 Ayrnido do Mar~cho1 

G~mes dtt Cost# t3JterO)tso do PP.3). e m t.isboa. decoue d~ a~~ci(lç.âo elos d'oc:vmentos, d•.sponibrl;zados 

em CD pcla Com is~ o df:: Govrdcn<u;üo c Oc~n .. ·o[Yimer<o Rcr;ional de li5.boa c V'ak ~tJ Tejo-CCD'RLVT 

fOftCic n. # SQQ16~·20160J-DSOT/DGT". de 8de janeiro., abaixo discci.mirudos e assim designados: 

• IEJe-montos q\1~ constituem o fllano: Reg\Jiimemo. Planta de lrnplint~ç~o e Planta de 
O:J.ndiicio na ntes; 

• Eb:mentos qtJc ;xomp.,nht:~m o rtlno {nl)mead ... mrntc-): Rcbtóuo Sintc~. 

1. ENQ.L'.URAI\ 1E N7Q: 

~o111!M ~iY41~ 'IJ•<\'1,, l ,._H 11>~•·"""'"1'" 1 "..t •!">1 H~lol~.lll'"' l f .., •~!l.l h l .. ~*". """· !I$.;;4,~'$/M: I ,!..14~1) I !lt~l-18 
.......... ~I(IIMOIII<X~.co--.1>1 

~'•.: ..... ~ 



RE PÚBLICA 
PORTUGUESA 
ctnruu 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
t-~-J~o·--.oc .. ., ... 
Of?ort1nlcl'llro <b.s Dm~ O lll.lrais 
u ... ~ dJo.:.s--"i,tJIII<\'1 dt- Pllr...,..._ .1.r:<~"•~•Of:..:o- : .-. .. ~"-''-'s•:r. 

/\~<::1 d" "'-'iint~•» Ar<QuCO:Ô~ 

1.1...0 P.lano de Potmen~r 3 ( ... }.. ror~esponde a umo Un•'dod~ Op~toth(J tk PloneomcMo e Gcstrlo 
(UOPG} do il'lan<> de UfbonizCJÇ6o do Zo(IO de entervençõç da EXPO 98, com opf'CJXjmodomente .31 
ho. S;WI>-$~ /lC lOM $VI- AV<'IIÍdG Mnrer.hiJI (.-•. < rio ( Mft>, no Fr.9u..;, ~O PDft}IA do! lliOCOe! 
{. .. )'- 14. Re}atôrio Sintese, p.âg. 14~: 

l . Z.Constitui objtt.No e,c-r~l da attt~o do PP3 3 r~rganlz~çAo E' f<t~ion(l li.uu;io tio e$ta(.io.na.mento de 

ace-sso público~ .j~a de intervençio do Plano e a:Yaliar a adeQUi:lbiJidade da:s opções :onsagradas 
no PP3 de 1999, em relação às parcelas que aind~ falta ct-prar<etar{construir, inttOcll•linct-o 
eve,...tuais alttf"'a:('Õe-s ou 31justes (v. ~b;detrt. pâgs. U E' 13). 

2.l.Ho 3mhito do exercic;io das competP.nc:ias lqais da cãmara Municipal de Lisboa, Qtn ~~un;3o 
PúbliC;) de Cânura.. ocorrida cm 20 de ovlotro d~ 2014, f.oi ~liber~cto njo quariticar a alte-ração 

do f)~ paca efeitos de avali-ação õmb>ent•l. com base no pt'e'Ssuposto cJe qu~ ,ao (: SV$1Xtivcl de 

tê-r &letroi >enif"IIC:ativo~ oo at'Y\biétltll' (.,. ibid&n, pãg.ll); 

2..2.tto que re-spMa ao Patri111ón'o Arqyeológi(:o, oonsiclf>ra -se não haver nada a opor .ã opção dêl 
Autarquia C:e n ão ter qualificado a alteração do Plano p u a efeitos de: <lvaltação ambicAtal 

{ParKer Favor.iYe:l ~. 

3, APRf<:lA\ ,\o DA DROrostlo OE PLANO (C/~ f:U P): 

3 .1.An(llisi!lldO o A.nA-TOF:IO (RELATÓRIO SfNJt$EI, c:;ujo objetivo legaj ê o de apre.s:ent~r a fu11da:me-ntação 

t rk nica das soklçô-es propost4S.. tu portada na identiflcaç$o e carat~rilaçâo objethra cos (ecursos 

territori~i~ Oa Wf lilrea de intefYe'nç.io, nos t~O$ da alineill o; do n.~ 2 do iilrtigo 107! d D RJIGT

Regime Jurld'.w 00'$ tn$rrurnen:ros de Ge1tão TerriforjaJ (ílet:Tt'ro-lei 11. 0 ~015. de 14 de m2.iol, 
vertf'reou-se que nada consta .c;erca do Património Arqueolôgico. de" nido na alinu g} do artrgo 

10.~ do I\J1GT <orno ·e<urso tenitoriél a ldentfftcaf; 

3.2.Por o utro lado. o documento em apreço refere que o s rau de con<retização do Plano é muito 

dC\'ado, c:<htiodo upcooJ 8 par<das urbal"'i)J poc construir l')o) suil árc>l de ~tcNcnç:5o 

3. 3. Ho c:.n~ernente ao articulaco do REGUt.AJ.!.OrTO dn PP3, e a!)e~r d~ existênda õwn c:;aoituro 

~specífico telativ'o ~ "'Valores t: 8e-ns Culturdls:''. inserido n0 "lítulo v - Condi~õg Espi!Miars 

Re lativas â E'drfic:a;çW, n.i<~ f~rn c:;ontemplõlld•s ~gras E'speGifius de saiYJguardJ atqueolósicil. 

nem se logro u dttct:»r um ;,rti.go genérico de SJoh..;,gu.,rda ; 

':; 4 !"4'1nfnrm~ ~c:"ipllbt ::a .;~lint;O~ c:} ~ "ç 1 riQ (l-"'tis9 lt;l2 ~ (fo P"GT, o pf;mo. ele pof"'l''t nor devefi 

e-stabeleur ,.o ~f.n}çôo e o cor.oteFiza~o da áreo de interwnçôo, ido?nt.i[icando e defimjrantJCJ QS 

WJiores cuJcut'Ois e o informcçõo crq;Jfo/ógico (.Oillidc no sol<> f.> no subsolo ( •. .)». co.,:udo, sendo 

v:pec:;f~:ve l q~ o Sllb$Oio d:J .Wc~ de intc rvenç5o do Pf3 se encontre muito altera do devirkl ~ 

O<Upação do solo pela inciU~tria pe:t roqyfrni(.o) q;11l~tior e as t•8•lifl>lll l.iloÇÕe inl\!r~ntes à posterior 

f>~ot~~~ o .. .: ...... .,, ._ ~2J l hlo:ot, ........ C .. 1 •~.:·>~1 ~H(; l 'êfiJ I '":•nõ. ~)l(j;)~1 1 lln 96t46~ W11~H : -,$w6e,lo.J 
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N,..n~t--Y E02P61·2::· t~~HI"r DI!~ :&-C•1·?:11~ 1-tO t015. 0"·>0 CMI Ci? F(~t:•~to t t..(l~-l') l6 
I 

REPÚBUCA 
PORTUGUESA 
CUlTURA 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
p__...-~ 

~na-~ 
~-s-..-•.•~ ,.,..,._,.~c~ 
.i.l<:.Joki~NI! ...... ~ 

c.o nstr\lç$o do Parque das H açiie s, a inuod uçio dJi s ,.,.. rid ii'S 

I[GU&AMIHTO (O(:Ia·5e ln)pr~e; 

3.S.(m t:~ct do e)r.DOSto. pr<lpõe-se j e-missão ct(l Jtm<tr Wcrjwl ~ proposta d•IAI:~•o,,.;iooo P,'(lno 

d# Porm• nor 3- Zona Suf. Jlll'eftid.o do Marechm Go~J da Cos-.to, l(IOfa ao>eéSe~ ltada. 

NOr1<: Con$1<S~rendo dispensâvel a prese.~ de repres~rtbnte d1 ()GP(' na 

PtOCCdfmcllt~l. o pare<er deverâ~ no E-r.~nto, ser ~metido 

6t fevereirQ de 2016. para o endereç.:J de torreio eietrôn1co 

Confer-ência 

'"·"'"do dO. 11> 

I 
I 

·~ .. ~ <llll<IA),t~.a. õ'P)~~ lt!t(,.,"o.,\IP'It.-·•hl ~:U1·1ltal:- otsl l~Uf".t•J, H"t O!oot<IUOSII~.tf,E,57~ I w-te.~ll 
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REPúBLICA 
PORTUGUESA 
CUtTUU 

PATRlMCINIO 
CULTURAL 
(lo•~;~'·Gl-0'\>'"'"~C .. \0:•(1' 
lkp~~.fiOS tiCRS(lllhlmt\ 

Oivi~:J' :k s..lto;"llm.llld'C I'~Nqui~llllli~u ~.'\lqutd'-*'io;y 
Ml lk" tr._.j ocui;, All'llUOO~li;o 

PARECER OE ARQUITETURA 

Al'lnCEDENUS 
Ndo fl)(ü id~•}ti(.CCI<Ios .-.r~cedentts ç:roc:essuais no hmboito do p~te plano de po-rmtnor. 

AHAUSeltCNitJI 

1. Enqll3dtamentQ I ca~terl~ 

1.1. N1>s te-f.nos do ofdo da CCOA.·LVT E-nviado E'f11 0~01-2016 (registo de enu<ld.l 12 01 2016 n.9 

00000577L é remetida uma convoce~tória p&f& a COflfet~nc.ia d~ 5~$ a realizar no próximo dia 10 de 
re.,;ereiro .. no âmbito da AlteraPio du Piduo de Pot'mer\Oor 3- Zona SUl - Aveoi(lcl do Ma:echalGome-s da 

Costa~ . Lisboa.~ junto un CD com 01 Prcpus!01 til:! Altefa(~ do Plat~o. 

1.2. O plano em <au:Sa foi aprovado oe~ Pon~ria n.q J357/9S de 16 de novE!mbto, con1 revlsJo &PfOV~da 

p~la.s P<:wUfla!> n.~ 1130--8/99 e- n,9 1130<:/99 ele 31 de dezembro. o período de panit.-:p.êlt;do por.oe-ntiva d.a 
atual altllhêlç~o do Plano de Pormenor 3 (f'l-'31 decorreu ent~ 3 e 24 deOetembro de 2014. 

1.3. O PP3 ucoi'Tle<sPOnde ~ uma Urudade 0J)t!ratiw d~ Plane~11Wnl0 e Gest:Jo (UOPG) do Plano de 
Urbanização t1~ Zona tie intervenção d3 O:PO 98. com aproximad~mtr\t~ ~lha» (Rdatóno S1ntese-. pãs. 14), 

A âreJ <te inten•eoção do PP3 ~ d~limitilda: tt nrHtP., pelos limites norte- da via da PETROGAL. da parcela r'l.5! 

~.27 e do P.asseolo d<1 Adamas-tor; a poe.ue. pela linh-a de <arninho de fe.rro; a sul .. ~ A~nida do MarP.chttl 
Gomes d.a costa; e a 1'\aSC~nte, pela o:.murJiha na Fr~ d<1 rio T~ e o lim~ N c.onoressJo do IXIrtO Oe 

recreio• {R~Iatório Síntese. pâe. 14). 

2.. Aprecia~o 

1.J t;'Q'\fQrme ~~1~1;s~ ~'•acl'il, ~ ~·•"ti' o1~ r.t;~ll(tõçiQn,c~'\t~s em fç.r"'?\Q tli&lt;~l j~mfio, ~ ?rl\0.::~ <lo? intPrvl\'"'i;r;Q 

do Plano de P<1rrraenor l - 2:&na Sul - 4\•e-n;da do &,lc-rE"<:ha-1 Go'l"'le's tia Costa oi(l <~branse ~tuafm~nte 

jn,ówis, ronjtJntos Ou ~ros classtfic~dos de lmbilo ~ional OmÕYeiS-, Cofljuntos ou sr·.ios de J.-.reresse 
P(lblico. ou f•JIOI\IArncntos Nacior\ais). ou ~m \'~S e c cbsS;Iflca~ao como ta,, ou rcspetivas zonas s~r.lis ou 
("$p00ak de prot~âo. 

2.2 Oo ~s.to. n<lo M ~r;) etnissão de p~rt~r de- att(Uilélura, nos tetmo~ le~iS .aplr~"e•s. 

À CONSIDERAÇ)Io SUPERIOR 

,.,.._,, , ,.,....,fõo loJY.". J ~li ~OI)Of, "~(up!I J ~~ : • 35l Ul~J..I.])C> I ho. • !Sl lI ~I 1 "1111 .. :J&.U~~SI:t 1 ~ot6o!lo6 I ~ .. ~~~ 
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Exmo. Senhor 

bíJICNF 
.......... _. • ..;.~o: <.-. ..... .... ~~ ....... 

Presid !!llte d~ Comissão d• Coordenaç~o e 
Oe~nYOh'lrn&nto Régional de Lisboa «! Vale do Te-jo 
1\~,tfl A,~ncfl'~ ll~t'cule.no, 3i' 

~tJA ltU'Urh'CIA 
SOOir,.HQJffiJ ·OS.OlJDGT 

l(o.l:4-l.tl.S0.000~4.l:>i.ol 

1250·009 Lisboa 

S.UA COMUNICA<Ao I>E 

06/01/2016 

IOQ$$.11>. •tFER(#IICI.II, 

OF' I 11~20/~/ J:PlEó 

OATA. 

i1.cJ...20U 

ASSUNTO PROCEDIMENTO DE NÃO SUJEIÇÃO A AVAliAÇÃO DE IMPAcrE AMBIENTAL 

' PROJEtO: A1 TERAÇ.lo 00 PLANO DE PORMENOR 3 · ZONA SUL. AVENIDA 00 
' MARECHAt GOMES OA COSTA 

PR1PONfNT!: CÂMARA MUI~ICIPAL OE USSOA 

N<il sequênda dos ~~~~-e»us E'!Wiados pela coml~s:lo de COOtc:Jenação e oesefl\loMrnento H.~n31 de 
lishna e Va&P. dn T~j, · CCORLVT, nfício SOOt63-201601-0~/06T, datado dE' 06-01·2016. relat iYD â 
oonvncatôria para a COIÚP.rénda Proce41imenta:l, prP.Vista no 1\.~ .~ do Artign 86.". na qualidad-e ( nticlade 

oom ~esponsa~ilidade~ Ambientais fspecificas (ERAE• no :lmbito da "Akeraa\o<lo Pl.ilno de Pormeno-r 3-
lon• Sul. A>mi~a do lft{hõi Oomes da Costa'. 

l. ELEMENTOS QUE <:ONSnruEM A .JIOPOSTA ()E ALTJ:RA(AO 00 PLANO DE P()ltr~UN~ 
I 

A propo$ta oe AttE-raçao óo Ptano a-e I-'Oimenor :$- lOna~"'· Ayemaa c:Jo Mare<tlal bomes oa costa f<lt 

~1'1\l iadc. p~ICI CCD LVT ~m s.upurle inlcumãtKo. num CD, anexo ao ofrcio S001-'3-201601-050T/DGT, 
lt<~ l<~W d~ 06~1· 016. A I.IIUI'U~l4 ttd {Un~llluill-t por Pt-~d!:. ~nhdll&~ Resuldm~m.v t' ~kllótlu 

$jnt~. O ~el.:.rót () Sinttse ~constituído por 78 pâgi1as de acord1l mm o seu indice. 

No .. A8atório Sin~ese·. ê de salientar o SE:6-Uinte: 
a) (L JNTROOV~] (pôgina 10} (passo o citar} 

·o longo per~·odo oue> decorreu desde u e'aD«{.lÇilo do Plano de Utbe:r\i.roção Q(J ZOI-JO ae 
IMet'Vt-~do 00 CXPO 98 e dos seis Ptonos de POTmenor subsequente$, possrmdo pelo suo 
UAJUc-Li.tu~üuJ ufê t.AA ttl4~~ úitl~ tlttl~ttuit,uu uiWf rr~OI!~ de ~t'uupw.W~ no l~ml6tia. 
O dcsenvolvJ~Mo do PU 110 Cet't!MQ. os oUetoções socioeconómicm quP. SP. IIPrifimrom no nnsso 
pais e que a{ecoram o ocividade ifflobiti6ria. o quoJ l'lve um no\-0 Ciclo, obtlgou o utn.o refk:xiiu e 

I 
I H 5 T I TU T O D EI ( 0 lol $ F R V A Ç l 0 0 11. 1'1 CL f U 11 f Z.. E O A 5 F I. O tI' 5 TA. S . I • P • 

DENttJli.crtnO C!t (011$0.;.\0{0 (M ffJo.~ ' JI.ORIST.olo5 O( l.AOA E VAU 00 TUO S..S. 

C."'ll-- ~d;a:.~ 
.. n nuoS9 
W>H!I'l $.11.19• AAÍM 
TI>CH<.: #'4~ JO$ S»'t.l.t) )lt 0?!11 .J;,~: 2.:1"' S.J:2 
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reporidonamenro lfO q1se t"eSpEjto o todo o contexto <Jr'bonJ·~ ttca, f)Oit1C'Oda~e no que se refere 6 
suo formo de ut~o. I'OCJOf1()1ilot1do meios t promqvenckl m etdon,as de hábito-s. E~ foctd 

rrjkw·se de {ormg visô'el no mremo de e.mKionornento, ne-ste teairdrio, (Q11 ó<"sequ~ de 
ojE>rto. zonrrç d~·u::s~1trnl~ ~J o~tl>$ J~ utJ'U.ro;6o ~f~tiva, que couscrJ11 etttrc.pio url:onnistic" 

b) (!. OBJrnVOS DA ALTERAÇÃO DO PPl) {p(Jqi<ta 12·13){possc O dtar/ 

*rl'ttl'f'>o P'll(llirirt?d.() /)() pnnra 1 ,.tmrOOt!f,õn". fnri' iJ eimluçOO da soiUfÓO urbanis.Uco imp!emenrodo 
110 ZDno de lfiCe.rv;enc.Çq drr EXPO 98 (oruat Parqtte das Noções]~ toma-se ne-t·esl·drio inlrodu~ir 
o/QIImus ulter(I(Õe$ Jtb ocsUio desu rertir6r'io. 

1-l 
Oestt' modo~ o ~tO' de o}t~6o do PP3. deve~'6 itJt~ar os aftcll1'ÇÕes 1'1!5UitaMes Ms 
Ofnó'mkll'S' (~fT#oricri<> ()(.()fridn'!: desde o inicio do impJrmtm;õo do Plano, após o desmontelomento 
da expos~'ç.OO murulioJ da EXP0'9B. norMadomenk~ no que conume d- JocDliru~.lJI). ltmJta Óf('OJ, 

usos r demais pammecros urOOn(mcos das porcellls com llepol'Celomencos ~Jr.uodos (coasmridos) 
e dos parcelas ()O' reparcelnr (o ccnnrvir), 

( .. ) 
D6te modo, «mstituem obJ~tlw:t5 drt alt~c do P,PJ; 

• Ap/icaçúeJ dfJS csitirios p0((} docoçúo de e.sludOn~hJento pübJico e pii~(J co!'ltempt/IJ(Jos no 
PDM em 'ligor, nas Pa~losAoces urbtrn06 o construir; 

• A re()fQOfttMÇôo do temlórlo acro~~ oa ttqlloiJficoçflo de tspoço resulwnce oa olreroç6o 
referida no ponto anterior, cerzindo o ~ urbano como um foclq. devolllet?do o es.prr~n 
de /(flet t eslo-dtfJ (lOS U(et1Ct>s.; 

• Manter. Sernpt.e que possiwl. o capacidade de reconversõo o'os espcçcs em cousa (solução 
adaptóvtJ e evoiiJCiva); 

• Adequtlt c lotob'loç8o t <ferro dr>t sil.os oufomOvejs ÇN'Wistos no Mono, nomeadamente, 

porcr o~ JXJ"C~i()S 3 J2 ~ 3 21 irt~mdos em " Espoço t.lt'MnCI pl'ilrodo de uso nõ.o m,H.O" · 
"Equipamento de uti}izaÇ-00 coterivrr"~J, di!'W':I'Ic:ln o.(JP.dt"«'f Q$ fSPÇÇQS {~(li 'fHI/(Cnte5 P u,m 

esrudo cvl.t:/Qdo aue soiWJguarde o StKllm~orffu e ut~iio. 

EstM medidos devwôo ser articCJkJdos em rerm-os do gestóo jvfura do território com umo poJfrico 
~tjfto dt mobJ,bdoo~ e t"~COCiOflormMto~ assododa oo espaço piJMco, que goronrom: 

· Proteç6o dos. ronos residencia~ 'SiC>Qrewdo ~ sint.:JÇÕf!S de estacionameJ1tO iltqol. ~s do 
f'Orl'Wldcr <f.e m~didtx de requluç6(); 

• G6tõo e mn ~ dc:t {)('(1t;U('(1f'H uoosporr~ indi'lkluaJ. otrovis dos ll'!efemJU 'IIJr j(Jy~iS ll'SStXit:.ou'u!o 
ó o{tru:r de CSUl'('Í(Irt)rO'tnento possnteis de pron1owr esse controle (cruonti~, preço. per«Jo de 
permanêncio, fiscolboção); 

---..,--:-:-.,.-· 
INST ITU T O OE CON~FIRVolÇJ.O DA t.I'T O' .t!ZA f O AS FlO IIt E STAS. J . P. 
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' 

• A.u't>Quoçõo do <Jferto de estociOrllM'ntt~tô (JOS dif~rttes t(pos dt utillzOOores; nomeodame.4tf <M: 

i} residentes; };) visirorrres fpor mt:XiwJ de ftqboiho. ~stfldo cu kuer), e; iii) u:riiirrxlot'fs do sistema 
de mobi/jd<Jd~ em rronsborda; 
· cntegr~:Ou _ ya :sbtemo rlt mubi1Jóude ck furtttO u permlcJF o figuçtkJ t'trJ ruriu u ~xtemlru rJv 
tevritór~ e de1te CQ"l'l o estruturo urbono envolve me. 

I 
Em IIJ.rtudt~ õps tWJ.ám.icGs ttrrlmriois oco,.idos nc rono do ar:ua/ Parq,_ dor Noçêíti, ~ da 

a:wueauenre ~Cio urbanisrico Unplementcd<l no ôrea de inrerven~õo Qo PPJ, t;Ol2Stltuem 
também ~tiVOJ do plYS'#rM o/t.en1pio dtJ PP3: 

• Atuo/i~r o injCKmaçõo do P'lono tN ocordo com os Reparçefomencos e COtos de 
UrbotlüQÇÔo ~f~tuomx e pryvisros e os G:wnpromjss<Js Utbonístice5 ossumidac; flOro o ~ocot· 

• Avalio~ o adequobilidade dos opçõe_j do PloniJ de J999 fXU4 os parcelo$ por 
reportelor/«>nt;rrt~ir. fX"'derondo os ;t'ttew\Çtes aprf Jt!(t(Odos rJO (Jmbitc> dcs ~roçiks 
"'bcrnt.sti:OS teQ~ridas paro o óreo do Plano e as Mces.sidades apotttodos pel.o-s gestores, 
moroã'cres t> vtilizodom dtste temtôno; 

• lrttMdJtir os olttro~lsjoju3tt.s ~~~sérios de s;mi~s,. óreos~ uros e o'emni.5 porÓP'le-fro$ 
SJTboi:&:os nas f>Cltcclcs pot rc~tcclcu/consttu(r 2 nO$ }rtfroescruturas gerais do Plano, 
em sequinda' do desenti'OJvjmP.nta das pctnl l» a"r~es. "'. 

çJ (U. Defini< e•J (o6gino SZ)(pc'lS<>o <i!a<} 

...-Mfo DbsumJ 01 CDnceitM Utnio:J.s nos domln.Jos do ord.en.omento do tenitôrio e dQ Ulbl2-nismo.. 

fixados em d~t:o posterior à do I1Ublit.afd" dO$ referirJoj PIGnos. pelo DecnlO·RegtJICJ!Mnfor n." 
' 9/'ZfXJ9. de 2~ de maio e ~elo PDM de Lislloro - Aviso n. • 11621/1012, d~ 30 de agosrc de 2012. 

merodo!ogtC4~t.nte~ entendt~s~ não introduzir alterafães aos conce'tos iniciolmetJfe de.Pnickls 
no Plono de dttboniza.çõo em vigor, /«e it çor~4o dos Plortos de Potm~ .:om o respeti110 
JGT de nlvel t4Petior. 

Ni'iQ otts:onJ, verifica-se olg-uftt(J COftejpond~m.iu entre os conceims estQ~teàdcs no 
regvlomento bo PU .e t?spetivos Pfonoos de: Porrn~f'J()f t' os cle-fWdos oo tegu/()metJtO do PDM em 

vigor, n.omeddmnentt" 1~0 ~~~ O(.)S u:tos Je vHabitllç.ào• ou q (Jso hobirociQfW)l~J, dt 
-com•mc:Vr~.f~o.oo corr~spondertte oo us<> dto «Cométd4.-. de fi'Eqttipomcnto CQktitq.., quc

r~ito oo «Vf1o de eq,ipQrrKnto- e de f:EqrsipamM CQ f1Jrt$(i(O'It qu~ se tttquadro no •Uso de 

turismo.,. 1 . 

