
PARQUE DAS NAÇÕES 

PLANO DE PORMENOR 5- ZONA DE SACAVÉM 
ZONA DE INTERVENÇÃO DA EXPO '98 

MEMÓRIA DESCRITIVA. 
DA ·. 

PROPOSTA DO PLANO. 

DEZEMBRO DE 1999 



MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO 
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA, PEDRO VIANA BOTELHO a r q u i t e c t o s 
PLANO DE PORMENOR 5 

INDÍCE 

A- DADOS DE BASE A CONSIDERAR 

1- Localização ............................................................................................................. 1 
2- Objectivos ............................................................................................................... 1 
3- Principais Condicionantes ....................................................................................... 2 
4- Indicações Progrrunáticas ....................................................................................... 3 

B- CRITÉRIOS GERAIS QUE FUNDAMENTAM A PROPOSTA 

1- Construir uma imagem urbana forte ...................................................................... 3 
2- Conseguir ver o Tejo ............................................................................................. 4 
3- Minimizar o impacto acústico e visual do IC2 ...................................................... 4 
4- Separar as funções, sem as segregar, criando duas frentes 

emblemáticas muito diferenciadas ........................................................................ 5 
5- Garantir a amarração a Saca vem ........................................................................... 5 
6- Optimizar a localização da escola ......................................................................... 6 
7- Estruturar, delimitar e caracterizar com clareza o espaço público ........................ 6 
8- Flexibilizar e diversificar a oferta para comércio, serviços e outras 

actividades ............................................................................................................. 7 
9- Prever tipologias habitacionais já testadas no Parque das Nações ........................ 8 
1 0- Diversificar a volumetria e potenciar a variedade de expressões 

arquitectónicas ...................................................................................................... 8 

C-TÓPICOS REGULAMENTARES 

1- Lotes destinados a habitação ................................................................................. 8 
2- Lotes destinados a comércio, serviços e outras actividades .................................. 9 

Memória_ Descritiva_ PP5 
Dezembro 1999 



MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO 
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA, PEDRO VIANA BOTELHO a r q u i t e c t o s 
PLANO DE PORMENOR 5 

MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO DE PORMENOR 5 

ZONA DE SACA VÉM 

A- DADOS DE BASE A CONSIDERAR 

1. Localização 

O Plano de Pormenor PP5, localiza-se no Concelho de Loures e constitui a zona urbana 
mais a norte da Zona de Intervenção da Expo'98/Parque das Nações. A área de intervenção 
deste plano confina com o Parque do Tejo (PP6) e a ETAR a nascente, com o corredor do 
IC2 e da linha do Norte do caminho de ferro a poente, com a margem regularizada do Rio 
Trancão, já integrada no PP6 a norte, e com o corredor da Ponte Vasco da Gama a sul. 

Este plano corresponde à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão designada por Zona 
de Sacavém, conforme definido no Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da 
Expo'98, Portaria n° 640/94 de 15 de Julho. 

Constituída por uma faixa alongada· com uma área de aproximadamente 1 O hectares e 
altimetrias situadas entre as cotas +4,00 m e +7,00 m (NGP), com declives de pouca 
acentuação correspondendo a plataformas praticamente planas utilizadas como parques de 
estacionamento durante a Exposição Mundial de 1998. 

A área de intervenção do PP5 poder-se-á definir como um vale entre barreiras artificiais, 
devido à existência do talude do IC2 a poente e à elevação resultante da reconversão do 
aterro sanitário em zona verde do Parque do Tejo a nascente. Trata-se, assim, de uma zona 
com condições, à partida, bem diferentes das que caracterizam as demais áreas residenciais 
do Parque das Nações, tanto pela sua reduzida dimensão, como pelo afastamento - até em 
termos visuais- da toalha líquida do Tejo. 

2. Objectivos 

Enquadrando-se nos objectivos gerais expressos no Plano de Urbanização, o PP5 deverá 
procurar responder positivamente às condições específicas da respectiva localização, numa 
perspectiva da superação das condicionantes existentes e da consequente valorização dos 
terrenos em causa. 

