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Sua comunicação 
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Exmo. Senhor 
Arquitecto Paulo Pais 
Director do Departamento de Planeamento 
Urbano 
Campo Grande, 25-3° Bloco E 
1749-099 LISBOA 

Nossa referência 

2005/1 (003) 

c.s. 
728575 

Assunto: Plano de Urbanização de Alcântara - Proposta para Discussão Pública- Entrega 
de um exemplar em suporte digital. 

Na sequência do envio do Plano, em suporte digital, através do V/ofício mencionado em 
epígrefe, informo V.Exa que subsistem na versão elaborada em fase de concertação, 
aspectos que não foram acolhidos, considerando o exposto na Conferência de Serviços 
(19 de Outubro de 2010 e 9 de Novembro de 2010) e no nosso ofício n°08875 de 8 de 
Novembro, transposto para a respectiva Acta da CS. Assim , considera-se o seguinte: 

I. O RELATÓRIO (ANÁLISE) - PROPOSTA DE PLANO VOLUME I- PUA ABRIL 2011 
está agora adequadamente informado em matéria de enquadramento histórico e 
caracterização arqueológica, apresentando, ao contrário da versão anterior, o critério 
de valoração patrimonial ("elevado, relevante e de referência"). Contudo este critério 
não tem correspondência com os objectos singulares e os conjuntos edificados com 
valor patrimonial assinalados na carta n°12; 

11. Ainda relativamente ao RELATÓRIO (ANÁLISE), salienta-se que os Sítios 
arqueológicos aí referidos (3) não corre~spondem , em número, aos Sítios implantados 
na Carta 12 PATRIMÓNIO Arquitectónitco e Arqueológico 1:5.000 (Abril de 2011) (4); 

III. Na carta 12 PATRIMÓNIO Arquitectónico e Arqueológico 1:5.000 (Abril de 2011) 
verifica-se que dois dos Sítios arqueológicos estão mal im~lantados e um ~tro , ~ 

imediatamente a norte do viaduto Duarte Pacheco, desconhece-se a sua 
correspondência ; 

IV. Ainda no que concerne à carta 12 PATRIMÓNIO Arquitectónico e Arqueológico 
1:5.000 (Abril de 2011) verifica-se que esta ainda continua a apresentar na legenda, 
Área de potencial valor arqueológico- Nível de intervenção 2, quando já devia indicar 
o nível 3, quer em termos de implantação cartográfica, quer na respectiva legenda; 

V. A carta 41 . ZONAMENTO I- Qualificação e Uso do Espaço 1:5.000 não corresponde 
integralmente à carta 42 ZONAMENTO I - Qualificação e Uso do Espaço - Sector Sul 
1:2.500, no que concerne à trama utilizada para representar o nível arqueológico. 
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VI. Quanto ao RELATÓRIO (PROPOSTA) - PROPOSTA DE PLANO - VOLUME I- PUA 
ABRIL 2011 , alerta-se para a imprescindível correcção da pág. 981

, dado que a sua 
manutenção torna incongruente a reformulação agora apresentada no Regulamento. 

VIl . Quanto ao Regulamento, pese embora a proposta de redacção do artigo 14° 
constante do n/ parecer tenha sido: "Na área do plano, os pedidos de realização de 
operações urbanísticas que tenham impacto ao nível do subsolo, devem exigir a realização 
de acções ou trabalhos com vista à identificação, registo ou preservação de elementos de 
valor arqueológico eventualmente existentes no local.", aceita-se, a redacção agora 
apresentada, dado que esta beneficia de uma clarificação metodológica para as 
intervenções arqueológicas na área do Plano. 

Com os melhores cumprimentos. 

1. 1 
( ••• ) As condicionantes que afectam a área em estudo slío as seguintes: 

(. . .) 
c/ Area de Potencial Valor Arqueológico -IGESPAR 
A área de intervenção é abrangida por uma Zona de Potencial Valor Arqueológico, podendo a Câmara Municipal de Lisboa, 
estabelecer no licenciamento de obras que impliquem 19Scavaçlío ou remeximento do subsolo, as condições a que deve 
obedecer a fiscalizaçlío e acompanhamento técnico municipal da obra, por forma a que seja assegurada a identificaçlío e 
salvaguarda dos bens arqueológicos porventura existentes. • 
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De: Eduardo Campelo isboa.pt] 

Enviado: segunda-feira , 23 de Maio de 201 1 14:55 

Para: Teresa Vargas 

Cc: ~cm-lisboa . pt 
Assunto: RE: PU Alcântara - Concertação 

Cara Teresa 

Embora algumas das questões que coloca não sejam tafectivamente contraditórias, nomeadamente as 
re lativas à informação conlida nas plantas, iremos aprofundar a aval iação das mesmas juntamente com a 
equipa técn ica do Plano, após o que oportunamente responderemos. Solícito pois, um período de tempo 
suplementar. 
Obrigado. 

Eduardo Campelo 

De: Teresa Vargas [ma ilto~turismodeportugal.pt] 
Enviada: sexta-feira, 20 de Maio de 201112:41 
Para: Eduardo Campelo 
Assunto: RE: PU Alcântara - Concertação 

Olá Eduardo, 

envio então a lista das questões relativas ao PU de Alcântara, de que falamos ontem: 

- nas peças desenhadas: 
mantém-se a dúvida sobre o espaço entre o rio e a Gare Marítima: nas folhas 41 e 42 está indicado como 
espaço de uso especial para infraestruturas, mas na folha 39 indica-se como espaço público. Na folha 26 e 26 
A, foi retirada a indicação de espaço pedonal. Como referido no nosso parecer, considera-se fundamental 
garantir o uso público para recreio e lazer, nesta zona. 
A folha 39 mantém a legenda incompleta, a 26 mantém a ilegibilidade na área do PP da Pedreira do Alvito e 
na 41 e 42, os limites da UOPGs mantêm partes ilegíve·is. 

- art. 42-2c) - actual art. 42-2-d)- não é clara a referên cia feita ao n2 7 do art. 12 do Regulamento Geral do 
Ruído. 

- art. 49-3- actual art. 48-3- a redacção mantém-se igual à anterior. 

Ficamos a aguardar o esclarecimento destas dúvidas. 
Obrigada, 

Teresa Vargas, arq. 

Departamento de Ordenamento do Território 
Direcção de da Oferta 
Turismo 

De: Eduardo Campelo [mailto 
Enviada: sexta-feira, 6 de Maio de 2011 15:27 
Para: Teresa Vargas 
Cc:~cm-lisboa . pt 

06-06-2011 

isboa.pt] 
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Assunto: PU Alcântara - Concertação 

Exmos. Senhores 

Na sequência do vosso parecer sobre o Plano de Urbanização de Alcântara, produzido em função da 
Conferência de Serviços prevista no n.0 3 do art. 75°-C do Decreto-Lei n.0 380/99, de 22 de Setembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.0 46/2009, de 20 de Fev.ereiro (RJIGT), realizada em 9 de Novembro de 
2009 na CCDRLVT, informamos o seguinte: 

Foram introduzidas no Regulamento e nas peças desenhadas do Plano, as alterações consideradas 
pertinentes, nomeadamente nos artigos 18- ponto 4, 2B -8.a) e b), 42- 2.c) , 49- 1.c) e 49- 3. e nas plantas 
n° 26, 39, 41, 42 e 43. 

Nesta medida, julgamos estarem criadas as condições de se iniciar o período de discussão pública, após 
deliberação de Câmara nesse sentido. 

Uma vez que os documentos do Plano com as alteraçõe!s introduzidas, não são susceptíveis de envio através 
do correio electrónico, faremos seguir ofício com o Plano em suporte digital, para confirmação 

Com os melhores cumprimentos, 
Eduardo Campelo 
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeamento I Departamento de Planeamento Urbano da 
Câmara Municipal de Lisboa 

06-06-2011 
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CÂMARA MUNIICIPAL DE LISBOA ~ 

Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome 

Morada 

Patríci stro 

sessora do Presidente 

Vem apresentar junto de V. Exa ao ab . ~ . d ., ngo c.~o art1go 77 o o 3 d 
e 22 de Setembro, no âmbito d • · n. o Decreto-lei n.o 380/

99 

U b 

o penodo de Parr · ~ • ' 
r anlzação de Alcântara, a seguinte: IClpaçao Publica do Plano de 

D Sugestão 

R! Informação 
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Exmo. Senhor 
Dr. António Costa 
Presidente da Câmara Municipal 

de Lisboa 
Praça do Município 
1100 Lisboa 

Data 31-05-2011 

N/Ref. 824710 
V/Ref. 

Paulo __ ,_ 

Director do ~ 

Assunto: Plano de Urbanização de Alcântara-- Discussão Pública 

Plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa- Reserva de canais 

CML 

Encontrando-se a proposta de Revisão do Plano de Urbanização de Al~ânfatll/ft~~~s'~~R/11 
pública, ju lgamos oportuno solicitar que sejam consideradas as reserva~ d9 ''míilu; aprêse

1n\alfã<Poàs .... 
nossas cartas nº 815510 de 14-04-2011 e 821104 de 16-05-2011, enviadas a V. Ex.l!, com 

informação sobre o actual Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa, aprovado por 

despacho da Secretária de Estado dos Transportes, de 11-09-2009. 

Com os melhores cumprimentos, ~~ aJ.e.vc:tçk>. Q6>u.&iCÍüw...~ C1. elA ~t..l.t.c. 

Sede Social 
Av. Fontes Pereira de Melo, 28 
1069-095 Usboa Portugal 

Contribuinte n• SOO 192 855 
Matriculada na Conservatória do Re<J isto 
Comercial de Usboa, sob o n' 121 
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Sede Executiva 
Av. Barbosa du S<Kage, 5 
1049-039 Lisboa- Portugal 

Exmo Senhor 

Telefone 351 21 355 84 57 \JL 
Fax 351 21 357 49 08 ó\-

Presidente da Câmar.a Municipal 
de Lisboa 

Metropolitano de Lisboa. E.P. 

Data 

N/ Ref. 

VI Ref. 

Dr. António Costa 
Campo Grande no 25 
1749 - 099 

14-04-2011 

815510 

Assunto: Revisão do PDM de Lisboa - Disc:ussão Pública 

Exmos. Senho'J'I' ~ ~ 
Encontrando-se a proposta de Revisão do Plano Director Municipal de Lisboa em 
fase de discussão pública, julgamos oportuno o envio de informação mais 
pormenorizada so_bre a expansão da rede do Metropolitano de Lisboa. 

Para a concretização do Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa, 
aprovado a 11 de Setembro de 2009 pe>r despacho da Secretaria de Estado dos 
Transportes, torna-se necessária a rese~rva de canal ao longo do traçado, no 
subsolo. Trata-se de um canal de 40 metros de largura (20 metros para cada lado 
do eixo do túnel) que deverá ser salv,aguardado e/ou compatibilizado com os 
estudos desenvolvidos pelo Metropolltane>. Esta reserva é de especial importância 
nos Planos Urbanísticos e de Pormenor em que este canal esteja abrangido. 

Os novos prolongamentos da rede no concelho de Lisboa são: 

- Na Linha Azul, a extensão do Colégio Mlllftar a Benfica e a construção da estação 
Alfam~; 

- Na Linha Verde, a extensão do Rato éiO Cais do Sodré (para fecho da circular 
verde, constituída pela actual linha Verde do Cais do Sodré ao Campo Grande e 
pela conversão da Linha Amarela para Verde do Campo Grande até ao Rato) e a 
construção da estação Madrid; 

. 
- Na Unha Vermelha, a extensão de S. Sebastião a Alcântara e de Campo de 
Ourique ao Alvito, e na outra extremidade da Linha, a extensão do Aeroporto ao 
Campo Grande e de Telheiras à Pontinha (o troço intermédio, de Campo Grande a 
Telheiras será também convertido para a linha Vermelha). · 

Sede Soclal 
A.v. Fontes "-rei111 de Mtlo, 28 
, 069-09> Usboa -Po~ 

Contribuinte n. • 500 192 855 
Matrtwlada no Conservat6ril do Raglsto 
Comereial de USboa, sob o n.• 1 21 
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exmo Senhor 

1elefoob351 213558457 vr'2· 
Fu351213S74908 r J. 

Presidente da Câmara Municipal 
de Usboa 

Metropolitano de Usboa, E.P. 
Dr. António Costa 
Campo Grande no 25 
1749 - 099 

14-04-2{)11 

s15S:to · 

Assunto: Revisão do PDM de Usboa - Discussão PúbUca 

Exmos. Senhor~ ~ ~ 
Encontrando-se a proposta de Revisão dlo Plano Director Munidpal de Usboa em 
fase de discussão pública, julgamos ,oportuno o envio de informação mais 
pormenorizada so.bre a expansão da rede do Metropolitano de Lisboa. 

Para a coru:retlzação do Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Usboa, 
aprovado a 11 de Setembro de 2009 p()r despacho da Secretaria de Estado dos 
Transportes, torna-se necessária a rest!rva de canaJ ao longo do traçado, no 
subsolo. Trata-se de um canal de 40 metros de largura (20 metros para cada lado 
do eixo do túnel) que deverá ser salvaguardado e/ou compatibilizado com os 
estudos desenvolvidos pelo MetropolitaM. Esta reserva é de especial Importância 
nos Planos Urbanfsticos e de Pormenor em que este c:anal e.steja abrangtdo. 

Os novos prolongamentos da rede no con1celho de Lisboa são: 

- Na Unha Azul, a extensão do Colégio !VIIIitar a Benfica e a construção da estação 
Alfama; 

- Na Unha Verde, a extensão do Rato ao Cais do Sodré (para fecho da clrc lar 
verde, constituída pela actual Unha Verde do Cais do Sodrê ao Campo Grande e 
pela conversão da Unha Amarela para Verde do campo Grande até ao R.ato) e a 
construção da estação Madrjd; 

- Na Unha Vermelha, a extensão de S. Sebastião a Alcântara e de Campo de 
Ourique ao Alvito, e na outra extremidade da Unha, a extensão do Aeroporto ao 
Campo Grande e de Telheiras à Pontinha (o troço intermédio, de campo Grande a 
Telheiras será também convertido para a Unha Vermelha). 

s.d.Sodll 
~o~~. "'""u' ~ra ele ~la. 28 
10&-011!> Uliboa - PortuP 

~· n.• soo 192 855 
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Exmo. Senhor 
Dr. Antónto Costa 
M.l. Presidente da 

TelefofÍ (351)217 0600 
Fu(351)21 79S0505 

Camara Municipal de Usboa 
Praça do Município 

OPre !dente 
António Cos1a 

1100 - Lisboa 

~ 16..(}5-2011 
N/Ref. 

V!Ref. 

Em aditamento aos elemen os enviados com a nossa carta 815510, de 14...(}4-2011, anexamos 

desenhos complementares com uma alternativa de traçado, entre Campolide e Alvtto. que 

deve igualmente ser considerado, por evitar a p;assagem sob o cemitério dos Prazeres. 

Para a concretização do Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de lís oa, ap ovado a 

11 de Setembro de 2009 por ~espacho da S~~cretária de Estado dos Transpartes, toma-se 

necessária a reserva de canal ao longo do tra~;ado no subsolo e/ou, em casos excepcionais, 

sobre a superflcte (c~.so de viadutos). 

Trata-se, em regra, de um canal de 40 metros de largura (20 metros para cada lado do eixo do 

traçado) que de-verá ser salvagua dado e/ou compa ibíl'zado c-om os estudos desenvolvidos 

pelo Me ropoli ano de Lisboa. Esta reserva é de especial importância nos Planos Urbanlsticos e 

de Pormenor em que este canal esteja abrangid10. 

Aproveitamos para enviar tambêm, em novo formato entretanto solicitado pelos vossos 

Serviços, um CD com os elementos anteriormente enviados. 

~ .. ·5001!12 

-· na~do~ ComiNáill de Usi>G.t. ae11 • n•1 ~ 1 



Ca mbel 

fxmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa: 

CATUMBEL- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA., sociedade por quotas com 

sede na Avenida da liberdade n.º 49.º, S.º Direito, freguesia de S. José, em Lisboa, com o 

número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa 

colectiva pessoa colectiva n.º 507 078 560, com o capital social de treze mil e quinhentos euros 

(adiante "Catumbel"), vem, ao abrigo do artigo 77.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro (que aprovou o Regime Jurfdico dos Instrumentos de Gestão Territorial), e no 

contexto da DISCUSSÃO PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA, concelho de 

Lisboa, oferecer a sua 

Reclamação/Observação, 

o que faz sucintamente nos termos e com os seguintes fundamentos: 

I - Área de Construção 

A Catumbel é a legítima titular do direito de propriedade sobre o prédio urbano sito na Rua 

Rodrigues Faria, n.2 99, 101 e 103, Rua 1.2 de Maio, n.!! 19, e Avenida da fndia, sem número, 

em Lisboa, com a área registada de 23.587,92 m2
, descrito na 6.ª Conservatória do Registo 

Predial de Lisboa sob o n.!l 628 da freguesia de 'Alcântara e inscrito na respectiva matriz predial 

urbana sob o artigo 1888 (adiante designado "Imóvel"). 

O Imóvel insere-se actualmente em Área de Reconversão Urbanística de Usos Mistos, de 

acordo com a Planta de Ordenamento anexa ao Plano Director Municipal de Lisboa, de 29 de 

Setembro de 1994 (na redacção que se encontra em vigor), a requerer, por conseguinte, a 
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Catum el 
existência de um plano de urbanização (ou de pormenor) para a zona tendo em vista o 

licenciamento de loteamentos. Importa, nessa medida, assegurar que o plano de urbanização 

de Alcântara em discussão (que caracteriza a zona do Imóvel como Área de Renovação e 

Reconversão Urbana - de acordo com a plant a /extracto ao mesmo anexa e epigrafada de 

"Esquema dos Princípios Estruturantes da Intervenção") se coaduna . com todo o espectro da 

parceria que o Munidpio de Lisboa estabeleceu com os promotores privados- onde se inclui a 

Catumbel - para a reconversão da zona de Alcântara . Tal parceria foi gizada no âmbito do 

Estudo Urbanístico designado "Alcântara XXI", a que o plano de urbanização .em apreço faz 

referência no seu pre~mbulo de antecedentes. 

Assim, na sua qualidade de interessada, cump1re à signatária observar que sobre o Imóvel de 

sua propriedade foi homologado parecer favorável condicionado, datado de 29 de Julho de 

2005, ao pedido de informação prévia que ingmssou o Processo n.º 28/URB/2005 (pedido esse 

sujeito a sucessivas renovações de prazo em face das alterações previstas para a zona de 

Alcântara pelo Munidpio de Lisboa), nos termos do qual foi admitida uma área bruta de 

construção acima do solo de 44.282,70 m2 e abaixo do solo de 31.717,30 m2
• 

Foi precisamente essa expectativa de construçi3o, garantida por acto administrativo praticado 

pela Câmara Municipal de Lisboa e no contexto do Protocolo celebrado entre o Município e os 

promotores, em 29 de Julho de 2005, que enn exclusivo determinou a fixação do preço de 

aquisição do mesmo pela Catumbel, num binómio preço/m2 de edificabilidade. Tal facto não 

pode deixar de concorrer para a atribuição do índice de construção na área onde o Imóvel se 

encontra implantado, ainda que seja necessário prever uma majoração do fndice de utilização 

em função de específicas características do Imóvel e da sua integração na UOP(G) 19 (sem 

prejuízo de potenciais alterações em resultado da nova versão do PDM que se encontra em 

revisão) e sem que tal coloque em causa a reestruturação e reconversão urbanística da área, 

sob pena de violação das legítimas expectativas geradas na esfera jurfdica da ora interessada -
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Ca umbel 
e isto assim deverá ser considerado independemtemente da projectada requalificação do solo 

na área abrangida pelo instrumento de gestão territorial agora sob discussão. 