N{l ("ntnmo. o COtt«itô de «Arro broto de constn/ÇÕo ou d.e povimento.s• Qo PU de 1.999 nOO 
COft~nde nb integro ai) c~eito de «SIJptrFCk !h POIIimtnto• definido no PDM em vigor, o Qll(' 

Nmtko mais ~mo tlel.. a sua nõo olteroçõn." 
I 

d) (L2. CondiclL.lntJes:l (póg;l)o S2· 53] (pu:.~·(l u ciUST/ 
I 

"''At'qlme llJq"di<O riM Instrumentas dr! (t.P<:fÕO 16Y'itoriat (HJIGTJ {)()suo rtt:Jarâo otuiJI determino 
no se-u ol7fqo 07. ~, o t'DI'Irl.llJdo c7óluâ•t!'sHt~l lt adotor nos ~o.nors 4t Pormenor, e especlfltt>mente 
()(J olirtt(J c) dtJ n. ' 1 do mesmc:t arriqo, a obn'gatOfif:doM eh! eJuburoçõo do Pbnto rk 
CClndidonan • que s.e ccnstlw i como ("/esrtento frmdamencol do i>lnno "'q(le idehr~y,cu os svvitlâe!i 

------
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•"~ •• 

el 

administrocivos e as restTições de utilidade púbbica em rlig(lr. que possom com.tiruif limlm;&s 01.1 
I :· 

impe.dtmentO$ a (1Ut'114uer formo csp«lfKXJ de opríNtrtomenro.•. 

'··' I Fa« C e•io~ncio let]ffl da opres~>.ntnç.OO d~sto peço coru6ttJinle no presM~ alleroç~o diJ PP3 e 

ormoenoo oJ <emp~ oe'~mao rk$de o tncrotl/l em vigw <1<1 PV, p~~ ii ...,;~ • 
' otuo/~ ~ CJNJdkianontt5 com incidindo ao área do Ph:Jn.o. pw sCJU Yel ífkntí(ICDdas nA$ 

seguintes PeF.I-5 W tnhodos C:OitS'tHu;nres do (lUJCf versão do f'k)no: 1] Plan ta de CGn~tes. 
qut idt-rtt{f)colcrs SH\Iidt$cs odmhVslrartvos ~re-strições de Ul1'!idode ptiblfa:l em vigor e; ii} Phmro de 
lmplantoçDo Í Condicionontes. que identifica ootros com:Jicionontes." 

(U Par<eiJ (pógino 53) (/Xl$SO o citvr) 

•( .. } I 
Em ~mst:k dhs t~es juMiârlos ocorridos RO temtório qu.e originorom o diwisõo de 

' Qigumos drn patcdf.IS rJo Piemo rk ~999 ~m lott>S urbanot.. procedw-st tv.l'ftblm à t~trKlllzoF4o d<t 
~tfvo dtdirn~ "!' itf~llfifi('(lfÕt;. M Pkrrrfo flf! 'lllp/O"Jr(7fii(l. «W' -rq~(ltfpr~ ~ 
"''ull:ldrO de stnt6e dos DQrcelo$ do PP3". OprOtt-se ptJr d;jetVlti()( ope11a:S os Lotes ufbc:rrlos d{Jj 

pore elos que qco .w wcootram rotaknenre construídas, esurbelt'U'ndo a discjn.çõo enrr~ o sitvoçã1> 
existente (R~);,uta'lomenros efetuodos} e proposto (Parcelas pOI' reparulaT]. Nas ~tanzes 

porcetas que j~ se tMonrram rctafmt?Me consrruidtts, cprcu·se pot idetJtl{~t:tK openas o pixr:eJo e a 
âret:1 total dJ. consttuçõo (por US(N} dQS respecNQs tores ~Jrfxmos/edifiâqs Q~ o imegrom n() 
Qt.lodro dt slrl~eff do PkJt)Ul de lmpkmtoçõo e também onexo oo Regulom~!'lfo do P}ano. 

Nõ(J obstnmel OS ('.Ot')CtitQS tiCIIkos fW$ domfnit;n do orc;lett~fWtllO de t~rrifório f' do uftiQ?ismo .. 
fi:xodos em df!ta posterior D do publicação dos referidos Pkuros. peiQ Decreu,~Regulomentor n." 
9/10()9, de 29 de f1Ui}O r pele PDM de U~bco - A~i~o n" 11622/lfJ1Z. de 30 lk cgosco de 1022, 
metodologicalneme,. entendeu-se nóo jnrrodrair alle'""'ões OQf (l)nt.Pitos inidolmenre dt!fitlidcx no 
PltJt)o r1P urhrinf~n Pm uianr. ftr,. n m«Pk!t;lflt rim P(nnn" i!# PtlrrnPnM mm () r~t~~"'~ ifiT rl, 
nivel $-flperior. 

n (Z. SllflfSE DAS ALT!'RAÇÕE5 AO PPJ del-I tl10g;oa 64) 

il.l. Pcrrrt"las}L.Ct~ urbtmt)j (ldeiUificlldos Ilâ Pklllto (Jt lmpl'ontDf-ãoJJ (pâgino 64.} (pru.m a citar} . 

»Arudod~ l 
N6CJ /)QII\'t q lqu~r (lt)(ll()f(í() (}c ~rlâ. 

~rados (cJrespot?de às sirua.ções de Reparçelom emm ejetlf6d()S, ao~ ~om otlgcm o co!es 
urbano~ Qndelse lleff/i<o t11nCI' oft"(IÇÔ() do clu:;se e/ou categoria de ('spoço 1!-m selaçdc â w rr;elrr 
Otigino-1 e/ou ~ituop5e's em que 5e' pretende jOle'Ç o distinçôo tntTe Lotes urbanos coostruidos e 
Lotes usbonoslpor «»,strujr no mesmo porcelo). 

1-J I 
A<re«tn0>d61 

•HSJ il \I T O Dtl CONSIRVAÇ,\ 0 O" "A T U II:E ZA l O AS 1-\0 R E SJAS. I. P. 
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Parce~u 3.3S - rons!iCuiçDo de ooxr llOVO {XJf'c.elO desrinodo o ~rEqvipmnento de ufilizoçáo 
cole:ivo»". 

ll ..l. U;I)S e Pordmetro• uriNmitti<m) fpóglno 64-65) ( po.so o atvr) 

.-Alterados (situoçks Rm que nouw olr~roçõo do elos se e/o1.1 cattooriCJ de espqço), 

1-1 
Acrescento®s 
Pata~a 3.35 - oaeS'centfldos o dostê e categoria de ~res.ooço atrbartO de uso néo mis:ro.o~ 
C:f.IJUJ{WlmPnto tfto úf'i67oçiio t:nfP.tM». 

2. AHÁU5f DAS MA'JUIAS DA COMPEJtitCJA DO INSTITUTO DA C0NSE«V.I\CÃ0 DA NA I'lJAEZA t QA$ F\.Oft.ESTA$ 

(ICNF) 
[}(i o11Wilse elo~ diYcrsos e-Je-rnentos q~.re iee>mpe~llh<lm a p(oposta <1e Alteração ôo Plano de Pormellor, 
verificil·se o seguinte: 

a. &tq\.tadramento; 
O Pl~no de i'ormenor 3 (des~o a:breviad'amente oor ~ 01.1 PP3).. çorresPOnde a \lma: 
Unictatle Op~rativa de Pla~:a~~to t Gt!.l~o (UOPG) do PJa:rlo!) dé Urbanitarão rJa l()na ti(! 

lotec ... então da O<PO 98, ootn aatoll.imadolcnence-11 h&. 

Situa·s.e na Zc:lna sul -Avenida Mare-chal Gome.s da Costa, na fre.guesi.1 do Parque das Naçi)e$ e 
apte-senra os segWnes •imtres: 
A norte, o lo'1ano OE' ~ormenor PPl: 

Limite •1orté da via da fiETROGAL e da p.arceb n: 3.27; 

timite ~one Oo P~sselo doAd~rn~stor. 

A PQE"Ill'e. >lllnha rte ceomlni'IO oe teno ao None; 

A sul, a Av~f'llda dO Mar~chal GOt~sda Costa; 

h na:><e-nte. a murillha na fren te do rio Tejo e o limite da con<:ess5o d<l porto d~ tccreio. 

b. Atvores ctasstfiea-cbs tomó arvoredo d~ interesse pUblico: 
Ua anShs.E' das Pe-ças Proce-si\.IS•S oonst.ante-s no .,re«sso. nomeadame-llte a Pianta de 
(.oocli(i0f'l3nb:!~ {-t:!51:alill:2000). verifita·se que na: ârea abraflR,âtl~ pelo PlaQO de l>orrneoor 3, nao 
e»stem árvore-S dassi6cada5. çomo arv<lredo de ll'll~(~Sse- póbtico. peJv ((ue não·se ilpl ica: o 
d lsQos.to Po..tblicado na le• n.0 5 3/2012. de 5 de setembro, e que revoga o Oecreto·Lei n.o 28.46-6. 
de l S de fevereiro de 1938. 

,. 



c. 

d. 

•• 

f. 

. 
• 

Rerl~ t.latura;l 
O Plano de P0rrnerwJor 3 não nkai nem confronta t Orl\ ~I"C:3 ndulda na 1.i$t.a de S.itios integrados· 

na Rede Natula 2000, assinl como cm qualqutf IOal in,luitJg tm Zona d~ P~l) Upoeóal 

Ano .. Protozid>S: 
O Plal'\oO de V<Jr~ 3 não rP.r.ai~ nem confronta com oifa.:J •n<klld:a na BNAP. O·u ern AP regional. 

eonvençao fi:AMSAit: 
O Pl;:.oo de Pormenor 3 não r<:..::Jj. n.Ml (01\fCOI\lõ 001n sjtio <~brangido pela Convenção RA.MSAR. 

Pwfmetros Florestais t MaUs Nadonal"$; 
O No;loo de .-.oll'llCnQr 3 não rcca.f~ nem coniront-3 cqm_ ~et!9 F'~ol,, t1<e1:n ~ M~\a 
Na.óol'a~. 

t· Pti"'NN>!j~h Me Snht'.~i lrn( ,. cb~ An-die-l,..n: 

ve a.<o,.do com os e-lementos ~~nratlos. verifica-se que na i!re;s du Plano dt:! Ponnenor 3 nao 
existem ~breirus flil:"tn i5l.irtht:!ir4 pelu quC! n3o se aptic.a o d•sposto no O~l.ei n.c 1179/1001, 
oe 2S de maio, COO'I as olltera~ões introdu~~a3 pelo Dec~Lei n.0 155/2004. de 30 de jtnho. 

h. ~nç~ • PtO~o das- flo~sw C.o.-.tra ln<fl1dlos.: 
~ <ttteração apresentada para o PP3, não se ;aplica a cartog-.a.f..:. de riSCO e p<:rig<lskbdC de 
indtld,os florestaiS do Plano Mun'cip.:JI elE' OE!f~ da fl(lfE'Sta CQ.ntra Incêndios (PMDFO), nem as 
<lspo$.ições <:onstaores no Decreto-Lei n.0 114/2005, de 28 de junho, com a nova redaçâo 
conferida pelo Oecreto-lki n.~> 17/2009, de 14 d~ J.;ln~ii'O. d.a<lo qu~ a propi)S(1I de Alt~rJçJo (1(1 PP 
em anã lise ~ erw:ontra <:ircon-saita <~o arual Peri'nP.trn lJrbann P.m visor, o.u sP.ja, o solo jâ se 
encontra classificado como urbano ... urban&Lável. 

3, CoNQUSÂO 
faca ao exposto, verifka·s.e que na área do Nano de Por-menor 3, não ocorrem matérias no âmbito das 
(Ont~t~nci.ts d<1 hl'Stitt.lto da Conserwaç.3o da _Naturez.l ~ da:; F~Ot'esta~ UCN~). pt'Jo que ~"~ão I)J lugar 
hã errissão de p.arecer por parte deste Instituto. 

Corn os rru~lhOI'QS cumprirhent.:.s, 

~.O... A Dlretoro do Departa!...nto Q.e co •• Florestas de: Lisboa I! va~ do Tejo 

..... . - . . ... l' • 

IN'$ JIT U i D DE CONS EF::VA C ilD 0 4 fl 4T U. E2A f OA S 
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Pl.AJfO OE PORMENOlõt ~-ZONA SUL. AVENIDA DO MArtECHAl, GOMU tiA C0$.U, I AllE~~ÇÃO 

SiN'TESE DA FASE OE CONCERTAÇÃO DO PLANO 

ANEXO 11 

AT/IS O/IS REUNIÕES DE CONCERTAÇÃO 

., Cimara MuMcipal ct. Lisboa 
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Pl.AJfO OE PORMENOlõt ~-ZONA SUL. AVENIDA DO MArtECHAl, GOMU tiA C0$.U, I AllE~~ÇÃO 

SiN'TESE DA FASE OE CONCERTAÇÃO DO PLANO 

(J)áf}lrta cm taranco.J 
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Cisllan Municipal de Usboa 
llMiii .. Plãiliiíiielllo TirriloriAI 

Acta de Reunião de Concertação 

Data: 20 de !.Ilho te 2016 

lcc:al da fWnib: RLoa ~ Heraãao n! 'S7 - Usboa (Instai~ da 

CCQR.lVT) 

AO!O....,.AJ~wf!z!o<lo~l-Z•noSILA.....WwMJAdlaiGom .. d>C!>rla 

Pmenças: 

-P-PM 

Sarz'"-ça 

Rlla

-Ccrirlhal 

F*>aCri;o 

A. Assuntos Al>ordoóo5: 

1. IN'TROOUÇÃO --··········""'' '--···············----·-············-···--·············-·-·-······-····· 2 

2. CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGUlAMENTARES API.ICÁ\/tlS •. --··--············3 

2.1. Conteúdo daalrrl!ntal...-----····-···--· ......... , ___ ............... --............. -3 

2.2. conteúdO mat:enaL .... ~-·---·····---------·········---·-····--·-----······-6 

2.2.L Regime juridico ·-··· ·-······ ···-~-·-·· ·····~··-- ....... ,,,_,_,., ...... --................ 6 

2..2.2.. Calegoria de solo urbano ····---··············· .. ·--·········· ... -· .. ········--··~·····• ... •· 6 

~.2.3. Equlpilll'ltnrcs di utiolitação cole<tiva .•...•..•• -----·····--·· .. ---···············-·-·············· 7 

2 .. 2A. Ahuti$ rn.í:.lôtnes ................... --... ·············-··--............ -:--·-·-········ .. ··--···········-···1 

2.2.5.. ParirMtros de dimensionamento do estacronimento ..... ., __ ........... --................ _, 9 

2.2.6. Normas de int~nção em bens da Carta Municipal do Património Arquitectónko c 

P1lsaalstico ... _ •. _ ... , ......... --......... --······-·-·--............. ·--·-.. ····· .. ··---··-.. ·· ...... 1.1 

2..2.7. Servidões administrativas. e rts:Uições de utilkliclt pUbtita ... - ............ - ............ u 



l*l:lra • . ij'al .. UdMa 
lli'lisii•I'IIM• L L Tarllltll 

l.l.L Utos ...... - --·-····-·---- ·---- --- ·--··-U 
~. Faseamento do JNr'M) ...... --. ----------- ·--·-·-----U 
2.2.10. ""'"'""""'" &enl do rvfdo---------·--- ---------U 

1.1.11 .• Oper.çOH de emparctlamtnlO e repercellmento ......... ----~··---·---·· ... - .14 

3. Compatlblllcbdt ou conformldide d• proposa:a dt Plano com ot lnstrum~lOS de Gesdo 

T 1 rrltW 1 "'tntes .......... ····----··- .. ······--........ ··---······ .. ·-·-······ ..... 16 

3.2. I'WnO 11e U11>ooi»Çio dll Zo01 <!e "''-nçio do CXPO ill----------16 

u . PllnO cr. ,.., .. ,.. do Ma---· ----·--- _____ 16 

I. IHI'IlOOUçAo 

N2 cequ6nclt do..--omitido jl@li CUtís;ãO d@ ~ t O.•OI!Hm1!011n RqiW deliSIGI 

o v• do Tejo (CCDR-I.Vl) soboe o piOpJ!Ia d• almçlodo "Plano do -nor 3, Z..O SOl- A

do Mnd>al Gomo. da Cosia' {c~. Dowoe*> Réf.' I0160l-201602.0SOT.OOT, de feWI!lm de 2016). 
pnJdiiiZJOono emtm cta anerene~a f\IIOJIOOd'INJQI reafada .n 10 dlr .,.....u"'- 2010. pnisca ro n.• 

l do ortlgo 86' do~~ 1!012015, do 14 do.,...,-que- 1 rMio do RlgoM Juridico 

dol_....dtGndo TlfliaíolliUGl} - ri!illitl z •1 p-• IIUdlodl..,.,...ewee& 

-llllllidpoio I .. oeNços da ~VT. 

~ .................. ....,.;ço.ctaca.az. ..... .._ICMJ • ....,..,..,_._ 

--I ollMnçio ..... oob;ão-que~ iii·IZI~-·. ""ft<çQis lomdadaS, OS 
wli;w_.,... __ poiiO>porpgrmosqoe-..,_rD_daCCilii-LVT . .... 4 *'>t doi~ IIi ~~--OS-- -IIJIICIIdiado bml I .. 
itC-'9-W I ............ ll!fftss6!s. DIJuiiD:) aqullt qui laf I posjQio , ... gada pebs: 

1$ III ~da Cilwa ~ fil P-l!rida reunila. 

PoLof-nll i opçlo da CI~L de - n ........ ola 001101i11Çio - 01 ponloo do pan!CI!I da 

CCilii-LVT. " ...., _,_ -.ram q,. o ~- di -~~~~· de Wlriicar;ão" que 

_,.,_ ohou o pedido da agendam•nlo di ""nião da concoiiiÇio nlo ~ COIUildo claro • 

I 

• 



-·· ..... UDoo Di111â M ~ TemtWI 

- quo ... .. seniços • -·· paoi;lo - ....... ,., ... -·· -
•? cl!cllquo-aCio&.lerial><l'd!'llo as~( .. ,...._.CCORolVT, -orn-
M ,...., furldkll o de O!lllllrimcnlo diloo,lolilode. 

A CM.-..... que o doc:tnoeni>-._ prNndia onllci!>o< • ., totmos O'loiricos. aquela 

que .. o poslçlo da Clollem ll!laçlo às várias quos--·• pelo CQllloLVT e que no ilmbilo dir 

_. 1111nllo ..n.n niollloidaÍao as vinos - o cone••· nomoad.,..... as qUêSI6es 

~·de_ ....... lo9*ade. 
A CXllfUVT olenou quo a oll5ência do inl:lmlaçto 11M mo11 do- concieiono oa olijelllas da 

......,.,.~-llcasqueoo9m....,apKiaçlo"*'.-., 

2. CU-IMI'NTODASNORMASI.E6AIStREGUlAMtNTAAIS.uuc4WIS 

u. COorm)oo-

No ....... ~ poli CM. cp.e, nlaic•••.," I Uo,......... ela-· abcaçâl do 
Aonocllfl>ll....,l.ZmiSIII- A_do .... ed\11-cla~ (I'Pl). Qii--quo: .. ·-· ... ---· ............. -.FI>-............. --

doiM; 

III por tiA rido. o 1'1'3, no..,......, iré:lol (o-em vigor).,.. foi~ de
os t-l!jOIIIreleridos no a\iiiO 107.' do RJGT; 

c1 noatermos do a.• 5 do lll1lgo 107." do RGIJT, o Qli'l\eOdo- dum pom de pomoemr 

n1o tom que iiii:M' ~O$ 01 """"'"""' elen.,..,.. no Jo!crilo ertgo, lf1IH dO'NI'IIIo ""defll'ldo 
o odaptado em troçOo do YU ..-6do mawlol: 

d) nos lenml do n.' I do litigo 1U2.' !b !UGT o ~llo ~ dM se1 o~ 

' as CIQI!diçales dir na leniiDriol - a """ ...:.. Ji cnciefislicas da ·
ca••f:wto•, ero::w••cb.sea&atoilz•tt • tlnnal• ~ l:llblni. e de-.... 
~(com.,. dao>o del'nçlo doo t111tQC0 pWialoj t làldo.....,.., • 

-·~da -'*'"""'*--'"""••" ~·' 
l .. ·•jlci«Js e iC5 b•' '101 *'cw ,....·n • - ~~ lerR'OS de 

•••da e na dtlbetaçã» munidpalcaa d&' l un 1 -lltltxwiÇio- cplll'll caso 
COIIDWI. c:ordu es:BJCiMI•• na tiOrp'IIZIÇiD e ia:á:allllizaçil) do 

-Mito de uso..._ e de""'~ t.,. CIDniOQ.,.,., _.,;zaçm • 
n:q e eç11o do - püllico; 

o1 EM Jermoo .....,., a presa11o iloroçlo ao 1'1'3 n1o ~oduz ._ -.çAIO aos p;dmetms do 

edllicobllldodo ...,olmenle .-denw do qulldlo dolluiblidode - pelo l'l8r.o 

' 



Ciman Municipal de Usboa 
Di'lilit de Plan!3111fllll TlfrilDrl!l 

do Urbanimçõo, fen~o oido eodn<ido que o aaésclmo a iroa de conm.;ãr> 11'0'.;,11> 112 

presentt all!raçlo m Piam leBhaieJite ao ~nte conwa:to no FP3 en ~ ê pooco 

~xprc~ivv c ~ do w.t~~ 1,1~ 9S!Ur'nidos ao obrigo do ~egimc de 

bansl!rência de "'""' bnDs de consru;io oxpessamollle consagrado no Plw de 

Urbanlzaçlo de Zala de ln~ da E1q>0 98 (PU); 

~ em lellliOo molerlals, a ;;«$Olé aliotaçlo aol'!'l n5o ~ "" ocrêscino dos encargos 
de lltaflÍZdo: 

g) em termos; rr.aleriais, a presar.ce a'!traÇ~O ao PP3 nlo Incide sobre o modelo e • ils1rumenl05 

de OJ<ecu;lo de Plano. nem l!ril-•lilis; 

h) ooo lsrmoo de n. • 6 do ·~· 107.' ...,jugo® ecm o n.' 1 do sigo 102l, ....,. do RJIGT, o 

conteúdo - da _.. slte!açlo do PP3 - reomglr-se aos elemeniDS 

neeessãrios em função do "'" ocneúdo malerlal, não de'IOI1do ser inci.J<Jas poças eoailas e 

desenhadas lP' não lellllam potln:lameniO as~ que_. se pretmle introduzir. 
a C6Mn Municipal-. em função dosobjeclivos ,.qacenteo ao pcesenll! p!O<dra>IO e uma m 

""'"seu cooleúdo molerial não 1nóde- ,.,. • .._,que o...-dOCilllleiUI da~ 

iiler.ir;ão do Plono nõo .,...., indulr. 

aj na Pfanla do q,lonlaçõo, - mmneia .. """""" -de ID!J>s- alê -· par.! .. 

I!II'V~os ~é mais rtiiMnle oara a ll'llilaGao 4o ifl~Qi&W liW ~ g.;rm pelas 

operaç6es ud>onís1icos a ln!onnaçio rela1il'll õ fio brula de ~ do que a "'lo!incia a 

um número nüno de fop: 

b) peço> eocrilo! e de,.nheds3 de ""'""" z ~ de """'""'~ fundlàlio -

oonsiderarm.. inclusive~ qoo, esiando lã daramanli! dellnldos os-púliliêo$ 

e pnvad .. <a ma de lme~ do Plano (daarrenle ~· seu-. grau de COIICII!IIzaçõol 

se assegm a necessâtia -ade quaniO ã nall.n!za • mnigiJração das oper010.. de 

lr.ln~ bldiárialne..- i execuçl!o do PP3; 

e) pmgrama de IW!C>IÇáodaslJCIÓOSprevis1as.- de ~~de -•encargos. 

e plano de -- e ~i!O da SlJSlenlablidade eo<li\Ó01ÕCO e financeita -

~ - • exoouçõo do pasenle Plim - iniila aos pnntlpils • a. modolo <lo 

exscução-no Plano de ~êo da Zala de lni!M!nçao da EXP098(em vip). 