Nesta óptica, podem destacar-se como mais relevantes os seguintes: 

a) criação de uma estrutura urbana consistente, apesar da profundidade reduzida da zona 
de intervenção; 

h) articulação com as áreas urbanas envolventes, em primeiro lugar com Sacavém, mas 
também com o PP4, com a superação da distância e das barreiras físicas existentes; 
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c) valorização da relação de proximidade com o Parque do Tejo; 

d) maximização das vistas sobre o Tejo, apesar da distância considerável e da interposição 
do volume do antigo aterro sanitário; 

e) minimização dos impactos ambientais nocivos, designadamente os ruídos provocados 
pelo IC2 e Ponte Vasco da Gama; 

f) qualificação do espaço público e da estrutura urbana numa perspectiva de diversidade 
de volumetrias e de linguagens arquitectónicas. 

3. Principais condicionantes 

Numerosas condicionantes pesam sobre a zona de intervenção do PP5, assinalando-se a 
seguir as de impacto mais significativo: 

a) ruídos de significativa intensidade provocados pelo tráfego no IC2 e ainda, de menor 
intensidade, pelo projectado parque de lazer no PP6; 

b) obstrução visual provocada, a poente, pelo talude do IC2 e a nascente pela elevação do 
antigo aterro sanitário, sendo esta extremamente limitadora das vistas sobre o rio; 

c) características geomorfológicas do terreno e segurança contra cheias, obrigando a 
fundações profundas e limitando a construção de caves para estacionamento; 

d) vizinhança da ETAR de Beiro las, com a produção de odores incómodos, uma presença 
visual desagradável quando vista de cima e uma faixa de protecção non-aedificandi de 
50 metros; 

e) barreira de difícil transposição, constituída pelo IC2 e pela linha do norte do caminho de 
ferro, separando a área do PP5 da cidade de Sacavém, devido à grande largura e altura a 
vencer agravada pelos gabaritos exigidos; 

f) ocorrência de ventos dominantes do quadrante norte, com a possibilidade de 
encanamento através da depressão onde se localiza o PP5; 

g) existência de colectores de águas pluviais de grande dimensão atravessando a zona de 
intervenção, exigindo faixas non-aedificandi de 1 O metros; 

h) reserva de uma faixa non aedificandi de 7 metros para infraestruturas enterradas 
acompanhando do lado poente o Passeio dos Heróis do Mar. 

Memória_ Descritiva _PP5 
Dezembro 1999 

2 



MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO 
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA, PEDRO VIANA BOTELHO a r q u i t e c t o s 
PLANO DE PORMENOR 5 

4. Indicações programáticas 

Localização de uma escola do ensino básico 1, 2, 3 com jardim de inf'ancia na área do 
PP5, com uma área de terreno podendo atingir 18.592m2 e uma faixa envolvente non
aedificandi de 12 metros. 

Localização, preferencialmente a sul, das áreas a afectar a serviços/escritório, 
admitindo-se a sua reconversão em equipamentos de animação e lazer agregando a área 
de habitação necessária. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Áreas brutas de pavimento edificável (m2
): 

Habitação ..................................... .. 
Serviços e multiuso ...................... .. 
Comércio ...................................... . 
Escola EB 1, 2, 3 e JI.. ................ . 
Area total edificável ...................... . 

b) Número de pisos - igual ou superior a 3 
c) Densidade global ~ 65 fogos I hectare 
d) Índice de ocupação ~ 0.55 
e) Índice de utilização~ 0.88 
t) Índice volumétrico~ 2.75 

-57.500 
-15.000 

-2.500 
-5.000 

-80.000 

g) Estacionamento privado (lugares por 100 m2 de área bruta de construção): 

Habitação........................................ 1,25 
Serviços..................................... 2,50 
Comércio/Restauração.................. 1,50 

B- CRITÉRIOS GERAIS QUE FUNDAMENTAM A PROPOSTA 

1. Construir uma imagem urbana forte 

A reduzida dimensão da área de intervenção e a sua localização, entalada entre o talude do 
IC2 com uma altura de 1 O metros e a grande massa verde do Parque do Tejo, aconselham 
que a estrutura urbana a projectar se afirme com uma imagem suficientemente forte, 
permitindo assinalar no território um tecido residencial que tem identidade própria e que 
não pareça um mero arrabalde construído na margem daquele parque. Esta exigência, que 
parece primordial, deverá obviamente ser resolvida com o recurso a volumes de construção 
em altura, já que a mesma se coloca para quem está a alguma distância e que não 
descortinaria o aglomerado caso os edificios fossem rasteiros. 