A Catumbel adquiriu o imóvel com vista à sua promoção e afectando para o efeito um 
' 

substancial investimento financeiro, assente nos compromissos contratualizados com a 

Câmara Municipal de Lisboa, desiderato que até à presente data não foi possível alcançar em 

virtude de causa impeditiva que apenas à edilidade pode ser imputável (designadamente ao 

nível das diferentes opções estratégicas, consoante as mudanças de executivo) e da qual 

decorrem muito relevantes prejuízos patrimoniais. Anote-se, ainda, que todo o atraso que a 

operação urbanística tem sofrido repercute-se também de forma assaz nefasta no que 

respeita à sua oportunidade, dado que a actual conjuntura económica não é sequer 

comparável ao contexto económico-financeiro em que a mesma deveria ter ocorrido, com os 

elevados sobrecustos daí emergentes. 

O loteamento previsto para o Imóvel consagra, essencialmente, a manutenção do património 

existente com um escopo de reabilitação e reconversão, contribuindo, por isso, para a 

regeneração urbana da área em que aquele se encontra implantado, e tudo isso com recurso 

apenas a investimento particular. Nesse sentido, reclama-se a necessidade de o plano de 

urbanização prever a existência de contrapartidas, compensações e/ou· a previsão de situações 

de excepção (ao nível, entre outras, das áreas de cedência, das áreas permeáveis e das 

cérceas) que viabilizem a realização do investimento pela Catumbel. Dito de outro modo, por 

forma a permitir à proprietária a execução da pretendida operação urbanística de reabilitação 

de grande parte do edificado, urge contemplar no plano de urbanização de Alcântara 

prerrogativas que contribuam para esse efeiito, sem prejudicar, obviamente, a tutela da 

legalidade. Assim se permitirá que o promotor privado concretize a operação de loteamento 

em abono dos principias e base programática que norteiam o instrumento territorial agora em 

discussão, designadamente a revitalização, rege!neração e desenvolvimento de Alcântara. 
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Por conseguinte, a Catumbel apenas poderá ceder quanto ao índice homologado na medida 

em que lhe seja expressamente assegurado pelo plano de urbanização um índice mínimo de 

construção de 40.000 m2 no prédio/lote de sua propriedade e sem que tal dependa da 

vontade de proprietários confinantes (v.g. nas potenciais unidades de execução), o que desde 

já nesta sede se reclama. 

Formula-se, portanto, a observação/reclamação de que à ora interessada deve ser garantida 

uma viabilidade de construção, no perímetro do seu lote, equivalente à prevista no sobredito 

pedido de informaçã.o prévia, ou seja, de 44.282,70 m2 até um mínimo de 40.000 m2
, e sem 

que, reitere-se, a Catumbel tenha de, para •esse efeito, ficar dependente da vontade ou 

intervenção dos proprietários dos prédios quE~ porventura venham a integrar a unidade de 

execução em que o Imóvel poderá vir a inserido. 

11 - Condicionantes 

Acresce realçar que a Planta de Condicionantes - I, referente à identificação de imóveis 

classificados e em vias de classificação e anexa ao Plano de Urbanização de Alcântara, delimita 

uma zona de protecção a incidir sobre o Imóvel. Sucede, porém, que o edifício correspondente 

ao "Edifício da Antiga Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense", apesar de ter sido objecto 

de proposta de classificação, por Despacho de 27 de Novembro de 2009, proferido pelo 

Senhor Director do IGESPAR, I.P., o despacho de 18 de Junho de 1999 foi revogado - o qual 

havia determinado a abertura do processo de~ instrução relativo à eventual classificação do 

referido imóvel (ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro- Lei do Património Cultural), 

facto que ocasionou o encerramento do processo no âmbito da Direcção Regional da Cultura 

de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT) e do IGESPAR, I.P .. 
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Nessa circunstância, e não tendo a Catumbel sido notificada de qualquer outra proposta de 

classificação, de qualquer natureza, reclama-se a supressão da condicionante apontada ao 

Imóvel, por inexistente - não se justificando sequer a apontada inclusão do Imóvel na Planta 

de Ordenamento do Inventário Municipal de Património 

Lda., 
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CÂMARA MUINICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome (AÍÍJi"WtL - IrJVESTt rfENJC25 D'tQB\\.J'Ai<IOS E )VRf.STICO.S LoA. 
I 

Morada A 'i(! U13r.8.0A:OE N -49_- 5 · OT 
Código Postal t&5Õ- 13 ~ LisBÕA 
Contacto (e-mail, telefone, tm) Ú11)H8EI (iJ rlA1NSiQf. P) - .213JLJ 33qq 
Bilhete de Identidade n.o ____._.5'-"0'-'1--""0...J..).Jo<.~ ....... 5fD~"---'"'----------------

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77.o n.o3 do Decreto-Lei n.o 380/99, 

de 22 de Setembro, no âmbito do pe!ríodo de Participação Pública do Plano de 
Urbanização de Alcântara, a seguinte: 

~ Reclamação 

IZI Observação 

O Sugestão 

Lisboa, .3_ de O I)N JfO 
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~ Aeroportos 
L' de Portugal 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Rua D_Edificio 120 

Aeroporto de Lisboa 

1 700- 008 Lisboa_Portugal 

Tel(351) 218413 900 

Fax (351) 218 402 747 

www.ana.pt 

Sede_Rua D_Edifído 120 

Aeroporto de lisboa_1700-008 Lisboa 

Portugal 

Câmara Municipal de Lisboa 
Dir. Municipal de Planeamento Urbano 
Departamento de Planeamento Urbano 
Campo Grande, 27- 3° Bloco E 
1 7 49-099 LISBOA 

Sua Referência_ 

Nossa Referência_ P.0 1965/10-6 

N°_ 402540 

Data_97 .06.2011 

AssuNro_ Serv. Aero. do Aero. de Lisboa; Plano de Urbanização de Alcântara - Proposta para a 
SUBJECT_ 

discussão pública 

S/Ref Of0 194/ DMPU/DPU/2011, de 201 1 0'5 06 

Ex.mos Senhores 

Em resposta ao ofício acima referido, informamos que a implantação do equipamento 

Outer Marker. urna rádio ajuda de apoio à aproximação ao aeroporto, instalada no 

telhado de um edifício junto a um dos pilares da Ponte 2 5 de Abril e do lado oposto à 

zona das docas e marina de Alcântara, com as coordenadas geográficas 38 ° 42 ' 

08.7" N e 009 ° 08' 37,8" W, não foi cons iderada. 

Assim sendo a implantação do referido equipamento e respectiva servidão constantes 

no desenho que se anexa deverão ser incluídas no Plano de Urbanização 

Com os melhores cumprimentos 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 

Em anexo: Um desenho 

ANA Aeroportos de Portugal , S.A. 

ANA Aeroportos de Portugal , S.A. 

Sede_Rua D_Edifioo 120 Aeroporto de L1sboa_1700-008 Lisboa PortugaLNIF e Matricula na Conservatóna do Reg1sto Comerc1al d!~ L1sboa (P) 500700834_Capltal Social: 200 000 000 Euros 

AEROPORTO LISBOA_Tel (351) 218 4 13 SOO AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO_ fel (351 ) 229 432 400 AI:ROPORTO FARO_Tel (351) 289 800 800 DIRECÇÃO DOS AEROPORTOS DOS AÇORES_Tel (35 1) 296 205 400 
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GAMARA MUNIICIPAL DE USBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome _)_Q_~__;_E,PAilE 7EX/:.1L.J2f2J.v~~L---- ___ ·------·-
·' Morada j}.Jit ... t!...-l..tL:LJJ?vCt.#.LtE.LRJ!J_ .... At.! ... f- /17-'1&. . ...12_ -----------------·-···-
', Código Postal _ L U..J?.. - /iiL_.LL:úl~!._6 ____ .. ·-----------·--

Contacto (e-mail, telefone, tm) 

Bilflrle Ele IEientidaEie n.o -t.Y.-1-.L...•---"''-"--!!-"~~L.....J..1f--'-------------------

;:l 
Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77.o n.o3 do Decreto-Lei n.o 380/99, 

de 22 de Setembro, no âmbito do período de Partidpação Pública do Plano de 

.... Urbanização de Alcântara, a seguinte : 
il 

,i 

~ 
:·~ 
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O Reclamação 

~ Observação 

li( Sugestão 

O subscritor do presente documento é sócio da Socie~dade mencionada em epígrafe, que é proprietária de 

terrenos e ediffclos situados no lado poente da Avenidla de Ceuta. 

Tendo em conta que actualmente se encontram em discussão pública 3 planos de importância 

determinante para esta área da cidade, vimos por este meio alertar para a necessidade de uma reflexão 

espedfica sobre as implicações destes sobre as propritedades pertencentes a esta sociedade. 

Como tal, a Sociedade Têxtil do Sullda. coloca-se à di5posição para partidpar e prestar os esclarecimentos, 

sugestões e contributos necessários, em momento oportuno, assim que a CML entenda por bem, em 

discussões de natureza técnica a serem moderadas pt~r esta última, com a participação dos representantes 

de todas as entidades envolvidas. 

Anexam-se 2 fotografias aéreas que ilustram as propriedades desta sociedade situadas no Vale de 

Alcântara, devidamente circundadas. 

~natura iguaJ ao BI 
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VALE DE ALCÂNTARA: 
As propriedades da Soe. Textil elo Sul Lcf!, estão circundadas a vermelho 
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VALE DE ALCÂNTARA 
Propriedade da Soe. Textil do Sul Lda, 
contigua ao lado poente da Av. de Ceuta, 
circundada a vermelho. 



Jos Pires 

De: João -Fernandes ~ffc.pt] 

Enviado: terça-feira , 21 de Junho de 2011 17:58 

Para: participe.dmdiu@cm-lisboa.pt 

Page 1 of 1 

Cc: Gabinete do Vereador Manuel Salgado; ·-cm-lisboa.pt; Eduardo Campelo; Pedro 
Silveira 

Assunto: (11-06-21) SILCOGE S.A. -Participação na Discussão Pública do Plano de Urbanização de 
Alcântara 

Anexos: (11-06-21) SILCOGE S.A. Participação na Discussão Pública do Plano de Urbanização de 
Alcântara.pdf 

Exmos. Srs. 

Junto se envia o formulário de participação da SILCOGE, Sociedade Construtora de Obras Gerais S.A., na 
Discussão Pública do Plano de Urbanização de Alcântara . 

Com os melhores cumprimentos, 

João - Fernandes 
Engenheiro Civil 
Gestor do Projecto 

Rua Rod lgo d Fon:c ca, 178 • 6" O a 
1070-243 LI bo 
fel 1+351121 :16.0 92 00 
Fax l+3!ill21 36[) 92 119 

lfc llt.pl 

www.Uc.pt 

08-07-2011 



PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALü~NT ARA 

DISCUSSÃO PÚBLICA 

RAMIGON IMOBILIÁRIA, S.A., com o número de pessoa colectiva 505.273.276 que também 

usa como o de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Sintra e sede em Sintra, no 

edifício SintraCascais Escritórios, Rua da Tapada da Quinta de Cima, freguesia de São Pedro de 

Penaferrim, Linhó, na qualidade de legítima proprietária dos prédios sitos na freguesia de 

Alcântara e que pelo número, melhor se identificam no Anexo I da presente, comummente 

designados por Parcelas A e B do Empreendimento do Pinhal tal como também identificadas 

no Anexo 11, vem, ao abrigo do direito de participação no Plano de Urbanização de Alcântara, 

previsto no artigo 6º cotejado com o artigo Tlº do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, 

com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro e pelo 

Decreto-Lei nº 181/2009, de 7 de Agosto, apresentar a respectiva reclamação à Proposta de 

Plano ora em discussão pública, porquanto : 

1- ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO BRUTO 

Desde 2003 que a ora Exponente, segtlJindo as sugestões/instruções da própria Câmara 

Municipal de Lisboa (adiante CML), tem vindo a apresentar projectos sucessivos para 

os terrenos da sua propriedade. Senão vejamos: 

Em Marco de 2005. a CML aprova em reunião a Proposta nº 156, consubstanciando o 

chamado "Estudo Urbanístico Alcântara XXI", que inclui os terrenos propriedade da 

ora Exponente e cujo índice de construção, em obediência ao disposto no 

Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa (RPDML) hoje ainda em vigor. 

corresponde a 2,0. 

Atenta a indicação da Câmara, de que tal Estudo deveria ser suportado pelos 

Promotores por ele abrangidos, a Exponente contratualiza, também por indicação da 

CML com a "AMBELIS - Agência para a Modernização de Lisboa, SA", entidade cuja 

principal accionista é a própria Câmara e mandatada por esta para proceder à 

elaboração e acompanhamento do referido estudo urbanístico e dos projectos 

submetidos no âmbito do mesmo, duas prestações de serviços, uma relativa ao 

Rua da Tapada da Quinta de Cima - Linhó - 2714-555 Sintra 
Telefone: 21 91 O 40 00 - Fax: 21 910 4015 
N° Contribuinte: 505 273 276 
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acompanhamento e elaboração de um "Estudo Urbanístico e de Conjunto" e a outra 

relativa ao acompanhamento e supervisão dos projectos de loteamento/licenciamento 

que venha a elaborar para submeter à aprovação dos competentes serviços da CML 

No âmbito da contratação das referidlas prestações de serviços, a ora Exponente paga 

à referida Ambelis a quantia de 131.9S8,57 €. Suporta também, como é bom de ver, os 

custos inerentes à elaboração dos projectos submetidos à Câmara de acordo com as 

directivas por esta emanadas; para a Parcela A um Pedido de Informação Prévia de 

Operação de Loteamento (Proc. 5/ll.JRB/2005) e para a Parcela B um Pedido de 

Informação Prévia de Licenciamento de Obra (Proc. Nº 926/EDI/2005), este último que 

vem a ser indeferido, por alegadamente e se bem que cumprindo o Estudo Urbanístico 

de Alcântara XXI, não respeitar o PDM(!). 

Em finais de Janeiro de 2006, o novo executivo municipal entretanto eleito, comunica 

aos proprietários abrangidos pelo referido Estudo Urbanístico Alcântara XXI, que tendo 

em conta a respectiva ausência de substância jurídica e formal, o mesmo seria 

formatado com Plano de Pormenor. 

"Nasce" então, o Plano de Pormenor de Alcântara XXI. cujos termos de referência são 

aprovados em Fevereiro de 2006. O IIUB reduz-se para 1.8 aplicável contudo a toda a 

área do Plano, havendo porém, é justo dizer-se, por parte dos então responsáveis 

municipais, a indicação de que tanto quanto possível, não lesariam as expectativas 

(nem olvidariam os encargos) que a própria Câmara havia criado nos proprietários 

envolvidos no Estudo Urbanístico de Alcântara. 

Em conformidade com as instruções emanadas pelos então responsáveis municipais, a 

ora Exponente suporta e submete à Câmara, um novo Projecto de Licenciamento de 

Construção de Obra Nova para a Parcela B {Proc. Nº 1284/EDI/2006) o qual cumpre 

escrupulosamente, quer o constante da proposta do então Plano, quer o disposto no 

Regulamento do Plano Director Munic:ipal de Lisboa para a zona em causa. 

Rua da Tapada da Quinta de Cima - Linhó - 2714-555 Sintra 
Telefone: 21 910 40 00 - Fax: 21 910 4015 
N° Contribuinte: 505 273 276 
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A insólita solicitação da Câmara tendo em conta o facto de se tratar de mera 

apreciação de arquitectura, mas det1erminada a tudo fazer, para tentar viabilizar de 

algum modo um activo que adquirido em 2001 via os respectivos custos, financeiros e 

outros, acumularem-se de ano para a1no, a RAMIGON procede à elaboração e entrega 

de estudos geológicos, estudos acústicos e estudos de tráfego da zona em causa (para 

só referir alguns). 

Tal processo, à semelhança dos anteriores, foi indeferido pela mesma Câmara - ainda 

que com novos responsáveis - 1que havia instruído a respectiva submissão, 

indeferimento cuja impugnação judicial segue presentemente o seu curso e que por 

tal facto, deveria ser excluído da áre;a abrangida pelo actual Plano de Urbanização de 

Alcântara. em consonância alias com os projectos da frente edificada do lado da Av. 

Infante Santo. desenvolvidos sem necessidade da pré-existência de qualquer Plano. 

Em 2008, a ora Exponente é confrontada com nova mudança, a de revogar o processo 

de elaboração do Plano de Pormenor de Alcântara e em sua substituição, a de se 

proceder à elaboração do Plano dle Urbanização de Alcântara, cujos termos de 

referência são aprovados em Marco de 2008 e nos quais, em matéria de "Parâmetros 

Urbanísticos", pode ler-se que estes não deverão ultrapassar os máximos f ixados no 

PDM, devendo ser justificados nos estudos a realizar. 

Ora, os terrenos propriedade da Exponente, de acordo com o que resulta da Planta de 

Zonamento, integram-se na classi1ficação de Espaços Centrais e Residenciais a 

Consolidar, os quais de acordo com o Regulamento constante da Proposta de Plano 

(vd. arts. 292, n23, ai. a, art. 572 e 642) ficarão sujeitos a um IUB de 1,7. Ou seja, os 

anos passam, os custos da Exponente aumentam, mas o IUB do terreno reduz-se, 

tornando praticamente inviável qualquer desenvolvimento imobiliário, que do mesmo 

possa vir a ter lugar. 

Rua da Tapada da Quinta de Cima - Linhó - 2714-555 Sintra 
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É curioso referir, que de acordo com a Proposta de Plano ora em análise (vd. pag. 112) 

a redução do IUB máximo face ao PDM resulta de "vários estudos realizados no âmbito 

da elaboração do PUA comprovando a sua viabilidade e a obtenção de um maior 

equilíbrio urbanístico". Certo é, que buscando-se tais estudos, nenhum se encontrou 

que justificasse tal solução, até porque como em 2. b) infra se dirá, a solução de tais 

Espaços Centrais e Residenciais a Consolidar parece ser deixada ao porvir. 

Mas o que sim se conclui, é que na Proposta de Plano de Pormenor da Boavista 

Nascente, área em tudo idêntica à abrangida pela SUOPG 1 do Plano de Urbanização 

de Alcântara, igualmente qualificada como Área de Reconversão Urbanística de Usos 

Mistos pelo actual RPDM e cujos proprietários aguardam também há anos pela 

definição do quadro enformador das operações urbanísticas respectivas, se mantém o 

IUB constante do art.76º, alínea b) do mesmo RPDM, com as majorações resultantes 

do n2 2 do mesmo preceito, para igual alteração da área de cedência média para 30%, 

protegendo-se, como compete, as legítimas expectativas de quem, sem qualquer 

responsabilidade e por mera omissãc1 dos poderes municipais, se viu incapacitado de 

tirar em tempo a normal rentabilidade dos activos de sua propriedade. 