Mais loi r>ferido pelo a.l. qua n.áo m pwwoclo a -..;ão de oWa5 peças esabs o desenhadas. 

não """ por isso acrescenlada na des<:iíçãõ dõ êõfti2Udo @JII!IIUI do Plano a n;Jmncla s 1\0\t!S 

elemenlDo de ~10 do,...... com exteçõo da inclusão das segunes peças des.Madas: 



Cimn lllilli<;,lldo l..lâol 
llllldl* l'lll ll•iall Tlntlottal 

dj 1'WIII do ~ ra cpal - - por- 1 -do conSci_. do F'lin> 

Cheio< ... ....,, ___ or:IJaliZJda. --I ........ polis--11> 

er.tôlo \lo ~ \lo ...,... 111qwdo f'llno) - * ldcnlllcodoo .. •cl'li!õco 

ld11'111sb•oas o R restriQles de utiilade IJI)blca.,. ,;gor PRthll dt .-llnilaçlles ou 

~ • .,.alquer formo "'!*ifica de apo<mi'-neniDdo a: 
1) 'Piont.a do ~de condir.iMani!S de lntwswiums' 111 qual- ttndo por base o i>l;oao 

do~· 1ltliioada •""' """',_com o PDM- .. onco,...,
a>n(licioo•• qoa, ldo ..,.,.,, • lCiando- 1dfrinltUioa ou testir;Ws de u
p(M;o, --.conoliloom......,...w...--oo.-...,..dosob. 

OltAIIo o paoi;Oo doo ...... ...,.,lrí<i. o CCallVT lcoca 01 ~ """""'*"" 
qud>.q '&•ljmnimOII-qutO,...,_ -1-doiogoo; 

- • .,....., b)e <I cael<leiw poso!,.. do w , ;•• 1 '* - o"'""""" doo 
-. -mqoa,i...,..,.:o4M do ela ••••tedo PU p;- tquo....,..mao PI'). 

o.-. dt ... I r ... do PP esâ Nf7W petas e.dgll ... do Ran, 

O~do PPiorido,... ·-C<II-do R-do pllno I ....... incUr, 

- --10 conleUdo- do l'lono.. CM, ..... _ qut nlo--
" E I"" peças ruM ais; 

11 a ellrniiiÇIO e1t lllli oeferRii a.KRxna 110 "llu!ldiO dti aln1113t dila PIIICelas' ble i!CbJa
contll ,. .... a.1) do n! 2 do atf!go 2.' do regWinenlo do PP3) • ..-do- do referido 

quadro consll* um nxo 110 ~mo. llllndD por 1m Pllll-.anra do-
bt • aupre .. • "Aenlo de., ....... como dcriCJli) do ~OCWlt;) do Phno jusliica-S~e 

na modilo .. qoa a lnfonnaçio neia b:lulda oolodt com aliWrluçlo ....ae na 'PI.u 
do~'(eiemenbcu-*'tbl'lin>~ 

<l a~tloo'Perisdeca...,·---ado__,.,_dof'IA>(nioso 
~ ..... ..,....,..., ... ,, ._, ........ 

L ptlo-pdowoéw,iotb""""' 

l pell ,..eza to+' sa""'"* ••• 14 • •• ;.., Q)llltiWte nos Ptirt5 -

..... ct; me-· .oqmm no llilac.1) do". 2 do litigo ~ .. do 1'\J (d!

CQDiiqual t Opa ' Fedo "nOmeio de .... ,.... r •ICII:IN C.JIIIãi:â05 .iAA 

..._da ce-· e._.-do COIIIIruçlo">) quo. oorMof1o ,_o di""'*' 
na .... O do n,' 2 do mesrro arlgo. faz ....n. a ....,,... .,. b>çio dos uses 

...,...,..,., os quais, nos 1etme1 do Aanolllo sa-·.~ .... -·podendo ser 

objociD do IIOnSfêliftcia .... p;on:ofo$ do,_,. ClilgOnldo ISI>IÇO 

• 



Elo .... do ....... CM. - - ~ --""' ""9-"' do .. ~o - -

--as lele<lldas Mlnon:as"' 'qudo ,._ dlll Pllt o 
0

, i ·-do r-· e .,. 

'f'olb ... '"""""'. 
A CCDR-lVT -1IUO a e~"Peçaslun-. ullzodo IDIOU pa!ICII", n1D"' repcr1o 

10 -do -.-~~o~- do piW>, mas- 1 P1911'*•111SA,.._do plano 

~as jJsllll:aç.'los da Cll. nos lermos releridos em •1. blol. de c) Rololvamonlt all elo c) enlerodõ 

.. as-· _ _, set manlilasno ""'"" ~ ('* 10 )oolilique) 

u. CDI{Ttl)oo ..,.,_ 

U-1--·oolooco 

~ -~~~~ Osio>lu de OouQo:w;âle ~lO 1119 .... elo ~e V* do Tejo 

ttalfW.VII• ai."'"""'' ou Ht a-10 ~do l'llro elo ~ • dlposi?W 

quo-•-aologioe jaiia> 10 111111o do •loi --o--a-- do 
PP3 o qua, ria..- oopeolOs,- p>lei!S de,.._,_ i,_ Elpo 911. SA' o~ 

IXIIJIIUa IIII 119milf;ltCilco paraas_..do Dailbioeçl> bdiriL 

Allla Mrto "**'-• Í!llelaiSi5a5 *\."2ldntisposi1;6a;o n.• 3 dolrt;o 1.~ o....,l.•e o n.•1 do 

llf;o IO.'. I:XIos do~do PPl. 

Emllcn posla niD -a malllor - ~bl!illvl, IDltijerendo quo -IMleil- nlo forlllil 

<l:jocr> dt lill..,to o CM., oon!ome loi - llldo na I'OU'iio dt """'*'~Çto, manleii Nlesadas as 

~ dsposiçllos do ltlgUiamoniD do 1'1'3: 

lj on.'2dolifgo10.'; 

b) o~o30.'. -~~ lfMI!! a 11!1-ao olleell~a • JeQ/99, dt 22 dt-

1ft ro- OO'Iloolell>UiiL'IWZOIS, do l 4do mofo' que-·-aoRigiao 

.-a-deGosra>T•-
,_ •-elof r-jllicl::osoCCilR-lVT_fll,_oal.p--apillpCSia 

do..,_- piA......, eslas e..,..., .:lloo ,_-- l"'''i- poloo SOito;O> 

UliC I 'I ..... 

Na _,., do ........,.. a CML ....mo que, - que poww 1 som .,..;Azo da '"" 

•~r~~ogMz•çJo --a assogunt a lltCOSsária ~6ncfo """ ·~do sob utbalo 

' 



Ciman Monloipaldolhboa 
llMtit ft Plãõêl-Tõrritórl.il 

d- no Plano de utarli:;açõo em ..,, oesão adoplildas as '"9"" ,_,. i q-"5 açã> do sdo 

url>ano constanles oo RJGT e no~"' n.' 151201S, do19do agosto. 

~ ôs <bsam;õoo o sugoslõe5 ..,...,..-pela CCDR'.t.VT sobre os ..ppam11110$ da 

•o!llzar,A• eole<IWa, na ....;ao deco~ a CML-as seguinle$ considerações; 

a) A alleraçto _. proposta do o.• I do arligo 9.' do mgtdamel!lo do Plano do Po!menor .;,a 
somonlo aloqua~ a dofiniçao do uso do ~enlllS que QlRSia no PPJ a deliniçõo 

c:onsO!ll'iida "" Plano de Ufllonlla;Ao 11'\J. an. 6. '\ No demais. c:am '""OÇ<'IO da Poroola 3.35 

em que se c::onsi:lefOu converiene vincular o seu uso a "àru de recteio e ~, manlãnwie 

Soxlbililade """*'"'vai- espoclloas das a_...,............,""" e$1es lin5. 

b) Hill se~ ao ni"'l do..,_ pl1llm, • ~dos porime!IOS o dos lndlead<Ro 
do OC>J!)açli> das pa~ras ,_._, a equi-de utiliZação oolecli'lll, sondo desejMI 

que se manlo!N algt.m grau do lndollnlçi!o que ponnita a mnllriJa adai'Ci!Çâo o adequi!Çâo 

daquelas pilltlllasllolls em UIÇáo das """"!il-colecMs. que slo por nal!nla rruMis. 

Esla opçJo ld a=mida no F\1 o hdtalda nos vàrios Planos de Pormenor """"""'" para o 
respeclivi irei de inlerwnçlo. 

q Rololivamorle â Parcela 3.35 - quo a alleração do Plano de l'oniE!lof agora expres"'"'"'*' 

destila a 'área de reo,.;o • Iço(' -~ IPo't a M ~iO eiti Mcienl!lrr

baliZada - das CO<'<iiçi'Jes --""' ... 6 • 9 do ar1ioo 9.' do 11!f)1Ólllinl0 do 
m, nao ~~a defriçã:J de 'oondi;iies de edilicsção'IUili ~fi!~ que. ilenlo o 1G 

• QUe se deslna. náo lfm em - vocaçio""" • conslrt.oçio (sem~ da lnslà3ção 
d! lnfta~ulpame-d! apoio). 

d) A expressa ....._llo da .,...-..se de ~!lmenlo dos lol!s 3.12.01 o l.12.1l2 num 

único lole, ~ peiJ -de ob ioilio- i.e.. oo _.,..de equlpameniDs- nllo sondo 

um alam- Wlculaivo, ~ e orienla a exec:uçio do F\1 (Desenbo n.• 10) - est. 
PieYisto Que o equü)amento e5IIXIB abrania a tntafdade daoueles temtnos. f'eSIAanllo a ~«:IU:al 

dlvlsao lunláia da neces!ilade de r.,.., • ,.... e~ ~ocla nomeed.,:nenle pela 

dlrigação c-. pre..;s&a ...., que no - da _., a1ter.1ç1o ao Plano sem 
aimlnodo) do con:tr~~;i!o do um - de ~o de""' pib1ioo no.,...,., 3.1Z.OZ. 

Geoeóc!rnenle. a CCilft.l.VT ·-os tnlamentos ""'""ários elên<ados em a) e Cl). - alel1il 

que a msorva de sdo para equipanenlos de utifiliÇâo -· leni de .., e edequodl. em primeira 

1 



c:MolriMonoldpll de UsiMMI 
Dlvtsto n PIIMII- TmRorlal 

-do, is exigênoios que deconem doi pHlÕS!Incias 1 das propoolll elo l'fono 1 lhla do car.oter 

luprHal N érea Deu"""" txttrCIIO II*COII dO hooiilale a pa"'ela 3.3$ Qut, poli .,.loealllaçâl> e 

RI 'I"" 10 drnno.<kmitltf ...... modO inclftdza!oc .......... 

Sola oo1o -"'· • c...,... a • ., • quo o-3.35 se-a Í!ll c1o-e,_, 
Con-com--.oCCDRoi.VT, --que~deuo -loi -~~ 
dtqoaa.-adt .. nodooll .. i~dt•eqoÍI>ODlE'*>.....,., 

A C. eonsôdera Qt». "'"QJadro c1t •-elos pi11Ceia5 dO PPT, '*> 11 jut611c11 -nçlo das 

- - à 'aiJ.n mi<lma da-· • I "ailln .-a do CXllliii1IÇio', uma ,... que, por bça 

dJJ ...... 1) de ... 2 dO ar1lgo 5.' dO ............ dO PU, o primen do ·-dJJ pioos' (qo:s 
1lllbMi aJnSia 110 BI!'SW) Qllldro} prl'$1' I IObrl aqtiiiiiS dois plrÍiiW 

Etw ll •ll. a ...... , d0n.' 2dollfgo5'd0'"3'! * •dOPU - qaaiR-a'landOpiooo 

,.... em '-"'ão das csos """"*- - wkodo-c 61<•..., na Q dO n.• 2 dO_,., llfgo - ., 

1119'cloqua! OS""" dO-· SI-' -'4 ais' jlilÓIIidOWcljoc*>dJJ taoloióràa 

- poo:eloo elo""""'" "*9Dria dt-- ...W aos pao-._ -do_.,... • 
'lllnMimlldoCIIII!IIU;io'uma,._.........,..ildioaha 

-que, con-•iioleillo ao R!lorido,.., porec~r da CalfHVT, Ililo t ob!igll6rio qaa""' Plii1D ele 

~ defona ~te-J**lltlrot-- lal ano nao o t -....nt& ao 

-oniximo de logos cu i nal>na dJJI Qlli!IÇOes bliilias - - o...-docunonlaJ do 

liiiiO wo adoqiJiÓ! ao.., <Oilleúdo-.., que, no """'de pre...u IPIInçAo ao f'P3 e~ 91 
~~1110---mo?ltiiL 

Ea looe do OJPOO*>, a - d) do o. • 1 dO ~!fogo to.• dO ~ cb PP3 - ...;m era ... ----Dili*>. .. I •• _ ........................ pia', .. --... 
,.,....,., .... .__cltwauçto', 

A CCDR.t.VT cll!toctbi do_ .... ,_ do CIL qun1o «*ado ao-pleno, ""eontiiefar que 

.., obstante o RJIGT ~~ quo o oonillwo - do PP t o ocllquadO 10 sou corjeiido 

--as a~eraçoes -nllm ~em- poO<l.....,. ClloaWidons da -13. 
....-.....~ena-delogco, 

A Cl&.llilo ...-...,a potlçto do CCDR-I.VT, -~- !?'• ..,,_.,-o nl""""' do 

logao..,ta.an-.da-cuda~IIISas-cloconiCi'uçlo.kr!ICiqoe. 

c:cd:aa tewe q::u•••!â • tlllllt. 1 Ql. ClOIIIiideta ~ nà) se lT « t- no tlllbiD do po:escsAt 

' 

• 



C' aMnsV;ri*UsMI 
Dllldlà PIDHM .. TWtNI 

~·•*'•-• llotaÇlloscpsopt-~.•etloi*>*"",_fOi-.

á-dt lop(qut """"'"""**""'""""""'"' om Wgar). 
--~~ • .....-... .:0. opetiliW inllitioo e ""'*-"• ltlltli» oo 0011 ~~~~-. 1 CCCR-I.VT 
co-.CIIft 10 ltlladt ..alitiodo~e ..nlicaçlodacr.t.._.lo...- fHilOOSM 

pela~ do ' ~ao PP ean .....,.~&nc;i0$espodftcao.., -· t q1ttdisp0e ele lod< • 

lnlomla;to entooadtolto IW.Wa is-Çios utbanlsllcao a..,...... .. ,...... 

n-wiiPÇ~t~t: 

lj No ....... da I' -lo do PUM de lisb:to l:i • •IOda - I ' o*',_,_ do -.a de 

..........._"-"'""""'i''"' •*>.,...bloo ••ílàtlo = ''"'"'"-de 5II(Oie e 
I III ... is..,.... ClllÇi)ls ...,;;ybs--- t à dotllllç:lo do nooos-de 

• ......_ ... do estaciiA *' de IS plila:b e de _, piMa). A p " +i rl'lisio dD 

POM. p- ... /llpltJ de 2012, lteio - - ,......,_ • lôgic;lo de 

IIIOCI.....- público. - as """ ..... ICieo. '""' ,,_ n Je1oçto .,. 

patimtiiOI dt-deiôlC$ tlO""'"' da~ anos Plrn>s61 Pomeu 

llplicims ,. ..,.. da lnteMtlÇiO da EXPO se, .. tpfs, i-do onlntda om ,;gor do • ......,. 

PDM,..,..._ ji...,. ce<co ele 12...,. de V\jirdla dolmpllmonlaylo. 

III A - ' oc1o do PP3 lnwcM .,... e 11~ ,_,_ cem ~sla à 

~~ de11i ilslrumeniD da gosti) llf1IDIII com 1 nora polb dt 

- -aca oara e o - ftlntQ>II. que • ....... ~ e 

"""""-"'Pilt.l em lligor. 
ao- ia PI"' "l"'t;"" ntile-pela CCDR-I.VT ""que q o III i lillqJIIÇIO dos ...,-de 
--M-..,POM-o"'liltOio--.---•-"'le& 
•A' r tr • fllriÇiD do5 ~ a&• e'.llisDitllriS e cnt'rt6 a • ..._ _. da R!!!CII!iD 
Pl<9 ( ... I Cll.. M ' 8CIKJ 0 :51!9**: 

at O IIIOdliiD Clt OCII!piÇio ~1M•••• no PP3 ji: • II'COf'h ~e mill?fittar4o a 
..,..., ___ 75% da ttsptdiwa ..... do i .. •oçlo: 

lo) Hlo ob-o regine di biiU.ênoio do f!dllçMble o III lleotlilí1:Jdc de ~a» ptOYio!oo.., 

PU, • irea elo ~lo!Wnção do 1'1'3 não sofrev àoraçOes sv-as ro que mpe~a ás 

I 



Cilan•s kt,lldtllâel 
llBiiY * Plae r Tll'ltlllflll 

lipQiogíoo .. OQ'I'"Çio •• i+ .. pmiolos .. Plono. ~~~~ r - - .. ~ 

lillnlçM 

1. ~ _.,..m de 1Yt diõG ~de-'~ a u~ I'IM• • 'd, :cm pt'ljlizo dos limitas: 

dolribs no PU pata ·~• do l!ntlórt>; 

11. um-dasimsdestinadas ·~•·-..çlo-restl!lanleda 

~ dollospilal CU: Oesccl>e<tas; 

lll ..,.. clnonera;lo das paocelas 3r1102 • 32703, dosiNdas 1 ~de 

UlliUç:io oolecli"o, oo que respei18 i Clbogalo- • ..,...,.., ., ..., inllrior • 

~de parqti!Sde esla::bnenllllll> de'* p(ttco; 

lv ••• '! ........... pan:olidl-~ U$1tillollt-t1mlr 

-----~~ q cce I FI .,., • hra ii · · t ã fji c:cr"'"hdt) - a4ll .,_ dlt 11ar • tltdl apo; ?• 

011*(• ... tdo o nu•\••. ii;Tc:stntaô:l p:lt ila) .. ~......, ... ti 

,_,...._.ta:Diop.biAssnoPii!n:td 1 ew••s• ...... ,_....os,UOtadrias .............. 
di ...., -lo do~ gom. pela ao ...... do Hot!1i11 CUF l)nolell< (hosj:iol 

..,...,_, .,.._ pa13 a pan:e!a 3Zlr01-illt-no lmllilo do PIOS..,. poxodio..., di 

llle!açiO cbf'l')'llllllQ um W!..,Y!OÍIIO ILotlt.,;.dl;o-nlo-oullos ,_ geoado ... de 

IINi no.,. -ade que )Siiqut.'ll, ao - do 111Jcb.,_ID pjColco e da oferto de 

equlpamena, uma avaliação á !SP!Cib quarm ao dnen~uho luncloni11 do Plano 

Em-doo•po...,oo~m~-.. odoql-tou-o~oloopaoâono...,. 

• ............_do eslacb!amri:> deülos do P!lU .. ..voriCIIICidos dUm ,...,... de lugMS 

11t - ......,._ deo60ldoo a - o Hosfoolll CUF ~ ... coobrno 

""'""'" h r o-Oi5llllido pets Sllllli;as ""'*--do • ,,., di btha;llio pNo 

lltalo .. -..a.....,.deCXIIbttiÇâ:tdeutll~dt.-ooll •••--~JDba-Ruõ 

---- · 11• ·--112...,..., 
Coa .... ,.. "W4G IW 11tai::â» ti JeiMiíldl • f* hh di ~di - saque. 

•1 -· pjllcD no lolt W.Dlt=ro capaàád&- dt III.-.~-
P* • cllpw·•••41• o qw pa:lliirJ desona'Jr a papectva ~ desbl8'dH somet* a 

~··1--kltdldiva. 
~ a IUgiiiiO IO!mlJWia flo!ll CCIJR.lVT. a Ql, comp-.11 a ,_ os ar11gos que 

~lOire o-de bma a deixar olao> q,oolo 11 .,.._do POI:It/ou do PU que"' ..... ., 
I . 



r· ....... UDot 
DioUIIIe ,.._ lllllfoo1al 

.. o orlfgo 23.'do ~do PP3qua ~-0--prioâ ........... 

---pnaapli'açkJdolll>ii*t-dt__..,edasdell:âs 
•1"''90« qoe ~ cà> .-.., con-..,-or.-Muriolpol Ccoooidf19ndo a 
colncldtrda do.., e_.,.~. no-do PP3..., -II**Yii$ nenhunz 
dos diSf>OOÍiaes do PU rei- • - priviii'IO. O Migo 29.'A. • lniiOdtalr no 

lfgula.- no bbllo da~ ao PP3, idinliari por ls10 camo I10imJS do PU olloradas: 
1 ollneo b) do rt' 2 do eltigo 12'. 

bf 0 litigo 23.'A do .egolamonb> do f'P3 qua dispOo- o -lo pjlllioo f-uzilo 
no lrrtilo do......,.. ,, JÇI>I>e<á IOIIIslo. ,. 11: do'"""" - poro o...,........, o1oo 

.....,_ • ...,..,._ 8 dJs ..... ~ .. l>glâla "'*' -. 