Memória_Descritiva_PP5 
Dezembro 1999 

3 



MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DO PLANO 
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA, PEDRO VIANA BOTELHO a r q u i t e c t o s 
PLANO DE PORMENOR 5 

2. Conseguir ver o Tejo 

Esta segunda exigência, que aliás converge com a anterior, coloca-se no sentido de 
conseguir que de um número significativo de habitações se possa alcançar visualmente a 
toalha líquida, já que a proximidade do Tejo constitui talvez a mais consagrada imagem de 
marca do Parque das Nações. E este objectivo só poderá ser atingido com a construção de 
edificios com uma altura considerável, por forma a ultrapassar a elevação do antigo aterro 
sanitário que atinge uma cota de 16 metros acima da altitude média do terreno no PP5. 

Com este objectivo procurou-se uma morfologia urbana que permitisse a pelo menos 
metade das habitações vislumbrar o rio, ainda que parcialmente e através de um ângulo de 
visão oblíquo. E foi neste sentido que se optou pela altura crescente das torres de sul para 
norte, em três patamares, tirando partido da zona baixa do PP6, junto ao Trancão, e 
aumentando aí a densidade de habitações com vistas desafogadas. 

3. Minimizar o impacto acústico e visual do IC2 

Embora existam ou se prevejam outras fontes de poluição sonora que foram já 
mencionadas, o ruído permanente provocado pelo IC2 constitui uma das características 
mais negativas de que padece a área do PP5. Embora classificado no "Estudo de Impacte 
da Componente Acústica do Ambiente" elaborado para o período Pós-Expo como de 
"pouco ruidoso" (inferior a 65 dB), a verdade é que o ruído do tráfego rodoviário se faz 
sentir permanentemente no local, mesmo ao nível do solo, cerca de 11 metros abaixo do 
coroamento das barreiras acústicas ali colocadas. 

Por outro lado, foram também considerados de impacto muito negativo, neste caso do 
ponto de vista visual, quer a barreira constituída pelo elevado talude do IC2, quando 
observada de baixo, quer a própria rodovia com o seu movimento constante e obsessivo, 
quando observada de cima. 

Desta dupla constatação resultaram dois vectores estruturantes da proposta: por um lado, 
localizar do lado do IC2 todos os edificios destinados a comércio e serviços; por outro 
lado, situar no lado oposto, beneficiando da proximidade do Parque do Tejo e o mais 
afastados possível do IC2, os edificios de habitação, especialmente os de maior altura. 

No que respeita ao ruído, o afastamento de 20 para 40 metros do limite do IC2 permitirá 
uma redução do impacto acústico de 6 dB, colocando assim os edificios altos a um nível 
abaixo dos 50 dB, que a legislação em preparação define como limiar superior da 
classificação de "pouco ruidoso". Por outro lado, ao afastar aqueles edificios do IC2 e ao 
encerrar a respectiva fachada virada a poente, para além de serem assim melhoradas as 
defesas contra o ruído, também a visão desagradável sobre a variante resulta 
consideravelmente reduzida. 
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4. Separar as funções, sem as segregar, criando duas frentes emblemáticas muito 
diferenciadas 

As considerações feitas acima levaram a que o comércio e serviços sejam concentrados 
numa faixa ao longo da Via do Oriente e a que os edificios altos constituam um 
alinhamento bordejando o Passeio dos Heróis do Mar e para este abertos, já que é também 
para este lado que se poderá em grande medida vislumbrar o Tejo. 

Com esta disposição, que é marcante na estrutura urbana proposta, são criadas duas frentes 
de edificação de características muito diferentes: do lado poente, sofrendo do impacto 
visual do talude de uma maior exposição aos ruídos do IC2 e também do próprio tráfego da 
Via do Oriente, os edificios destinados a actividades terciárias; a nascente, os edificios de 
habitação, disfrutando de um ambiente de tranquilidade e beneficiando da vizinhança 
imediata do Parque do Tejo, como que já inseridos nele. 

5. Garantir a amarração a Sacavém 

A construção de uma passagem elevada para peões sobre o IC2 e a linha de caminho de 
ferro, ligando o empreendimento imobiliário da Obriverca ao PPS e por esta via 
assegurando uma ligação a Sacavém é um dado há muito presente nos projectos para a 
zona e nas intenções, tanto do promotor como da Câmara Municipal, como ainda da 
Parque Expo. Apesar da grande largura a vencer e da elevada altura imposta pelos 
gabaritos respectivos (5 metros para o IC2 e 9,7 m para o caminho de ferro segundo 
informação prestada pela REFER), esta passagem pedonal será decisiva para facilitar o 
acesso às actividades de lazer a instalar na zona, ao próprio Parque do Tejo, à escola a 
construir e ainda às actividades comerciais e de serviços a localizar ao longo da chamada 
Via do Oriente. Só assim se poderá garantir à população de Sacavém a fruição de uma 
frente com a qualidade e os atractivos de que disporá esta zona do Parque das Nações e que 
não lhe poderá ser negada. 