Ou seja e no caso da Proposta vertente de Plano, não apenas se irreleva o princípio da 

segurança nas relações entre a Admimistração e os particulares e se faz tábua rasa de 

todas as expectativas criadas aos particulares nestes 7 anos pela própria Câmara e dos 

investimentos que de acordo com esta lhe foram exigidos, como outrossim, se trata 

desigualmente o que em tudo é semelhante e se ignora a necessidade de 

fundamentação técnica e urbanística dos parâmetros escolhidos, no caso 

derrogatórios do actual PDM, ao arrepio aliás do preceituado nos Termos de 

Referência que determinaram a elabo1ração do Plano de Urbanização de Alcântara. 

Rua da Tapada da Quinta de ima - Linhô - 2714-555 intra 
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11 - INEXIST~NCIA DE QUADRO URBANfSTICO CLARO 

Atrás se citou, o referido no texto da Proposta de Plano ora em análise, quanto à 

intenção de nas qualificadas como Áreas de Reconversão Urbanística de Usos Mistos 

pelo actual RPDM, caso dos imóveis propriedade da Exponente, se ter buscado a 

"obtenção de um maior equilíbrio urbanístico" . 

Seria assim de supor, que não apenas tal equilíbrio como o desígnio de construção de 

um quadro claro de actuação para os diferentes agentes envolvidos, sem necessidade 

de ulteriores procedimentos que não as simples operações urbanísticas previstas no 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, resultasse, ao cabo de tantos anos e de 

tantos estudos e planos, da actual Proposta de Plano de Urbanização de Alcântara. 

Pois assim não acontece. De facto : 

a) lnexiste qualquer quadro, onde se detalhe com o necessário rigor as áreas, a 

delimitação dos lotes ou parcelas a construir futuramente e o número de pisos e 

os usos predominantes associados a cada pareça/lote. 

De facto, correndo-se os termos da Proposta de Plano e presumindo a Exponente 

que os seus imóveis correspondem ao qualificativo de "vazio urbano" (vd. pag. 

102) ou de "zonas vazias" (pag.103), fácil é concluir, que o quadro de actuação dos 

proprietários, longe de ficar definido com clareza, ficará dependente do ulterior 

estabelecimento de "programas conjuntos de urbanização que refiram usos e tipos 

de edificação predominantes, índices de ocupação do solo, equipamentos, espaços 

verdes, etc., cuja concretização terá de ser feita com recurso a mecanismos 

directos de perequação". 

Rua da Tapada da Quinta de Cima - Linhó - 2714-555 Sintra 
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Ora, dir-se-ia que o argumento avançado pela própria Proposta de Plano, relativo 

ao desconhecimento dos pretendidos tempos de urbanização de cada um dos 

proprietários, ditaria a clarificação das regras ab initio, não ficando o avanço de 

uns, dependente da vontade dos outros. Estranhamente e como o próprio refere, 

é intenção do Plano e cita-se,. "empurrar" os proprietários para processos 

associativos, dentro da criação de unidades de execução cuja delimitação 

respectiva o Plano nem sequer aponta. 

Assim, aos longos anos de histó1ria que a Exponente tem no presente processo 

como descrito em I. supra, somar-se-ão os relativos ao trato administrativo do 

presente Plano de Urbanização e seguidamente, os necessários à delimitação da 

respectiva unidade de execução tal como previsto no art. 120 º Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), correndo ainda o risco de no final, 

a Câmara entender deverem os imóveis da sua propriedade ser afectos a um uso 

distinto do uso habitação, este último sempre previsto nos diferentes 

estudos/planos da iniciativa do Município e em consonância com o qual foram 

desenvolvidos todos os projectos. 

Mais ainda, visto que como refe1re a proposta de Plano, a lógica de intervenção 

nestes "vazios urbanos" deverá se·r "voluntarista", tal significará que uma vez mais, 

à excepção ao que parece do IUB, da percentagem de cedências e de solo 

permeável, os proprietários ficarão como na última década, sujeitos à 

arbitrariedade da apreciação/interpretação camarária, carente de quadro 

enformador claro. 

b) Associado ao que atrás se referiu 'e com influência directa nos imóveis propriedade 

da Exponente, a presente Propo1sta de Plano deixa ainda no ar duas soluções 

alternativas - Hipótese 1 e Hip•ótese 2 - de localização da extensão da Linha 

Vermelha do Metropolitano a Alcântara (Alcântara-Este) (pags. 42 e 43 da 

Proposta de Plano, figura 3), a estiUdar conjuntamente pela Metro de Lisboa e a 

Rua da Tapada da Quinta de Cima - Linhó- 2714-555 Sintra 
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REFERe por tal facto, da futura criação de um terminal de eléctrico rápido 
que deverá situar- e junto à refel'ida estação. 

Acontece que a primeira das soluções propostas, localiza a referida Estação de 

Metropolitano sob a R. do Arco a Alcântara, no topo norte da chamada Parcela A 

da Exponente e a "raquete" de eléctricos à mesma associada, na R. Viera da Silva, 

precisamente no lado poente da mesma Parcela A. 

Ou seja, no caso concreto da Exponente, não bastando ficar a definição dos 

parâmetros urbanísticos da sua propriedade, ao sabor da lógica "voluntarista" 

referida em 11. a) supra, fica ainda sujeita ao que um dia (qualquer), a Metro de 

Lisboa e a REFER entendam como a solução mais desejável. 

Dir-se-ia, que no hiato decorrido entre a aprovação dos Termos de Referência 

respectivos e presente Discussão Pública, as duas entidades já deveriam saber ou 

haver sido ouvidas, sobre qual a melhor solução. 

Acrescente-se que difícil será justificar como preferível a Hipótese 1., que ao 

arrepio do princípio da proporcionalidade, não apenas lesa a propriedade da 

Exponente tornando-a definitivamente inviável, como "enfia" com o eléctrico 

rápido (e uma Loja de Mobilidad1e que se desconhece o que seja) paredes meias 

com a malha urbana consolidada da Rua Vieira da Silva. 

Igualmente, ao deixar no ar, sem definir, as duas distintas soluções, o Plano olvida 

dever respeitar o preceituado na ai. b) do artigo 882 do RJIGT ou seja, caber-lhe 

"definir a rede viária estruturante ( ... ) bem como o sistema urbano de circulação 

de transporte público e privado( .. . )". 

c) Omita-se qualquer consideração, ao facto de nas presentes circunstâncias, 

estarmos em face de um Plano que envolve cerca de 53,5 M€ - valores sem IVA 

de investimento. 
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lrreleve-se igualmente, o facto da entidade com a qual a CML contratualizou a 

elaboração do Plano, a REFER, vir ela própria dizer em parecer formulado na fase 

de "conferência de serviços" (vd. pag. 10), que as estimativas orçamentais das 

obras por ela participadas "não merecem credibilidade e que não foram âmbito de 

qualquer articulação com a REFER ou qualquer outro dos intervenientes 

institucionais propostos referidos;", enjeitando a comparticipação em muitas das 

iniciativas que a referem. 

O que sim se refere é que também no âmbito da sua presuntiva comparticipação, 

desconhece a ora Exponente, pcJrque não pode saber, o quê e quanto dela é 

esperado. 

Desde logo pela contradição entre a parte escrita da proposta e as plantas a ela 

atinentes. De facto, se da parte 1escrita, resulta o facto dos Privados da SUOPG1 

comparticiparem nas Ref!!s BS e 810, não participando na 88, já dos desenhos 

decorre participarem os ditos "Privados" nesta última, mas não naquelas. 

De igual modo, inexistem, provavelmente mercê da igual inexistência do quadro 

de áreas que atrás se referiu, os critérios de reparticipação/"pro-rata" de 

comparticipação de cada um dos "Privados" envolvidos na SUOPGl, nos cerca de 

10 M€ em causa. 

III- AMBIGUIDADES/IMPRECISÕES/SOLUÇÕE:S DA PROPOSTA DE REGULAMENTO 

a) Art. 292, n!! 2 - remete no caso das obras de construção, conservação, alteração 

e/ou ampliação em Espaços a Colllsolidar, para o disposto em matéria de espaços 

consolidados centrais e residenciais . Acontece, que como decorre do art. 21ª, o 

regime mandado aplicar supletivamente, varia consoante a qualificação como 

traçado urbano A, B e C, qualifica,ção que inexiste no caso dos referidos Espaços a 

Consolidar; 
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b) Art. 482, n2 1, ai. a) - numa zona em que a construção em cave é, como sabido, 

difícil, onerosa e desejavelmente de evitar mercê dos níveis freáticos, estranha-se 

ratios de estacionamento superiiores, à proposta do Plano Director da Cidade 

actualmente também discussão, chamando-se à atenção para o facto de não haver 

qualquer racional económico, sobretudo em face do contexto, para obrigar 

qualquer fogo independentemenlte da tipologia ou da área, a ter no mínimo dois 

lugares de estacionamento; 

c) Art.48!!, n!! 4 - a solução prop,osta é destituída, uma vez mais, de racional 

económico. De facto, o acréscimo de dimensionamento das lajes para suportar 

cargas de 1,5 m de coberto vegetal é insuportável. Refira-se aliás, que é hoje 

referido por vários especialistas na matéria, que é possível ter sustentação de 

árvores com 60/80 cm de recobrimento mínimo, conquanto haja a preocupação 

de escolher espécies com um sistema de raízes fasciculado e não vertical e que, 

mais importante do que o coberlto vegetal, a laje seja dotada de elementos que 

permitam às arvores fazer as suas próprias amarrações; 

d) Arts. 542, n!! 1, ai. b) i) e 552 - cc1bendo à Câmara, ao que parece no exercício da 

discricionariedade administrativa,, a decisão quanto à aprovação e oportunidade 

de delimitação das diferentes unidades de execução que comporão a SUOPG 1, 

dificilmente se compreende que ;as mesmas não decorram já do próprio Plano, o 

que permitiria manifestos ganh01s de eficácia e de segurança aos proprietários 

envolvidos. 

De igual modo, os imóveis pmpriedade da ora Exponente, perfeitamente 

delimitados e individualizados em todas as plantas da presente Proposta de Plano 

e como resulta à saciedade da Planta que constitui o Anexo 11, deveriam desde já 

ser devidamente autonomizados enquanto Unidades de Execução, 

preferencialmente e no caso. injustificado repete-se. de não ser excluída a 

chamada Parcela B da área de influência do Plano, como duas unidades de 

execução autónomas, tais conno autónomos são também os tempos de 

desenvolvimento urbanístico futUI[Q, à semelhança de outras situações que 
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igualmente abrangidas pelo Plano, se encontram identicamente no mesmo 

registo. 

Igualmente, não se compreendem as matérias que ficarão sujeitas à definição em 

ulterior regulamento municipal, cuja elaboração o artigo 55º prevê. 

e) Art. 592, n2 5 - De facto, não se percebe o alcance deste número. Por um lado, 

parece pretender-se abrir a porta, para eventuais violações do princípio da 

igualdade e da não discriminação da Administração nas relações com os 

particulares. 

Por outro lado e dada a enorme importância que a interpretação deste preceito 

poderá ter na viabilização do projecto da ora Exponente e de qualquer outro 

particular, importa perguntar: (i) quais os equipamentos privados que não 

constando da carta de equipamentos julgados necessários pela própria Câmara e 

constantes da Proposta de Plano (pags. 92 e 93) poderão levar à não sujeição a 

cedências e (ii) quais os critérios para que os referidos equipamentos privados, 

sejam considerados como de interesse municipal. 

Em Conclusão do acima exposto: 

1. Não há qualquer fundamentação técnica, urbanística. ética ou outra. justificativa da 

revogação pela Proposta do Plano de !Urbanização de Alcântara. do art. 76º. nº 1. ai. b) 

e nº 2 do Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa. que assim se deve 

manter, sob pena de se entenderem como olvidados os princípios da igualdade, da 

justiça, da imparcialidade e da boa fé (arts 5º, 6º e 6º A todos do Código de 

Procedimento Administrativo), necessariamente enformadores de toda a actividade 

administrativa (1. supra) . 
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De igual modo, em face dos custos incorridos nos últimos sete anos mercê das 

sucessivas mudança de estratégia por parte da própria Câmara e que no caso da Ora 

Exponente. se incluídos os custos financeiros associados à espera ascendem já a 11 M€ 

L!1 a redução do IUB tal como prOIPOSta, inviabiliza económica e financeiramente 

qualquer futuro desenvolvimento dos activos da sua propriedade, o que sendo 

manifestamente lesivo do interesse respectivo, o será também e seguramente do 

interesse da Cidade. 

Do mesmo modo, inexiste qualquer razão para a integração da chamada Parcela B na 

área de influência do Plano, não apenas por dever ser desenvolvida autonomamente 

com tem vindo a acontecer em prop1riedades contíguas da mesma frente edificada, 

como pela demanda judicial que quan1to à mesma subsiste (idem I. supra); 

2. Em nome da pretendida eficácia do Plano e da desejável segurança nas relações entre 

os particulares e a Câmara Municipal de Lisboa, deverá o mesmo ser dotado de um 

quadro preciso. que detalhe as áreas de construção atribuíveis a cada uma das 

parcelas, a delimitação/configuração dos lotes/parcelas de terreno a construir, o 

número de pisos autorizados nas mesmas e os usos previstos/desejados [11. a) supra]; 

3. Todas as solucões viárias. em obediê~ ncia ao disposto na ai. bl do art.88º do RJIGT, 

deverão estar perfeitamente claras e definidas aquando da entrada em vigor do Plano. 

devendo ficar clara a escolha pela Hipótese 2 da Figura 3 constante da Proposta de 

Plano ou seja, localização da estação de Metropolitano na localização paralela à Rua 

de Cascais do lado nascente e consequentemente, localização da raquete de eléctrico 

rápido junto ao Lg. das Fontainhas, c:om percurso pelo quarteirão da rua de Cascais 

com a Cozinha Económica. A opção pela Hipótese I, ao restringir/eliminar os legítimos 

direitos da ora Exponente, quanto à Parcela A da sua propriedade, desobedece, em 

face de existência de solução alternativa que o próprio Plano detalhe, ao princípio da 

proporcionalidade ao qual a Administração está vinculada [11. b) supra]; 
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4. Em articulação com o Quadro de ÁrE!as que em 2. se refere, deverão ficar claros os 

critérios de distribuição de encargos entre os distintos envolvidos na execução das 

diferentes infraestruturas. as quais deverão explicitar os critérios justificativos da 

orçamentação respectiva (quantidade·s e preços unitários), com ponderação, como ao 

interesse público compete, da conjun1tura económica actual e da razoabilidade prática, 

em face da mesma, de execução do Plano de Urbanização de Alcântara [11. c) supra]; 

S. Deverá ser explicitada a remissão constante do art. 29º. nº 2 da Proposta de 

Regulamento, consoante deva ser feita supletivamente para regras dos Traçados 

Urbanos A), B) ou C) [III. a) supra]; 

6. Deverá ser alterado o artigo 48º. nº 1. ai. a) da Proposta de Regulamento do Plano de 

Urbanização, adequando e aproximando os respectivos ratios de estacionamento 

particular, em nome de um desejável racional económico e do respeito pela realidade 

do subsolo da área em causa, aos constantes da proposta de Revisão do Plano Director 

Municipal de Lisboa, actualmente também em discussão, ou aos constantes do Plano 

de Pormenor da Boavista Nascente por serem, neste caso, em tudo idênticas as razões 

de decidir [III. b) supra]; 

7. Deverá ser alterado o nº 4 do artigo 48º da Proposta de Regulamento do Plano, no 

sentido de acolher qualquer solução que garanta o desenvolvimento e a sustentação 

de árvores, ao invés de critérios taxativos de recobrimento mínimo, de injustificada 

onerosidade [III. c) supra]; 

8. Deverão ficar desde já delimitadas as futuras unidades de execução. devendo os 

imóveis propriedade da ora Exponente e a admitir, ainda que em termos apenas 

teóricos, a não exclusão da chamada Parcela B da área de influência do Plano, ser 

consideradas duas unidades de exeeu~cão autónomas, tal como decorre do Anexo 11 à 

presente, obviando a subsequentes. actos de discricionariedade administrativa e 

acolhendo o princípio da desburocratização e da eficiência, devidamente consagrado 

no artigo 10º do Código de Procedimento Administrativo [III. d) supra] ; 
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9. Deverá ser explicitado o âmbito de a1plicação do nº 5, do artigo 59º da Proposta de 

Regulamento do Plano e as condiçõ1es necessárias ao preenchimento da estatuição 

respectiva, sob pena de se abrir a ponta a eventuais e futuras violações do princípio da 

igualdade, da justiça e da imparcialidade ao abrigo dos quais é mister, a Administração 

tratar todos os que com ela se relacionem [III. e) supra] . 

Linhó, 20 de Junho de 2011 
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Cláudia Cruz 
Soliàtadora 

C. P. rP. 3614 

RECONHE:CIMENTO 

Reconheço, ao abrigo do disposto no no. 1 do Artigo 50 do Decreto-Lei no. 

237/2001, de 30 de Agosto, as assinaturas de Maria Canha e 

de Miguel nies, na qualidade de administradores com poderes 

para o acto em representação da Sociedade Comercial Anónima denominada 

RAMIGON IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Rua da Tapada da Quinta de Cima, 

Linhó, Sintra, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o 

número único de matrícula e NIPC 505273276. _____________ _ 

Verifiquei a qualidade e os poderes para o acto por certidão permanente e a 

identidade por conhecimento pessoal. 

Sintra, 21 de Junho de 2011. ----------------------

A Soliciitadora, 

Acto praticado no âmbito de contrato de trabalho. 

Registo NO. 1369985 

Selo de Autenticação No. 1053377 

(nos termos e para os efeitos do disposto na Portaria 657-B/2006 de 29 de Junho e da alínea a) do 

no. 2 do arte. ao do Regulamento no. 7/2004 da Câmara dos Solicitadores) 

SintraCascais Esaitória;, Rua da Tapada da Quinta de Oma 2714-555 SINTRA 
Telef. 219104 353- Fax. 219 104 019 



Câmara dos Solicitadores 

Registo Online de Actos de Solicitadores 

Artigo 38° do Decreto-Lei n°76-A/2006, de 29-03 
Portaria n° 657-8/2006, de 29-06 

CLÁUDIA CRUZ 

Soliciitador 
Cédula 3614 

Identificação da Natureza e Espécie dos Actos: 
Reconhecimentos 

Descrição do Acto: 
Reconheço, ao abrigo do disposto no n°. 1 do Artigo 5° do Decreto-Lei n°. 237/2001 , de 30 de 

Agosto, as assinaturas de Maria • canha e de Miguel Tõnnies, na 

qualidade de administradores com poderes para o acto em representação da Sociedade Comercial 
Anónima denominada RAMIGON IMOBILIÁRIA, S.A. , com sede na Rua da Tapada da Quinta de 

Cima, Linhó, Sintra, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o número 

único de matricula e NIPC 505273276. Verifiquei a qualidade e os poderes para o acto por certidão 

permanente e a identidade por conhecimento pes$oal. 