....,...ml'llm-.. ........_ semll"$m dodlrp•• • a c. I~ c.2) oc:.J) do o.• 
2dolltslo12.'4D~e*>dol'llodo-dt 1r:o r *>do_,._......, 
...-...,a~...., fiXos~ -"'*4 O lllígo 29.">'. 1 ....,.""no 

~~~~-ela R at;*>aof'Pl.-ri....,_doPUr•r n ·o-c:j 
do rt' 2 do llfgo 12'. 

q O ltUgO 21.-A. M thi$b de bma i deU dilo qui OS,.,..... .. dt Iii I I :x•ilelliD do 

-~--dt uso pri\oaloo do U!O púbico - qua por N do IIForoçlo do PPlpassan a ser 

• ÇQII""*' 1!9 PDM ern lÍIIQr - H ofliiçlm - 6s ®!W c1t CO!IG~ FlQVll Quer as 
oporoçOos dt II>Feotnonlo. às oln5 de alleraçlo o ..,.,..çlo. t-.. oporacaes de alle<ação 

dtuso. 

().MM a CML • nao ab!::l:wile :a pollie:;) &: e:l:dor\Qimcnlo cSclincodo ,.. tacto o torn.sn:. nar.anicipaf pelo 

Pllll do 2012 (.., 91 oiÍndaquo as pàlll!tro• de •••mtnil .. oslejam sahoguardodos, 

• CI:IJIW.VT -•III como • ._..,..., parecor. qoa a dcüçaD de--de...,., ser 
lU , Fada, ... 16 101 CIIFJ1IOIIÇ6es ~ .... aiiiÔIOIIIm I - do ...., e O 

1111 ç.-.o V.:.0W • pers;peftadu di"*"""'*,_ aa.:M:do de .... 41Ç'o e "'"444raçAo. 

• 1 =· Cl:n •• ....,.. de~ de l.&stJoil 

2.1.6.filtOIMA.s G1 Mlt:JtWJWr;AO DI 1915 M CMTA ~ UO ,._.-..o..o ~TWOinW E ,_lmco 
1'1>-os~oreS!IMISacaesaladaspellCCOR·LVT- aoo.'2do iVIgo 

~"-C f.-..cliJI:ldo no ~mio do fll-* -.çlo)-o lp1l ~ 6 C*ooro Munlcfpol. em função do 

"' ...... concnol<>. -.,.,lar o regSne de salvagu.do dot el~ da bet1S da 

., 



Càaln Munlcltlal de Lisboa 
Dillisille Planeammll Tellitollal 

cana IAII~ do -io - na liclla de caoclell:taÇao """" vaiCreS a preserv,. - lei 

decildo suprimir o tespecti\10 númeto. COiâune transmitido na reJeridi rarião. 

2..2.7. SEJMDOES~TIVASIE 1115111ÇÓE5 Di UTIUOADE PÜ81.1CA 

Tendo CM ~de<og.lo 00 I'CSUitodm do confaràooia pcooodimonb~ i CMI. Nc!- Ol soglinlis 

~ 

oj Eml>o,. "" corielà\cla ~elo a -Ilação do Podo de L-. (APL) haja 

i:lenlibdo a necessidade de a>nigir os fmiles do ârea ~ á sua jllisdiçio. c:oosiderardo 

que alê õ preoenl!! - a APL Ido apreseniDU quilqller ....,.n1o que 

susl>!tllas-nblSS!! 31!1J!1a preiBflsâo- desoortlece<Õ>se q110, aQ6s a publicaçao do 

Pllll1, 1eMa - em \Í!i<K alguma loi w IOglbmeniD que - alllrado a res~ 
se<'lldao - os soMços municipais não reúnem. Jli'i iâ. condiçte$ p;oa p-a "nltili:açã>' 

daqueloslmles.. Em laoe do eJCP>S1o, ressai....., no en1anlo que al6 A da'.a de canclusõc do 

presenle prcce&neniO - com • a,;xovaçlo do Flano pela Ciimaia MJnicipale po!a Assembleia 

Municipal - podem (e devem). a klclo o m""""*>. ser lni<gl;iilas quaisquer a>nóiCicnanles 

legais """ ir<i:lõncia na ân!a do Plano que er-.Jo as • .-. conwniq""" aos seMços 

munldpals. 

b) Ainda cem R!ei!IICia b ...- aó--- • oesrriç6es da utilidade pi.lllico, no 

109ulame'*> do Pl'3 serõ ""'""'"'lado um ooYo número "' illiiP 21.• "'"" a seguk!lo 

rodacçl<r. onas ároos 8bmlgilas pot ...-o id!li>islratNa5 • mlriçlles de tiltidade pcl!lb, 

aplicam-s• os ~eh~ jiJrllJioos em 19lr, que prevakcem soble ~ fllljine de 1M do 
selo apljcMipot /orç• du j!i .... H /i>! lU'. 

A CCOR·LVT lrisou a ~ia de a CM. acaulelar que o PP dis;6e 001181am8nl0 so1>re IOdas as 

itlillãias. 

Tendo JftSOnte o-da CCDR-lvf, o n' i do ortigo 29.0 do ~do PP3,..;, ~sio do 
fcxma a illmitir apenas 'usos e ul1!<açOOs lrWitótlas' pn a Patce1a 3.D1.01, d- • mulil.loos e 

OIÍnQbda a cons1IUÇio do um silo, o que permiliri dar desde logo R!Sp05la às .,....sidades do 

eslal:iDna:nenlo. 

., 



2.l.9. fASeAMENTO 00 PlANO 

Cbatt Municipal do Llslroa 
Dlvlsh dt Pianeamtllle TtrTiiGrial 

~ o - grau de ~ do PliriO o lendo ji silo e.<eaJiada a gl:ibalidade das 

olllll!; de llllani2a(:ID dMINI!a! a w.t at .. ~a.;ol 11t1aoos e as ~. a CI.L eselarecau a 
CCDR-lVT que, neo1a fase. não se~ a elaboraçto de 1111 Jll'l!l"""" de eueuçao. 
Aaes:entando que no que raspelta às àrus roservada$ a O<jiiÍpOmEf'IDS não ostã em c:aaa alllllcaçto 

do irigo 154.' do RJIGT 1111!1 vez CJ!IO, no"" maicfla as aas d-a esse uso sã> prllllriedade 

11lllliápol (porcola 3.36) ou propri""""' do oooiododc ~ Expo !16. &\' {pa!tele 3.12.02 e 3.27.03~ 

..,....., do sec10< "'""'""'""I do ESiado. Apenas a~ 3.23.01 é uma parçela pivoda, sendo que a 

sua aler:laçâo a ~o nos - do Pioro não delelmina a obóg210riedade do ""' aqt.isl~ 

- resultando de 1111 oompromlsso llbiríslico consiüdo almés do licenciameri> das obras dt 
~do Hospótá CIJf Oeocobertas. 

2.U.O.. R(GUI.AMENfO G.t:AAl DO t~turoo -a que o·.-de ma-do veriii;Oiã<>' que aoornpailavo o peóldo de agendamento 

da oanao de ......-.ação. na caln!r "'"""''" às ·~ -· poli CM' (ponlo 
3.5.Reglllomenlo Gec3l do Ruido) ape<as roleiio 'Fa'IO<irRI', a CCOR quesl1onou o si~ e a1canc! 

-referência ('F....nwr) e a ousênáa do ele-que pmnilisse.., reloiívameole a-dominio. 

..._..,. as lacunas ~as e - pos!çlles rac. ao lrlcuqrinan1o dos caúcionati"""' 

i~noRGR 

A CM. esdamceu que 1a1 sjgrõf...a que a CML aceillllr as conslderaçi!R e a ~ .. ,.rrillda 

relál'a'n81118 ao ~ do RGR e que, nessa sequência, iriam w elllll!lr.llm os Mlli!O$ 

1'léCõS$ãlíós ê iilrllpassádas as~ b:mliadas. 

Na liLI5!nda de e!ludas, a CCOR aleriou p;n que estes deveriam delrors:r• em que modi1a e de que 

lon'aa as a11e"''ÕÕS pdolddas permilem o cumprime..,dos 10QUisi!OS l!gois. 

A Cl.tl inbmou que as medidos que no ole!ar a âl1!a de~ a..........,en1e adequar os niwis 

50f100JS &'JS usos pmpo.s:aos \!Ao sar c:cna!tiu:tas no intiU do PP da Malnha. 

Nesaa sequéncia, cfet + '"se eco~ razOO.vel CIO! as medidas a~ no iiDblo da PP 4J 

Ma!iila to.sem cou9deradas par> a ~ dos nivois do exposiçlo ao ruído .-u1er1or na 

à.., de inlervonçãodoPP3. mas nãodew:riam conSI,..doseu ~(-.ituom"" .........,..m 
de!Willla;õo). 



c.n ., •• ,. llltt.lsM 

Di'lià * l'llle• 1• T•illlllll 

R 2 ' ••anet M P*X'IP'9"t'S mar*Walws pela CCDR.t.VT 101ft o Ng11111 li* IIII às gperattfies 
.,._na imdo i'llnl, a CML kiml!DJasseg~~ 

11 Nos lermoo do PU e <lOs .- Planos de - ..,,._ pn o ......., lelrilóri:> tJi 

doRnldo um rogilw próprio 4o """""'"""'**' 1 iiP*OO- do tolo. que nio
"'""""" """ o ll:lual regine, iiCObo por nlo w ~a!MI. 

111 Elcotl- '*"'"" e1o lllcrilllli n.• um, do e 11t ~-. rol-i""'
~ ElO'O'fl8. S.. a-de i!la- .. l'llnot c1t -""'(ele-

elo f'Wo ele ~llzar;lo). doi ·-......... cltq- .... ~ •dà!>osiçllos 

.... -._.,.,_é,...,.._ 401-. """' ~ ---"' 
Jllioot~ ... .-•• <S.às:tllll• 

q Foi-.... ...,., que o I'P3 .-,......,.,.. c1t dllpoolo;loo '*"'*.,.. ;s openy,.. 

clt-.. ,'' ' Enilonl O <OIICeilo do -oçlo clt "'* ' I *>CD 1Jlclo no arlgo 

16'.' elo R.IGT e 2.' elo Rlgioo .bilal III ~ t do E'dílctl;iD (lWE) não 50Íi 

-caaoCOIJI:eilodo._.-*>que""""'noi'P3-j6queop..--• 

--•.....,. o a..,. pasloriltdMdo • ollgl.l'ldo-pma..,.. aplf3Qiles do 

<tAslo fl.nllrio -. da "'" .... ill;â•. n1o , ......... em ltrmos prllloot <ifei'Oill"" oignificalv>s 

no""dídaaoquo: 
L ele tart1o com o ""'*""''o do PP3, H _.. ele porcolomenlo e 

"'''""'omenlo ~ por olrjec10 ou por elollo 1 <en•olçio da lciK ..t>anas (PU, art 
10."1 z. 3 e 4); e de aamo rom o ....,,, CCM[U[IIIIO ..., o RJ~ • -oes da 

ti(M•elauento na iiei: do PP3, na ftii'Jdl em qut .. LIQim IOtJ ll.'tJiloQ d~ 

iuT:wa ou s~ i fi'M::açlo ~...., twt.n per e1eiD a 

CG 
2 •,Jr.detJieswtaiJS; 

L do-..., o m; r =*'dom .. ..,...,w. * _.....,.,. ... (<;o•
....... - lllaJJs. .......... - ...... clt t· ilol podem .... 
r i laemb>;ã)doquebr_,_..,poqac10(1'U,a1.10.'J&):e,de 

-ctnoRJUE.zr~da-JDIInarll>tmllls•.....,...._ 

11. * - """ o~ do PPl. .. pojac .. do_.,...... 11m do ... 

a~m .. arn o FPano: c?t aconlo _, o RJIGT 1 am c ~ as opeiiiÇlles do 

ropa<:e1omen1o elo "'*> urtlillo 10m -m do w - cao oo p!aiU 

llnloNis; 



N a" .rbH*Uiaol 
lltll5il* ~ Teooillrill 

di -._ as IJadts ...,.._- polo ........ dt - .... ID"'" !OSpOitl is 

~ dt ~)paltelamenbOJI ' ,leon; 

Nli dlfíri;ln t11t ~~ mm~ P8"' ••• • s-eeladc:IIM ~. c1:as 

Cll*i\bo• de dMsão flDiirio (l'U .... 10.'110). 

I. 111 lndCaçto de un ....,... de .-pecílcoç• que - conscar nos 
projolcrJs (JIIkJIJlillo""*' (I'IJ. 011. 12.')-nenla a qu1~ ...... na pr2t~a, IR 

COit> ,.,alells""' Cllm as espeQficoçOn olliilidH noo - do Ol1igo n.• do RJUe 

,.. -ele llcen<ill•mdas Cll*aç6ll dt lo-

• - - · ""'P'Çtot_dt..,.. .............. _,... 
• IÍIIIII!Imdl>pôscolalln - ........... . . ~ 

• USO!I ftn Uao!es; ·--• f"iFí'b 'ftldes p''Mnt I •ji,*Wb dl'4 '1\•• af«f ... cer:Mnãas 

<D!gallirias; ---··· I. -que .. -. wj&os- do litigo 12.' do reg ....... do 1'\J, .. 

-.., QU! nao aob>dam cem as- no 111oo n! do RJUE. seqwe 

-que ser enle-cano·~~. nlo l!l'à> por isso 

opdol6o opara .,..,... .. eoô}!ncias-do raglrlt gota!. 

Em r.:. do t xpoiiO a,... vez qtltl: 
'tJ Allllt-ajlj:lo d61!iiilf'ICI oMenoJ ao Ngime espaciko CIIM actu......., M encoMa CIOiflAgrado no 

m. 
bl oplanoli••-*"em--clt IW!oçAo, __ od_8....,._ 

-101; 
.. -lllri:lpMI -·· quolllo .. j:slilica --~ ···-.. ~ 
....... l ,...._da $llVOSIIO loU poli caJIW.VT "'~~"' • .. - dio!•oi;iles do 

"JJ'o -doplonoquo.....,,..,_i!CIIgilneCSidcoiOiioÇodo•lol-ado(on.•l 

doldlgG '-~Oa!lg01*eoa•1 doarfQD10•, bl(scb :; • •+40doPP3J 

~ so - de - ~lta. a a:tlll-l.VT i11oo1ou "'" ..- a 01. ............ env • 

-· dt plono- por> verilitoçáD. esll ~- ..,- polao COIIl I III sanó;os 

!lrldtoL 



- !' qà""' Lllkl 
Uiriál .. l'lal-Tlltbrlal 

J. C0NrA.nMJJDADI Cll CONJOMTSWK C. ....OSJA Dt: h.MO Q)M OS ~ PE GUTÃO 

T~IAI. VMiDnU 

1.1. PlANO RlGIOIUol Dt OlotH.AMDCtO DO TlRRITÓIIO III LISIOA r VAU DO TUO (PROT AML) 

Ahll que 1 enl~ em -.igor do fiP3 ..;e 1nlellor llpOI/Içto e P<Jbbç6o do Fim Regional de 

~nlo do r..-da Aru MMopaliana de li!boo. c:anlormo- no pa.-da CCOR·LVT 

• opç0os - III preoe1lle aibaçá> •lhfo - em <MO O lfhM9ia ~ da 
--...,..,.,. tmna(gulm_.ta.BOe.,.,.odH,_chctrizes, _.,.., 

ttlvfl. ,...t.Â' e~ 61 e.stada•l FliD pUbli::o. • ~ f ..U M oir.J -.'*'·-·do-de .... .,.,,._ • ""**' "'"-""'" III!-
IID H'llllatadlflrd Ht;;••dap· I # iijOÃiiO ~ 

-que 10 co-. darQSiade a a>mpalillllldld do ptiMnll "'' IÇio elo PP3- o Plarro de 

Ult:.llfaçlo, nem nt....,.. no que mpeilãslrirlsietifc:ill •• AA'Idt 1 MlllraçiiH de uso 

PI.,_-. moiOda-d~ do CXIIJIIM---..,_ .. sugest6es da 
CQlll.lVT, o-IIMi ,.Aihoroclo tn1 Ú'I9ÕO doo =1oreclm- IOieiladot o ..... !;do< lU 

-Oiltfncnt. 

~ 6 ougesc6o bruoda pela ~VT. pora que 1 C6mn ~~ do l.lsl>oa proceda ô 
.-elo PI.., do Urtrwização, f<lixn .. reood'eça os bonel- quo .. unonom ,. uma -

- lll'lliclo, nio - -l!lllidas conlliç6es que ~ dor inldo a ma pnroeclir.no-... que •-do iniiMI:rçã>elo PU, ..,..,.~ ...,.quo -elo _....,da
lle .,.IÇlo c1oe .,. .,...,. do_ .. -omitia< ,...... leoilioiQ. a!i<•l!lO -.s 

'*'"""" *-.,. i*'9an •1•!1w•'• elo-o- no co-á-elo Gowmo 4o 

"""'*"' ~«>*>;;oú- 'Polque Elfl')91l, S. A • -·-·---

Cliámo lllgOtdo do caJR.LVT, ...a""'"'PIda I -iril-~oçio elo_,., urbario 

et'll ll!ilo no PPl can as earactEIIsZas Ga ~e tlilla -ldll• no"""" do l'll111MU da MaliN; po-an.6o do A'iiso n.• 712712011 no Diário da Ropirl>llca, 2.' S.OO, n.• 55, de 18 do março

AMguirdll>do no .....,10 <~"• o ,,_rçao e a co-~ c1oe r~ -·• do 

• 



Ciiuu "'*"" .lldloa DiliÃiie f'laWtwll Tllrilarlll 

-oçlo - - de acoo!o """ o p:og..,. ... t*"Çio .... do .......... """ 
_,.. •• oqoolt l'llno. 

A CCOR LVT ~ o ~ d; o*~ 10 PP3 tcl' dn ' ' fvii!I'IIIIOOtc às 

~ pe~o .. ecuçto•tmn:-das abm ~--• com.,.,....,.. nam 
doo daio !'~ano~, llem cano o sua fonna de iri::lllaçto. 

A CM. ~~Cia....., cp as enlijacfes -!Mfs jiOio exeeuçlo 1 lnoocfame'*' elas 00... de 

llf1ltnluçlo 1"1,_ no l'llllo de l'uroenor da Mdnbl • tnco6., lndlclldao no PIOmr>ma do 

"'""'~""pleno do lnorcfan"enloque _,....,ha ~ Aono 

Tenw I :fi a III.IÍiD. I a:oR-lVT re ' 1011 que c.J e Ql.. ,._. trMw e pqw• d6 plwD 

- 1*1 ~dos--- .... n.lolo~ -~·-"*izdo 
_.~~Girr. dr+' *PR• rJidaca:ai•iY•cllra .. ts .. o.•dn'M•peça:sdop&am 

••wtzfab••U.. 



Pl.AJfO OE PORMENOlõt ~-ZONA SUL. AVENIDA DO MArtECHAl, GOMU tiA C0$.U, I AllE~~ÇÃO 

SiN'TESE DA FASE OE CONCERTAÇÃO DO PLANO 

ANEXO III 

RESPOSTAS ÀS ENTIDADES 

., Cimara MuMcipal ct. Lisboa 
OMU I OP I Owuo de Plane.,_... T tr'MOri.1l llO'II'emOIO 20 16 



Pl.AJfO OE PORMENOlõt ~-ZONA SUL. AVENIDA DO MArtECHAl, GOMU tiA C0$.U, I AllE~~ÇÃO 

SiN'TESE DA FASE OE CONCERTAÇÃO DO PLANO 

(pâg1n;J em âanco) 

., Cimara MuMcipal ct. Lisboa 
OMU I OP I Owuo de Plane.,_... T tr'MOri.1l 

2 

llO'II'emOIO 20 16 



0.: 
&Macio: 
P~r~~: 

CC 

Aswnto: 

Exmo. Senhor 

pre<edi moml 
r~lil.aüa fiO Mnbito tfo pr~w:ruo d~ alteaç3o do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul- Avenida do Marechal Gomes da Costa 

Prof. Ooutor
Diretor4Gera~ 

Na sequência do parecer dos servi ços que V. Ex.t dirige sobre a proposta de atteração do • Plano de 
Pormenor a1 Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Gosta" (dr. Dooumento Ref.;a DSGC.Ki-Qc.art, Of. 
N.9 26/2016 de 2016..02-QS) produzido no imbito da ConferênC-ia Procedimenul prevista no n.q 3 do 
artigo 869 do Oecreto-Lei nt 80/2015, de 14 de makt, - que aprovou o Novo Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (FU!Gn - realizada a 10 de fevereiro de 2016 nas Instalações da 
Comissão de Coordenação e Oesenvolvimen1o Regjonal de Lisboa e Vale do Tejo {CCDA LVT}, informamos o 
seguinte: 

2-Cartografia 
Pontos 2.1 e 2.2 
As peças gráficas da alteração do "'Plano de Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa• 
(PP3), são elaboradas em suporte digital e formato vetorial. 
Antecendendo a abertura do pedodo de discussão pública do Plano, as peças de~.nhadas fundamentais 
(Plantas de lmp.lantaç.ão e de Condicionantes) serão submetidas na plataforma SSAIGT em suporte digital 
vetorial no sistema de referenc:iação ETRS 89, de acordo tom o previsto na alínea bl do n.t 2 do Artigo 
m.t do 1\Ji<lT. 
Ponto 2.3 
Os valor@! relativos à Pr@ciYo Posicional Nominal (PPN) das saldas gráficas das p@ças d@S@nl\adas da 
atteracão do PP3. foram cakulados e constam no auadro do ponto 3.2 ... Cartovafia" do capitulo C 
-propost a. de Plano'' do Relatório do Plano. Por lapso, os valores da PPN não foram atualizados no texto do 
r6tulo das peças d~P.nhtJ:da~ situaç~n que set"á corrisida. 
Ponto 2.4 
Nas peças desenhadas do Plano, as coordenadas geográficas serão representadas na parte exterior da 
cercadura, de acordo com a quadrícula representada. 

3 - Umites Administrativos 
Pontos 3.1 a 3.5 
Os: limites do toncelho e d as: freguesiis serio cJO:vidiiimente representildos: e identifitôldos nas peç-.s 
desenhadas da alteração do PP3. Na legenda dos de-senhos se rã indicada a versão da carta Administrativa 
Oficial de Portugal utilizada (versão de 2015 - CAOP 2015), tal como é referida no ponto 33 ..-Limites 
Administrahvos- do Capítulo C '"'Pr-oposta de Plano" do Relat.6r-lo do Plano. 

Conclus5o 
Esdarecidos os a.ssuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas e que 
conduziram à emissão do parecer desfavorávei, pelo que estaremos em condições de iniciar o periodo de 
discussão pública, apôs a deliberação de Câmara nesse sentido. 
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Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetíveis de envio através 
do correio eletrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 

Com os melhores cumprimentos. 

amara Munidpal de LiSboa 
~Mt.rf'l"'-' ~ ~o 

~·"m""''" O!"- ""-11.\ 
D oa..iodel''-"""-.o--n:~•u. 

G-~·· 1".i- J "'f • r49-I)CICit ~l'iOI 

• • .. (•l!.l'ol11t,9""'1ô! l·llit)l... o;: 

' 



- M1niclplllo Lis-ta 
Dirtçio Munidpal de Urbanismo 

()epr.amelllo de fllaop.am=clo 
tliSio &. Pfan!*'llenfD ~~ 

~--~ 
DireuGeral do Tenilôli> • DGT 
Prof. Dr. 

Rua Mihana Um, 107 

1099 • 052 Usboa --Qiic:i) N' 1 t2S$J:AtPTIGESTl..fla&'2016 

Assl.rlto: Pllm de l'omlenOt 3 - Zona S<JI, Averô!a Marechal Gomes da Cosia • AJteraçllo • 

,_da oonce<taÇ{n 

Pr!ICI!$$0 n' 121Pltll2014 N.' Rlf

Locot: F<eg. P9111ue das Noções 

Na ~a da Conle<êllcia Procedinenlal previsla no n! 3 do Migo W do Decreto-lei n' 80/2015 de 
14 de maio- que -o Now Regire Juridito dos lnslru- de Gestao TenUial (RJIGT) • 
,..,.,... em 10 de lewreóo de 2016 na CCDR..t.VT procedEu-se à I~ na Propoo:a de Pllm, das 
alleral;ees pe!1inenl!!s e passJwis de SMm ca1$lderalas. em lurlçao da ronsidemçto dos pareceres 
das enJija<!es represerla!ivas dos intoreses a ponde<ar e das deasões IDmadas na reunião de 
eonco!açâ>, j!Agando.se estirem - e ~ as .......,. colocadas no V. pan!COr 
deslawriYel. e reooidas as <:O<ldições pa-a sa prooeder a_,,. do ~*fedo de d'ISCUSSão pública. apôs 
deiMação de Câmara nessa santldo. 

Deste modo, envi.amos 0$ seg1.1intes elerr.e lkJs: 

• PrtlpOSia de Plano do PP 3 • Zona ru, AlléOida Malecbal Gomes da Costa • Aleração, vemo 
- 2016. em suporte diQJ!al · CU. CCillendOO$ segut>1eS elem"'*>S: 

Rcgdomonto; 
Relalório Sin~ 
Esaido ACústico; 
PeçasOesenhadas. 

cs 



0.: 
&Macio: 
P~r~~: 

CC 

Aswnto: prO<edimental 
r~lil.aüa fiO imbito do proc;.~dim~:ruo d~ alte~ do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul- Avenida do Marechal Gomes da Costa 

Exmo. Senhor Dr. Cdrlos Alves Pereira 
Vogal do Conselho Oiretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude 

Por lap,o, a utfarõncia do documlinto relativa ao p;ua-cer emitido pelo do ln,tituto Português do oa,porto 
e Juventude no ámbito da Conferênda Procedimental que teve por objecto a proposta de alteração do 
• Plano de Pormenor aJ Zona Sul - twenidil do Mare-chal Gotne5 da CostJ•, indic.ad-a no mail preeendente, 
est~ incorrecta. A referência torrecta é: OE_SC_OIED _0019/2016, de 29-(>1·2016. 

~~!!!cumprimentos, 

Cim;~r;J MunicP de Lts-boõJ 
~OI.ti.TK~-~~0 
~merlodle~to 

Jodl'l'l-- --.... ,.,.., 

~ G ill'l:-e, lS ~ l 14 ~ D99l6l!!Oo 
~l(·)Sl L"" OOOII•}S.ll24"91!1 bl 

EnviãdO: 10 d·e rn;oio ele 2016 09:52 
Para : conselho.diretivo@ipdj.pt 

~OMU/OP/Om 
Anunto: Ponda~o do' p;ar~os; q m it id os em s;qdq da conforincia pro,adiment:d rqafinodl! no Smbitodo 

p<oce<limento ele alteração <lo l)la'lO do Plano de Pormenor 3. Zona Sul - Ave'lkla tio Maredlal Gomes da (Osta 

&mo. Senhor 
Vogal do COnselho Oiroetivo 

Na sequência do pareter do Instituto Português do Desporto e Juventude sobre a proposta de afteraçào 
do "Plano de Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa• (dr. Documento ReU 
OSGCIG-Dcatt. Of. 1>1.• 26/2016 de 2016-02-QS} produzido no ámbito da Conferênda Procedimental 
previstil no n.0 3 do Jrtigo 86° do Decret o-lei n° 80/20151 de 1"1 de maio, - que Jprovou o Novo Regime 
Juridico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - realizada a 10 de fevereiro de 2016 nas 
instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCOR 
LVT}. informamos o seguinte: 
Estamos perante alterações pOntuais a um Plano de Pormenor de uma área com elevado grau de 
consolídação, que se encontta concretizada a 75%, e não perante uma repondemção ou revisão da 
solução global do Piano. 
O programa de equipamentos proposto para a ârea dos Planos de Pormenor da Zona de Intervenção da 
EXPO 98, e neste t aso concreto do Plano de Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Maredlal Gomes da Costa 

1 



(PP3), foi estabelecido no respea:ivo Plano de Urbanização (Desenho n,! 10 ) e tem caráter orientador, 
podendo ser al terado para satisfazer as exigências de atualização da sua programação e deverã manter -se 
flexivel neste as:peto. 
Na ~rea de intervent;âo do PP3 assistiu-se a um aurl"lento da área de consuuçao afeta ao uso de 
equipamento coletivo {cf. demonstrado no ponto 1.2 "'Equipamentos"' do Capítulo 8 "'caraterlzação e 
Diagnóstico• do relatório de fundamentação da alteração do PP3). que será ampliada de aCOfdo com a 

presente proposta de alteração ao considerar: 

1. no lote urbano 3.23.01. a ampliaç.ãodo Hospital Particular CUF Descobertas; 

2. no lote urbano 3.12.02. e anulaçlio do .Jio de estacionamento P<iblico previsto e a aletaçlio 
e_l(clusfva da parcela ao uso de. equipamento coletfvo; 

3. na parCt!tl 3.27.03. ~cm r~sullado da concertaçao do present~ plano com a ClllK•LVr, a aaoçao a~ 
uma sítu.ação similar à do lote 3.12.02. 1.e., anuJa~ do silo de estacionamento púbfico previsto e 
libertaÇão de todo o lote para e-quipamento; 