No entanto, a própria Via do Oriente tem uma importante função a desempenhar a este 
respeito. É que, dispondo nos seus extremos de ligações rodoviárias aos limites sul e norte 
de Sacavém, constituirá aquilo de que esta cidade não dispõe: a de uma espécie de circular 
exterior do lado nascente, já que uma circular interior deste lado é impraticável. E para 
criar movimento, dar vida e optimizar e diversificar a procura das áreas previstas para 
comércio, serviços e outras actividades no PPS, nada melhor do que essa integração no 
importante polo urbano que é já hoje Sacavém. 

Para além da ligação pedonal já referida, uma outra se poderá prever para o futuro, mais a 
sul, por baixo dos viadutos de acesso ao IC2 e galgando também alinha do caminho de 
ferro. A sua construção implicará a consolidação da estrutura urbana dessa zona de 
Sacavém, aí muito fragmentada, e o arranjo dos espaços sob os referidos viadutos -
necessidade que, mais cedo ou mais tarde, se fará sentir. 
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6. Optimizar a localização da escola 

A localização da escola a construir no PP5 vem sofrendo indicações contraditórias. Por um 
lado, a sua implantação no extremo norte do PP5 foi durante muito tempo um dado 
adquirido. Por outro, indicações recentes, resultantes da expectativa da necessidade de 
extensas áreas de estacionamento para as actividades de lazer a instalar no Parque do Tejo 
recomendavam que o máximo do parqueamento existente naquela área do PP5 fosse 
preservado para responder a essa necessidade. 

Depois de ponderadas outras alternativas, a escola acabou por ser localizada no extremo da 
área de intervenção, com uma área de implantação que se admite variável e que decorrerá 
do próprio projecto. Tal decisão é sustentada pelas razões seguintes: 

a) proximidade imediata da passagem pedonal de ligação a Sacavém e, pouco mais 
afastada, da estação ferroviária; 

b) não interrupção do tecido construído, o que, a suceder, poderia ter como consequência a 
existência durante bastante tempo de um terreno expectante, já que a construção da 
escola pode vir a ser concretizada para além da conclusão do projecto imobiliário; 

c) garantia da ausência de construções altas mesmo na frente do empreendimento da 
Obriverca, já que este foi construído na expectativa de uma vista desafrontada sobre o 
Parque das Nações e o rio; 

d) possibilidade de o terreno reservado para a escola servir como volante para 
estacionamento dos equipamentos de lazer do PP6, permitindo que as necessidades de 
área para este efeito e os meios de as satisfazer se possam apurar e clarificar com 
alguma segurança nos próximos anos, tomando-se então as medidas adequadas. 

7. Estruturar, delimitar e caracterizar com clareza o espaço público 

Dado que a qualidade do espaço público é um dos principais objectivos a atingir, 
considerou-se neste sentido importante estruturá-lo de forma clara, evitando o 
aparecimento de grandes áreas indiferenciadas que são obstáculo a uma gestão eficaz em 
termos de manutenção e segurança. 

Articulando esta questão com a morfologia urbana proposta, o espaço público estrutura-se 
em três faixas paralelas com características bem distintas e que se descrevem a seguir. 

Do lado poente, tendo como eixo a Via do Oriente, uma faixa onde se concentra um 
tráfego motorizado multifuncional: ligação aos equipamentos e espaços de lazer do PP6, 
circular exterior de Sacavém e acesso aos serviços, comércio e outras actividades a instalar 
no próprio PP6. Esta via é equipada com estacionamento perpendicular de ambos os lados 
e servida por um passeio pedonal, alargado por uma galeria coberta sob os edificios. 
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Do lado oposto, isto é a nascente, e tendo como eixo o Passeio dos Heróis do Mar -
reservada a peões e ciclistas - uma faixa arrelvada e arborizada que envolve as torres de 
habitação, assegurando em grande parte a permeabilidade do solo, serpenteada por 
passagens pedonais passando sob os próprios edificios. Esta caracterização tem como 
objectivo entrosar o tecido edificado na mancha verde do próprio Parque do Tejo. 