Identificação dos intervenientes: 

Executado a: 
21 -06-2011 

Registado a: 
21 -06-2011 

Número de Registo: 
1369985 

Poderá consultar este registo no seguinte endereço web http:/l'www.sol icitador.org/roas/ConsultarDocumento? 

id=503141369985 

Rua Manuel Marques. N.• 6. 3" 8 • 1750·171 LISBOA 

Telf.. 217576374 • Fax. 214190204 • e-mail. 3614@solicitador.net 
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I A 

PREDIOS PIN_,IOL ALCANTARA 

CONSERV. ARTIGO 

PARCELA A DESCRIÇÃO MATRICIAL 

LOCALIZAÇÃO 

R. DO ARCO, NOS. 15 1090 1149 

R. DO ARCO NOS. 17 1090 1150 

R. DO ARCO, NOS. 19 21, 23 1090 1151 

R. DO ARCO, NOS. 25 1090 1152 

R. DO ARCO NO 27 1090 1153 

R. DO ARCO NOS. 31 33,35 37,39 131 1154 

R. DO ARCO A ALCÂNTARA N°S. 41 43 45,47 (PH) 67 1244 

R. DO ARCO, NO. 47 625 498 

R. DO ARCO, No. 48 626 soo 

R. VEIRA DA SILVA NOS. 6 8 10 / R. DO ARCO N°S. 49,51 34 26 

AV. 24JULHO 172 172 ABC/TV. BALUARTE 1 3 5 7,9/R. DO ARCO 29 1089 15 

AV. 24 JULHO 172, 172 ABC/TV. BALUARTE, 1 3 5 719/R. DO ARCO 29 1089 14 

AV. 24 JULHO 172 172 ABC/TV. BALUARTE 1 3 57 9/R. DO ARCO 29 1089 17 

AV. 24JULHO 172 172 ABC/TV. BALUARTE, 1 3 5 7,9/R. DO ARCO 29 1089 19 

AV. 24JULHO 172 172 ABC/TV. BALUARTE, 1 3 5 7,9/R. DO ARCO 29 1089 20 

AV. 24 JULHO 172 172 ABC/TV. BALUARTE 13 57 9/R. DO ARCO 29 1089 174 

AV. 24 JULHO 172 172 ABC/TV. BALUARTE 1 3 57 9/R. DO ARCO 29 1089 16 

AV. 24 JULHO 172 172 A B C/TV. BALUARTE 1 3 5 7 9/R. DO ARCO 29 1089 18 

AV. 24 JULHO 172 172 ABC/TV. BALUARTE 1 3 57 9/R. DO ARCO 29 1089 173 

AV. 24 JULHO N°. 174/174 c 22 21 

AV. 24 DE JULHO, NO. 176/ R. VIEIRA DA SILVA 21 22 

CONSERV. ARTIGO 

PARCELA B DESCRIÇÃO MATRICIAL 

LOCALIZAÇÃO 

AV. 24 DE JULHO NO. 170 /TV. BALUARTE NO. 2 711 1291 
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Electro Portugal, Lda. 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA 

DISCUSSÃO PÚBLICA 

ELECTRO PORTUGAL, LDA.,titular do NIPC 500093253, com domicílio na Rua dos 

Lusíadas, n.0 6-4.3 Esq. 1300-370 Lisboa, 

no exercício do direito de participação na elaboração do Plano de Urbanização de 

Alcântara, reconhecido pelo artigo 6.0 do Decreto-Lei n. 0 380/99, de 22 de Setembro, 

ao abrigo do disposto no n.0 3 do arti~go 77.0 deste diploma, vem apresentar 

obervações e formular sugestãosobre a proposta deste instrumento de ordenamento 

territorial, ora em fase de discussão pública, nos termos e com os fundamentos 

seguintes: 

1 - A Signatária é proprietária dos prédios urbanos sitos, respectivamente, na Rua 

Vieira da Silva, n.0 S 75 a 111 (doravante Prédio A) e na Rua João de Oliveira Miguens, 

n. 0 S 50 a 74 (doravente prédio B) ambos da freguesia dos Prazeres, que constituem 

realidades registrais e matriciais autónomas e singulares, onde permanecem edifícios 

há muito desactivados da actividade industrial para a qual foram originariamente 

construídos. 

2- De acordo com a proposta constante da Planta de Zonamento,Desenho n.0 41 , em 

discussão pública, para o prédio A. sito na Rua Vieira da Silva,é reconhecida a 

inserção na qualificação regulamentar de "Espaço Consolidado - EspaçoCentral e 

Residencial-Traçado Urbano A", enquanto que para o Prédio B, sito na Rua João de 

Oliveira Miguens,é preconizada a qualificação na categoria de "Jardins Urbanos". 

3- Conforme se alcança, por sua vez, da Planta de Zonamento- Desenho n.0 42 e 

das prescrições regulamentares que hão-de reger a execução do plano, esta 

concretiza-stara oPrédio A,mediante a apresentação de operações urbanísticas 

previstas no Regime Jurídico da Urbanizaç~3o e Edificação (RJUE) e para o Prédio B 

pela apropriação pública do respectivo lote de implantação destinada a integração em 

área para Jardim Público, no âmbito da execução da delimitada SUOPG 1 ou, em 

alternativa, para inclusão em futura Unidade de Execução. 
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4. Ao que se supõe, dado que nada em contrário na documentação do plano o 

condiciona, a execução do plano no Prédio A decorre de modo "automático" e 

"imediato" para as operações urbanísticas consagradas no RJUE, considerando as 

respectivas prescrições, dada a sua inserç:ão em espaço consolidado, dispondo-se à 

partida do dispositivo regulamentar que enquadra, respectivamente, os usos, (artigo 

19.0
) , a susceptibilidade de operações de~ demolição (artigo 20.0 ai. d), as regras 

construtivas (artigo 21.0 n.0 3 ai. a) medida da cércea, alínea b) medida da altura) 

profundidade de empena, empena virtual e exclusão da medida da profundidade de 

varandas e de corpos balançados (artigo 2:2.0 n.0 1 ais. a) e b) e n.0 2) e conformação 

das coberturas (artigo 23. 0
) . 

5. Quanto à execução do plano que inclui o Prédio B, pela necessidade de apropriação 

pública da respectiva propriedade antolha-se, para ressarcimento económico do 

proprietário, a estruturação da operação de perequação compensatória prevista no 

artigo 59.0 da proposta de Regulamento, com consideração do índice médio de 

utilização e do índice médio de cedência aí previstos. 

6. A execução do plano enquanto atribuição pública , bem como o interesse directo da 

Signatária enquanto proprietáriaque há larg1o tempo procura a valorização urbanística 

e económica do seu património (sempre condicionada pela indefinição de 

ordenamento para a zona da cidade onde se localizam os prédios) atentos os modos 

diversos preconizados para cada prédio,tendo em conta a densificação regulamentar 

proposta para o Espaço Urbano Consolidado - Espaço Central e Residencial -

Traçado Urbano A, não pode deixar de exigir que neste instrumenmto de ordenamento 

ora proposto, colmatando uma detectada lacuna, se preveja a inclusão de 

quadro,onde se particularize com rigor,as áreas, a dimensão dos limites e a 

configuração dos lotes ou parcelas que, respectivamente, permanecem na atrás 

mencionada categoria regulamentar (como o Prédio A) e daqueles que, a seu tempo 

(que não é necessariamente o tempo de investimento privado) integrarão a categoria 

regulamentar Jardins Urbanos (como o Prédio B). 

7. A integração desta lacuna, inscreve-se no domínio dos princípios da 

proporcionalidade, dajustiça e da colaboraç~io da Administração com os particulares, 
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assegurando, desde o início, a eficácia ime!diata do modo de execução do plano para 

o Prédio A, através das operações urbanísticas reconhecidas no RJUE. 

Pelo exposto, julgam-se justificadas as observações da Signatária, que não colocam 

em causa a concretização dos objectivos preconizados na proposta do Plano de 

Urbanização de Alcântara antes pretendendo agilizar a respectiva execução no 

Espaço Consolidadoproposto devendo, em consequência, ser acolhida a sugestão de 

inclusão de quadro, ou peça gráfica a escala que permita eficácia,que particularize as 

áreas, o dimensionamento dos limites e a configuração dos prédios, lotes, ou parcelas, 

localizados no Espaço Consolidado - Traçado Urbano A que abrange a Rua Vieira da 

Silva e aqueles que, num futuro , integrarão a categoria de Jardins Urbanos com 

apropriação fundiária pública. 

Eh~c ro Ponupl, ~ .. 
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PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA 

DISCUSSÃO PÚBLICA 

SOMAGUE PMG - PROMOÇÃO E MONTAGEM DE NEGÓCIOS SA., com o número de 

pessoa colectiva 504.066.978 que também usa como o de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de Sintra e sede ern Sintra, no edifício SintraCascais Escritórios, 

Rua da Tapada da Quinta de Cima, freguesia de São Pedro de Penaferrim, linhó, na 

qualidade de accionista maioritária (quota de 55%) e representante da PROMOCEUTA, 

Empreendimentos Imobiliários, Lda. (adiante PROMOCEUTA) vem, ao abrigo do direito 

de participação no Plano de Urbanização de Alcântara, previsto no artigo 6º cotejado 

com o artigo 77º do Decreto- Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 46/20019, de 20 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei nº 

181/2009, de 7 de Agosto, apresentar a respectiva reclamação à Proposta de Plano ora 

em discussão pública, porquanto: 

1. Desde 2001, como melhor descrito e factualizado na carta que se junta à 

presente como Anexo I, que a referida PROMOCEUTA aguarda que a Câmara 

Municipal de Lisboa outorgue a escritura relativa à compra da Escola do 1º 

Ciclo do Ensino Básico com Jardim de Infância do Vale de Alcântara e à compra 

da Piscina baptizada pelo Município de Baptista Pereira, tudo em, execução do 

contrato promessa celebrado em 7 de Agosto de 1999; 

2. Como evidenciado na referida carta e sinteticamente, Escola e Piscina 

encontram-se implantadas, parte substancial em terreno propriedade da 

referida Promoceuta (Lote 17, conforme cópia da certidão predial junta como 

Anexo 11) e a fazer fé no que a Câmara sempre transmitiu à participada da ora 

Exponente, parte em terreno propriedade da REFER; 

SOMAGUE PM.G. ·PROMOÇÃO MONTAGEM DE NEGÓCIOS. SA 
S1ntraCasca1s Escntórios Rua da Tapada da Ou1nta de Cima · Linhó 2714·555 S1ntra · PORTUGAL 

Tel. +351 21 910 40 00 Fax +351 21 910 40·18 www.somague.pt somague({ilsomague.pt 



3. Foi assim não sem surpresa, que a ora Exponente por consulta da Planta 

Cadastral - Peça Desenhada com o número 09 - constante da Proposta do 

plano de Urbanização de Alcântara, constatou ser identificado como terreno 

propriedade do Município o prédio ainda da sua propriedade. E mais 

surpreendida ficou, ao constatar por consulta da Planta de Zonamento - Peça 

Desenhada com o nº 44- estar previsto um jardim público, no local onde se 

encontram a Escola e a Piscina da sua propriedade, as quais, presume-se que 

em consonância, estarão previstas demolir; 

4. O que é tanto mais estranho, quanto consultada a Proposta agora em discussão 

pública e as necessidades de equipamentos levantadas pelos serviços 

municipais, nela poder ler-se na categoria "C2. EQUIPAMENTOS DE ENSINO" 

(pag.92), que l/atendendo ao acréscimo populacional previsto ( ... ) e 

considerando as novas necessid;ades pedagógicas das escolas existentes, é 

proposta a construção de uma EBl +Jardim de Infância". Fica pois a dúvida, se 

nas escolas já existentes se conta1 com a da propriedade da PROMOCEUTA ou 

se demolida esta, há que construir outra, o que faz todo o sentido; 

S. Mas ainda mais bizarro, é o facto de continuando na mesma página da 

Proposta do Plano de Urbanizaç~ío de Alcântara e chegados à categoria "C4. 

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS", poder ler-se igualmente l/substituição das 

instalações da Piscina junto à t~v. de Ceuta por um Complexo Desportivo 

destinado à utilização por Clubes, Associações e Federações Locais"; 

6. Aliás, consultado o parecer emitido pela REFER no âmbito da respectiva 

consulta em conferência de serviços, por esta é também referido, estarem a 

escola e a piscina parte em terrE~no do domínio público ferroviário, falhando 

apenas ao referir estar parte em terreno da Câmara Municipal de Lisboa, já que 

como resulta claro, o restante tenreno é propriedade da PROMOCEUTA! 

SOMAGUE PM G. -PROMOÇÃO MONTAGEM DE NEGÓCIOS. S.A 
SintraCasca1s Escntonos Rua da Tapada da Qui ta de Cima - Linhó 2714-555 Sintra - PORTUGAL 

Tel. ~351 219104000 Fax +35121 9104018 www.somague.pt somague(iilsomague.pt 



Em Conclusão: 

1. Deve ser corrigida a Planta Cadastral constante da Proposta de Plano, nela se 

delimitando o terreno propriedade da PROMOCEUTA, como resulta da cópia da 

certidão predial que aqui se junta; 

2. Deve o Plano referir claramente, quais as compensações que tem previstas dar 

à PROMOCEUTA, seja pela demolição para jardim público dos equipamentos 

ainda da sua propriedade, seja pela distinta afectação que deles pretende 

fazer. 

Linhó, 21 de Junho de 2011 

---

SOMAGUE PM G -PROMOÇÃO 
StntraCascats Escntonos Rua da Tapada da Out 

Tel +35121 9104000 Fax 13512191040 

MONTAGEM DE NEGÓCIOS. SA 
ta de Ctma- Linhó 2714-555 Sintra- PORTUGAL 
8 www.somague.pt somague@somague.pt 



Cláudia Cruz 
Solidtadora 

C. P. rP. :?b14 

RECONHECIMENTO 

Reconheço, ao abrigo do disposto no no. 1 do Artigo 50 do Decreto-Lei no. 

237/2001, de 30 de Agosto, as assinaturas no documento anexo de Luis-

Patrício, e de José Teixeira, na qualidade 

administradores, com poderes para o acto em representação da sociedade 

comercial anónima com a denominação SOMAGUE P.M.G. - PROMOÇÃO E 

MONTAGEM DE NEGÓCIOS, S.A., com sede na Rua da Tapada da Quinta de 

Cima, Linhó, Sintra, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra 

sobono. 504066978. _____________________________________ ~-------

Verifiquei a qualidade e os poderes para o acto por certidão permanente 

consultada através do site www.portaldaempresa.pt e a identidade por 

conhecimento pessoal.-------------------------

Sintra, 21 Junho de 2011. -----------------------

A Solicitadora, 

Acto praticado no âmbito de contrato ele trabalho. 

Registo NO. 1369979 

Selo de Autenticação NO. 1053376 

(nos termos e para os efeitos do disposto na Portaria 657-B/2006 de 29 de Junho e da alínea a) do 

no. 2 do arto. so do Regu lamento no. 7/2004 da Câmara dos Solici tadores) 

SintraC.ascais Esaítórios, Rua da Tapada da Quinta de Orna 2714-555 SINTRA 
Telef. 219 104 353- Fax. 219 104 019 



Câmara dos Solicitadores 

Registo Online de Actos de Solicitadores 

J11rtigo 38° do Decreto-Lei n°76-A/2006, de 29-03 
Portaria n° 657 -B/2006, de 29-06 

CLÁUDIA CRUZ 

Solicitador 
Cédula 3614 

Identificação da Natureza e Espécie dos Actos: 
Reconhecimentos 

Descrição do Acto: 
Reconheço, ao abrigo do disposto no n°. 1 do Artigo 5° do Decreto-Lei n°. 237/2001 , de 

30 de Agosto, as assinaturas no documento anexo de Luis Manuel Silva Duarte Patrlcio, e de 

José Augusto Ferreira Teixeira, na qualidade administradores, com poderes para o acto em 
representação da sociedade comercial anónima c:om a denominação SOMAGUE P.M.G. # 
PROMOÇÃO E MONTAGEM DE NEGÓCIOS, S.A, com sede na Rua da Tapada da Quinta 

de Cima, Linhó, Sintra, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o n°. 

504066978. Verifiquei a qualidade e os poderes para o acto por certidão permanente consultada 

através do site www.portaldaempresa.pt e a identidade por conhecimento pessoal. 

Identificação dos intervenientes: 

Executado a: 
21-06-2011 

Registado a: 
21-06-2011 

Número de Registo: 
1369979 

Poderá consultar este registo no seguinte endereço web http://www.solicitador.org/roas!ConsultarDocumento? 

id=590881369979 

Rua Manuel Marques, N.• 6. J• B • 1i50-171 LISBOA 

Telf 217576374 • Fax · 214190204 • e-maol 36t4@!>ohcotador.net 
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N/REF~ 015/PMG/11 

Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa 
P.M.P. 

Sintra, 24 de Março de 2011 

Assunto: loteamento Ceuta Norte; lote 16 Equipamento/ Escola 1' CEB com Jl do Vale 

de Alcântara e Piscina Baptista Pereira 

No âmbito da Operação de Reconversão do Casal Ventoso, a sociedade "PROMOCEUTA, 

Empreendimentos Imobiliários, Lda" (adiante PROMOCEUTA) participada em 55% por uma 

sociedade do Grupo Somague, a SOMAGUE PMG- Promoção e Montagem de Negócios, SA. 

(adiante SOMAGUE PMG), e na parte restant e pela HAGEN, SGPS, SA., promoveu a elaboração 

e construção do chamado Loteamento Mun,icipal Ceuta Norte, do qual um dos lotes, o 17, se 

destinava a equipamento. 

Seguindo as instruções da entidade responsável à época e por contrato promessa celebrado 

em 21 de Abril de 1998, também futuro adqlJiirente do equipamento a construir, o Gabinete de 

Reconversão do Casal Ventoso (adiante GRtCV), em 7 de Agosto de 1999 a PROMOCEUTA 

submete à aprovação dos competentes serviços da Câmara Municipal de Lisboa, um projecto 

de loteamento prevendo, no referido Lote 17, a implantação de um equipamento escolar com 

as valências de Jardim Infantil e 1º Ciclo do Ensino Básico e um equipamento desportivo 

constituído por ginásio e tanque de aprendizagem, ambos os equipamentos somando 2.791 

m2 de área de construção acima do solo. 
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Já no decurso do processo de licenciamento relativo aos referidos equipamentos, o GRCV dá 

nota à PROMOCEUTA, de que o equipamento desportivo assim previsto, ficaria aquém dos 

objectivos de requalificação social e urbana pretendidos, razão pela qual deveriam o referido 

ginásio e tanque de aprendizagem, ser reconvertidos numa piscina municipal de dimensões 

adequadas à realização de competições re1gionais (8 pistas e 25x16,67 m). Estas instruções 

foram corroboradas pela então responsável pelo Pelouro do Urbanismo, conforme cópia do 

Ofício de 5 de Dezembro de 2000 que se junt a à presente como Anexo I. 