4. por último, a constituiçjo de umi nova par<ela (l.3S) destinid.a i' instaliç~ de equip.ilmemos ao 
ar livre de recreio e lazer com eventual valênda desportiva. 

Assrm, contran.amente ao referido no V. parecer e confonne expressamente previsto no regulamento e no 
relatório de fundamentaç~o .. a proposta nlo ê omissa no que respeita a Instalações de-sportivas .. havendo 
inclusivé a intenção de criar uma ãrea de recreio i nfantil/ juvenil com possibilidade de incorporação de 
valência desportiva na parcela 335, por supressão de um parque de estacionamento público existente. 
Em relação às demais áreas reservadas para equipamentos, o Plano estabelece apenas o uso {de 
equipamento} e não a valênd a e, conforme já referido, deverá manter-se flexível neste aspeto de modo a 
poder responder a futuras necessidades, nomeadamente, à eventual instalação de equipamentos 
desportivos nos lotes 3.12.02 e 3.27.03 que faltam W íficar. 
Em face do exposto, não se justifica a reavaliação da oferta de equipamentos sugerida no V. parecer 
(análise de diagnôst ico no que respeita às infraestruturas desportivas existentes na freguesia do Parque 
das Nações. e no âmbito da ah:eração do PP3,. de modo a fundamentar as opções tomadas}, pois ve-rifica-se 
que a oferta existente e proposta é manifestamente superior à prevista no PU de 1999 para a án~a de 
Intervenção do PP3. 
E.sclar~cido.s os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapa~.sada.s a.s re:serva.s colocada!i qu~ 

conduziram à emissão do parecer desfavoráveJ, pelo que estaremos em condições de iniciar o periodo de 

disrussão pública, após a delibera~o de Câmara nesse sentido. 
Uma vez. QUe os documentos do Plano com as alterações introduzidas. não são su:Ketíveis de envio através 
do correio ele:trónico, faremos seguir ofício (OfTl o Plano em suporte dipal, para vosso conhecimento. 

~~orescumorlmentos, 

Clmara Munklpalde Usboa 
...çiOfl.l•.,.,.,.·· l'O 

J>.. ... ,,,,:·~r .. , w 
"-'0 ÓO l'laoo'lllôl"'" ç t_,•!:!r\a 

ll't i4'J.09~ 
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-.M.,idpiNI-. 
~ Mllitipal N-

081'1 tJOSPb ll C H 
CW..dt P!n..-llrlorlll 

Elmo. Sent-a 
Df. 
Vogo! do M llHpol1o e d• 
.rv.enule-IPDJ 
R!lo Rodrigo da Fonseel. 55 
1 ~ • 190 l.iallOa 

Asoumo: Plano de -., 3 - z- Sul, A- Marechal GoiNI da Costa - Moraçao • 

-da-IIÇI<>. 

Pn1couo ri' 121Pt.ll/2014 N.' R

lotll: Freg. Palquo doi Nações 

IIi~ da Coá • ual'rococlí!- pewisla no " ' 3 do Altigo fil do Doc:rebl.a ri' 801201S de 
14 de...,- que -o 1b1o Rogn1t .bidioo doo 1nsNnon1os de GestJo T-101 (RJ1Gl) • 
,.,.._ om10 de ro ... liode 2016 na CCOR-lVT ~à i11Egiaçto na P1oposla de Plano. das 
alletiÇOes pertinenll!s e possíveis de ....,. COflSidellldlll. em Mçao da ~ doo pareceres 
das -. ~ doo ..,.,.,,, a pondera' e das ~ ll>madas .. ,..,nlao de 
CO'alt~Çtl. ~ escnm esdlitádas e .._ 111 r w as rtSoet* ec«Yadas no v parecer 
-;cdiOI,e ....-acadçees pnseprocader a -do porloclodedisi•sslo ~apôs 
~de CM~eto ..... sentido. 

Desle .-. enviamasOI seguintes el..-: 

· f'loop.- de Pilo» do Pf' 3 • Z..• - A- - Gelas da COSU • ,. IÇio. -
No>eo•ào 2015. em SUPIJit olgilal · CD. -ido os~*'""*"' 

~n!O: 
AoUiôrio Sin- . 
Esaldo Atúsà:o 
Poç!Of~ 
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tt 
- MUIIclpalolol.bboa 

Dirtçio Munlelpal dt Urbanismo 
Deoartamerm de~ 
[hdo ~ Pbn~ 1errib:ill 

ExlllQ. $eflhQr 

Presilenle Comissã> CoordeoaçOO 
lleserMMnento Lisboa e V?lta do Tejo 

Soo-

Rua-reHe!túano,'!il 
1250-009 Usboa 

'"''""'-(Xicio N" 11302IOAOPT1GE$11JRiíim1 & 
o.;, 
21·11·20!6 

Assunto: Plano de Pumenor 3- Zona &1, A ~~!rida Matecllal Gomes da Co$1;1 -~-

Procaso n' .t2JPlUf2014 N.• Rtfttintia 

Local: fteg. Parq"' das Noções 

Na sequõrcia da Cor.-Procedinet 1ta1 prB'Vis1a no n. • 3 do Attigo Bô" do Decn!!l>tsi rf' 80/201 5 do 
14 de ll'áo - que- o Novo Regime Jurldico dos lnslrumentos de Gestêo T-(RJIGT)
roallzadaem 10 de fe...., de 2016 na cx:oR-LVT procedeu-se à integração na Proposla de Plano, das 
a1teraQCies pertinenle$ e ~ de - oonslderadas. em h.roç3o ela Cl:lnStleração do \OOSSO parecer 
e dos porece<os das erêlades ~ dos lo1elesses a ponderar, bem como das decisOes 
tomadas na retlliOO de concertação. ~ estatom esclan!cidas e IA!rapassadas as reS«''as 
cob:adas no V. parece< ta.o!àvel cooddmado, e relllidas as condilóes para sa proc:aW á abertura do 
~riod6dód~~ op6sd~deCi""""ncsse...mdo. 

Deste modo, enviamos os seguí'lleS e!emelltiS: 

• F'ropoSa de Plano do PP 3 - Zona &1, A-.enida Matecllal Gomes da Costa - Alo<a<;ao, ....ao 
NMmllm 2016, em ~digital· CO,rontendo os s~ elementlS: 

RegulameniO: 
Reial6rio Sinle$0; 
Es!udo Acúslioo; 
floo;asO...madas. 

O llreior de O.panamerno 

cs 



0.: 
&Macio: 
P~r~~: 

CC 

Aswnto: COiif!ton<ia prO<edimental 
r~lil.aüa fiO imbito do proc;.~dim~:ruo d~ alte~ do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul- Avenida do Marechal Gomes da Costa 

Exmo. Senhor 
Eng, i 
Diretor de Gestão de Ati\10$ 
EPAL- Empre$a PonugUQta da$ Águól$ Livrti, SA 

Por 1Jpso1 a referéncJa do documento re1ativa ao pare-Ger emitido pelos serviços que V, Exa. dirige no 
âmbito da Conferência PrOGedimental que teve por objecto a proposta de alteração do "Plano de 
Pormenor 3~ lona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa•, indicada no mail precendente; está 
incorrecta e deve ser ignorada. 
Obrigada. 
com os melhores cumprimentos. 

Cimar.a M'unidpaf eh! Us'boa 
~WIIr.lt-(9(" O 

>;...... '"""'()cio ,. 
~dei''-..,~• •UrUI 

;...antiXI Gr.lr>cC' .D S. 'Í ~ ' 49 119~ 
- ~!hl\til17-0'JC, I !•lStlll7._,063 

F~Jhooo e• ·='~1 

De 
,. o o I • • 

~NJreceres emitidos ewn sede cl3 confetênd<l procedimentaltealizcldi no âmbito do 
procedimento de alteração do pbno do Plaoo de Porme nor 3. Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa 

Exmo. Senhor 

Eng.• 
Oireto~s 
EPAL- Empresa Portuguesa da.s Ãgua.s livres. SI\ 

Na sequência do parecer dos serviços que V. Ex.! dirige, sobre a proposta de alteração do ""Plano de 
Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa" (dr. Documento Ref.l OSGC:fG..-Dcart, Of. 
N.O 26/2016 de 2016-02-0S) produz.ido no ãmbito da Conferênda Procedimental prevista no n.o 3 do 
artigo 869 do Oecreto·Lei rfJ 80/2015, de 14 de ma~~ - que aprovou o Novo Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - realizada a 10 de fevereiro de 2016 nas instalações da 
Comis.são de Coordenação e Desenvolvimento Regio11al de Lisboa e Vale do Tejo {CCOR lVT), informamos o 
seguinte: 
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1 -EPAL 
Ponto a. Con:siden~ções Gerais 
A Planta de Implantação - Condicionantes da alteração do PP3 (Des. 01.2) ser~ atualizada com • 
informação do traçado das infraestruturas da EPAL, de acordo com o ficheiro disponibilb:ado no CD ane)(o 
ao V. parecer. 

A designação desta peça desenhada será alterada para "'Planta de Implantação - Condicionantes de 
Infraestruturas"'. 

2-LVT 
Ponto a . Considerações Gerais 
Na "Planta de lmplanl:lç;ão - Condicionant5 de Infraestruturas· sera igualmente acrescentada a 
informação do traçado das infraest ruturas da Águas de üsboa e Vate do Tejo {AdlVT), de acordo com o 
fdleiro di.spombWzado no CD anexo i'JO V. parecer. 
Ponto b. lnfnti'lrutYras exint ntts 
No Regulamento ficará salvaguardado que quaisquer ínter ferências nas Infraestruturas com especial 
relevânQa no SistemJ de Saneamento de águJs residuais (lnterc-etor de calc;;ada do Grilo/ Beirolas; 
Condut a Elevatór-ia de Sei rolas e Estação Elevatória de Beirolas) que cfeçorram da execução do PP3, terão 
de ser submetidas a parecer da EPAl/LVT. para definição da solução mats adequada à sahraguarda e 
prott!ção das infraestruturas em caus.a. 

Esdarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapas.sadas as rese:tVas colocadas que 
conduziram à emissão do parecer favorãvel condicionado. pelo que estaremos em condições de iniciar o 
período de discussão pUblica, após a deliberação de Câmara nesse sentido. 
Uma vez: que os documentos do Plano com as alterações introduzidas. não são suscetiveis de envio at ravés 
do correio eletrónico, faremos seguir oficio com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 

Aproveitando esta missiva, informo que ã semelhança do PP3, está a decorrei' na Câmara Municipal de 
Usboa: 

1. d dllt:rd\ÃV ó v "Pidnv dt: Pv1 n•e::uu' 1-Zvud u:~uhd~ Pldldrv•nld Pduvtdmi'ld• (PP i), 'lojv iuiüu J v 
pr<Kedimento de alte~ção foi determinado pela Câmara Municipal nos termos da Deliberação n.i 
645/CM(2014, de 29 de Outubro, e publiàtado no Diário da República, 2.1 série, n.2 230 de 27 de 
novembro de 2014. através do Aviso n.! 13204/2014: tendo já decorrido o tesoectlvo oeriodo de 
participação preventiva de 2 a 23 de deze-mbro 2015; 

2. a alteração do "'Plano de Pormenor 2 - Zona do Recinto da Expo 98"' (PP2l. cujo inicio do 
procedimento de alteração foi determinado pela Câmara Municipal nos termos da Deliberação n.i 
646/CM(2014, de 29 de Outubro, e publlàtado no Dl~rio da República, 2.• série, n.• 231 de 28 de 
novembro de 2014, através do Aviso n.9 13S23/2014; tendo já decorrido o respect ivo período de 
parbctpaçâo preventrva de~ a :.!4 de dezembro 20~; 

O objectivo geral subjacente à alteração do PPl e do PP2 também consiste na reorganização e 
r.u:ion~li1aç;in do po;. t;td nn;unPntn riP ~cpo;._•;n públir.n P privado, ~tr.1vP,.. di! <ldopção do o;. p~~Ptro<;. d P 

dimensionamento do estacionamento consagrados no POM de Usboa. 
Deste modo. c:om vista à atuaJilação das Plantas de Implantação - Condicionantes de Infraestruturas dos 
referidos Planos, vimos solicitai' a dlsponibill:z:ação de ficheiro (editável) do cadastro das Infraestruturas da 
EPAL e da AdlVT, bem como a lndicaç~o de e-\•entuals condicionantes/ re:striç&s que entendam set de 
salvaguardar no âmbito das propostas de afteração dos referidos Planos. 
Para o efeito, enviamos os limites de intervenção dos Planos de Pormenor 1 e 2. em formato "'dwg"' 
devidamente georreferend ados no Sistema Datum 73. 

' 



Com os meihores cumprimentos. 

"""' .,. 
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0.: 
&Macio: 
P~r~~: 

CC 

Aswnto: 

Exmo. 
Eng. i 
Diretor de de AtiVO$ 

r~lil.ada fiO imbito do proc;.~dim~:ruo d~ alte~ do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa 

EPAL- Empre$a PonugUQta da$ Águtl$ Livrti-, SA 

Na sequência do parecer dos serviços que v . Ex." dirige} sobre a proposta de alteração do '"'Plano de 
Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa", produzido no âmbito da Conferência 
Procedimental prevista no n.t 3 do artigo 869 do Oecret~rlei n9 80/2015, de 14 de maio, - que aprovou o 
Novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (FmGn- realizada a 10 de fevereiro de 20 16 
nas instalações da Comissão de Coordenação e DesenvoMmento R.êgional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR 
tvn. informamos o seguinte: 

1 - EPAL 
Ponto e~ . Considerações Gerais 
A Planta de Implantação - COOOícionantes da alteração do PP3 (Des. 01.2) serii atualizada com a 
Informação do tr-açado das infraestruturas da EPAL, de acotdo com o ficheiro disponibilizado no CD anexo 
ao V. patecer. 
A designação desta peça desenhada será aherada para "'Planta de Implantação - Condicionantes de 
Infraestruturas'". 

2-LVT 

Ponto J. Considl!fações Gerais 
Na "'Planta de lmolantacão - Condicionantes de Infraestruturas· será igualmente acrescentada a 
informação do traçado das infraestruturas da Aguas de l.isboa e Vate do Tejo tAdlVT), de acordo com o 
f'IIChéiro dlcoporubdilado no CD anexo :.o V. parecer. 

Ponto b. In fraestruturas existentes 
No Regulamento ficatã salvaguardado que quaisquer interferências nas infraestruturas com especial 
relevância no Sistema d'e Saneamento de águas residuais (lntercetor de (alçada do Gri~ Beirol.as; 
Conduta Elevatôria de Beirolas e Estação E!evatôria de BeirolasJ que decorram da elCecução do PP3, terão 
de ser submetidas a parecer da ~PAt/lVT. para defln~ da solução ma1s adequada à sahraguarda e 
prot~o das Infraest ruturas em causa. 

Esdarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas c-alocadas que 
conduziram à emissão do p.arec.er favorável condicionado. pelo que estaremos em oondições de iniciar o 
pertodo de discussão pública, apôs a deliberação de Câmara nesse Séntido. 
Uma vez que 0$ documentos do Plano com as alterações introduzidas,. não são suscetíveis de envio atrav6 
do correio eletrónico, faremos seguir oficio com o Plano em suporte digital, pa ra vosso conhedmento. 

Aproveitando esta missiva, informo que à semelhança do PP3, está a decorrer na Câmara Munidpal de 
Lisboa: 

1 



1. a altera~o do "Plano de Pormenor 1-Zona central# Plataforma Pa:norâmiç.a• (PPl), c:ujo inicio do 
procedimento de alteração foi determinado pela Câmara Municipal nos termos da Deliberação n.t 
645/CM/2014, de 29 de Outubro, e publicitado no Diário da República, 2.• >érie, n.• 230 de 27 de 
novembro de 2014, através do Aviso n.t 13204/2014; tendo já decorrido o respectivo periodo de 
participação preventiva de 2 a 23 de dezembro 2015; 

2. a alteração do "'Plano de Pormenor 2 - Zona do Rednto da Expo 98'"' (PP2). cujo inicio do 
procedimento de alteração foi determinado pela Câmara Municipal nos termos da Deliberação n,! 

646/CM/2014, dé 29 de OubJbro, e pubUdtado no Di:irio da Repúblir..a, 2.t série, n.S! 231 dê 28 de 
novembro de 2014, através do Aviso n.t 13523/2014; tendo já decorrido o respectivo período de 

participação preventiva de 3 a 24 de dezembro 2015; 

o objectivo g@r.li sub)acMt@ a alt@raç;~o do PPl @ do PP2 tamMm constst@ na reotgamzaç;lo e 
racionalização do estacionamento de acesso público e pt"ivado, attavés da ado~o dos parâmetros de 
dimensionamento do estacionamento consagrados no PDM de Usboa+ 
Deste modo, c:om vis-ta à itYi.linção dis. Plant•s d~ lmpli ntilçi o - Condic:ionant~s de lnfraestrvtuns dos. 
referidos Planos~ vimos solfâtar a disponibilização de ficheiro (editável) do cadastro das infr.affirvturas da 
EPAL Q da AdLVT, bRm como a indkas~o do aventYais condicionanlas/ ras-trisõe" que Qntondam 'er de 
safvaguardar no âmbito das propostas de alteração dos refe-ridos Planos. 
Para o efeito. enviamos os limites de intervenção dos Planos de Ponnenor 1 e 2. em formato "'dwg'" 
devidamente georreferenciados no Sistema Datum 73. 

Com os melhores cumprimentos. 

1!!!!111 
Omar;. Municipal .:S. lkbo:. 
"r'ÇtoM~~rtCl0111~'!"'11o 

"l!t~.-Umc<'~O ~ ~,.._,0 
'5iodtl'l-~ ... .....,,,f.,. 

..-..po ~III! ~ ~ !'f , I A9 ll'l'Jt.!'ii'IQI. 

-' •h•l 51 1 .,~ ....... 11'351) 7'11118~"""1 

• -.tr.'l·li<I!A.I. ~tlfi'IIJl~M 
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Av. ditl!ertim, 15 Edificio 6 
1800- 031 Usboa 

... 
21 ·11~1ô 

Assunto: Plano de Ponnenol 3 . leoa Sul, Avenida Marecllal Gomls da Costa - Altetaç<!o -

<:OflCklsao da concertação. 

P!ocftso n'I21PLUI2014 N.' Rllêltiltia 
local: freg. Pa~que das Nações 

Na ._...,,.. Clonlerôma Procedime<llill P<OYista no n. • 3 do Migo 86' do Oecreii>lei n• 8012015 de 
14 de maio - que apoM>U o NoYO Regina .Ntldico doS ln$1nrnentoo de Gestão Teailorial {RJIGT) -
realizada em 10 de ,......., de 2016 na CCOIRVT pmcede<J-oo à I~ na Proposta de Plano. das 
altetações pei1Jnenles e pass;..is de serem ronsideradas. em função da consilloraçâo do "l$$0 parer::eJ 
edos ~res das 8llldades re~ dos inta-osses a ponde<ar, bem como das decisões 
llJmadas na relriao de <:OrlCertaçao. ~ estarem esdamc:idas e ~ as resems 
cob:adas no V. pan!<ll< la\Orá\'él concfiCÍOniiiO, e reuni:las as oondições para se proced!!f a abertura do 
periodode discussão piüca, após detilletaçâo de camara nesse seOOdo. 

• l'nlpos!a clé. Plano do PI' 3 - Zooa 9,j, AWflida I.Dec:llal Gomes da Cosia . -..çao, -
- 2016, em~ diJilal· CD. alll!e<do os seguines elementns: 

Regulamento; 
RalalórioSintese; 
EsUlo Aoústi:o; 
Peças Desenhadas. 

Comosmelhon!scu~. 
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Aswnto: 

Anexos: 

Ex:mo. Senhor 
Eng. -

r~lil.aüa fiO Mnbito tfo pr~w:ruo d~ alteaç3o do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul- Avenida do Marechal Gomes da Costa 

PU EXP098_Des 23.pdf; PP3_Mapas Ruido POM.docx.pdf 

c~~~n.pc;truturAc; dP Pnrtu~l. S.A. rlP li~f'l 

Nit ~~'l~~ê-ru:'~ {lo. p~r~~r riQ$ ~rvir;Q$ r.l'.~ V [ Y f r;Urig~, S(lb r '.,> ~ prt;~pQS.t~ (I~ ~~t~ração rfn ..,.Pit=~n(l rit;
Pormenor 3,. Zona Sul - Averida do Marechal Gomes da Costa .. (Pan~cer de 2016/02/10), produzido no 
âmbito da Conferênda Procedimental prevista no n.9 3 do artigo 86'? do Decreto--lei n2 80/2015, de 14 de 
maio. - que aprovou o Novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - realizada a 
10 de fevereiro de 2016 na-s instalações da Comissão de Coordenação e Desenvoivimento Regjonal de 
Lisboa e Vale do Tejo {CCOR LVT), informamos o seguinte: 

3. lndk açà<!s para a Proposta de Plano 
A Planta de Condicionantes da alteração do Plano de Pormenor 3, Zona Sul-Ave-nida do Maredlal Gomes 
da Costa (PP3) (Oes. 02) identifica todas as Setvidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 
{SARUPl em vigor na área do Plano, designadamente, a r-ede ferroviária sob jurisdição da tP, SA 
Salienta-se que nas áreas abrangidas por SARUP, aplicam--se os respetivos regimes jurídicos em vigor, que 
prevalecem sobre o regime de uso do solo aplicável por força do pr esente Plano. Esta nOf'ma será 
acrescentada no anigo 27.9 •Condicionantes" do Regutame-nto do PP3. 
Quanto ã necessidade de ficar c,onsagrado no Regulamento do Plano, que qualquer proposta de 
interve-nção, direta ou indireta, na rede rodoferroviária sob a jurisdição da lP, SA deve ser objeto de estudo 

específico e de pormenorizada justificação, e que os respetivos projetos devem cumprir as disposições 
legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação d a;S 
entidades competentes para o e feito, d~gnadamente da lP, SA. esclar~se que,~ semelha~ de outros 
rea.imes lurfdicos especificas de ordenamento Jurídico em viRor. os oaniculares e a Càmara Municipal de 
Usboa, enquanto entidade pertencente à administração pública local e pessoa C(lletiva pública, estão 
vinculados ao cumprimento das normas legais e re-gulamentars em vigor (principio da legalidade - artigo 
3.• do CPA!ll e artigo 266.• d a CRP!ll), pelo que, a s ua repetlçllo pode ser dispensada. 

4 . Avaliação Ambiental Estratêgica 
A presente alteração não introduz qualquer mod jficação no limite da área de intervenção do PP3 de 1999, 
bem como nos poligonos das respeHvas parcelas/ l ol'~ urbanos contiguos à área do domínio público 
ferroviário. 
Tal como referido no ponto anterior, na proposta de: alteração do PP3, e;ncontra-se kfe.>ntiflcada e 
satvaguardada a servidão ferroviária. 

S. Ambiente Sonoro 
O Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da EXPO 98 (PU) estabelece para a sua área de 
intervenção (que abrange o PP3 e- outros Planos de Pormenor), quatro classes de espaço que, c:onsoante o 
uso diferenciado e dominante do solo, se dividem em divenas categorias de espaço . 
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Na categoria de espaço ''Muttiuso"' são admitidos os usos de habrtação. serviço, equipamento de utilização 
coletiva, comêrtio/ restauração, equipamento turistico e equipamento de infraestrutura e serviço urbano. 
Genericamente~ o que distingue a categoria de espaço •Multiuso" da: categoria de espaço ''Habitilcional" é 
o uso dominante. Enquanto na prlme.ira a a fetação ao uso de serviços devérá sér ~ 30%, na segunda o uso 
habitacional deverá ser~ 70%. 
A alteração das categorias de espaço nas parcelas 3.21 e 3.22 de "Multiuso .. para -equipamento Turfstico'" 
e para NHabitacional" é consequência das dinâmicas territoriais1 sociais e econórrticas ocorridas desde o 
início da vigência do!:. PlaniOS da EXPO é enquadra-se na flexibilidade e trans-fe:rênda dP. áreas Mtre usos 
admitida no PU e respetivos Planos de Pormenor. 
TaJ como foi referido no relatório de fundamentação da alteração do PP3, na área de intervenção do PU da 
EXPO 98 assistiu-se a uma redução signifativa dos Serviços. e em contrapartida. a um aumento de ârea 
~teta ao~ usos de Equipamento Turi~tico e de fquipamento coletiw. Por ~ua vez. os u~o~ de comércio/ 