A ligar estas duas faixas marginais estabeleceu-se um sistema de arruamentos transversais 
- travessias arborizadas - essencialmente para uso de peões, mas que poderão ser 
utilizados para acesso motorizado aos edificios de habitação e também por veículos de 
limpeza e de emergência. 

Em cada uma das travessas será assinalada uma faixa destinada a estacionamento dos 
residentes (especialmente à hora do almoço) e de visitas. O pavimento, que será contínuo e 
de características marcadamente pedonais, deverá assegurar alguma percentagem de 
permeabilidade. Em qualquer caso, o acesso de veículos a esta zona será feito 
exclusivamente pela Via do Oriente. 

Face a esta estrutura um tanto rígida abre-se uma excepção na Parcela 5.01, permitindo 
aqui uma grande flexibilidade, a equacionar em termos de projecto face ao programa 
concreto que no momento próprio foi fornecido, ficando porém claro que o predomínio de 
um amplo espaço de utilização pública arborizado é assegurado. 

8. Flexibilizar e diversificar a oferta para comércio, serviços e outras actividades 

Foi respeitada na proposta a área total de comércio e serviços prevista no Programa 
Preliminar. No entanto, não foram na mesma individualizadas as áreas para cada um desses 
usos, apenas se consignando que o piso superior dos edificios previstos ao longo da Via do 
Oriente seja ocupado por escritórios, dada a sua própria situação relativamente à via 
pública. Mas como a área nestas condições é inferior à prevista para a totalidade dos 
serviços, isso significa que a área ao nível do piso térreo - mais expressamente 
vocacionada para a actividade comercial - também ficará em boa parte disponível para a 
instalação de serviços. 

Esta concepção baseia-se em três pressupostos. Em primeiro lugar, considera-se que 
muitas actividades abrangidas pelo termo "serviços" ficarão melhor localizadas ao nível 
térreo do que em andares elevados; em segundo lugar, que deve ser o mercado a decidir as 
áreas a afectar ao comércio propriamente dito e a essas outras; e, em terceiro lugar, que, 
para além de comércio e serviços, há ainda outro tipo de actividades (pequenos armazéns, 
oficinas, laboratórios, etc.) que poderão ser instalados na zona, correspondendo à procura e 
diversificando os usos. 

Na parcela 5.04 localizar-se-ão edificios com a fachada nascente livre, permitindo a 
localização de esplanadas. 

O estacionamento privado ficará assegurado com uma única cave em condomínio. Estes 
edificios constituirão lotes autónomos. 
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9. Prever tipologias habitacionais já testadas no Parque das Nações 

A experiência em termos de mercado da Expo 98, SA levou a que apenas fossem 
considerados edificios multi-familiares na proposta: por um lado, torres de 8 a 12 pisos e 
por outro blocos de 4 pisos, em qualquer caso acima do r/chão. Cada lote típico do 
empreendimento é formado por uma torre e um bloco, constituindo um condomínio 
equipado com garagem e logradouro comuns. Na parcela 1 e parte da parcela 4 as 
habitações não disporão em princípio de logradouro privado. 

As garagens serão instaladas sensivelmente ao nível ou um pouco abaixo do terreno, 
recorrendo-se a caves nalguns casos apenas parciais. Os logradouros, localizados na 
cobertura das garagens, ficarão sobreelevados relativamente ao espaço público, mas 
rebaixados em relação ao 1 o andar das habitações, por forma a assegurar a estas as 
necessárias condições de privacidade. 

10. Diversificar a volumetria e potenciar a variedade de expressões arquitectónicas 

Considerou-se que a proposta de um sistema fortemente regrado, que pode até ser olhado 
como demasiado rígido, é uma garantia da clareza de leitura do espaço público perante a 
intenção manifestada, e bem, da diversidade de autorias. Será esta diversidade, que 
contará à partida com a variedade da volumetria proposta, que irá possibilitar, no respeito 
pela regra, uma estrutura urbana consistente, multiforme e isenta de monotonia, 
permitindo uma identificação topológica clara de cada rua, de cada travessa, de cada parte 
do tecido construído. E tal identificação só será possível porque inscrita num sistema 
morfológico regrado. Caso contrário, onde tudo fosse diferente de tudo, reinaria a 
desorientação. 