Assim sendo, a PROMOCEUTA reformula o p1rojecto do lote 17 em consonância, reformulação 

da qual resultam, por um lado, o acréscimo em 70% da área bruta de construção acima do solo 

do equipamento desportivo e por outro, p,rólogo de história de já mais de uma década, Q 

extravasar do polígono de implantação do primitivo lote 17. para terrenos propriedade da 

REFER: situação, assevera então a Câmara, a resolver em muito curto prazo, com a eminente 

assinatura de um Acordo de Permuta de terrenos municipais que à REFER interessariam, por 

outros da propriedade desta, que como o referido, eram do interesse do Município. 

Dada a eminência de eleições autárquicas e como é sabido, da primazia da realização da obra 

em detrimento do que chamaremos "regularização formal" da mesma, a PROMOCEUTA 

executa os trabalhos de construção dos 'equipamentos - escola e piscina - segundo o 

pretendido pelo GRCV/Cãmara Municipal, sendo que no caso da piscina, as solicitadas 

alterações implicam a construção de uma cortina de estacas ancorada com 110 m de 

comprimento. Ambos os equipamentos são entregues ao GRCV em Maio de 2001, 

devidamente concluídos mas sem se encontrar regularizado o procedimento administrativo 

com eles conexo e ocupados (ou mandados ocupar) pelo GRCV em Novembro do mesmo ano. 

Em inícios de 2002, na sequência das eiE!ições autárquicas e da mudança de executivo 

municipal, a piscina, então já em funcionamento, é mandada encerrar pela Vereadora do 

pelouro, com fundamento na falta da licença de utilização respectiva (estranhamente e apesar 

de na mesma situação, a escola nunca foi encerrada) . A PROMOCEUTA dá então início ao 

complexo procedimento de regularização formal da obra, apresentando as alterações ao lote 

17 no âmbito do Projecto de Loteamento Municipal Ceuta Norte em Agosto desse ano. 



Entretanto, paralelamente e por discordância quanto à determinação do valor final de venda 

de ambos os equipamentos, a Câmara ordena a respectiva avaliação e sucedem-se, em finais 

de 2002 e por quase todo o ano de 2003, as reuniões entre ambas as Partes. 

Em 29 de Outubro de 2003, na sequência de acordo quanto aos valores controvertidos, o 

executivo camarário aprova através da Deliberação nº 632/2003 Uunta como Anexo 11) a 

Proposta nº 632/2003, subscrita pela Vereadora Helena Lopes da Costa, determinando o 

pagamento à PROMOCEUTA de um valor remanescente de 1.097.388,50 € (um milhão, 

noventa e sete mil, trezentos e oitenta e oitto euros e cinquenta cêntimos) devido pela piscina 

e de um valor remanescente de 400.771,64 € (quatrocentos mil, setecentos e setenta e um 

euros e sessenta e quatro cêntimos) devido pela escola, a par com a outorga da escritura 

pública respectiva . Refira-se que nos Considerandos, a Proposta em apreço refere cabalmente 

existir "uma parcela de terreno com a área de 1232.00 m2 pertencente à REFER e que ( ... ) vai 

ser transferida para o Município", sendo que a "aquisição da piscina e escola só será 

concretizada após a transmissão da referida parcela". 

Em 18 de Novembro de 2003, a mesma Proposta recebe a aprovação da Assembleia Municipal 

(Anexo III) . 

Em 13 de Novembro de 2003, é emitido pela Câmara Municipal de Lisboa o Aditamento Nº 1 

ao Alvará de loteamento Municipal Nº 2000/03, cuja cópia se junta como Anexo IV, nele se 

referindo respeitar o mesmo à "modificação da área do lote 2000/17 que passará a ter a área 

de 2237,63 m2 (incompleta. a completar com a área de 1290.m2 a adquirir pela C.M.L. à 

REFER)." 

Desde essa altura e até à presente data, são inúmeras as reuniões em que com também 

inúmeros responsáveis municipais, a PROMOCEUTA, representada pela SOMAGUE PMG, já 

participou, como inúmeras são também, as c1ópias que já facultou da "história" atrás contada e 

dos documentos que a confirmam. 

Certo é, que decorridos todos estes anos continua por pagar 1.498.160,14 €, tudo com 

fundamento numa impossibilidade de outor1ga de escritura, a que a PROMOCEUTA não deu 

azo e nem tão pouco pode resolver. E certo é também, como resulta à saciedade do que atrás 

se elencou, que só a Câmara Municipal de Lisboa. pode criar as condições para que tal 

escritura se outorgue. 
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Ora, não é menos certo que a Escola Básica e Jl do Vale de Alcântara se encontra em pleno e 

tranquilo funcionamento desde 2001; e que a piscina, hoje vandallzada e ao abandono, 

funcionou normalmente até 2007, apenas p1assando a enfermar de vícios redibitórios graves, 

pelo menos assim ditos, quando a PROMOCEUTA solicitou, decorrido o prazo legal, a 

respectiva recepção definitiva (facto que apa~renta ter coincidido e perdoe-se alguma ligeireza 

no juízo, com a conclusão de que não faria sentido duas piscinas municipa is tão próximas 

como é o caso da Baptista Pereira e da inaugurada na Rua Correia Teles em Setembro de 

2006). 

Para epílogo adequado a tão extraordinário enquadramento, foi a signatária confrontada em 

Julho do ano transacto, com o facto de que a Câmara havia aprovado a Proposta de Plano 

Municipal de Urbanização de Alcântara, contratualizado precisamente com a REFER e que, 

mais uma vez só "extraordinariamente" nos ocorre, arrasa as referidas escola e piscina para 

ampliação da infraestrutura ferroviária no local... 

Como V. Exa. certamente compreenderá ante o atrás exposto, só levianamente a 

PROMOCEUTA, através da sua representante SOMAGUE, poderá ser acusada de impaciência 

na abordagem que deste dossier tem feito . E acontece que os custos se somam, não apenas os 

que resultam da simples passagem do tempo, como os decorrentes da impossibilidade (ou 

pelo menos, da acrescida complexidade) de dissolução da referida PROMOCEUTA pela 

pendência do tema. 

Em face do exposto, do tempo decorrido e da manifesta ausência de soluções (e até mesmo 

interesse) na resolução deste assunto e com carácter prévio a qualquer outro procedimento 

que nos vejamos compelidos a adoptar na salvaguarda dos interesses da PROMOCEUTA, 

permitimo-nos solicitar a intervenção de V. E.xa., colocando-nos desde já ao dispor para todas 
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Oficio n° 0502 /GVMM/2000 
Lisboa, 5 de Dezembro de 2000 

À 
PROMOCEUTA 
Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
Rua Dr. António Loureiro Borges, n° 9 
Arquiparque 
1495 ALGES 

ASSUNTO: Empreendimento Ceuta Norte • alteração de projecto • Piscina 

Exmos Senhores 

c~n .liderando a dval!ação e f8C(U.jí~él ps-lo Ci:Jbine~a d~ :~e ;;onversao do C:!S21 Ven to:.>O .i10 3n·: :;rv. ~ da 
reconversão da totalidade do bairro a que corresponda a sua zona de intervenção, comuni·:amo5 a 
V.Exas a nossa concordância com a alteração de Projecto que por aquele Gabinete V/ foi solicitada e 
posteriormente contratada. 

A existência de uma piscina de aprendizagem, manifestamente insuficiente para as necessidades de 
enquadramento social do mencionado bairro, e a inexistência nas zonas circundantes de infraestruturas 
semelhantes, justificam e aconselham a alteração do Projecto inicialmente elaborado, afectando-se 
uma área destinada a estacionamento a áreas de edificação deste Polidesportivo com piscina, 
respeitando estas as dimensões homologadas pelo IND. 

Com os melhores cumprimentos 

CML · Edificio Campo Grande, 15 I 29 1700 LISBO" 'ir 21 791193 75/42 F~x : 21 

2000 - c:MUOIM- 29-4 Mo.l &~IOG 20 000 c& 
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Conaiderar.do que: 

· tm a1 de Abril de 1998 foi celebrado entr. o Gabinete de Rtconverslo do 

Cual Ventoeo e • Promoceuta - !mpreendimentoa ImobiliArios, Lda. um 

eontrato inominada de promessa onde se previa a compra e venda de 

fosoe de habitaçio aocial, trea de comtrcio, Rrviços e equipamentos, a 

conltnlir em Lisboa, na Avenida de Ceuta, no denominado 

empreendimento CEt. '1'A NORTE. ~ja cópia ae junta como anexo 1 e faz 

parte tntearante da pruente propc'ttai 

• lm a de O.~embro de 1999 fol c.lebrado um primeiro aditamento 

contratual, cuja c6pla se junta como anuo 2 e faz parte tntearante da 

preaente propoeta; 

Na eequlncia da extioc;io do Gabinete de lleconverslo do Casal Ventoso 

tranaferiram-se para o Municiplo de Lbboa todoe os direitos. obripçêSea 

1 património daquele Gabinete; 

At6 l pr .. tnte data nio foi poe:slvel acordar o preço final da veada do 

eomplexo delportlvo com p!sctna coberta, nem eobre a alepda divida do 

Munlcfplo de Lisboa, invocada pela Promoceuta - EmprMndtmentos 

lmobüilrioe, Lda., aobre •aJteraçl5e.a ordenadas e 1ntroduzidu na Elcola, 

bem como pela prestaçio de ae.rvic;ot de vl8fllnda e manutençlo do 

Centro d• Saúde"; 

Conaldtrmdo, tamWm, que: 

CNL • 

n01 termoa do contrato referido, o preço de venda d~ equipamentos 

Mria de lSO oooSoo por m•, embo~ aos termos do 1° Aditamento 

Contratual ee aditasse que o preço de venda da piscina coberta seria 

d.ftnldo peloe valoree que vieuem a ser acordados pelu partu. após 

deftniçlo do correspondente projecte; 

Pela avaltaçlo efectuada pelos serviçoa camarlrios foi considerado como 

custo pobel da pllcina € 2 291 848,74 (doia milhões, duzentos e noventa 

t um mll oitocento5 e quarenta e oito euro• e setenta e quatro cêntimos) a 

FU&: 21 UI 11 .. 
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que ac:reaceria um valor de C 39 342,18 (t rinta e nove mil trezento.& • 

quarenta e doit euros e dezoito clntimo1) relat iva a uma cortina de 

eatacaa; 
A Promoçeuta reclamava o pasamento du quantiu aproximadu de 

(1.50 ooo e de (45 ooo relativ&!t, reapectivamtnte, 1 alezadas alteraçi5es 

ordeDadu na escola e custoe ansociadoa • manutençio e vi&illncia do 

Centro ele Saúde; 

- A un.c:er aoa valorw referidot~ ~ .paripfo anterior reclamava ainda a 
Promocwta a compensaçlo pêlu alteraç&s decorrentea da 
tran81ormaçlo do proj.cto tniclal da piscina da aprendlzasem, 

oculooando um aumento de 'rea de c:oc.struçio e c:cns.quente 

adequaçlo du upeciflc:açOea técnicas; 

• O M\J.Qidpto da Uaboaj6 pa&ou 111 quantiu de €1466 921,51 (um milhlo 

q~J.atrocentoa 1 seseenta e seb mD. novecentos e vinte e um euro. e 
cinquuta e um clntimoa) pelo complexo dei portivo com pitei na, t de €:1 

159 218,78 (um mllblo cento e c:lnquenta e nove mil duzentos e duolto 

euroa • letlota • oito ebtimoa) p1ela escola; 

• Como forma de resolver tlte cUferendo, em face de se reconhecer a 

impouibilid&de de submeter eat11 litfcio ao Cooaelbo Superior de Obras 

Públlcu, parece aeeitAvel fuer acreseer ao valor calculado pelos aerviços 

camartrlot, da piacina e cqrtina d.e atacu, 10" desae valor pelo• cUltOS 

dt 1111t1o, fttealizaçlo e encar&oet ftnanceJroa. desde que a Promoceuta 

aceda em pracindir de quaiaquer outru quantias devtdu nute 

emprMDdimento; 

Cotlalderudo ainda que: 

llxilta uma parcela de terreno com a lrea de l:lJ:Z,oom:z pertencente l 

RIP!lle que no lmblto do Protocolo de Acordo de ~4/Mar/1994 com a 

CP-Camtnhu de Ferro Portuauest~,EP e o Gabfaete do Nó Penovi4rto de 

de Lisboa vai Mr transfeMda para a propriedade do Municfpio. 

A aqutliçlo da piscina a escola a6 .. , concretizada após a 

da refarid.a parcela; 
,, u~ , , • 

; 
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A despua a efectuar tem cabimento nas !e&uintes r ~br ic a!S da O!'Jinica 

10.01: 

Blcola-Acçlool/01/ A103 e Rúbnca :Econ6miea :07.0l.OJ.Ol.02 

Pltcln•Ac:çloOt/ 01/ Al03 e Rúbrica Económ ica 07.01 03.01.04 

Tenho a honra de propor que a Clmara delibere ao abriso du 

cU.po.lç8M c:onJupd.u do• artigo- 64 no6, al1nea a) e 53 n° 2, alfaea 

1), Ullbo. da Lei ao 169/99 de 18 de ... srtembro, autorb:ar e submeter l 
AMemhlela munldpal: 

1· Noe tennos da alinea b) do n.0 1 do artigo 18° do Decreto-Lei n. 0 197/991 

de 8 de Junbo e do disposto co n. 0 a desta pro poeta, o pasamento l 

Promoeeuta da quantia remanescente no valor de ~~ 097 388,50 (um 

raUblo noventa • aete mU treze1t1toa e oitenta e olto euros e cinquenta 

dntimoe), peJo preço &lobal para O complexo d~Aportivo com piaclnH 

coberta no valor de Cz 564 310,01 (doia milhões quinhentos e sessenta e 

quero mil truentos e dez euros e um dntimoa, e da quantia 

rtmane.cecte de C4oo 771, 64 (quatrocentoa mU setecent:DI e aetenta e 

um ew'OI I l-enta e quatro Cl!fttimot), pelo preço &lobll de C l 559 

990,42 para a Mcola, ambos 01 equipamentos do empreendimento Ceuta 

Norte/Cual Ventoso; 

a- A e.lebraçlo du escrlturu ;póblicu de compra e venda dos 

equipa.mantoe soclail referidos no oúmero anterior, desde que a 

Promoceuta exprusameota prescinda de reclamar o pqamento du 

quantiu de C150 ooo e de C45 ooo relativa!, re3pectivamente, a 

alepdu alterações ordenadaa na escola e CU5to! a.asociadoa à 

mmutençJo e vi(ilânc 'a do Centro de Seúde, bem como de quais~u~_r 

valoree a titulo de compen.saçio :pelu alegadas alterações decorrentes 

da traneformaçio do projecto in icial de p iscina de aprendlza,em . 
. --· - - --- -- - ·--- ---- -· ·-- · 

·'Yi .. 
. ; 
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.: 
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PaÇO& do Concelho, ,2 ~ ~ de 2003 

A Vereadora 

Helena Lopes da Costa 

... t 

CM•"• .. ...,... ~ u~ •· oa '•• 2• u, e• M 
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CAM•~-- t.A UNICI PAL D E 

DELIBERAÇAO N°. 63212003 

Actra em Minuta 

l ~-~~:__ · $~W/f:_ 

1. I $ I 0 À 

.i 
• <. 
. J 
' ., 

Noe termo• do diapoato no n• 3 do ert'' 92° da let 169199, de 18 de Setembro, art• 3• ·· 

• 4' do Código do Procedimento Administrativo, o dlepoeto no artigo 18° n° 3 do 

. R...,.,tD de CML e ainda a Oelib~-~~çlo n• 02/CM/2002, a C6mara deliberou 

~uta a acta referente · • propoeta em anexo (63212003) • eu, 

- - , Chefe de Olvltlo de Apolo 6 Clmara Municipal manciellavrar-

S.ll dae ReuniOes da Clmara Municipal de Lisboa, em 29 de Outubro de 2003.-

----------·------·-0 PRESIDENTE-------------

'• 

. .. • 

I , 

' . 
. . 



Af8 ::MSLE tA ,"1 L; N I (" . ~A L 
l. SJC• 

PROPOSTA 

63212003 

RESOLUÇ.!.O 

_. N01 tennoa do disposto nos artips 92°. n°. 3 da Lei n". 169/99, de 18 
4e Setembro, com a redacçlo dada péla Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 
2~. n•a. 3 e 4 do Córugo do Pro·cedimento Administrativo e, ainda, o 
~ltO no artiao 6'f0. n•. 3 do R.c&imento da Assembleia Municipal de 
Ua\oa, a Auembleia deliberou aprovar em minuta a presente proposta.· 

Sala du reuniO.a da Assemblci .a Municipal de Lisboa. em 18 de 
Nowm'b'ro de 2003t ----·····-·----·--·--·--············------·-----~·--··---~-

--
4 
... ···------·--------·-... ·--·-~ O Presidente ----------··········· 

,._ ~. ·~- u .P, 2 ~., ·• l 000-ZC8 L : ~l~" 
Tr l. l Zl 34l.Sl lO · ~ ... l l ~~O J4 

.. 
' 

'. 

.. 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

ALVARÁ DI LOTIAMJ:NTO MUNICIPAL ~ 1000103 
ADrr.AMENTO H- l 

Not termo• do diaposto no U1iao 74• e 1.,. do ~Lei n• 555/99 de 16 de Dezembro, 
com 1 redacçlo dada pelo Decreto-Lei o• 11710 I de 4 de Junho, e no uso du competenciu 
de1epdu pelo Presidente da Clmara MwlicipaJ de Lilboa 10 abriso do n• 2 do aniao 65• da 
Lei n• 169/99 de 11 de Setembro, pelo DelpKbo ~ 17/P/03, pubH<:ado no Boletim Municipal 
n• 465 de t 6 de Janeiro de 2003, • emiltido o aditamento n• 1 10 AJvari de Loteamento 
Municipal n• 2000103, atraW. do qual foi licenciado o loteunento que incidiu 10bre o prédio 
!ito na Avenida de Ceuta. &esuaia de Aldntan, com a ira de 24 125m2, a desanexar do 
prédio descrito na fi Conservatória do Resisto Predial de Lisboa sob o n• 9231991022 
da fteauesia de AlcAntara. 

O adiwncnto ao 1olcamcnlo foi aprowdo aalravós do procouo n• :lR~ 1/POU/02 ror dea~hn 
da Exm' Senhora Vereadora de 25/1012002 e apenu respeita a modiftcaçlo da irea do lote 
2000117 que pueari 1 ter 1 6rel de 2237,63 m2 (incompleta . a completar com a ire& de 
1290,12 ml 1adquirir pela C.M.L. i REFBk). 

Em tudo o mais se mantém o alvari de lote.unento n• 2000103. 

Dado e passado para que airva de tf1u.lo l•íl requerente c para todos os efeito• prcteritos no 
Decreto-Lei n• 117/01 de 4 de Junho. 