restauração e de habh:ação aproximam·se dos 100%, exi-stindo ainda um saldo de área em cada um desses 
usos para ating~:r os valores. do PU e os hmites máximos estabelecidos em função de uma eventual 
COOVQr$:iO de U$0$, 

Oest~ modo. a altetaç3o das categorias de espaço nas parcelas 3.21 e 3.22 ainda por edificar, ê resultado 
da as:!i-Unção dos usos previstos para cada uma de~&Js partelas1 resuttado da& dinâmicas verific.adas. neste 
terrrtório. 
Quanto à apreen~-o manifestada em rel~o à altera~o das categorias de espaço das parcelas 3.21 e 
3.22. de "Multiuso" para •Equipamento Turistico"' e NHabitaclonal• e seu enquadramento no ambiente 

sonoro no domfnio ferroviário (não adtrutindo que daí resulte qualquer acrescimo de responsabilidade 
para a lP, $.A_. em sede do respetivo Plano d~ Ação) e à necessidade de assegurar-se a aplicação efetlva do 
Regulamento Geral do Ruído quanto ao licenciamento de novas utilizações (Decreto-lei n~ 9/ 2007, de 17 
de janeiro, designadamente o número 6 e 1. do artigo 12"!), esctarece-se o seguinte: 
Conforme disposto no nJ! 1 do artigo 21.9 do Re.g-ulamento do Plano Oiretor Muniâpal de Usboa em vigor 
(PDM), no que refere ao zonamento acústico# "Toda a ~.rea do território municipal é dassi:ficada como 
zona mista t-r. 
Estas áreas não devem ficar expostas a rufdo ambiente exterior superior a 65 dB(A) expresso pelo 
indic;ador L... (diurno·entardec:er-noturno, que compreende as 24 horas do dia) e superior a SSdB(A), 
ex:presso pelo indic;ador Ln. (notumo, das 23h às 7 horas}, de acordo com o estabefec:ido na alínea a) do n.v 
1 do Regulamento Geral do !Wido em vigor (RGR). 
Tendo como referênda o Mapa de Ruído da cidade de Usboa elaborado no âmbho do PDM em vigor 
(Mapas de Ruldo em anexo). wrlfica•se que na área de intervenção do PP3. a principal loote de rufdo 
encontra-se associada ao trâfee:o rodoviário. em particular aos see-uintes arruamentos mare:inais e 
internos ao Piano: a Avenida do Marechal Gomes da Costa, a Avenida Fernando Pessoa1 a Alameda dos 
Oceanos, a Rua dos Argonautas e o Pa.~c;.eio do SáltJco {pa.r.delo ~linha de caminho de ferr'o). 
Estes arruamentos e respetivos valores de rurdo, bem como a Informação relativa :. fonte de ruido 
ferroviãrio existente na zona de intervenção do PP3. encontram~se identifK.ados na Planta de 
Condicionantes de Ruido (versão preliminar) anexa ao Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da 
EXPO 98 de1999 [PU) lllesenho n.~ 23. em anexo). 
O PU estabe&ece no Capituto III "'COndic:tonantes" do seu RegulamentoJll, as regras a respeitar nos 
projetas de edífidos e de utilz~o do espaço, com vista ~ proteçJo contra o ruido e á garantia dos nfveis 
ele c-onforto idequ;,do em conformidade com ;, legida~io vigente (i línea f} do n.9 4 do artigo 11.2 do 
Regulamento do PU). 
As parcelas 3.21 e 3.22 mencionadas no V. parec;er, locaiR:am-se na área de influênóa da fonte de roido 
gerada pelo tráfego rodovtá:rio da Avenida Femando Pessoa e da Rua dos Argonautas. Em função dos usos 
propostos, apenas -a parcela 3.22 corresponde a um recetor sensível. de acordo com a definição constante 
da atine a q) do artigo 3. • do RGR. 
Da interseção dos poligonos das referidas parcelas que faltam construir com o ruido incidente na ãrea do 
PP3 (Mapas de Ruído em anexo), condui·se o seguinte: 
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No período L.. (diumo-entardecer-noturno)_. são cumpridos, de um modo geral, os valores limite de 
exposição até 65 dB(A)1 exceto nas faixas adjatentes aos arruamentos que <onstiruem as principajs fontes 
sonoras: a Avenida Fernando Pessoa e a Rua dos Argonautas. situação enquadrável nos termos do n.i 7 do 
anlgo 12.~ do Regulamento Getal do Ftufdo. 
No perfodo t. (noturno), verif1c..se situação similar para o valor limite de exposição de SSdB{A). 
O PP3 de 1999 jâ previa uma norma no seu Regulamento (n.9 3 do anigo 16.9) com vista â redução do 
ruido gerado pelas principais infraestruturas rodoviária e ferroviária do Plano. Esta norma mantém-se na 
presente altél'õlÇão do PP3 (com a n~ria atualização) estabélecéndo-.se que: "As edificaçâê~ 

localizadas nos faixas ruid054S do Avemda do Marechal Gomes do cosro e do cominho de /etTO terão de 
prever octéscimos nos lndlces de Isolamento sonoro de ocotdo com os valores estabeleddos t10 regime 
juridico de prevenção e controlo do poluição sonora.". 
De modo a gJrJntir os niwis de conforto sonoro parJ J tO!Jiidade dJs pJrcelas JindJ por edifrcJr na área 
do PP3, propõe-se estender a aplicação da norma supracitada às edifiuções localizadas nas faixas ruidosas 
da Avenida Fernando Pessoa e Rua dos Argonautas. 
Em hcG do expoito, oomider-am.ut uti,s;fait:.Si ;s rond~ com v~u ao cumprirnant'o dos; vafon~' limite 
de expos~o ao rufdo na área do PPl. e em especifico. nas edifteações das parcelas 3.21 e 3.22, e 
satvaguardada qualquer responsabilidJde da lP} S/\ em relação ao ruido gerado pela infr.:testrutura 
existente do domínio ferrovt,5rio. e eventuais implicações nas futuras edificações. 
No Ftelatórío do Plano será acrescentado um Capítulo sobre a Caraterização Acústica da área de 
intervenção do PP3 e: demonstrada a ade(luabllidade para os usos previs.tos na presente alteração. 
O Regulamento do PP3 será complementado de modo a integrar a classificação acústica da área: do Plano 
como .,Zona M ista" tem conformidade com o disposto no n.t l do anigo 21.0 do Regulamento do PDM em 
vigor) e a estender as medidas de acréscimo dos indices de isolamento sonoro às edificações localizadas 
nas faixas ruidosas da Avenida f'emando Pessoa e Rua dos Argonautas. 

Esdarecidos os assuntos levantados, Julgamos estarem uttrapassadas as reservas colocadas à emissão do 
parecer favorável condicionado. pelo que estaremos em condições de iniciar o período de discussJo 
pública, após a deliberação de Câmara nesse sentido. 
Uma vez que os documentos do Plallo com as alterações introduzidas. não são suscetíveis de envio através 
do correio eletrónico, faremos seguir oficio com o Plano em suporte digi"tal, para vosso conhetimento. 
Com os melhores cumprimentos. 

I11 Côdieo do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-lei n.! 4/2015. de 7 de janeiro 
1fl Constituição da República Portuguesa, 7! revisão aprovada pela lei Const itucion.a.l n.il/2005 de 12 de 
agosto 

Portaria ll30-B/99, publicada no Dlárloda República -1 Série-B, n.• 303 de 31 de dezembro de 1999 

amara Municloat de LJsboa 
V<'Tclor..lurtt..,.~O 

~ ''"""''" ~, - 1q 
~d11f'llo - .. •hriM 
p;>CiJ!I!Id• ~- 1_~ i4,.0~'lt."S).I; 
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c-... iclpol de Litlloa 

Dhçio Munlclp•l de Urbanl•mo 
Oltlatltltt!IIO ci! Plartt&i:«to 
llMdo Cll! AWIItl'l!l!fll ~ 

Exmo. Senhor 
Gestor Regional Listx>a e Setibal da lP 

2809- 013 ALMADA 

....... aossa relrinde 
OOI::i:J lf' 1 t301:i .o:M:lf'TIGE3TURS&'201ü 

... 
l1•11®1G 

Assunto: Plano de Pllanenor 3 . ZlXIa Sul, A- Marechal Gomes da Cosia - Alreraçatl -

-da concenaçã>. 

Procaoo n'121PLU1201-4 N.' Roflri<lda 

L.oc;ai; Freg. Parque das NaçOes 

Na sequêrcia da Conlerêncra Procedimerllal previsca no n.• 3 do Artigo 8ii' do Oecf81o.Ui n• 8012015 de 
14 de maio - que - o Now Regine Jundico dos lnstrurnefios de GestJo Tenil:lrial (RJIGT) -
,._.., 10de..........,de 2016naCCOR-lVT procoda>se àínleglaçãonaF'nlposmde Plano, das 
ahelllÇiles perline<lles e passiveis cle serem consideredas, em função da consideta;ão dos parecaes 
das eriidacles rep.....-as dos inleft$$$ a ponder.lr e das cleci$6e$ 1Dmadas na reunião de 
concemção. jiJig<nb-se esíarem esclinci!as e ~Airapassadas as 1'8$1!1'18$ co- no V. parecer 
,.........., condicionado, e reunidas as ~ para se proceder ii -., do pe<lodo de disçu!!liO 
púbica, após deliberação de Câmara nesse sentilo. 

~ moóJ, enumos os seguintes eie!l:e.-s: 

-P...,.,... de Plano do PP 3 - Zona SoA. Avenida Malecl\al Gomes da Ccsla - Aleração • ....ao 
-2016, em_,. digial - CD, cordendoos segt*>tes ole-

~leg~Aamefl1o; 
RalalórioSinlllst; 
Es!udo AcUsli:o; 
l'eÇás llésénhadas. 

Com os melhores eumptlnenlos. 

C$ 
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Exma. SenhOfa 0.-

pre<edi moml 
r~lil.aüa fiO Mnbito tfo pr~w:ruo d~ alteaç3o do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul- Avenida do Marechal Gomes da Costa 

Diretora do Departamento de Ordenamento do Território 
Tu ri, mo d~ Pottugal1 I.P. 

Na sequên(i3 do parecer dos serviços que v . Ex, a dirige, sobre a proposta de atteraç.ão do Plano de 
Pormenor 3~ Zon~ SUl Avenida do Marechal Gomes da Costa (Documento Ref.! 
SAI/2016/1332/DVO/DEOT/FV; Proc.t 14.0 1.11/563; Informação de Serviço N.l 
INT/2016/6()5/0VO/DEOT/VC e respetivos de>pachost produzido no âmbito da Conferencia 
ProcedimentaJ prevista no n.o 3 do artigo 860 do Decreto-léi n9 80/2015, de 14 de maio, - que aprovou o 
Novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - realizada a 10 de fevereiro de 2016 
nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e V ate do Tejo (CCOR 
LVT}. informamos o seguinte: 

III. Apreciação 
Ponto3.1 
No artigo 9.9 "'Equipamento de Utilização Cole:tiva e Equipamento Turistico"' do regulamento da alteração 
do Plano de Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa (PP3) será acrescentada uma 
norma relativa à partela 3.21, especificando os usos admitidos (Equipamento Turistico com possibilidade 
de lnstalaç#o de comércio/ restauraç:Jo), de e~tordo com o O_uadro de s(mese das parcelas do PP3 que 
constitui o Anexo 1 do Regulamento, e conforme refefido no ponto 1..1.1 .. Balanço da Execu~o no âmbito 
do PP3" do Capitulo 8 "C<Iraterizaç3o e Di.lgnóstico" do relatório de lund.lmentaç-:lo da alteração do Plano. 
Ponto3.2 
As recomendações relativas ao projeto de arquitetura do estabelecimento hCRelei ro previsto para a 
pa.rcéltt 3.21~ Mo se enquadram no âmbito do Plano de Pormenor~ mas na fase subsequente da ~eu 
desenvohllmento e e)(ecuç:io. 

Esd arecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapassada.s as reservas colocadas que 
conduziram à emissão do parecer favorável condicionado, pe-lo que estaremos em condições de iniciar o 
periodo de dlscus.sâo pública_, após a dellbe~o de Câmara nesse sentido. 
Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas_, não são suscetlvels de envio attavés 
do corra:io eletrónico, faremos ieguir ofi,io <:om o Pliilno em s;uporte digiul, para vosso conhe<:imento. 

cumprimentos. 

C'kn;:tr;~; MurWip;ll dP I khn;~; 

~MIIrooc"<;l ti' '"'D 

!JI!' "ion•~IUdle,.. - "'t' 
0.. ~ dll 1'1~1C3""'.-rn.:.rwl 
c.mpoGrõii'Oe, 15 1.'1: 114~ 0991.nea.a. 

-r..l(~l!>l) !11 ~l_l UI Sla'Jor.J 
'ftWWP'J·!I~bOõi.Ç! ~ 
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Exma. Senhora 

Pon.d•ra<">do< paremes êii\liídoi 
r~lil.ada fiO Mnbito do proc;.~dim~:ruo d~ alte~ do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa 

Oiretora OepanamQnto de Ofdgnamento do Território 
Turismo de Pon:ugat I.P. 

Na sequência do parecer dos serviços que V. Ex.! dirige~ sobre a proposta de afteração do Plano de 
Pormenor 3, Zona Sul Avenida do Marechal Gomes da Costa (Documento ReB 
SAI/2016/1332/0VO/DEOT/FV; Proc.• 14.0 1.11/S63; Informação de Serviço N.O 
INT/2016/GOS/OVO/OEOT/VC. e respetivos despachos). produzido no âmbito da Conferência 
Procedimental prevista n-o n.9 3 do artigo 869 do Decreto-lei ng 80/2015, de 14 d~ maio,- que aprovou o 
Novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)- realizada a 10 de fevereiro de 2016 
nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvotvimento Regional de Lisboa e Vafe do Tejo (CCOR 
Lvn, informamos o seguinte: 

UI. Apr eciação 
Ponto3.1 
No artigo 9.~ *Equipamento de Utilização CoJetiva e Equipamento Turistico .. do regulamento da alteração 
do Plano de Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Marecha1 Gomes da Costa (PP3) será acresçentada uma 
norma relativa à parcela 3.2.1. esped flcando os usos admitidos (Equipamento Turlstlto com possfb!lldade 
de instalaç§o de comércio/ restauração), de acordo com o Quadro de síntese das parcelas do PP3 que 
constitui o Anexo I do Regulamento, e conforme referido no ponto 1.1.1 "8al~nço d~ Execuçlo no àmbito 
do PP3" do capitulo 8 "CCiraterização e Diaanóstico" do r elatório de fundamentação da alteração do Plano. 
Ponto3.2 
As re:come.ndaçõe:s relativas ao projeto de arqultetura do est:lbeledménto hot'e-leiro previsto para. a 

parcela 3.21, ~o se enquadram no âmbito do Plano de Pormenor. rnas na fase subsequente do seu 
desenvolvimento e execução. 

Esdarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas que 
conduziram 1s emissão do parecer favorável condicionado. pelo que estaremos em condições de iniciar o 
peorK>do de discusdo pública. apôs a dellbe~o de amara nesse selltido. 
Umoil vez que os; d..otumentos do Pli no com i:i ;,Iterações introdulid.as., niio são iustetíveis; de envio ilttavti 
do correio eletrônico, faremos seguir oficio com o Plano em suporte digital. para vosso conhecimento. 
Com os melhores cumprimentos. 

Ode úe Oi!o'&Ju 

Câmara Municipal de Us.boa 
~MIIIK""'* 1.1 

.., ;lml'fllO,.,. "Yil:' 

"' !lJocht l'bom,. ...,•l!l'"'ft:~t&.al 
~po~ncc J • - 'l. .. l~'>' !I!I!IU\l!Oil 

lllfliii(-.J!)S>1l79112~ 1 t.-l!lt'- •oru 
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Cilura MualtiiNII do Llslloa 
Direç:ão Municipal de Urbanismo 

t\!oir1amenl0" """""""" (bosio l!e ~~~ 

~S.Ohora 
Di18!001 Depan. OrdenamOnto Te<rilório Turismo de 

Rua """" Slva.l.cle 8 
1050 ·124 Usboa 

_,,..,_ 
Of!::i; Nt l lm ~~ES\'\IPJIE_f201i 

Assunto: Plano de Ponneuor 3 • Zona SIA. AYOnida Marechal Gomes da Cosia • Ar.eração • 

oon:t1s1o da coocenaçao. 

Processo n'121PLU/2014 N.' Roferéndo 

Local: Freg. PatqUO das Naç6es 

Na sequAncia da Con-.:ia P!ocedme.. previsJa ro n. • 3 do Artigo IJfl' do DecretD-Lei o' 8012015 de 
14 de maio- que - o Novo Rogime Ju~cfoeo dos lnstru- de Geslão Tenilorial (RJIGT) • 
ro-em 10 do iiM>reiroda 2016 na CCOR-I.VT proa!dt!u-se à in~>g~açàona~dePiano. das 
alleoçles per&lenles e passivais do ....,. consideradas. em ~ da consid~ dos pareee<es 
das - repre5erlalivas dos 1ntereses • ponderar e das decislles !ornadas na rounlâO de 
conconaçao, jlllgMdo-se eslarom esclanocilos e Ultrapassadas as reserws colooadas no V. panat 
lavor;iwl condicionado, e munidas as cocdiçees para se poooeder à al>e!lurB do periodo da discussão 
~ apos dalllleraÇaO de-(;3mara nesse senti:lO. 

De5tl modo, ell'liaoos os seguinles elemeum: 

• P""""'" de Plano do PP 3 • Zona ru, A..nida Manoc:bal Go,... da Costa • Aaetaçâo, -
~ 2016, êiii ~ digilál· CO. <Xlllleodo ós seguRes eleme<iDs: 

Reg1Aamenlo; 
Re:a1ório SiMBse; 
EslJdo Aclisli:o; 
Peças Desenhada$. 

Com os melhoms CUiltjrinentos. 
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Aswnto: 

Exma. SenhOfa 

COiiimil<ú pre<edi moml 
r~lil.aüa fiO Mnbito tfo proc;.~dim~:ruo d~ alteaç3o do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa 

Presidente do Conselho de Administraç:io do Porto de Li.sboa 

Na sequência do pare<:er dos serviços que v. E>c.i dirige. sobre a proposta de aru~ração do Plano de 
Pormenor a, Zona Sul - Avenida do Martth.ll Gomes da C.Osta (PPa), produzido no âmbito da Conferênda 
Proçedimenta:1 prevista no o.2 3 do artigo 861? do Decreto-lei n9 80/2015, de 14 de maio, - que aprovou o 
Novo Regime Jurídico dO$ Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - realizada a 10 de fevereiro de 2016 
nas instalações da Comissão de Coordenação e DesenvoMmento R~onaf de Lisboa e Vafe do Tejo (CCDR 
LVT), e concretamente sobre a necessidade de corrigir a marcação da área de jurisdição da APL na Planta 
de Condicionantes do Plano (Desenho n.9 02), esclarece--~ o seguinte: 

Não obstante_, esclarece-se que todas as Servidões Administrabvas e Restrições de Utilidade Pública 
(SARUP} e outras condicionantes válidas na área do PP3 encontram-se assinaladas nos Desenhos 01.2 e 02 
da presente proposta de Plano. Estes elementos fundamentais foram acrescentados em relação à lista de 
peças desenhadas da versJo do PP3 de 1999. 

Conforme referido no Relatório do Plano~ o PP3 inicial não dispunha de P1anta de Condicionantes, 
aplicando-se na área do Plano, as disposições constantes no .. capitulo III - Condicionantes"', do 
Regulamento do Plano de Urbanização ela Zona de In tervenção da EXPO 98, relativas a servidões, reservas 
nacionais. resuiçOes de utilidade pUblica e outras condicionantes, por sua vez ldendflc::adas nas 
COffespondentes Peças Desenhadas n.OS-04 e OS do PU à escala de 1:5000. 
Também conforme referido no Relatório do presente Pl.lno, houve um trabalho prévio de -ificaç~o e 
atualização das SARUP e outras condicionantes com incidência na área do PP3. oor sua vez assinaladas na 
Planta de Condicionantes, que identifica as SARUP e na Planta de Implantação - Condicionantes, que 
identifica outras condit:ionantes.. 

Metadofoglc:ameme foram consideradas as Servidões Administrativas e Restr~ões de Utilidade Pública 
(SARUP) do PDM em vigor, uma vez terem sido validadas em sede de concertação com as entidades da 
wtela e cujas atualizações têm sido solicitadas anualmente às respetivas entidades. 
As âreas sob a jurisdição da APL e as parcelas que toram desatetadas do domínio pUblico marit imo. 
identificadas na Piantâ de Condicionantes da alteraçâo do PP3, correspondem ~ deUmitação constante do 
Decreto-lei n..t 75/2009 de 31 eX> março .. desconhecendc>se posteriotes alterações a este diploma. 
Sobre e5te aspecto~ e conforme regisu do na Ati da Conferénci;, Proc-edimenul, a APL. ficou de enviu o 
seu parecer formal à Câmara Municipal de Lisboa. assim como, a planta com os limites devidamente 
identifitcados .. o que não se verificou até à presente data; peto que somos a concluir que o enqtRdr.amento 
e a justificaçlo apresentada pela Câmara Munk:ip.al em sede da Conferência Procedimental foram aceites 
por essa entidadé. 
Acresce referir que as Plantas que identificam as SARUP e outras condicionantes na área do PP3 serão 
retificadas e/ou atuallzadas em conformidade com os pareceres emitidos pelas demais Entidades 
competentes no âmbito da Conferência Procedimental do presente Plano. 

1 



O Regulamento do PP3 irá remeter apenas para o Regulamento do PU a aplicação das disposições 
referentes ás condicionantes de infraestruturas, por sua vez identificadas na Planta de Implantação -
Condicionante-S (Oes. 01.2) do presenl e Plano. 
No ~u~ refere ~s SARUP, ser~ acrescentada uma norma no artigo 279 - •eondicionante-s" do Regulamento 
do PP3, salvaguardando que nas áreas abrangidas por Servidões Administratl.as e Restrições de Utilidade 
Pública, aplicam.-se os respetivos regimes juridico.s em vigor. ~ue p(evalecem sobre o regime de uso do 
solo aplicável por força do presente Plano. 

Esclarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas co4ocada.s à emissão do 
parecer favorável coodidonado, pelo que estaremos em condições de iniciar o período de dlscuss~o 
pública, após a deliberação de Cá mar a nesse sentido. 
Uma vez que os documentos do Pl.mo com as alterações introduzidas. n~o s~o suscetíveis de envio através 
do correio eiEtrónico, faremos seguir oficio com o Plano em suporte digital, para vosso conhecimento. 

~~ores cumprimentos. 

Câmara Munic~ W Us:boa 
""""1\ll.ln.u.li 'lllrul~ltll 

")ecaTtlmc<'lO R ~~,.._-jo 

~d~PI~,..~·'-""",llfllli 

"""C''G'".._,"' lS "( . J..C').099USI!t()j 
• -r..h•l!i1,H7jJP.O"!'Mil•l~.r ... ....,o;; 
-...t.P~ lhQD;3, ... a'l'l ft-1111 

El 

' 



Cilun Muolclpal olt Llslooa 
Oireçio Munitipal de Urbanismo 

Ci!olrtatnei'IIO ele~ 
~-PW!~~ 

E.xma, S.OhO!i 
Prasilonle Conselho de AdmlniS!raÇaO 
do PoM ele Ll•boo - APL 

Gare Maritima de .Aicanlara 
1350-J55lisboa 

"'" 21-ti .ZOIO 

Assunto: Plano de Poomenor 3 - lena ~. AYeni<fa Marechal Gemes da Costa • Allerllção -

~ dacon:ertaçao. 

Processo n' 12/PLIJ/2014 N.' Reftrência 

l.oeal: Freg, Pa.que das~ 

Na ~a da CCflleftrca Proced-prevista no n! 3 do Artigo 8& do Decrefo.lei ri' 8012015 ele 
14 ele maio- que- o Novo Regime Jurtdico dos lnstru11lE<11lio ele Gestão Tenílorial (RJIGT)