Neste sentido, a repartição por vários autores dos projectos de arquitectura poderá ser 
praticada de variadas maneiras, consoante se pretenda uma menor ou maior variedade. 

Como critério pré-estabelecido, apenas se propõe que o conjunto de nove torres, com três 
alturas diferentes, seria repartido por três autorias. Como excepção ao que fica exposto 
foi considerada a Parcela 5.01, onde a liberdade de concepção será muito grande, no 
sentido de favorecer o surgimento de algo emblemático, que possa singularizar a entrada 
no PP5. 

C -TÓPICOS REGULAMENTARES 

1. Lotes destinados a habitação 

1.1. Os logradouros privados condominiais deverão ser vedados relativamente ao espaço 
de utilização pública no sentido de garantir a privacidade do seu uso e também a 
segurança das habitações, delimitando com clareza o domínio de utilização privada 
do domíniode utilização pública para efeitos de manutenção e limpeza. O desenho 
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dos elementos de vedação deve merecer espectais cuidados por forma a não 
emparedar em excesso o espaço de utilização pública e proporcionar a ligação visual 
entre o ''verde" de utilização privada e o ''verde" de utilização pública. 

1.2. Os mesmos logradouros deverão dispor, em pelo menos um terço da respectiva área, 
de espessuras de terra vegetal que permitam a construção de áreas semeadas e 
plantadas com espécies arbustivas. 

1.3. O pavimento dos logradouros deverá situar-se a uma cota 1 metro abaixo do piso do 
1 o andar, por forma a garantir as condições de privacidade das habitações. 

1.4. Os pisos térreos dos edificios de 8 a 12 andares deverão ser integrados no espaço de 
utilização pública em cerca de três quartos da respectiva área, permitindo a livre 
circulação de peões no espaço de utilização pública. 

1.5. As fachadas viradas a poente dos edificios de 8 a 12 andares deverão ser protegidas 
contra a propagação de ruídos, reduzindo-se ao indispensável os vãos nessas 
fachadas. 

1.6. Todos os vãos exteriores dos ptsos habitáveis deverão ser protegidos contra a 
propagação de ruídos. 

1.7. Os pisos térreos dos edificios, com excepção dos edificios torre de 8 a 12 andares, 
serão utilizados para garagem condominial, com excepção das áreas necessárias para 
os acessos às habitações e respectivos anexos. Estas garagens serão prolongadas, 
geralmente em semi-cave, sob os logradouros comuns. Em parte da parcela 4 as 
garagens serão localizadas em cave sob o espaço de utilização pública. 

2. Lotes destinados a comércio, serviços e outras actividades 

2.1. No piso térreo dos edificios a frente será recuada 3 metros relativamente ao plano 
marginal, definindo uma galeria de utilização pública acompanhando os 
estabelecimentos aí situados. Do mesmo modo se fará em parte da parcela 4 nos 
edificios com fachada de tardoz livre, onde os estabelecimentos disporão de uma 
dupla frente. 

2.2. O coroamento dos edificios a construir nestes lotes manter-se-á à mesma cota apesar 
da Via do Oriente acusar um declive de sul para norte. Em consequência, o pé-direito 
do piso térreo irá aumentando naquele sentido, sendo que, nos últimos lotes, será 
possível introduzir um piso intermédio parcial. O piso-a-piso do espaço térreo será de 
4 metros no edificio sul da parcela 2, aumentando assim na direcção norte. O piso-a
piso do andar superior será de 3,5 metros. 

2.3. Estes edificios disporão de estacionamento em cave, sendo as respectivas entradas 
praticadas no topo de cada edificio. 
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2.4. Na fachada de tardoz dos edifícios confinantes com logradouros de utilização privada 
o piso do embasamento será rebaixado 1 metro relativamente à cota do piso do 1 o 

andar, por forma a permitir a abertura de vãos para iluminação e ventilação sobre a 
respectiva plataforma, sendo o espaço interior subjacente destinado a arrecadação. 
Por outro lado, no andar ou andares superiores só são permitidas aberturas nessa 
fachada acima de 1, 70 de altura interior, com a finalidade de garantir a privacidade 
dos logradouros dos edifícios de habitação vizinhos. 

2.5. Todos os vãos exteriores praticados em espaços destinados a serviços deverão ser 
protegidos contra a propagação de ruídos. 

Nuno Teotónio Pereira 
Vasco Viana Botelho 

Memória Descritiva PP5 
Dezembro 1999 -

lO 