Paço! do Concelho em Lisboa. 101 \3 . j( .O 3 

A Vereadora 

Eduarda Napoleio 

F'ntu,... · .. . :,l ,. , ,,:., , •,l"J /" 1." r J · 
I ' ·, ._ ) • ul, ~ - ~..,; r: : iro 

rr ~ '• .· .:t; ( t ; ,; ,. ~ •;: •":'rnd!f;t t> =) 

Of .''c~XJ" . )í8N __ Utfú.1J ~'-·· - .. · 
(Art() '1r ' ol l I ... • d C ,,.., . ( ' J Cu . or,l. l\ 
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mlltu to dos 
registos 
e do noldtiadó 

2• CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SINTRA 

CERTI D Ã O 

' 

C ERTIFf CO que: ----------------------·---------------------------------------------

a) _ as ..2_ fotocópias a pensas a esta certidão, de folhas .L a folhas _l , estão conforme 

com os originais e foram elas por mim numeradas e rubricadas, levando aposto o selo branco 

desta Conservatória· ------------------------------------------------------

b) _foi requisitada sob o, n° L J C I em ff" de..S;:Gt\ G'\..., de 2010 e entre a data 

da respectiva requisição e sua passagem não foi requisitado outro acto de registo sobre o(s) 

prédio( s) adiante mencionado( s); ------------------------------------------------""'·----------------------

c)_ são, respectivamente, o(s) teor(es) da(s) descrição(ões) e da(s) inscrição(ões) de titularidade e 

dos encargos em vigor, tudo respeitante ao(s) prédio(s) n°(s) _ __________ _ 

a fls. ___________ do(s) Livro(s) B------------- -

bem como da(s) inscrição(ões) n°(s) 

ou da(s) ficha(s) da(s) freguesia (s).___:C3_-....:...~....:...I_......;~=--G-C_~=" c.:....fJ_Í_~_(\_A ___ _ 

Eis o que certifico até I I 

' 

de 2010. 

O Escriturário Superior 
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Conservatória do Registo Predial de 
'Lisboa 

URBANO 
SITUADO EM: Alcantara 

Aven i da de Ceuta 

ÁR&A TOTAL: 2237,63 M2 
ÁREA DESCOBERTA: 2237,63 M2 

DESCRIÇÕES - AVBRBj!'.MENTOS - ANOTAÇÕES 

VALOR VENAL: 44 . 752.600,00 Escudos 

OMISSO NA MATRI Z 
COMPOSIÇÃO B CONPROHTAÇÕBS: 

-Lote de terreno para construção- Lote n•2o00/017- -CONFRONTAÇÕES: -Norte,arruamento projectado 
e Câmara Munici-pal de Lisboa,Sul e Poent:e,arruamento projectado, e Nascen- te,Câmara 
Municipal de Lisboa. -PROVENIÊNCIA:-Desanexado do prédio n•962/Alcântara. 

O Conservador 

Joaqui m--Cabanas 

INSCRIÇÕES - AVBRRAMENTOS - ANOTAÇÕES 

AP. 20 de 2000/0 5/3 1 - Aquisição 
ABRANGE 9 PRÉDIOS 
CAUSA : Permuta 

SUJEITO(S) ACTI VO (S): 

** PROMOCEUTA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,LI~1ITADA 

Sede : Rua Dr.António Loureiro Borges,n•9,6• -Arc~iparque-Algés 

Local i dade: Oe iras 

SUJEITO(S) PASSIVO(S): 

** CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

O Cons,ervador 
Joaquim --Cabanas 

AP. 19 de 2000/0S/31 - Autorização de Loteamento 

' 

- ÁLVARA DE LOTEAMENTO N":-00/019/05, de 03/11/1998; -ESPECIFICAÇÕES:-Constituidos 9 lotes de 
terreno para cons- trução, com as seguintes des;crições e áreas:-N"963, 510 , 60m2 -N•96 4, 
318,84m2:-N"965, 51 0 ,60m2;-N.966, 626,73m2;-N"S167, 318,84m2; - N"968, 721 ,17m2;-N"969, 
318,84m2; - N"970, 626,73m2; -N"971, 2 237,63, se~ndo os primeiros oito lotes para uso de 
habi tação e comércio e o nono para equipamento; - O número máximo de pisos permi t i dos é de 8; 
-Não há lugar a cedências obrigatóri as,sendo aL área rema- nescente de 17 935,02m2 a integrar 
no domínio público (ar- ruamentos,zonas ver des e equ i pamentos) ; -A execução das in 
fraestruturas é da responsabilidade do Municipi.o de Lisboa . 

Não existem r egi stos pendentes. 

2' C.R.P. Sintr~ 
www.predialonline.mj.pt 

O Cons~!!rvador 
Joaquim --Cabanas 

REGISTOS PENDENTES 

Informaçl~::~ em Vigor 

2010/09/15 11:59:12 UTC www.caa 

Página -- 1-=-
t 



.conservatória do Registo Predial de 
Lisboa 

Informação em Vigor ·---2• C.R.P. Sintra 

www.predialonline.mj . pt 2010/09/1!5 11:59:12 UTC www.ca 

~regueaia Alcântara 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome -~º-IDJ2.a.llb.~_Ca r r:_lâ_g~_f~JTO ~ ci_~_!-_15 boa'-~-------------____ _ 
Morada _Rua_ 1 Q_ de___Ma.Lo , OJ o 