,._em 10 de fe"""*'> de 2016 na CCOR.t VT procedeu-se à ln~ na Propoota de l'lano, das 
a'lefliQÕOS pertinentes e passlwis de ....., considetadas, em funç4o da consideta;ao dos pa'"""""' 
das enlila:les ~as dos in!etases a ponder.ir e das decis6es lomadas na reuni~ ele 
~. julgando-se estarem esda<a:idas e ult<apassadas as reservas colocadas no V. pan!CI!r 

f;!"l'MM IQI'I(ijçiQnJdQ, t mmidi$ <§ ~· Pil!a se ll!OQeller ii al1e!lura do oerio<lo de di:;çussão 
plbica. após delibeta,ão de Cãmara nesse sentido. 

IJeSII modo, enl'iarms es S!!QUinte~ aleln!niO$: 

- PoQPOS18 de l'lano do PP 3 - Zona S., Awnida -ai Gomes da Costa - Aler.>çao, -
-2016, em "'110'10 digilal -CO, CXliMndo cs segunesele"""*>s: 

Regulamentn, 
Relallir'<> Síntese: 
Es1udo Aoústi:o; 
Peças Oe$enhadas. 

Com os melhores cumpriDooios, 

cs 
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Assunto: 

nbomte:.pt Ana Wever 

Porltle•~çao ~ pc~tt-let~ elritido!> t:m ~ d<J cOtlfert?ocü prO(.edi:~l 

realizada no ãmtuto do procedimento de afteração do ptano do Pfano de Pormenor 
l. Zona Sul - Awnida do Marechal Gomes da Costa 

Oi:rPtnr-"1 ri~ Admini~trnç.ln da. RPgi:io Hidrng..ifir.a do TPjn P Opo:. t p 

Nit ~~l_lnê-ru:'~ {lo. p~rl?'(~r ®$ ~rvir;.,~ t;l',-''~~ V E" v f r;Urig~. ~br~ ~ pn;apQS.tÍ' (I~ :alt~r?Ç~Q 00 ..,.PI;:.nQ t;it;
Pormenor 3~ Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa* (Documento Ref.i 5003333-201601· 
ARHTO.DPI; Proc..9 ARH.0001.2016), produzido no âmbito da Conferênda Procedimental prevista no n,!l 3 
do artigo W do Decreto-lei n9 80/2015~ de 14 de maio. - que aprovou o Novo Regime Jurid;ro dos 
lnstrumemos de Gestão Tenitoriai (RJIGT) - realizada a 10 de fevereiro de 2016 nas instalações da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de t.i.sboa e Vale do Tejo (CCOR LVT}, informamos o 
seguinte: 

Análise da proposta 
· Implantação 
Quanto à necessidade de deslocar para norte a construção prevista no lote 3.01.01 de modo a deixar de 
estar abrangida pela zona identificada tomo suscetível a inundação por efeito de maré, e de afetar toda a 
área não edifiCada dos lotes a zona verde com capacidade de retenção e absorção/ infiltração de águas 
pluviais, esclarece-se o seguinte: 
De acordo com os artigos 20.9 ~ 21.!:' do R~gulamento do "'.Plano de- Pormenor l , Zona Sul - Avenida do 
Marechal Gomes da Costa .. (PP3~. a configuração geral e o alinhamento das edificações podem ser objeto 

de ajustamentos e alterações. 
A$ zonas com suscetibilidade ao efeito de maré dire to enc:ontram·se tdentiffcadas no Desenho n.P 03.4 -
•Extra to do POM em visor • Planta de Ordenamento· Riscos Naturais e Antrópicos 1 .. , que o conjunto de 

oecas desenhadas da alterado do PP3. 
Nestas áreas serão aplicáveis as dispo.sições do n.2 7 do Artigo 132 e do Artigo 22.2 do Regulamento do 
PDM. sendo apenas interdita a ocupação do subsolo (sal·vo as exceções previstas no n,i 2 do artigo 22.2 do 
RPOM). 
No Regulamêilto d~ aneratio do PP3 Sêr~ atresCé~tadO um artigo $1>11re diiPOii(lleS finais, Mde se rar~ a 
remissão para o PDM em vigor, das situações omissas no presente Plano de Pormenor, salvaguardando-se 
deste modo. entre outros, o cumprimento das disposições relativas à ec:fjficação nas zonas com 
su.scéptib!Udade ao efeito de maré. 

·Planta de condicionantes 
Quanto ã necessidade de delimitar na Planta de Condicionantes, as ãreas de risco de inundação por efeito 
de marê, para a~m da margem de domínio hídrico de 50 metros jâ marcada, esclarece--se: 
A Planta de Condicionantes (Desenho n .2 02}, deve identificar apenas as Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública (SARUP) em vigor, que possam constituir limh:ações ou impedimentos a 
qualquer fa<ma espedfica de aproveitamento (conforme alínea c) do n.t 1 do Artigo 107.• do RJIGT). 
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Metodologicamente, para a elaboração da referida Planta, foram consideradas as SARUP do PDM em 
vigor, uma vez terem sido validada.s em sede de concertação com as entidades da tutela e cujas 
atualizações têm sido solicitadas anualmente às respetivas entidades. 
Sallenta·se que o anlgo 21' • •eondiclonante(' do Regulamento do PP3, se~ complemerttado com uma 
norma salvaguardando que nas áreas abrangidas por SARUP, aplicam--se os respetivos regimes jurídicos 
em vigor, que prevalecem sobre o regime de uso do solo aplicável por força do presente Plano. 

No que refere às zonas com susceptibilidade ao efeito de maré direto. por não constituirem SARUP, não 
devem ser re.pr-esentada•;. na Planta dê CondidonantéS do Piano. 

N~o obstante .. e conforme referido no ponto anterior, as áreas com susceptibiltdade ao efeito de maré 

direto e-ncontram--se delimitadas no Desenho n.9 03.4 - "Exttato do PDM em vigor • Planta de 
Ordenamento • Riscos Naturais e Antrôpicos 1•, que constitui um elemento anexo da Alteração do PP3, e 
no Regulamento do Plano ~er~ a~utelado o cumprimento da~ di.~p®çOO~ relatilr.l~ à edificaçjo nems 
âreas, de acordo com o estabeCecido no POM em vigor. 

• RegulaMQnto 
Quanto a necessidade de, no regulamento. identificar as construç-ÕeS dos lotes 3.35 e 3.01.01 como 
('!;t:Jndo sujeitõls a autoriZJião de utilização do dominio hidric:o (fai>ea de 50 metros} e os restantes lotes 
situados em lona inundável como estando sujeitos a parecer no âmbito dos recursos hídricos. esclarece
se: 
Conforme referido, todas as SARUP em vigot, deslnadamente, as áreas do Oomfnio HJdrico, enconttam·Sé 
assinaladas na Planta de Condkionantes do PP3, e a aplicação dos respetivos regimes jurfdjcos em vigor, 
prevalecem sobre o regime de uso do solo aplicável por força do presente Plano. 
As Z041as inundáveis também se encontr am de[imitadas na correspondente Planta do PP3 - Desenho n.-'l 
03.4 - '"Extrato do PDM em vigor - Planta de Ordenamento • Riscos Naturais e Antrôpicos 1•. estando 
sujeitas à apligção das disposições definidas no PDM em vigor parQ estas áreas. 
Por Ultimo acresce referir que. à semelhança de outros regimes jw-idicos espeóficos de ordenamento 
jurfdico em vigor. a Câmara Municipal de Lisboa enqua.nto entidade pertencente à administração pública 
local e pessoa cotetlva pública está vinculada na sua ati'lidade ao cumprimento das normas legais em vigor 
(pri.ncipio da legalidade- artigo 3.2 do CPAUJ e artigo 266.! da CR~). p-elo que. a sua repetição pode ser 
dispensada. 

As restantes questões elencadas no V. parecer são matéria de projeto e não de Praoo de PormetW)r, pelo 
que n~o ser:lo consideradas em sede da a~eraç~o do PP3. 

Esdarecidos os assuntos levantados, julgamos estarem uttrapassadas as reservas cotocadas à emissão do 
pa.rer.er favo~vel cond•clonado, pêlo que estaremos em cond içfM:!s. de iniciar o período dé dist:us.~!$o 

pública, após a delíberaç:lo de ~mara nesse sentido. 
Uma vez que os documentos do Plano com as alterações introduzidas, não são suscetiveis de envio através 
do correio etetrônico, faremos seguir ofício com o Ptano em suporte digital. para vosso conhecimento. 
Com os melhores cumprimentos. 

W Códtgo do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto·Lei n.9 4/2015. de 7 de janeiro 
111 Constltuiç.So da República Portu.guesa. 1• revasao aptovada peta Lei Constitucional n.t 1/200S de 12 de 
agosto .. 
amara Munkipal de US.boa 
uo "'t~O MvrKll .... -,0 

"'" 'T*"''' lo d ,. I•) 
~dl'l'l- •..rt~~:tll~ 

r '"CX>Gr.lr.c-~ .... t "f 74') O'l'llJSI!IOj. 
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c-. Muoiclpal olo Lllbta 
Olreçla Municipal de UrtJa_nismo 
~ele~ 
IÃ'ã. PI~ 1lnWill 

~!!!}!!,~ 

Presi1eme do Consello Dlre!No do l..alloratOOo 

e.trada da Po<tela-z...rb.!~ 
Apa11ado 7586 
2610- 999 AMAOORA 

Assunto: Plano de Pormenor 3 - Zma SUl, A- Marechal Gemes da Coota -~ -

coràJsao da co""""'Çl'o. 

Procosso n'I2JI'I.U/2014 N.- Relerincio 

Lccal: Freg. Pa~que das NaQOes 

Na SOQ!Iêrda da Colle<encla P~ CQV!sla no n. • 3 do Migo 86' do ~ rf 8012015 óe 
14 de mai>- que - o Now Regime Juriõco dos mtnrnenlns de Gestão TerriiDrial (RJIGT) -. 
realizada em 10 de fewníro de 2016 na CCOR-L VT procedeu-se a integraÇão na Proposla de Plano, das 
aite<açlles per1inenles e p;ISSÍYe~ de .....,. consídeladas, em função da <Xl<lSideraçêo dos pareceres 
das enidades <epresenCallvas elos ln1ereses a poncler.lr e das dEdsóes tomadas na reooião de 
~. ~" mwm m~ e u!~i$ aJ rvHm~ ~ ~ ltleliM 
parececes, e reunidas as oondições pn se I)IQCeder à aleture do periodo de ~ pid:a. apào 
daliber.>çlode Câmata nesse senld>. 

Oeste mxb. enviamos ossegWttes eFer1tetios: 

- P,Cijlillta de Plano do PP 3 - Zooa S.., A"""ida Ma<ecl1al Gomes da Cosia - Alefação, ....,...., 
NO<emb!o ~1o, em SICJQ<Ie digital- CU, adendo os segudes elemenils: 

Rfgúamenlo: 
Relo16rio Sinese; 
Esludo Acu.OCO: 
~ Oesenbadas. 

Com os melhores~. 

cs 



Cúlala Monlclplllo llliloa 
Oir!Çio Municipal de Utbanfsmo 
~ot»~ 
~&. Pf3Matl'lft!ID ~ 

f~S<!nhorª 
Plesidonle Adminisbação RegionaiSa:lle ele l.lsboa 

,.,._ ....... 
tw. ~Unidos ela Améri':a, 77 
17 <19 -096 Lisboa --OIUI H' 1 1318DU'TIOE~16 ""' 21·11·2016 

Assooto: Plano de f'llmlenor 3 - Zona Sul, Aveoicla Marecbal Gomes da Cos!a - Alte<ação -

~da coneenaçAo. 

Processo n' 12/PI.U/201• N.' Rolerfncia 

Local: Frog. Parque elas~ 

Na sequência da Conle<ência Procedimo!ral pmvlsta ro n.' 3 do An!go 8&' do OecmtoUi n• 8012015 ele 
14 de maio - que - o NoYO ~ Juridico dias lnstnJmer'Oos de Gestão T-al (RJIGT) -. 
""""'e'a em 10 de fe>le<á'ode 2016 na CCilll-!.VT pro<:l!deu-se a in1agtação na l'!oposla de Plano. das 
3le<ações per1ilenies e passiwis de ....., consideradas. em função da conside<ação dias pareeeces 
das ~ represen&a:ivas dos iuten:ses a ponderar e das decisões tomadas D4l reunião de 
concertaÇao. julgandi>se estarem -..:idas e IIi!~ as reservas colocadas nos re,_ 
- '~ l1ll QOI14i~ pn H ~r~ iWiltl ® ~ dt ~!1';\1$$10 P~~~. llPio! 
delll:oeração de c.nara nesse sen!idio. 

Oeste 10000, enmos os seguinreselensBJS: 

- l'!oposla de Plaro do PP 3 • Zona Sl.l, Avenida Marecilal Gomes da Costa - Meração, '"""" 
-2016, em "''JJO1e •1-CD,-os $OijUÔÚ$ elomeniOo: 

Regulamon1o; 
Rela1órioSin1ese; 
e.tJdio Acústl:o; 
~Desenhadas 

canos melhoo!s cumpcinerllos, 

cs 



- Moolclpldtllsboa 
Direção ,,IJnicipal de Urbantsmo 

DIDntnemoO!~ 
Oit"âl~~~ 

GafpQs NalUral- Distribuíçáo 
o.pa.umonto ~do Alivoo 

Ao e/ S.. Eng. 
Rua Tomás da Fonseca, T omt C - Pilo 6 
1600 - 204 Usboa 

...... --CWIWN' 11319A:fttPTIOI!SM .!l.ta:n& 
... 
21·11-201& 

Assunto: Plano de f'ormenol 3 - Z<na Sul, Avenida Marechal Gomes da Cosia - Alteração -

~d·~ 

Proc:euo n'121PLUI2014 N.' Rof

Loool: Freg. Patquo das Ilações 

Na seqoê<lCia da Confe<ênc:ia ProeedÍ11'11!!U p!OYisla no n! 3 do Artigo 86' do Oecreb>l.ei o• 8012015 de 
14 dt! maio - que-O NOYO Regjnle JwidiOO dos lnSUumenlc6 dt! Gesl30 Tenblal (RJIGl) -, 
~em 10dele-de 2016 naCCOR-lVT p~ àinillglaçâo nal'l'oposladt! Plano, das 
aleraçolos pertinentes e passiveis dt! """"' consideradas, em flrlç<!o da consldê<ação dos pa-.s 
das - represerD5Yas dos inl8<8ses a ponderar o das doâsõos lomadas na reunião de 
oonc:er1açao, julg8fldc>5e es1arem esclaecidas e u1b'4ffi>adl!S as resavas colocadas nos releroos 
Ri'M!§, t reunidA as !;OOdi\lOe$ ~ 1e ll!Wtder à iillertiR do li<iÓ1dO de di~<;~ pública. m 
deAI>aação de Càma1l nesse sentido. 

De9l8 modO, en<Mmcs cs segulnleS elerm'cl$: 

- f'nlllos1a de Plano do PP 3 - Zona Sú. A- Mareálal Gomes da Cosla - Alle!ação, -
No- 2016, em """""'cfgilal-CO, conleudo os seg<Des ele,_ 

~ulamenlo; 
RalalórioSintasa; 
EsúJdo AciJstico; 
Peças Oesetiladas. 

cs 



- Mllllicfloal • Lillloa 
Di'eçâ M•nltlpol de Utl>anlsmo 
~O! PlaJ:aue.rto 
tlfl!Jod! ~ lrrt\orial 

Exmo.~ 

Direlllr Geral de Rsanos da Oelo$a Nacional 

Av. Ilha da Madeira, I - 4'. Piso 
1400. 204lislloa --OiiCioN' 11J231(;R!DpTJGESJt.I~Sê:®tS 

Assunto: Plano de Potmenor 3 - Z<»a SoA, Averida Marechal Gomes da Costa • Allerat;ao -

c:oociJsão da oonc:snaçh 

PrOctU611' 111PLUI201l N.' Rêlõ1'6111ii 

Local: Freg. Parque das Naçôes 

Na sequêrcia da Conferencia Proced- previstl no n.• 3 do Migo 86' do Decreto-lei n' 80/2015 de 
14 de maio - que """"""o Novo Regime Juridico dos lnslrunnentos de Geslao Terrilorial (RJIGl) -. 
re31izada em 10 de leverei'o de 2016 na CCOR-t VT p-.se à in~ na Ptopcw de P!Mo. das 
all!façlles pertinente$ e po$$lveis de serem ansideradas. em fooção da oonsic!eraçto dos pa,...,.. 
das enlidades represetUIIvas doo 111e!e5eS a ponderar e das deasões tomadas na reunia. de 
concetlaç<\o, julgando-$e esaarem esdan!cidas e u~ as reservas colocadas oos releódos 
pareceres, e reunidas as a>adiçlles para Sê p<OCeder à -. do poriodo de diswssão pública, apôs 
~de Càmaa......., se!llido. 

Oeste modo, enWmos os seguintes elemCih: 

• l'nlpo5.1a de Plano do PP 3 · Z<»a SoA, A~ Mandlal Gomes da Costa • Aleração, .....00 
NoYembiO 201~. em !IJI)OI1e illg1lal· CO. conlendo os segW1Ies ele-. 

Regulamen1D; 
Relalório Síl>le$8; 
Estudo Acüstlco; 
Peças Desenhadas 

Com os melhores cu~. 

cs 



,,, 
- . ........ Usllea 
O~ Munl<lpal de Urbanismo 
~mo d!.Pia:'!er.l!ao 
tMdo de PUnt;r.ncr;~t 1iorrWill 

~X~. $!o!li!Q[ª 
Plesiden:B da Comissao EIO!Cutiva -Va!cnul 
Ora. 

...... 

Pfatalorma Ribeirinha da CP 
Estaçao de Mercathias da Bobadela 
2696 · 801 S.Joi!o da Talla --OIIW lf 1 l32S.(;ft'[JI'T/Of3nJM.!!l016 

... 
21·1 1·2010 

Assunto: Plano clB Pcnnenor 3 • Zona Sul, Avenida Marechal Gomes da COSiil • Al\emçã:> • 

-da conc:ettaçAD. 

Procaso n'121PLUI201C N.' Rel

loal: freg. Parque das Nao;(le$ 

Na sequência da Conledoda Procedll1ll!lllal preVISta .., n. • 3 do Ar1!go 86' do lle<:tetr>-la tf' 80120 15 de 
14 ele maio- que"""""" o No'IO Rogime Jurídico elos lns1Nmen!DS de Gestao Te<rilol1al (RJIGT) ·, 
re-. em 10 de fewleílo de 2016 na CCOIR VT procedeu-se à iriegraçào na Proposaa de Plano, das 
alleralõeS pelti.-s e passiYeis de ,..... conside!adas. em função da considoraçio dos pareawes 
das enlidades repr....- dos .,....... a poocler.ir e das decisóes tomadas na "'""ião clB 
~julgando-se estiWeln ~e~ as .....,. .. co- nos refefüJs 
pare<:ere!, ' ~ 1!$ wnl!i~ p;n lit ~ à liWii.lri 110 gerlQdo <!e dilç~ IIÍI!I4ica. ai>Õ$ 
de!lletaçao de CM1ata ...,... sentido. 

~ IIIXb. enviamos os~mes ~ 

· Proposla de Plano do PP 3 · Zona S., Avenida Marechal Gomes da Costa • Aleração, IIOBâo 
-...o 2016, em supo<~e digílal- CO. OO<llendoos segui-lles e1eme.-

Regljamenlo; 
Relatório Sinlese; 
Eslldo Acústb>; 
Peças Desenhadas. 

Com os melhores~. 

cs 



~~íl 
~ 

Cilun M•lclpal llo t.lüGo 
Oirtçio Munidpal de Urbanis-mo 

~mentode Ptaoa..-.ento 
~ 0t PWieamectD 1erdlcrill 

Rua O • Edilicio 120 
1700 • 008 Usboa 

_........,. 
Olicio,.., 11326 iCJAIDPTIGESTl..IRSE.'Xl1S 

o.e 
21·'1·21>16 

Assunto: Plano de f'oonenor 3 · ZDna 51.1, A>erila Marechal Gomes da Cos1a · Alteração · 

"""'*'<ão da~ 

Pí'OééHó íl' 12JPLUI201• N.' Réliiêiíéii 

Loc•t freg. Pa111ue das Nações 

Na sequêrocia da Coofe<ência P~ preyísla no n.• 3 elo Alllgo as-elo Oecret<>lei rf 8012015 de 
14 de mai> - que- o Novo Regíme Mc!ico dos lns1nlnentos de Gestâo Tenilorial (RJIGl) •• 
realizada em 10 de f!M!miro de 2016 na CCDR-LVT pnxadeu-se à ln~~~graçJo na Propcsla de Plano, das 
alter.w;6es po<tinentos e passivels de .....,. consi1e<adas, em função da oonsideraçJo dos pareceoos 
das eolidades represeri3livas dos n...ses a poodelar e das deàsOes lomadas na reooião de 
concer1ação, ~ esllorem escf<n<:lfas e ulln!passadas as ....,..as ~ nos relerilos 
parec:e<e$, e reuMias as condiç<le$ par.~ se ~er à abel1ura elo periodo de cllscussão p4)tii:a. após 
dei~ da camara-senticb. 

Desle modo, enviamos os S8]1inles elemenk>S: 

• Proposla de Plano do PP 3 • Zona &.1. A'""'ida Mim::hol Gomos da Cosia • Aleraçáo, YOr>ào 
N<NOI!Do 2016, em SIJIXlfledigital · CO, coolendoos sego.ires e~em.-: 

~tl. 
Relalório Sln4ese; 
Es!udoAoúsli:o; 
Poços Desenhadas. 

cs 



CUMa MOftici,al de llslloa 
O~ Mdftltipal de Ulllanismo 

Dl!oarUmenlo ~ P!aoNa.eno 
~· Pà~ leaiGril1 

Exma.~ 

-daMobUidadeodosl t .. _l P. 

Av. das Faças Armadas, 40 
1649-022 Lisboa --(Jiçi:l N'" 1 t317 .c:::A1)Pl'IG~6 

Assunto: Plano de I'Otmenor 3 - Z<lna Sul, Averóda Marecl>al Gomes da Costa - Alteração -

~da COOC8I1liÇio. 

Pmceuo n'121PLUI2014 N.' Reruti\CII 

Loçal; freg. Parque das Nações 

Na sequêrcia da CoolerBncia Procedimenlal pcevisla no n.' 3 do Artigo W do Decrelirlà rf 8~15 de 
14 de maio - que -o Novo Regine Jundico dos lnslntmen!OS de Gestão Tenít>t1al (RJIGT)
l1<lizada em 10 dele~ de 2016 na CCOR-LVT procodfu.se à lntagração na Propos~a de Plano, das 
allenr;ões pertinenii!S e pa<>lve!s de se<em ~ em função da considetat;ã> dos pan!C8!W$ 

das enidades ~ dos .-esses a pondEfao e das deasões tomadas na 19União de 
conceriaçõD, julgardo-se estarem - e ul~as as reservas oob:adas nos referü>s 
pBI'OCeleo, e reunidas as <Xllldições panJ ,. proceder á - do perlodo de di$CU0$6o pública. apó$ 
~deeãm;n,.......,tido 

Ooslemodo, en.....,.oueguinles elei""*"' 

- Proposm de Plano do PP 3 - Zona StJ. AI'Mida 1.\W:hal Gomes da Costa - Aler.lção, Y01Sà> 
Novembro 2016, em SlljlOI!Billg!lal- m . conlenClO os segurt1e5 elemellbS: 

~-Rolattl<io SínlllSe: 
Estudo AQ)sti:o; 
Peças Desenhadas. 

Coolos melhores cump>net*>s, 

cs 



- MOlllcipltlllls~oa 
DireÇjo Munltlpal de Uri>anlsmo 
~o óefll:._ll'tiO 
~ Ck ~!'INIIIIIO lcmlcrJI1 

~~rí! 
Pn!silen!B do Coo:ello llireti110 Adm. Central 

Av. do Blasil, 53 Patl!UO da Saúde • Edific:io 16 
1700 • D53 Usboa --I'Jlim N' 1 t32eJCRQ'TICE~1; 

Auunto: Plano de Potmenor 3 · Z.X.. Sul, Averida Marec:lli!l Gomes da Costa - Alteração -

cooáJsAo da conc:ertao;ão. 

Procaoo n'12n'LU/2014 N.' Referén<ia 

Local: Fteg. Parque das NaçOes 

Na sequAncia da Conle<encla Prooedirrencal prevista no n.• 3 do Artigo 86" do lleclebH.ei n' 8012015 de 
14 de mab- que_, o No110 ~ Juridlto dos lnstru- de Gestão Tenbial (RJIGT) ·, 
,._em IOde-de2016nacaJR-I.VT ~ a in1Bgra;ãonaf'nlposlade Plano, das 
alrerar;óes pe- e passiveis de ....., consideradas. em !unção da ax>sidera;ão dos parea!<!S 
das edidodes represenlativas dos lríeresses a pondeB e das decislles tomadas na reuni<lo de 
~ julgandcHe estarem esdinc:idas e ~as as......,., oolocada5 noo releiloo 
pan!CO<OS, • reookla$ as condl9i)e$ pa<a se pmçeder à aba1ura do periodc de diS<USWo pioblica. ap6s 
~de CM>ar.t nesse sentidO, 

a.-tmdo, envi<lno:l os seguiniM8lemMios: 

• Proposla de Plaoo do PP 3 • Zona Sd. Avenida Mao!chal Gomes da COsta • Aletação, wrsão 
~ 2016. em "'Póiie <figaãl· co. a.nteodo os seguimos elê"""*iS: 

Regulamenlo; 
Relabirio Sinlese; 
Esludo AcUstXxr. 
Peças Oesenhaola!l. 

cs 



..,_ 

Câllln . ......... Uslloa 
Oireçie MuniclpaJ dt Urbanis:mo 

t::ie:la!Umemo de Plaaeamwno 
~de f!b~tne!"CCD lenilcrill 

"""'"' 

Ex~SçnhQra 

Oireoa Geta1 dos Eslii~IE<imeoiDs Escolares · 
OGesiE 

Pral;adeAivalade, 12 
1749. oro Usboa -~llf\t))0~~1i 

Assunto: Plano de Pormenor 3 • Zona Sd, AYerld3 t.!anlehal Gomes da Cosia • Alleraçllo • 

~d·~ 

Proeeuo n' 12JPI.UI2014 H.' Refetincio 

l.Deal: Freg. Parque das Naç>lleo 

Na seq-.lincia da c.nr..tncia ProcedWnenlal pre~~IS1a no n. • 3 do Artigo 86' do Decreó>l.el tf 80/2015 de 
14 de mai> - que_. o NO'IO Regime Jundico dos lns1Mnentos de Geslllo Terrilcrial (RJIGl} ·, 
realitadaem 10de -de2016naCCOR·LVT ~se à integração na Proposlade Plano, das 
altefa;ões pertinenles e passiveis de serem ansidefadas, em funçào da consideração dos pareceres 
das eRidades represenlilbvas dos inereses e pondErar e das deci5<les ID...S.S na reuriáo de 
conceo1aÇ&o, ~ estarem esd<nddas e ulltapaSSadas as ......as coiD:adas nos referidos 
pa"""""', e reunidas as oonã.ções pn sa pmcedl!t à aber!ura do periodo de disatsSto pública, após 
dellllelaÇaOde ~nesse senlldO. 

llestlliiiXb, envialll05 ns 5eQ\ÍIIIes elerrallm: 

• Proposla de Plano do PP 3 • Zona 51.1. Aveolda Miecllal Gomes da COSia • Ale<açOO, versao 
N~ 2018, êiii $Ujiéií1ê digllãl· CD. ó:lõlêiidõ 6S SêP'olõõ õlimô-

Regljamenlo; 
Rela1órioSinlese; 
EsludoAcúslia>; 
Feças Desenhadas. 

Com os melhores CllllÇiineniDS, 

cs 



... _ 

• C- llulllcipal* Lillloa 
Oir~ Municipal cft Utllulsmo 
~~~~~ 
DWdo de: PI~ 1lmlorial 