Código Postal 1300-472 Lis_boa_ 
Contacto (e-mail, telefone, tm) ___ _213611136 _____ ~ ____ _ 

~~~rr~g~~~~~~ n.
0 500595313 - - ---------- ----- --

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77.o n.o 3 do Decreto-Lei n.o 380/99, 

de 22 de Setembro, no âmbito do período de Participação Pública do Plano de 

Urbanização de Alcântara, a seguinte: 

D Sugestão 

rn Informação 

A CARRIS concorda globalmente com as grandes orientações do Plano de Alcântara e, 
em particular, com as opçõessque definem o uso do solo. 

No que respeita ã mobilidade,tambem se concorda com a valorização dos transportes 
p~blicos, com a limitação do uso dos traDsportes individuais e o desenvolvimento 
de espaços verdes e pedonais. 

No entanto e, conforme -foi expresso pela representante da empresa na Confer~ncia 
de Servi ~os na CCDR,as soluções avançadas para garantir a oferta de transportes 
p~blicos implicam grandes volumes de investimento que parecem incompat1veis com 
as possibilidades do pa1s durante o prazo de vig~ncia do Plano. 

Para garantir a exequibilidade das opçÕes urban1sticas vertidas no Plano seria 
necessârio que a rede de transportes p~blicos de superf1cie, operada pela CARRIS, 
pudesse colmatar a eventual escassez da oferta das redes ferroviârias. 

Seria, assim, necessârio que a reconstrução da rede viâria tivesse em conta as ne
cessidades de circulação e de implantação terminais e paragens da rede de transpor 
tes p~blicos de superficie. Em nosso entender, as obras de remodelação da rede -
viâria deverão prever explicitamente e melhorar as condições de funcionamento efec 
tivo da rede de TP. (continua, ver verso) 
Lisboa, _21 de _ .Jun.h.o _ de _2_011 



(continuação) 

Em particular, assinala-se que tanto na Av. 24 de Julho (entre a CP e a Av. da 
India) como na Rua Fradesso da Silvei ra estão indicados perfis com implantação 
das linhas dos el~ctricos que implicam elevados custos de reperfilagem das li
nhas. Acresce que o posicionamento das linhas dos el~ctricos no ei xo da via e 
o posicionamento de paragens centrais entre as vias não ~ compatTvel com os ac 
tuais el~ctricos que apenas permitem o acesso pelo lado direito. -

Assim, se recomenda que a reperfilagem de vias em que circulem transportes pú
blicos conte com o apoio t~cnico da CARRIS. 



. ' . 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA 

Proposta de Plano para DiscussãC> Pública (versão de Abril de 2011) 

PARECER 

Analisada a Proposta de Plano para Discussão Pública, que foi remetida à APL pela CML 

a coberto do seu ofício com referência 182/DMPU/DPU/2011, de 06-05-2011, e tendo 

por base anterior parecer emitido por esta Administração através do ofício 385596 de 

09-11-2010, ouvidas as diferentes áreas técnicas interessadas, verifica-se que foram 

consideradas, nesta nova versão do plano, muitas das questões indicadas pela APL. 

Contudo, persistem ainda situações que merecem reflexão em desenvolvimentos futuros 

deste plano e, inclusive a sua revisão na versão final do mesmo. 

Assim: 

1. Verifica-se que em várias das PeÇas Desenhadas, a representação da área de 

jurisdição da Administração de> Porto de Lisboa é incorrecta, quer nos 

limites representados, quer por não reflectir a sua incidência sobre o plano de 

água. Esta questão reporta-se aos Desenhos n° 9, 16, 28 e 40. 

Foi preparada informação georreferenciada, em formato digital, relativa à 

demarcação da jurisdição da APL nesta zona, e que se anexa. 

2. No que respeita à cartografia, mantêm-se os comentários anteriormente 

efectuados, designadamente, quanto à contabilização para efeitos de análise da 

situação existente, de diversos edifícios que já foram demolid.os, 

designadamente, os armazéns C1 e C2, o Edifício Bartolomeu Dias e o edifício 

sem topónimo onde funcionavam os escritórios da LISCONT, o que se repercute 

Chama-se à atenção para o facto de, por lapso, no anterior parecer desta 

Administração, se ter exemplificado esta situação com o edifício da TERUS, o 

qual não foi demolido. 



Por outro lado, alguma da toponímia utilizada está incorrecta. É o caso do Museu 

da Cera, que já não existe e que esté~ indicado no Desenho n° 28. 

Remete-se, em formato digital a cartografia mais actualizada da zona sul do 

plano, disponível nesta Administração. 

3. No respeita à Estrutura Cadastral (Desenho n° 9), verifica-se ter sido 

efectuada a alteração indicada pela APL, no sentido de considerar a propriedade 

da REFER. Contudo, mantém-se a situação do Museu do Oriente (Edifício Pedro 

Álvares Cabral), o qual foi vendido à Fundação Oriente ao abrigo da Resolução 

do Conselho de Ministros no 99/2004 de 21-07-2004. 

Além disso, este edifício está classificado como Monumento de Interesse Público 

através da Portaria no 401/2010 de 15-06-2010, sendo apresentado no Desenho 

n° 12, que respeita ao Património Edificado, como imóvel em vias de 

classificação, o que tem repercussõ1es ao nível da área da zona de protecção aí 

representada que é actualmente superior. 

4. Chama-se, também, à atenção para o facto de nas figuras do Relatório da 

Análise que não têm relação com as Peças Desenhadas, ainda não ter sido 

revista a área do Plano, mantendo-se os anteriores limites, os quais incluem o 

leito do rio. 

Por outro lado, observa-se que algumas das cartas constantes do Relatório da 

Análise diferem das respectivas Peças Desenhadas. Tal é o caso das cartas no 13 

e 16. 

5. Ainda no que respeita à Análise da Situação Actual, designadamente, aos Usos 

Gerais do Edificado (Desenhos 12 a 17), considera-se inadequada a 

classificação da nave montante dos armazéns da Doca de Santq Amaro, onde se 

------+ocaltzam os serviços-da- APL-;-e-que-deveria ser-classificada-como 'Setviços-da-

Administração Central e Local, Instituições de Serviço à Colect.ividade" e que, de 

facto, está classificada como "Serviços de Transporte e Comunicações". 

.. 



• • 

Por outro lado, a Gare Marítima da Rocha é indicada como edifício parcialmente 

devoluto no Desenho n° 14, correspondente a Usos Gerais do Edificado -

Habitação e Devolutos, o que não corresponde à realidade. 

6. No que respeita ao cais de Ald3ntara (cais fronteiro à Gare Marítima de 

Alcântara), e muito embora no Desenho n° 41, referente ao Zonamento I -

Qualificação e Uso do Solo, o mesmo esteja classificado como "Espaço de uso 

especial - infra-estruturas" e nos Desenhos n° 26 e 26A, referentes às Grandes 

Opções Urbanísticas, lhe tenha sido retirada a atribuição do uso "Vias pedonais e 

compartilhadas a requalificar", dando resposta à solicitação desta Administração, 

subsistem diversas situações que devem ser revistas sob pena de poderem 

originar equívocos futuros, e que são, nomeadamente: 

- A proposta de um acesso ciclável ao cais de Alcântara, constante do 

Desenho n° 35, referente ~3 Planta da Rede Ciclável; 

- A proposta de Espaço Público no cais da Alcântara, constante do 

Desenho n° 39, referente à Planta Geral de Acções Urbanísticas; 

- A ficha da acção urbanística 8.12 referente à Intervenção Urbanística e 

Jardim Fronteiro à Gare Marítima de Alcântara, e que prevê a extensão 

do espaço público até ao limite do cais. 

7. Ainda no que respeita a este cais, e em face do exposto, considera-se 

inadequada a sua integração na UOPG2 (Desenho n° 41), de acordo a posição 

já anteriormente expressa. De facto, trata-se de uma infra-estrutura portuária, 

não devendo ser objecto de um Projecto Urbanístico em conjunto com espaços 

com vocação para o uso público, como é o caso da Doca de Santo Amaro, com 

objectivos distintos, considerando-se fundamental a revisão dos limites daquela 

UOPG por forma a limitar-se à área de espaço público. 

s-. o que respe1fã ao · acessoroaoviario ao erminal aeCon~entores lle 

Alcântara, e uma vez que esta proposta de plano mantém a anterior solução, 

reitera-se a observação já efectuada de que a solução proposta para a "futura 

entrada e saída da zona do terminal é diferente da que foi articulada com a APL 

e aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa/ e com a qual estão coerentes as 



soluções desenvolvidas para acesso á zona operacional portuána', considerando

se fundamental a sua revisão. 

9. Mantém-se, também, a proposta de atravessamento por via ciclável da 

embocadura da Doca de Santo Amaro, e sobre cuja viabilidade, esta 

Administração, expressou já as suas re.servas, tendo em atenção a necessidade 

de garantir o acesso à doca por parte das embarcações que procedem à 

manutenção dos fundos da mesma. 

10.Finalmente, no que respeita ao Regulamento, mantém-se a proposta de 

alteração da redacção do no 1 do artigo 26°, conforme anterior parecer, para: 

"Os espaços consolidados de usos especiais ribeirinhos compreendem áreas 

edificadas originariamente afectas ai exploração portuária/ mas que actualmente 

se encontram afectas a usos conexos com a actividade portuária.",. 

Lisboa, 21 de Junho de 2011 

Paula ll.engo 
Assessora 

. ·-
~ . .. 



CÂMARA MUNICIIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome 

Mora 

Código Postal 

Contacto (e-mail, telefone, 

Bilhete de Identidade n. 0 

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77 .o n.o3 do Decreto-Lei n.o 380/99, 

de 22 de Setembro, no âmbito do período de Participação Pública do Plano de 

Urbanização de Alcântara, a seguinte: 

D Reclamação 

D Observação 

1;81 Sugestão 

Lisboa, "2-\ de de l,0 j( 



A PROPOSTA DE PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA DA CML E A PROPOSTA DE 

DESENVOLVIMENTO DURÁVEL E MOBILIDA•DE SUSTENTÁVEL dos HABITANTES DE 

ALCÂNTARA. 

Preâmbulo 

A realização da sessão pública do Executivo da CML em Março de 2008, em que foi 

apresentada a intenção da REFER propor uma solução para a ligação ferroviária da linha de 

Cascais a linha de Cintura, tez pronunciar da parte do Executivo da CML que essa proposta se 

realizaria na condição de que seria a CML a planear e controlar a ocupação e usos do solo 

através das recomendações do PDM e mediante a realização dum PUA (Plano de Urbanização 

de Alcãntara)1
. Esta intenção da REFER vem no seguimento do despacho da SET de 2007 que 

pretenderia resolver a situação desta ligação tanto para o tráfego de passageiros como de 

mercadorias. No seguimento desta decisão, a REFER pagou à CML a realização do PUA. 

Passados três anos, no prazo de 9 de Mato a 21 Junho de 2011, abriu-se o período da consulta 

pública do PUA que teve como condicionantes a proposta do traçado ferroviário desenhado 
. --r-"' 

o início da Avenida de Ceuta e o seu entroncamento com a Unha de Cintura na mesma zona de 

entroncamento do outro viaduto que serve a ligação ferroviária da Ponte 25 de Abril e já em 

fase de projecto (?)). Com o anúncio da consulta pública, realizaram-se três sessões públicas, a 

primeira das quais realizada por alcantarenses 1[21 de Maio) e as seguintes, pelas juntas de 

freguesia de Alcântara e dos Prazeres (25 de Maio e 15 de Junho), em que participaram cerca 

de três centenas de habitantes desta zona de Lisboa (representantes de associações de 

moradores, de colectividades, profissionais liberais, comerciantes e trabalhadores) . Nestas 

sessões ficou evidente que as condicionantes da proposta da REFER tiveram uma incidência 

negativa na elaboração do PUA apresentado pela CML, não só porque a proposta da REFER -

em pleno leito de cheia e zona sísmica de máxima gravidade - quer construir uma estação 

subterrânea entre a Rua de Cascais e a Rua João Miguéns, e mais um viaduto sobre a Avenida 

de Ceuta, com um plano de execução de obra que atinge sete anos; como também pelas 

propostas do sistema de transportes do PUA que apresenta num total, mais um túnel e três 

viadutos rodoviários (um dos quais em plena Rua de Cascais e Rua João Miguens), uma 

passagem superior de peões, prolongamentos das linhas de Metropolitano Amarela e 

Vermelha, um funicular, mats duas rotundas, uma delas desnivelada, um alargamento da 

Avenida 24 de Julho no seu troço final e um conjunto de novos arruamentos, como o 

prolongamento da Rua Luis de Camões à Avenida da lndia, passando pelo interior das 

instalações da Carris, baseadas numa engenharia de tráfego rodoviário (?) mas, sem qualquer 

enquadramento estratégico de desenvolvimento durável e de mobilidade sustentável do 

sistema de transportes e, muito menos, sem qualquer conceito de cidade sustentável. Durante 

as sessões, foi possível contestar esta proposta de PUA e da REFER e apresentar uma 

alternativa de tecnologta ferroviária que permite solucionar a ligação ferroviária para 

passageiros, baseada na tecnologia do ''Tram-Train" , sem necessidade de obras de arte e sete 

! 'I I I 

envolver apenas parte da freguesia de Alcântara. INo limite poder-se-ia designar "PU do Vale de 
Alcântara". 
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nova ligação entre a Linha de Cascais e a Linha de Sintra, compreendida entre a Estação da 

r 

concretizar. 

CONCEITOS, PRINCIPIOS e OBJECTIVOS 

', 

A matriz histórica da cidade de Lisboa em Alcântara impõe a necessidade de uma reabilitação 

urbana que respeite as gentes e as actividades economico-sociais existentes em Alcântara, em 

que a requalificação através da regeneração, reconversão e reabilitação urbanas se justifique 

não só pela necessidade de responder à gentrificação olhando para os aspectos de 

socioeconomia do lugar mas, tambem perspectivando soluções de proximidade e de 
I 'I' I I I I I . I 

sustentabilidade da cidade e da AML. 

A particularidade de Alcântara estar numa fatse de regeneração urbana (reconversão e 

renovação/reabilitação) significa que a sua memória histórica deve ser preservada e que em 

relação à articulação do sistema de transportes com o seu sistema urbano, em que se inclui a 

actualidade do porto marítimo, deve ser de máxima coerência e integração territorial e social. 

Por esta razão, qualquer proposta que se faça sobre o sistema urbano e de transportes de 

Alcântara, ela deve ser enquadrada não so estrategicamente numa perspectiva de 

desenvolvimento durável e de mobilidade sustentável, tal como hoje é recomendado no "Livro 

Branco" e no "Livro Verde" dos Transportes, aplicando-se alguns princípios e objectivos, entre 

os quais o princípio de precaução, fazendo com que as decisões de hoJe não hipotequem as 

decisões de gerações futuras (Relatório de Brundtland, de 1987, à comissão de ambiente da 

ONU) e seguindo as boas práttcas de várias cidades europeias, como as políticas de diminuição 

dos volumes de circulação rodoviária e recuperação do espaço público (Carta de Aalborg), 

aliados a uma racionalização do investimento público e a uma boa governança urbana, tal 

como a que é recomendada pelo Pacto dos Autancas (Convenant of Mayors) a nível europeu. 

Ora, a proposta que ora se apresenta em alternativa à da REFER e, por conseguinte, ao PUA, 

traz uma solução tecnológica ferroviária ligeira de superfície que permite não só solucionar a 

acessibilidade do TCSP com o mínimo de tmp.acte ambiental, como também promove a 

máxima integração urbana e sem necessidade de grandes obras de arte. A solução para a 

ligação ferroviária de passageiros, entre a Linha de Cascais e a Linha Cintura, permite que a 

integração urbana do modo se faça à superficie, possibilitando cozer o tecido urbano entre os 

dois lados do eixo da Rua de Cascais e Rua Jo~io Miguens, sem necessidade de recursos a 

desnivelamentos rodo e ferroviários ou a impermeabilização excess1va dos solos. E uma 

proposta que tem como objectivos locais, o aumento do espaço público e viário aos modos 

suaves, a redução das superfícies 1mpermeáve1s e zonas de excessiva acumulação de calor (i.e. 

''ilhas de calor" ), uma matar eficiência energética, uma diminuição do trafego automóvel e, 

consequentemente, redução de consumos de combustíveis, aumento de rendimento familiar 

disponível, aumento da qualidade e segurança do espaço público, a diminuição de outras 

externalidades negativas, como diminuição de acidentes, de volumes de emissões, 

congestionamentos, etc. 
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Para a solução dos combotos de mercadorias, o novo eixo ferroviário entre a Cruz Quebrada e 

o Monte Abraão é proposto com o objectivo não só resolver o transporte de mercadorias 

como também, não sobrecarregar o nó de Campolide, para além de aumentar a rede 

ferroviária para novas areas urbanas com necessidade de ligação e de políticas de 

ordenamento do território e de transportes, baseadas na multimodalidade (maximizar as 

ligações directas em mais pares 0/D). 

Em resumo, com esta proposta pretende-se contribuir para o desenvolvimento durável e a 

mobilidade sustentável da AML pois, com a solução do "Tram-Train" na Linha de Cascais, 

abrem-se outras perspectivas estratégicas de e;~<ploração desta Linha e de ordenamento do 

território, com o objectivo da diminuição do uso do automóvel. Ou seja, esta proposta baseia-

11 I I I I 'i I 
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suburbanas da AML. 

PROPOSTA 

Esta proposta tem como objectivo principal relançar a socioeconomia urbana da área do PUA, 

enquadrando as intervenções de ordenamento do edificado pela política dos 3D's: 

Diversidade, Densidade e Desenho Urbano. Este E:nquadramento permite integrar o sistema de 

transportes de passageiros e de mercadorias numa perspectiva de sustentabilidade, com 

maior recurso ao TCSP de superfície e de capacidade intermédia, sem necessidade de modos 

pesados. Para o transporte ferroviário de mercadorias, propõe-se a construção de uma nova 

ligação ferroviária no eixo Cruz Quebrada I Mont1e Abraão. 

Em relação aos passageiros, a proposta baseia-se na inovação tecnológica ferroviária ligeira de 

superfície (Tram-Train) potenciando a ligação entre a Linha de Cascais e a restante rede de 

comboios, metropolitano e eléctricos, devido à sua interoperabilidade de poder circular em 

várias redes com diferentes sistemas de tracção (1 ou mais conversores no mesmo veículo) e 

utilizando a infra-estrutura ferroviária pesada e/ou ligeira. Para além disso, as suas 

características técnicas, posstbilita servir mais estações e paragens, sem perdas de tempo total 

de viagens, com aceleração e desaceleração superiores ao do comboio ou metropolitano. A 

sua flexibilidade, permite que se insira no tecido urbano com facilidade. Os impactes 

socioeconómicos de casos existentes, como o de Karlsruhe (Alemanha), tiveram como 

resultado retirar cerca de 40% ao TI, aumentar a população ao longo da sua rede, a 

escolaridade, os rendimentos disponíveis das pessoas, a valorização do território servido 

(aumento do emprego, aumento das rendas e das taxas municipais ... ). 

No caso de Alcântara, para alem de permitir solwções mais integradoras com o meio urbano, a 

sua versatilidade e interoperabilidade permitem equactonar a conexão com os outros modos e 

redes pesadas, evitando a rotura de carga, diminuindo a necessidade de outros investimentos 

em infra-estruturas pesadas. 

p . r itos e Objectivos do rden, mento urbano: Diver~idade, densidade e desenho 

urbano 

Alcântara retinha, até meados dos anos 80, uma dinâmica social intensa, com uma população 

habitante diversa, em que a população estudantil! se acumulava com a população operária na 
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rede de TC e no espaço público. O fecho de liceus e de fábricas durante estes últimos 25 anos 

e, mais recentemente a transformação que se operou no sistema de deslocações e de 

transportes, aceleraram a transformação do modo de vida urbano, como por exemplo, a 

cidade tornou-se mais motorizada e diminuiu-se ;a partilha do espaço público com a invasão do 

automóvel. Alcântara não fugiu a esta realidade e um PUA deve saber enquadrar as respostas 

aos novos desafios de mobilidade sustentável, ou seja, trata-se, portanto, de saber 

reequacionar o sistema urbano com a ajuda do s1istema de transportes e saber, até que ponto, 

é possível repor a partilha do espaço público urbano com o objectivo de criar as condições 

para que as pessoas circulem pedonalmente, de· bicicleta e em Transporte Público com mais 

conforto, segurança e qualidade. 

Esta proposta, ao contrário da proposta do PUA apresentado pela CML, considera que é 

poss1vel existirem condições de melhoria da aces;sibilidade urbana, entre os vários sectores da 

área de estudo do PUA, através dum maior reforço do TCSP e da restante rede pedonal e 

ciclável. Mas, para isso, tenta-se consolidar em cada sector/zona, um conceito de TOO (Transit 

Oriented Oevelopment) ou mais concretamente•, o que para outros significa fazer evoluir o 

sistema de transporte urbano tendo como objectivo a ''Human Oriented Development", ou 

seja, aplicar em cada sector uma ''Densidade Humana Líquida" adequada à dimensão do TCSP 

de superfície que permita simultaneamente a re!cuperação do espaço público. Ora, o que se 

verifica na proposta do PUA, é precisamente o contrário: a rotura do espaço público com eixos 

viários com mais de seis vias, chegando algumas a propor-se viadutos e túneis rodoviários e 

também rotundas e rompendo o tecido urbano. Como promover então a política de TOO com 

o objectivo de HOD? Vejamos o que propomos para cada sector. 

Nos limites da área de estudo do PUA são consideradas cinco sectores/zonas (A, B, c, o e Et, 

para os quais se propõem os seguintes equipamentos colectivos e densidades humanas 

líquidas- ver Figura A: 

Sector A: Reforço do Espaço Cultural com MusE:u sobre a história de Alcântara Industrial e 

Republicana, com Teatro, Cinema, Livrarias, comércio de restauração (Lx Factory}, residência e 

emprego (secundário e terciário) com OHL s UO; acessos por duas transversais da Rua da 

Cozinha Económica e só um acesso pela Avenida da índia. Não utilização dos terrenos da 

Estação da Carris e não criação de um novo eixo viáno a passar pelas instalações da Carris, 

como prolongamento da Rua Luis de Camões (ver ponto P.2). Área, a Norte, muito servida 

pelo TCSP (Rua 12 de Maio) e Rua Rodrigues Faria só como eixo pedonal, e a Sul, servida pela 

Avenida da Índia (TI+ TP); 

Sector 8: Reconstrução do Mercado Antigo, em 1ferro, ao lado da Cerâmica Ideal, com acesso 

pela Rua João Miguens, Rua Fradesso da Silveira (prioridade ao tráfego pedonal e passeios 

largos e um eixo de L= 6m só para circulação do TCSP (Tram+Bus) e Largo das Fontainhas 

(prioridade ao TP e tráfego pedonal); consolidação da zona 30 (ver ponto P.2); 

;: Sector A: Instalações da SIDUL e Lisboa Factory compreendidas entre a Rua 12 Maio e a Avenida da 
I 

as Ruas Cascais e João Miguens; Sector C: antigas instalações do Pinhol, Quimigal e CML, compreendidas 

Alcântara-Terra e Sector E: Docas e Porto Fluvial e Marítimo. 
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Sector c: Nas instalações antigas dos armazéns do Pinhol, a construção de um Centro de Saúde 

e Materno Infantil com Biblioteca e Auditório, residência e emprego com DHL 5 100; acessos 
I 1 • I • I .., 1 , 1, I ., · - · -,-- I I I -i -· ,. I - I i I I 

eixo da 24 de Julho em TCSP e só uma via de sentido único entre a Travessa do Baluarte e o 

cruzamento com a Rua de Cascais (ver Ponto 1.2.), ligações pedonais fortes às antigas 

instalações da CML (passeios largos), prevê-se uma ligeira densificação da oferta habitacional 

através de pequenas intervenções privadas de reabilitação urbana; 

Ainda no sector C, nas antigas instalações de manutenção da frota da recolha de resíduos 

sólidos da CML, a construção de hotel, residência e emprego com DHL 5 100, acessos pela 

Avenida da Índia (TI e TP); 

A rua de Cascais será reconfigurada de modo a1 permitir uma extensão dos espaços verdes 

provenientes de Monsanto e do interior do Vale de Alcântara através de um estudo de 

superfícies permeaveis (que é poss1vel integrar com a rede do ''Tram-Train" para tirar o 

máximo proveito do espaço disponível), introdução de vegetação de bom desempenho 

I' i I I 'I ' - I I, I I ' I 

malha urbana da Rua de Cascais e mais acima da Av. de Ceuta. 

Sector O: Estação de Alcântara-Terra e instalaçõ«=s ferroviárias para o Tram-Train . Construção 

dum Centro de Logística Urbana e dum Centro d·e Controlo de Tráfego ferroviário para a rede 

urbana/suburbana. Construção de Oficmas de Apoio em articulação com as de Sete Rios (ML) e 

de Santo Amaro (CCFL); DHL5120. 

Recorde-se que o aproveitamento das ligações naturais deste sector com o Parque de 

Monsanto e interior do Vale de Alcântara permitirá introduzir um corredor verde, articulando 

uma ligação directa com árvores, vegetação e superfícies permeáveis que permitem melhorar 
I I I " r· ·. I 1 .•. i . 

além de melhorar o ambiente urbano local. 

Sector E: O sector das docas de Santo Amaro e o Porto Marítimo está praticamente 

consolidado, não se propondo qualquer alteração da acessibilidade, com excepção de que o 

eixo viário da Avenida Brasília pode ser alterado 1tendo em consideração a proposta do ''Tram

Train", o que possibilitaria a construção de uma e~stação de superfície mesmo junto às Docas e 

que também pode servir o Sector A. 