EICJIIil. Seni>J<J 
Direua Geral da [ftçao Geral do Parimónio 

....... 
Palâcio Nacional da Ppja 
1349-021 Lisboe 

""' 21-11·21>18 

Assunto: Plano de Pormenor 3 - lena SoA, Avenida ~hal Gome$ da Cosia - Alleraç3o -

c:oncúsão da ooocenação. 

Pr<>c=-so n'12JPLlN2014 N.'RIIflrlnáa 

L.ocol: Freg. Palq\IO das Naçees 

Na seqJência da Coofonlncia- Pl&'~s1a na n. • 3 do Artigo llô' do Decte...ui fi' 8012015 de 
14 de maio - que O!lfO'IOU o Novo fle9ine Jurldico dos lnslrumentos de Ge$100 TenDia~ (RJIGl) -. 
realilada em IOde le-de 2016 na CCOR-LVT procedeu.se á inlegraçáo na Proposta de Plano, das 
alleoaçóes pertine~ e pass!ve;s de ...., cons-. em função da oonsideraçao dos pareceres 
das Mlilades ._Uiivas dos lnleceses a ponderar e das c1eos0es lomadas na reoiÃO de 
concenação, jiJigarõ>se estirem e$dal!dda$ e ul~s as ,_... c:ob:adas nos ~ 
pareceres, e reunidas as oond~ W<' se p!ÇÇ8<j@f ii ~ d9 ""'* !lQ ~ Q'lbliç;!, ~ 
deiberaçllo de camara nossa sontido. 

Oesle lllldo, envialoos os seguiUes ele!lliDDs: 

- l'lopo61a de Plano do PP 3 - lena s.A, Avrila Marechal Gomes da Cosia • Alletação, .,..rsão 
No-2016,.., _.. digilal -CD. coutondo oo segúnles elemenDs: 

Regulamento; 
Relallrio Sinlese; 
EW:Io Acúsllco; 
l'l!ças IJeseMadas 

Cem os melhores~, 

cs 



... _ 

- Mmlclplile Uolloa 
Oirtção Municipal de U.rbanitmo - "'"""""""' llrSio de P!ao!~ ferriJilrill! 

, _ _ §enhQr 

Presilente do lns1ilu!DCoose!vaçac>Nall.leza e elas 
floreslos • ICNF 

1 050 · 191 Lisboa ,.,_ 
~N> l tllf~JÇESTI,~:~Si:®ti 

AsSWito: Plano de Poonenof 3 • Zooa SUl, AV<!rida -ai Gomes de Costa • Allera<;ão • 

cordtsão ela conca1ação. 

Processo n'12JPlUil014 N.' Relerineio 
LAxoJ: F:eg. Parque elas Hac;ilos 

Na sequê<lcia da eoor.rencia Procodimerlal previSia no n. • 3 do Migo 86' do~ n' 8012015 de 
14 de moi> - que "'"""" o Now Regime Jundico dos lnsln.mentos de Gestão T-1 (RJIG1) •• 
realizada em 100e Meõo de 2016 na CCOIHVT ~·se à integração na Propos1a de Plano, elas 
alleraç6es pei1Jnen;es e passi.eis de serem consi!efaclas. em função ela consideração dos porooeras 
elas enliclades repo_,....as dos lnraesses a ponder3r e das - IDma!as na reunião de 
~. julgardo-.a estvom esdaredcla$ e ullrapOS$adas as reoervas "'*"'- nos referidos 
pareceres, e rounidas as concfiç&ls para "' proceder à abe<lura do perlodo de discussão púb(ca, ap6o 
<!Milelaçao de çamara nesse sellll<!O. 

!mie modo, envíar110$ o; $eii.Jil1es elemeulw; 

· f'llli>OSI3 de Plano do PP 3 • ZOna SI. Avenl<la Maechal Gomes ela Cos1a • Alo<açâo, versão 
NOIIelllbll) 2018, êM ~digital -CO, OOI!Iêi\do 61 ~ êlêilitifiiõô: 

Regulamenro; 
Re!alno Sinlese; 
Esa.do Acúscko; 
Pe;a• Ooserilaclas 

Com os melhores CIJilllliÍ18IIO, 

cs 



Pl.AJfO OE PORMENOlõt ~-ZONA SUL. AVENIDA DO MArtECHAl, GOMU tiA C0$.U, I AllE~~ÇÃO 

SiN'TESE DA FASE OE CONCERTAÇÃO DO PLANO 

ANEXO IV 

RESPOSTAS DAS ENTIDADES 

., Cimara MuMcipal ct. Lisboa 
OMU I OP I Owuo de Plane.,_... T tr'MOri.1l llO'II'emOIO 20 16 



Pl.AJfO OE PORMENOlõt ~-ZONA SUL. AVENIDA DO MArtECHAl, GOMU tiA C0$.U, I AllE~~ÇÃO 

SiN'TESE DA FASE OE CONCERTAÇÃO DO PLANO 

(pâg1n;J em âanco) 

., Cimara MuMcipal ct. Lisboa 
OMU I OP I Owuo de Plane.,_... T tr'MOri.1l 

2 

llO'II'emOIO 20 16 



0.: 
&Macio: 
P~r-~~: 

Assunto: 

Para conhecimento. 

Clm~r2 Municipal de lish 0<1 
~OAI~t2UtlJI!IIL"'IO 
~mer.-!odle~o 

~dti'S.-"'' .,,.tw""'lllrlilll 

»l.t.ir·'~ .6 !- 't ·w~U!I'Jl~ 

3, Zon<1 Sul • A~ida do M.itl~al Go me-::. da C0li:l 

• _.-a!(•lS:, }17 l"''''! !•3Sil1J7~o.» 

:onlerêr'aa procod:menlal 
do Plano dê Pormenor 

Assunto: dos pareceres em sede da conferência procedimental realizada no ãmbfto 
do procedimento de altcraç3o do plano do Plano de Pormenot 3, Zona Sul · Avenida do Marechal Gomes da Costa 

O parecer da OGT só será alterado depois de avaliados os elementos que foram motivo d3s correções 
indic;~d~::. peb DGT no ::e\1 .:.n,c:rior porec;cr. 

F"acamos, ass1m# a aguardar o envio dos documentos corrigidos a fim de nos podelll'M)S de novo pronunciar. 

Com os melhores cumprimentos. 

Eng' Geógrafo 
Olreçãa .. Getal do Tertitór'io (OGT) 
Chefe da OMsão de Cartografia 
Tt!l: <+351213319639 
Fax: ++35lll3819696 

--Mensagem reencaminhada - .. -
Assu nl(): F\V: Ponderação dos pareceres ernilidos em sede da C011felincia procedimental realizada no 

ãtobíto do prooedimento de alt~ do plano do Plano de PonneJlOI' J, Zona Sul - A•enida do 
M~hal Gomes da C:O.IJl 

t 



From: Secretariado Direcção OGTenitorio 
·· -· ..... ... e.:. Sen 0!6 10:49 

To: 
Cc: 
SUblect: rw: Pooletilçao cos pareceres emiOOOS em seoe oa crorereooa proceCimem:ai reallaoa no 3llllliro ao 
pnx:echmento de alter'açâo do plano do Plano de Pormenor' 3, Zona Sul - Avenda do l"'arechal Gomes da Cos.ta 

De: 

Para: Secremriado Direcção DGTen·itorio 

Assuruo: Poliidi:rao;ào dos pareceres emitidos CID sede da conferência procedimental realizada no âmbito do 
proc:edimemo de a1teraç:ào do plano do Plano de POI'Illtnor 3~ Zona Sul - A' enida do Marechal Gome..; da 
Costa 

Exmo. Senhor 
Prof. UO<IIDr 
Oiretor·Geral do Território 

Na sequência do parecer dos serviços que V. Ex.!! dirige sobre a proposta de atteração do •ptano de 
Pormenor 3,. Zona Sul - Avenida do Mared'lal Gomes da Costa" (dr. Documento Ref.f DSGClG-Ocart, Of. 
N.• 26/2016 de 2016.02-05) P<Odut ido no ~mbito da Cooferência Procedimental prevista no n.• 3 do 
an1go 86~ do Decreto-Lei n9 80/20 15, de 14 de ma;o, - que aprovou o Novo Regime Juridlco dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJtGn - realizada a 10 de fevereiro de 2016 nas rnsta\ações da 
Com~são de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCOR LVT), infonmamos o 
seguintP-: 

' - r..artner;:afb 

Pontos 2.1 e 2.2 
As peças grâficas da alteração do "Plano de Pormenor 3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa"' 
(PP3), são eLaboradas em suporte digital e formato vetorial. 
Ãntecendendo a abertura do perfodo de díscu$sãO púbGca do Plano ... as peças desenhadas fundamentais 
(Plantas de Implantação e de Condicionantes) serão submetidas na pbtafotma SSAJGT em suporte digital 
vetorial no sistema de referenc.iação ETRS 89, de acordo com o previsto na alinea b} do n.!!' 2 do Artigo 
190,0 do RJiúT, 
Ponto2.3 
Os valores relativos à Preds:io l)osk:ional Non'linal (PPN} das saídas gráficas das peças desenhadas da 
alteração do PP3, foram cakulados e constam no quadro do ponto 3.2 "Canografia" do capitulo C 
•Proposta de Plano" do Relatório do Plano. Por lapso, os valores da PPN não foram atualizados no texto do 
rótulo das peças de-senhadas .. S<ituaç~o que será corrigida. 
Ponto2.4 
Nas peças desenhadas do Plano. as coordenadas geográficas serão representadas na parte exterior da 
cerc.:adura, de acordo com a quadrícula representada. 

' 



3 - Umites Administrativos 
Pontos 3.1 a 3 .. 5 
Os limites do concelho e das fregueslas se~o devidamente represetltados e identificados nas peças 
desenhadas da altera~o do PP3. r-la legenda dos desenhos será Indicada a versão da Carta Admínlstrativa 
Oficial de Portugal utmz.ada (versão de 2015 .. CAOP 2015), tal como é referida no ponto 33 "limites 
Administrativos"' do capítulo C "'Proposta de Plano" do Relatório do Plano. 

Conclusão 

Esclarecidos os a.ssuntos levantados, julgamos estarem ultrapassadas as reservas colocadas e que 
conduziram â emissão do parece-r desfavor,ãvej, pelo que estaremos em condições de iniciar o periodo de 
discu~~ão públit.l. a pó~ a deliberação de Cãmara ne~~e ~entido. 
Uma vez que os documentos do Ptano com as alterações introduzidas. não são suscetíveis de ertvio atravês 
do correio eletrónico, faremos seguir ofido com o Plano em suporte d1gttal, para vosso conhedmento. 

•n•u · • ores cumprimentos. 

Oori• de Diva» 

c.J.rnara Munidpat de Usboa 
~~~.~~~~ ... .....,._..,.,. 
~-.: ... CIIIr .-n-

P. ·.:.o iln I'~ • 111r1a 
I'O.lG<'óU1t" .. "" ' ! .,44.-C'I'H.fl80t. 
;~l(o'J~t)117~00C ll•l~U~I"".Rl();; 
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E.<olO. Seot'tcK r-------::------
Prosldente da Cãmata Mu4<~·P;.;•;..I d;.;•;.;Usboa;.;. ='--OQ~e:...!\IC~_.,l{4---; 
Camara l.blk:lpal de llsboà EliT :.::4odB/~~4S/ Campo Glande. 25 - 3. '€ '1 1149-fRQ IISP.OA ~---=1;.:.?-{15..:·:.:....--=.20:..:!c:6....:..!<_:c::;:'.:..:c:l0::... __ _ 

Ale Oireção Municipal de Urttanismol 
Depar1SMM~Ctde Aa,._,w:nk)l D'vi$6ode 
Planeamento Territorial 

Nossa refeninclza Data 
oe_ se _llfED _o 116/2018 OO-o&-2018 
li.06.33_lR 

ASSUNTO: At:eração do PJ.ano de Potmenor 3-Zona Sul,. Avenida Marech.al Gomes dii Costa - C~ti 

Municipal de Usboa 

Na sequência do parecer emitido pelo IPDJ,I.P. em 29.01..2016 (OE_sc_OIE0_0019/2016) oo ãmbito da 

Cotlfe.rénôa Proc:edime.ntal. rriCitiva à Alteração do Plano de Pormenor 3 - Zona Sul, Avenida Marechal 

Gomes da Costa, Lisboa, realllada a 10.02.2016 nas innalaçõés da Comis$10 de cool'denaç:ão e 
Oesenvofwnento Regional: de Usboa e Vale do Tejo, prew:t-a no anigo86.t do Oee:reto--Lel n.t st»/2015 
de 14 de Maio, atravês de carta eletróniu de 10.05.2016 (OIV_sc_oee_0018/l016 de 16.05..2016} a 

Câmara Munjcipal de Usboa apres.enta argumentaçio, entenda-se uma possivel con<ertação 
tlt!ti'61'llta, [Je:e 66 part:ut dt:Jf6YótliWI üm6d6. 

Relativamente ao assunto em apreço que mereceu a nossa melhor atenção, entende-se o seguinte: 

• l. O ~dQ-ltli n.• 141/2~ dtl 16 d~ Juuhu I.Ut~l d u uuvu tto&im~ ju-1 Í.:Iui ~ in>ld~:!o 

de!poitiVã! , plótêdóii<lõ1t..võga~5ô do ~étõ-Lel n.• liJ/97. de 25M Nôlieilibtõ. 

Entendê-se por Instala~ desportiva o Mpaço echrtcado ou cotljul\to do espaços re,ultantes de 

construç.io fixa e permanente, orsani.udo$ para a prática de i)tividade$ desportivas, que incluem as 
áreas de prática e as areas anexas para os serviços de apoio e instalações complementares. 

Segundo o artigo 11.9 do Oecreto·lei n.0 141/2009 de 16de Junho compete ao IPOJ. t P. emitir parece-r 
relativos a projNos <k! mstalaçô~ desportivas ~$pedahzadas e especiais para o espea~o 

d~sponi-.o. Safltnta•se QUt' o disposto no diploma em apreço n3o .se apliQ a esp~os de jogo e recreio 
infantil, segundo a alinea b) do ponto 4 do artigo .4,t . 



Naturalmtnt~, qu~ como ádadb estamos s.enslvels a temáticas de unplantação 'de espaços de JOEO e 

recre1o infantil, todavia esta tipologia não se enqu<Kira no ~mbito das atuals comPMlndas do IPOJ, 

1.P ,, ~e açort;,iQ w m a JesiJJaç:ão em vigor. 

2) A (~mi,. Munldpal de Usboa reitera que se trata de aJteraçõe!o ~tua IS" a"O Plano de Pormenor 

que apresenta um elevado grau d~ consolidaçlo. b6taca noYimente que o progf'im de 
equipamentos proposto p.~ra i área do Plano de Pormenor 3, Zona Sul. Avenida Marechal Gomes da 

Col!a (PP3) "foi tstaM/tddo M ltsptctM> Plono d• lkbonizoç<io (O...nho n.9 10} • tem <otiJdu 
odentodo~ podendo ser olterodo poro satisfozet os eJUgênôos de ott.uallzaç6o do Sl/0 progromoçõo e 

deverá mant~r·se jltxivd ndt~ ospecto". 

No que respeita a este aspeto. sclfienta·se qu~ o ob)eto de análise e a alteração ao Plano de Pormenor 
3 (PP3) c p;:.rece n~ que n.So foram chsp04'Utlhlllaclos efememo' do P101no de Urb•~,g. d,a ZGNI de 

Intervenção da EXPO 98. n"D qual o PP3 se insere, para q~ seja possível essa avaliõ)Çlo. 

Acresce amda que o PP3 não evidenda r.klos populaçlo/ tipologia desponlva, de modo a concluir 

uma quota global de Sl..lpé'tflde Úbl desportiva por habitante, Qraderizando os equipamentos 

des-portiVOS coletivos e>ciS'tentês na áre-<1 em apn~ço. 

Por outrO lado, entende--se: que o IPOJ. I.P. deve pronunclil·se sobre factos, quando multo sobte 

prevísões e n3o a aspetos. flexiveis que poderão nem $e consumar no futuro. 

Aelatlvimenle às p~rcelas que faltam edificar t3.12..02 e 3.27.03) ~ equacionada um~ evefltUjl 

instalação de equipamentoS despottív~ mas n:lo acrescenta mais informação. 

3) Se a amara Municipal de Usboa pretender, o IPOJ. I.P. encontra-se disponivel para analisar 

elementos do Plano de Urbaniz:aç~o ou outros relativos ; fresuesia em causa, no que respe~ta a 

instalações desportivas e'Jdst~ntes, ainda em fase de concertação. De modo a lgum o IPDJ, I.P. coloca 

em <ausa o entendltn!nto dessa edilidade, mas efetivamente uses !!~tos n:io foram 

dJspombila~os para anâfl$e. 

Se assím ~ Cimara Mutíópal de üsbo> nõo entender, veriflc••St que n5o foi alcançado oonsenso. 
Apesar dene facto, poden e la borcu a \'et!.tlu p~td di\.t.:u~Wu j.)Ubtiw, wuruunt• .. nuud 1w utl.l 

eletnSnic.a rKeelonada. ~tando pelas sotu:ções qve considere mais adequadas:. Ségundo o pomo 2.! 

do artieo 87.tdo Oecret~lei n.9 80/2015 de 14 de Maio. 

Tendo em conta o e)CJlQSto, entende-se não estarem ultrapassada~ as Questões que conduziram à 

emissão de parecer desfawrâvel. 

M <'ll:> :oc inform~ que at~ à pr~ente data nâio (Jhegil,.m iO IPOJ~ I.P. elemuntQS adJCionals: <Onforrnf: 

sugf!Ndo. a título de condU$ào, na carta eletrónica receaonada. 

• 



Com os melhores cumprWnemos. 

Conselho Oiretivo 

• 

• 



0.: 
&Macio: 
P~r~~: 

CC 

Aswnto: 
r~lil.aüa fiO imbito do proc;.~dim~:ruo d~ alte~ do plano do Plano dt' Purm~nor 
3, Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa 

:.r; t.ng. 

Confrrmo a reoc:cão do seu enuil infr.t m:tS lnfonno que niio recebi qi.Wiquer anexo. 

Melhun!S cu.tt!pl"irnemus, 

Dircção de Ge:t.tão de AtivCM/Anet Monogement Oi\'ision 
Direto..-Jh'eod of Oivision 
A.vrerlicb dr: &.- m. IS W:ltfida ~ 
- 'tofo110 ~)51 )I !SSl«O- T ... OOWtll 

~t EPAL 
~ --.. -

• 

TeMa uma E~ lmpri!Tii. C"SU e-mail apenas se: necenârio. 

- ' • ..,,.te'- .,, . 
•• 

~s '-·---·--

•. , ~ ' -
" ""''~•w "''-""' • ·~···• '"'• '""" • 

Subject: FW: Ponderaç,ão dos parec.eres emitidos em sede da conferência prcxedimental realizada no âmbito do 
procédfmento de alteração do plano do Plano dê Porm~nor 3.lona Sul-Avenida do Marechal Gomes da COSta 

Exmo. Senhor 
Eng.• 

EPAL- Empresa Portvgvesa das Águas Livres, SA 
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Na sequê-ncia do parecer dos serviço-s que V. fx.i dirige, sobre a proposta de alteração do "'Plano de 
Pormenor 3. Zona Sul - Avenida do Marechal Gomes da Costa .. , produzido no âmbito da Conferência 
Procedimental prevista no n.v 3 do artigo 869 do Decret~lei ni 80/2015, de 14 de maio, - que aprovou o 
Novo Regime Juridlco dos Instrumentos de Gestlo Territorial (R.JIGT)- realizada a 10 de fevereiro de 20 16 
nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR 
LVT}. informamos o seguinte: 

1 - EPAL 
Ponto a . Con.sidefações Gerais 
A Planta de Implantação - Condicionantes da alteração do PP3 (Des. 0 1.2) será atualizada com • 
informação do traçado das infraestruturas da EPAL, de acordo com o ficheiro disponibilizado no CD anexo 
~o V. pJrecer. 
A des\gnação desta peça desenhada será afterada pa~ "'Planta de Implantação - Condicionantes de 
Infraestruturas'". 

2-LVT 
Ponto a . (Qn.siclera~ões <ierais 
Na "Planta de Implantação - Condicionantes de lnfraestroturas· será igualmente acrescentada a 
informação do traçado das infraesttuturas da Águas de Usboa e Vale do Tejo {AdlVT), de acordo com o 
f.chelro dlsponibi[izado no CD anexo ao V. parecer. 

Ponto b. Infraestruturas existe.ntes 
No Regula!"tM!1'1to ficatâ salvaguardado qu~ quaisquer intel'ferências nas infraestruturas com especial 
relevânda no Sistema de Saneamento de águas residuais (lntercetor de Calçada do Gri~/ Seirol.as; 
Condut a Elevatória de Sei rolas e Estação Bevatória de Seirolas) que decorram da exe<:ução do PP3, terão 
de ser submetidas a parecer da EPAl/LVT, para definição da solução mais adequada à satvaguarda e 
prot~o das infraestruturas em causa. 

Esclarecidos os assuntos levantados, julga,mos estarem ultrapassadas as rese(Vas colocadas que 
conduziram à emissão do parecer favorável condicionado, pelo que estaremos em condições de iniciar o 
periodo de discussão pública., após a delibe~ção de Câmara nesse sentido. 
Uma vez que 0$ documentos do ~lano com as alterações lmrodulldas. n3o s~o svscetivels de envio através 
do correio eletró.nico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, pata vosso conhedmento. 

AProveitando esta missiva. informo Que à semelhança do PP3. está a decorrer na Câmara Muniàpal de 
Usboa: 

1. a alteração do "Plano de Pormenor 1-Zona centra~ Plataforma Panorâmia• (PPl). cujo iniCio do 
proc~Mtimento de alte~o foi determinado pela Câmara Municipal nos tennos da Deliberaçao n.t 
645/CM/2014, de 29 de Outubro, e publicitado no Diário da República, 2.• série, n.• 230 de 27 de 
novembro de :lU14, através do Av.so n.v 13.lU4/1Ul4; tendo Ja decorndo o respectivo penedo de 
participação preventiva de 2 a 23 de de.zembro 2015; 

2. a alteração do '"Plano de Pormenor 2-Zona do Recinto da Expo 98"' (PP2), cujo inicio do 
prot~i~fl\0 tJe- a!te-~iQ foi 41!tfrrrtinado pl!la Gm-ara Mu!"IJciJRI nos te-wos da Deliber-ação n,9 
646/CM/2014, de 29de0ulubro, e publicitado no Diário da República, 2.• série, n.2 231 de 28 de 
novembro de 2014, através do Aviso n..t 13523/2014; tendo jâ decorrido o respectivo periodo de 
participação preventrva de 3 a 24 de dezembro 2015; 

O object ivo geral subjacente à alteração do PPl e do PP2 também consiste na reorganização e 
raàonalização do estacionamento de acesso público e privado, através da adopção dos parâmetros de 
dimensionamento do e.stadonamento tensagrildos no POM de Usboa~ 

' 



Oeste modo, com vista â atual ização das Plantas de Implantação -Condicionantes de Infraestruturas dos 
referidos Planos, vimos solicitar a disponibilização de fichei-o (editávefj do <ad.astro das infraestruturas d.a 
EPAL e da AdLVT. bem como a indicação de eventuais condicionantes/ res-trições que entendam ser de 
salvaguardar no a.mbito das propostas de aPteraçaio dos referidos Planos.. 
Para o efejto, enviamos os limites de fntervenção dos Planos de Pormenor 1 e 2. em formato Ndwg"' 
devidamente georreferendados no Sistema Datum 73. 

cumprimentos. 

Cimara MunicP de lb:boa 
~~MI."CW~o 

...lltl:ikUIItlCr.lO .. ~lO 
~d• 1'1~ 0 tl!"'lt:lrtli 
...ampoGtOIN:~ X!!- J - _14,.tJ99u':I:Ol 

CJ 1(·3!il'l. ·~ •_!!•J5t).l _ 
-.tm•lll llt l "' rl ~Mit-:'1'1 
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