Face a estas propostas de ocupação e usos do solo e de um conceito de cidade sustentável, 

baseado na proximidade, diversidade e densida1de, no desenho urbano, a preocupação foi 

devolver ao espaço de Alcântara uma vivência urbana que havia nos anos 60 com mais tráfego 

pedonal e maior uso do TP, o que equ1vale a diz1er que as propostas do PUA devem seguir as 

seguintes alterações, para a rede viária e restante sistema de transportes. 

P2. Ordenamento da Circulação e Estacionamento na área do PUA. 

Pretende-se um sistema de transportes sustentável e mult1modal, em que os volumes de 

circulação e de estacionamento na via pública diminuam. A análise da matriz 0/D das viagens e 

as contagens de tráfego rodoviário confirmam que não é necessário estar a propor mais 

desnivelamentos na área do PUA, como sugerem que as soluções com recurso ao TCSP de 
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superfície (RoW A e B) e de capacidade intermédia, são suficientes para resolver a mobilidade 

e a acessibilidade entre os vários sectores/quadrantes da área de estudo quer ao nível interno 

quer ao nível com o exterior. 

Neste sentido, apresenta-se um novo Esquema de Ordenamento da Circulação e de 

Estacionamento reforçando a rede de TP, redu2:indo o número e a capactdade dos eixos de 

circulação rodoviária para o tráfego de atravesséitmento, aumentando o número de eixos com 

sentido único, simplificando o acesso local, aumentando as zonas 30 km/h e as zonas 

pedonais. Em relação à oferta de estacionamento na via pública, ela sera reduzida mas, em 

contrapartida, serão propostos parques públicos e de residentes. A capacidade dos parques 

públicos deve ser dimensionada em função do volume de oferta de transporte público e não 

pelas regras actuais do PDM de Lisboa . 

. Esquema de Circulação e de Estacionamento 

Entre as várias alterações à proposta do PUA (vE!rsão CML/REFER), evidenciam-se as que têm 

incidência na rede rodoviária. O conceito desenvolvido pela equipa paga pela CML é 

incongruente com as conclusões que são expnessas nos volumes I (tanto no Relatório de 

Análise como no relatório de Conclusões), uma VE~z que da leitura dos valores das matrizes 0/D 

(HPM;HPT e TMD) de viagens, como das contagens de tráfego, fica-se a saber que os aumentos 

de capacidade dos eixos viários são contraditórios com a previsão daqueles valores, no médio 
,r, I T' I 

da zona ou da mobilidade urbana e do ordenamento do território da AML 

Concretamente, os pressupostos considerados no PUA consideram um ''Efeito do Preço do 

Petróleo" incrementado pela CRISE nacional que prevê uma redução de tráfego automóvel 

anual de 1,25%, o que define uma meta pouco ambiciosa equivalente à redução de 12,5% 

numa década. Esta meta não só é pouco exigente, como não reflecte a realidade actual, onde a 

redução do consumo de combustíveis para automóveis reduziu em aproximadamente 7% nos 

primeiros três meses de 2011 em relação ao período homólogo em 2009, e a redução de 

transportes de mercadorias e carga sofreu uma redução de 20,6% no tráfego rodoviário 

nacionaL (Estatísticas trimestrais do INE- Instituto Nacional de Estatística, 2011. Lisboa, Artigo 

no jornal Público de 27.05.2011. Lisboa) 

Também a "Melhoria Gradual de Repartição Modal" definida representa um acréscimo de 

1,25% por ano; avaliação pouco ambiciosa se considerarmos que só nos primeiros 3 meses de 

2011 o Metro de Lisboa teve um aumento de~ uso de 2,7% sobre período homólogo de 

(1,35%/ano), e a Rede Suburbana da CP um aumento de 2,8% (1,4% ano) no mesmo período, 

isto sem alterações significativas nas infra-estruturas existentes ou grandes planos de 

urbanização executados nas respectivas redes. 

Pelo contrário, a nossa proposta vai ao encontro de uma política de sustentabilidade urbana 

consequente, e começa por basear-se na simplificação do funcionamento do sistema de 

transportes, da simplificação e melhoria de fUincionamento do sistema viário através da 

redução do volume de Circulação automóvel, do aumento do uso do TP e da prioridade ao 

TCSP de superfície em sistemas de capacidade intermédia, do aumento da eficiência 

energética e sobretudo da melhoria da qualidade e segurança do espaço público urbano, 



dando a prioridade ao tráfego pedonal. Esta política baseia-se na necessidade de se aplicar 

investimento público produtiVO, ou seja, que a inovação tecnológica do sistema de transportes 

proporcione melhoria das condições socioeconóm1cas, ma1s emprego qualificado no sector e 

minim1ze os impactos negativos locais e !POtencie outras soluções estratégicas de 

acessibilidade para a AML. 

. Rede de TP na área do PUA 

A rede de TP será servida pelo Comboio e por Tram-Train, por Eléctricos e Autocarros, sem 

necessidade de haver qualquer prolongamento das Linhas Amarela ou Vermelha do 

metropolitano. 

Para concretizar a estratégia e os objectivos d,e sustentabilidade, alguns corredores de TP 

(eléctricos e autocarros) terão prioridade, nomHadamente, no eixo Rua lºMaio/Lg.Calvário/ 

Lg.Fontainhas/Rua Fradesso da Silveira/Avenida 24 de Julho, respeitando o estudo da CCFL 

(Linha 15, apresentado à CML em 1998) e o esqJUema de circulação proposto para toda a sua 

zona envolvente (desde o Bairro de Santo Amaro a Alcântara), como por exemplo, servir-se do 

eixo viário da Rua Cozinha Económica/Rua José Dias Coelho (2 sentidos), de acesso entre a Rua 

de Cascais e a Rua dos Lusíadas e Calçada da Tapada (sentido único), para descongestionar a 

Rua Leão de Oliveira e a própria Calçada da Tapada, construindo um esquema de circulação 

rodoviária mais simples- ver ponto seguinte. 

São criados na Rua dos Lusíadas e na Calçada da Tapada, corredores reservados num dos 

sentidos, no primeiro, para o autocarro (carreiras 38 e 60, sentido nascente>poente) e, no 

segundo, para o eléctrico (linha 18, sentido poente>nascente), de modo a descongestionar a 

Rua Leão de Oliveira e o Largo do Calvário (área pedonal e de TP) da circulaçao automóvel e 
aumentar a capacidade de transporte quer para o TP quer para o TI. Naqueles eixos o TI só 

circulará num dos sentidos - ver Esquema de Circulação. Na Rua de Alcântara o eixo só será 

servido por autocarros (carreiras 727, 742, 751 e 56) . Na Rua Prior do Crato, o sentido 

nascente>poente continua reservado ao autocarro. 

A ligação entre a Linha de Cascais e a Linha de Ctntura, em Tram-Train, para além de evitar 

grandes volumes de investimento em tecnologia do betão, ao avançar com uma solução 

tecnológica ferroviária, obriga a REFER a repensar a estratégia de investimento e de 

exploração da rede ferroviária, sabendo-se que neste caso se estão a construir soluções 

estratégicas para o século XXI sem incrementar os valores de investimento público em 

consideração. Com efeito, a experiência e as boas práticas de redes similares, Já permitem 

garantir um conjunto de impactos positivos que, no nosso caso, só vão ajudar a compreender e 

integrar um conceito de cidade sustentável que se pretende para esta zona da cidade. Entre 

outros impactes, como os referidos anteriormente, potencia a rede ferroviaria para os serviços 

urbanos, suburbanos e regionais, quer ao nível do tráfego de passageiros como de 

mercadorias, aumenta a capacidade do nó de Campolide para futuros tráfegos de passageiros 

através da Ponte 25 de Abril, ou aumentos de' níveis de serviço das Linhas de Sintra, de 

Azambuja, de Setúbal ou mesmo da Alta Velocidade a passar pela Ponte 25 de Abril. Na Linha 

de Cascais potencia prolongamentos ao longo da Linha nos tecidos urbanos que precisam de 

ser requalificados e/ou servidos de forma mais próx1ma sem requerer o rebatimento. 
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. Rede pedonal e ciclável 

A estratégia e o objectivo do ordenamento da rede pedonal serão o de aumentar o tráfego 

pedonal e, portanto, aumentar a segurança 1e o conforto. A largura dos passeios será 

aumentada e as condições de acessibilidade me·lhoradas, haverá o cuidado de criar circuitos 

pedonais de articulação entre aqueles sectores, através da diminuição ou mesmo proibição da 

circulação automóvel nos seguintes eixos viários: 

- Rua Rodrigues Faria, Rua de Alcântara, Rua das Fontainhas e Rua Fradesso da Silveira -

prioridade ao peão e bicicleta, proibição à circula.ção automóvel e só acesso local; 

- Largo de Alcântara, Rua Prior do Crato, Avenida 24 de Julho (troço final), Rua de Cascais e Rua 

João Miguens- prioridade ao peão e bicicleta, alêtrgamento de passeios, diminuição do volume 

de circulação automóvel, sentidos únicos e dimmuição do número de vias, criação de "bike-

box"; 

- Rua dos Lusíadas -prioridade ao TP, peões e bic·idetas. 

Nos sectores A, B, C, O e E, é dada a prioridad1a ao peão e às bicicletas, implementação de 

zonas 30, aumento das zonas pedonais. A rede ciclável deve ter também em consideração a 

proposta apresentada pela FPCUB à CML em Fevereiro de 2008 . 

. Rede Viária 

Em relação ao sistema viário, as consequências práticas dos conceitos e objectivos atrás 

descritos são, em termos de esquema de circulaçião e de estacionamento, os seguintes: 

a) Eixo da Rua de Cascais/Rua João Miguens - com dois sentidos (2x2 vias, com Lvia=3m; 

passeios LC:Sm e eixo TCSP com L=6m); colocação de árvores nos passeios e no eixo 

central do eixo viário; paragem de Tram-lrrain sem cais; 

b) Cruzamento da Avenida de Ceuta com a Avenida da Ponte, Rua Prior do Crato, Rua de 

Alcântara e Rua João Miguens - Intersecção semaforizada em vez de Rotunda (2x2 vias 

por eixo principal, com Lvia=3m e 1 via p1::>r eixo local com Lvia=2,75m) e passeios mais 

largos; 

c) Avenida 24 de Julho, sentido único (troço compreendido entre a intersecção com a 

Rua de Cascais/Rua João Miguens e a Travessa do Baluarte,! via com Lvta=3m) e dois 

sentidos (lxl via, troço compreendido entre esta intersecção e o entroncamento com 

a Avenida da lndia), eixo TCSP com L=6m; colocação de passeios com L;::Sm, zona 30; 

d) Rua Fradesso da Silveira, eixo de TCSP com L=6m e passeios com Lc:Sm, zona 30 e de 

acesso pedonal ao Mercado; 

e) Rua da Cozinha Económica, dois sentidos., eixo para o tráfego automóvel com lxl via, 

sem oferta de estacionamento e intersecção semaforizada no cruzamento com a Rua 

de Cascais e no Largo das Fontainhas/Largo do Calvário (2 fases); 

f) Rua José Dias Coelho (antiga Rua da Creche), com dois sentidos, lxl via, sem 

estacionamento até ao cruzamento com a Rua dos Lusíadas (semaforizado) e só um 

sentido, 1 via, no troço compreendido entre este cruzamento e o entroncamento com 

a Calçada da Tapada, oferta de estacionamento na via pública; 
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g) Rua dos Lusíadas, sentido único Poente>Nascente, com 1 x1 via e acesso ao BUS no 

sentido contrário, com estacionamento na via pública; 

h) Calçada da Tapada, sentido único Nascente>Poente para o TI, servindo de contra

sentido com a Rua dos Lusíadas (sentido único poente>nascente para o TI) e 

permitindo o acesso à parte alta da freguesia de Alcântara, nomeadamente ao Alto de 

Santo Amaro, Jardim de Santo Amaro; 

i) Rua Luís de Camões com sentido umco descendente no troço compreendido entre a 

intersecção com a Rua dos Lusíadas e a !Rua 19 de Maio, viragem obrigatoria (situação 

actual) para permitir saída para a Avenida da lndia junto à FIL/Congressos; 

j) Rua 12 Maio, corredor de TP nos dois sentidos, com acesso só a trânsito local, no 

sentido nascente>poente, via Rua Leão de Oliveira; 

k) Largo do Calvário (interface autocarros e eléctricos), com reordenamento do 

pavimento como área pedonal e zona 30 no topo nascente (tráfego entre a Rua da 

Cozinha Económica e a Rua João Dias CoE~Iho). 

Em termos gerais, a proposta de ordenamento de circulação rodoviária tem dois objectivos: o 

primeiro de aliviar a pressão do tráfego de atravessamento quer internamente a cada um dos 

sectores quer entre os sectores, e o segundo, reforçar a prioridade ao TP. Os eixos viários 

principais (acesso à Ponte; Avenida de Ceuta; Avenida da lndia e o eixo constituído pela Rua de 

Cascais e Rua João Miguens) serão os que colectam o tráfego rodoviário e com os quais se 

ordenaram entradas/saídas para cada um dos sectores. No caso concreto de acessibilidade 

interna rodoviária, o esquema de circulação permite a redução dos volumes de circulação 

automóvel e elimina-se o eixo de atravessamento actualmente constituído pela Calçada da 

Tapada, Rua Leão de Oliveira e Rua 12 de Maio, Largo do Calvário e Rua Fradesso da Silveira. 

Em substituição, o tráfego de atravessamento passará a ser direccionado directamente para 

outras "portas" de acesso: - junto à FIL, via Cç.Conde da Ribeira/Rua da Junqueira); junto à 
Avenida da Ponte, pela Rua dos Lusíadas; junto ao entroncamento da Rua da Cozinha 

Económica com a Rua de Cascais- ver Esquema de Circulação em futura reunião. 

A construção de Parques de Estacionamento públicos e de residentes nos sectores A, B, C, D e 

E deve ter não só em consideração o balanço da oferta/procura de estacionamento em cada 

sector mas, também a oferta de serviços da rede de TP, para além do respectivo esquema de 

circulação e estacionamento. Consoante o sector seja mais ou menos serv1do pelo TP, assim o 

dimensionamento do parque deve ser menor ou maior, neste caso, seguindo-se a metodologia 

utilizada pelos manuais suíços e não o que d1z o actual regulamento do PDM de Lisboa que 

está ultrapassado face aos objectivos de mobilidade sustentável. 

P3. Conta Pública do Sistema de Deslocações e Plano Deslocações Urbanas 

Em termos de avaliação da proposta do sistema de transportes do PUA, não foi realizado 

qualquer estudo de impacto ambiental ou análise custo-benefício pela CML. O Estudo de 

Impacto Ambiental realizado a ped1do da REFER também não compreende qualquer avaliação 

sobre os impactes das propostas em termos de !CUsto-benefício e integração nessa análise da 

monitorização das externalidades. A CML continua a elaborar Planos de Urbanização de acordo 

com as intenções e objectivos do PDM sem haver um Plano de Deslocações Urbanas (PDU) 

para o concelho, em que se avaliem os impactes no funcionamento do sistema de deslocações, 



pelo método da Conta Pública (balanço entre os custos directos e os custos sociais, com 

internalização das externalidades). 

O objectivo da proposta dos moradores para o PUA vai no sentido de minimizar o volume de 

investimento público mas, também, de aumentar os benefícios para a população local e não 

só. Por outro lado, ao propor-se um menor recurso a grandes obras de arte, e mais apelo à 
inovação tecnológica ferroviaria, estamos certos que em termos de Conta Pública e de PDU 

para o sistema de transportes, há mais ganhos directos e indirectos (como a do aumento de 

emprego qualificado}. 

Face a todos estes considerandos, propõe-se resumidamente o seguinte: 

Proposta de ordenamento do sistema de tra,nsporte na área do PUA 

A governança urbana pode enquadrar e contribuir para que o volume de investimento público 

em infra-estruturas e equipamentos de transporte inovadores e sustentáveis tenham maiores 

economias de escala, como por exemplo, a solução do Tram-Train e da nova circular ferroviária 

(Cruz Quebrada- Barcarena/Monte Abraão} para o tráfego de mercadorias e de passageiros da 

AML, permitindo criar condições para novas soluções de mobilidade no corredor de Cascais, 

retirando tráfego automóvel de Lisboa. 

No caso concreto do PUA, esta proposta evita tornar Alcântara num estaleiro de obras, pelo 

menos, durante sete anos, para além de que oferece maiores garantias de redução de tráfego 

. I 

Oeiras e de Cascais. 

Esta estratégia de desenvolvimento durável enquadra por sua vez a Carta Estratégica de Lisboa 

ou os compromissos do Pacto dos Autarcas. Es:ta visão estratégica de procura de soluções 

sustentáveis para a AML e para Lisboa economiza não só o investimento público como 

também aumenta a eficiência da exploração do s•:u sistema de transporte. 

Considerando: 

• Contribuir para uma solução sustentavel e com aumento da eficiência socioeconómica 

do sistema de transporte de passageiros e de mercadorias da AML e, particularmente, 

na área de estudo do PUA, revendo a melhor distribuição do volume de investimentos 

públicos num plano de transporte mais simplificado e mais coerente; 

• Permitir uma maior coerência e integração territonal e social através da solução do 

ferroviário ligeiro de superfície "Tram-Train", evitando os elevados investimentos 

públicos em redes com pesados e sem1-pesados (comboio e metro}, e permitindo uma 

maior cobertura territorial e temporal; 

• Reduzir as externalidades negativas causadas pelos elevados volumes de circulação 

motorizada de passageiros e mercadorias, nomeadamente o tráfego de 

atravessamento em automóvel, e os custos do sistema de deslocações da AML 
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• Introduzir um conceito de cidade fundamentado na qualidade de vida e urbana do 

local, integrando melhorias significativas no desempenho energetico e ambiental da 

área compreendida pelo actual PUA e do território afecto pelo plano proposto através 

das infra-estruturas que se cruzam em Alcântara (Linha de Cascais, Redes de 

transportes do concelho de Lisboa e rest;ante Area Metropolitana de Lisboa). 

• Permitir um aumento da densidade populacional baseado na habitação de qualidade 

ecológica, comércio local, e evitar o predomínio da habitação especulativa de luxo, 

procurando dar resposta as necessidades do mercado de habitação e de 

arrendamento deficitário nesta parte da cidade, e simultaneamente evitar a 

gentrificação de Alcântara e a perca de sentido de comunidade que todavia persiste. 

Com um aumento de densidade baseado numa política de habitação orientada para as 

famílias e o comércio local, será assegurada uma maior diversidade de faixas etárias 

que se pretende vivam em Alcântara e uma maior oportunidade para o 

urbana. 

Propõe-se: 

1. Construir a ligação ferroviária ligeira de superfície na zona do PUA, entre a linha de 

Cascais e a Linha de Cintura, para o Tram-Train, interoperável e sem necessidade de 

desnivelamento; 

2. Não construir qualquer desnível ferrovi~1rio em Alcântara, nomeadamente a prevista 

estação subterrânea, permanecendo a actual estação de Alcântara-Terra e zona 

ferroviária anexa para parque do material circulante Tram-Train; 

3. Integrar a circulação do Tram-Train no PUA com possível paragem à superfície na Rua 

de Cascais ou na Rua J. Oliveira Miguens; 

4 . Ordenar o sistema ferroviário ligeiro Tr;am-Train com a rede urbana de eléctricos e 

autocarros da Carris e as áreas a urbanizar no âmbito do PUA, nomeadamente 

proporcionando o aumento da rede pedonal e ciclável; 

5. Construir a ligação ferroviária entre Cruz Quebrada e Barcarena/Monte Abraão, para o 

tráfego de mercadorias gerado/atraído pelo porto marítimo de Alcântara; 

6. Evitar o investimento em grandes obras públicas como, por exemplo, evitar a 

construção da estação do metropolitano em Alcântara-Mar e, portanto, o respectivo 

prolongamento da Linha Amarela; 

7. Não constru1r o prolongamento da linha Vermelha do metropolitano à estação do 

Alvito; 

8. Integrar o Tram-Train na rede de TP da cidade, com os eixos ferroviários pesado e 

ligeiro; 

9. Não se construir qualquer viaduto ou túnel rodoviário e ferroviário 

10. Preservar integralmente o complexo das Docas de Santo Amaro (responsável pelo 

emprego de 700 postos de trabalho directos e 2000 indirectos), evitando qualquer 

gasto excessivo pela sua paragem de actividade e/ou dos investimentos avultados na 

sua recolocação que seriam assumidos pela CML, REFERe APL; 



11. Exigir a concretização dos usos do solo em cada sector/zona da área do PUA, 

respeitando os indicadores de Densidade Humana Líquida adequados à utilização do 

sistema de capacidade intermédia; 

12. Cumprir-se os princípios de desenvolvimento durável e os objectivos de mobilidade 

sustentável, recomendados pelo "Livro Verde" dos Transportes. 

Alcântara, 20 de Junho de 2011. 

Os moradores abaixo-assinados: 

Alberto de Alarcão, António Alho, Bernardo - Pereira, Carlos Gaivoto, Celeste Ramos, 

Costa Lopes, João Ramos, Jorge - Ló, Laurindo Santos, luis Costa, Luis Pires, Mário 

Carreiro, Vitor Sarmento 
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CÂMARA MILJNICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77.o n.03 do Decreto-Lei n.o 380/99, 

de 22 de Setembro, no âmbito do penedo de Participação Pública do Plano de 
Urbanização de Alcântara, a seguinte: 

O Reclamação 

fEl Observação 

~Sugestão 
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AN EXO 

Aprovando na generalidade as directrizes do PUA, pouco há a ressalvar, sugerir ou reclama r. 

As freguesias do âmbito do PUA, especialmente Alcânta ra, chegaram ao século XXI como uma 

grande ferida no coração de Lisboa . São freguesias históricas da cidade, que muito 

contribuíram para o seu bom nome, com uma grande tradição e uma forte identidade. Urge 

assim renovar essa mesma identidade e o PUA é um excelente instrumento nessa óptica, 

tentando curar o que ao longo dos últimos 150 anos se foi fazendo neste território . E como 

esse território não se esgota nem no bairro de Alcântara nem na freguesia de Alcântara, uma 

sugestão seria a mudança do seu nome para "Plano de Urbanização do Va le de Alcântara" . 

É de louvar o nobre objectivo de evitar o acesso à Baixa de Lisboa do tráfego de 

atravessamento, através de alterações preconizadas a nível do trânsito de modo a facilitar o 

acesso desde a zona do eixo marginal à Avenida de Ceuta para distribuição do tráfego 

automóvel por toda a cidade . 

Igualmente, é de louvar a melhoria dos acessos ao Bairro do Alvito, com reordenamento da 

Calçada da Tapada, que hoje em dia é bastante difícil e penaliza os moradores deste .bairro . É 

apontado no PUA a vantagem do reordenamento viário, junto do ISA, que facilita o termina l da 

carreira 24 de então, hoje 724. A minha sugestão para esta carreira é no sentido de a 

prolongar à estação de Alcântara Mar, precisamente para a melhoria da intermodalidade com 

esta carreira vertical do eixo Alcântara -Benfica-Pontinha . 

No que concerne aos transportes públicos, o desnivelamento da ligação ferroviária entre as 

linhas de Cascais e de Cintura vem quebrar um grande estrangulamento na cidade e que muito 

contribui para o excessivo afluxo de automóveis pe la AS, prejudicando este importante acesso 

viário que se desenrola, em parte, na cidade de Lisboa. Consumada esta obra e com urna 

oferta de comboios a cada 15 minutos como previsto, muitos cidadãos que hoje utilizam o 

automóvel para vir dos concelhos de Cascais e de Oeiras para Lisboa passarão a fazê-lo no 

comboio, beneficiando a todos os níveis o ambiente da cidade. Mesmo dentro da cidade de 

Lisboa, esta ligação aflora-se importante pois permitirá reduzir o tempo de viagem entre 

Belém e Entrecampos dos actuais 35-40 minutos para cerca de 13, sem o incómodo do 

transbordo. 

A construção de um terminal de eléctricos, bidi recciona l, em Alcântara vem beneficiar o actual 

estado dos transportes públicos pois permite que a carreira 18 aos fins-de-semana, que 

termina em Santo Amaro, passe a terminar junto da estação dos comboios, mas também 

permite que o tráfego de eléctricos entre Algés, ou Ajuda, e Alcântara não sofra sempre que a 

Avenida 24 de Julho se encontra condicionada se~ m permitir a passagem dos eléctricos. 

Uma ressalva ao projecto que afi rma categoricamente que o autocarro 760 é o responsável 

pela baixa procura na carreira 18. Na minha opinião, a baixa procura na carreira 18 é causada 

pe la sua baixa frequência . Trata-se do transporte mais rápido da zona alta de Alcântara e a da 

Ajuda para a Baixa de Lisboa, demorando metade do tempo do que o referido autocarro 760 

demora . A maior frequência do 760 .(13 minutos contra 20 minutos do 18) é praticamente 



~. 

abafada pela má regularidade deste autocarro e ela grande pontualidade do serviço do 

eléctrico que raramente sofre atrasos. 

Como sugestão ao PUA: 

• Revisão do percurso da carreira 28, qw~ se trata de um pi lar da rede de transportes ao 

unir Restelo/Belém com o Cais do Sodlré, Santa Apolónia, Poço do Bispo, Parque das 

Nações e Moscavide/Portela num percurso rápido e com utilização de autocarros 

articulados. Propõe-se que esta carreira deixe de circular pela Avenida da Índia, junto à 

estação de Alcântara Mar, mas esse trajecto é fundamental para a boa oferta desta 

carreira, que se trata de uma carreira réipida e não de uma carreira de proximidade. 

• Deverá ser analisada a construção de um corredor para transportes públicos ao longo 

da Avenida Infante Santo de um modo similar àquele que foi utilizado na Avenida 24 

de Julho. A Avenida Infante Santo é utiilizada pelos autocarros que ligam Alcântara ao 

Marquês de Pombal, ou seja, à zona das Avenidas Novas e à rede de metropolitano 

(carreiras 720 e 738). 

• Deverá ser considerada a melhoria das condições de transbordo entre as estações de 

Alcântara Mar e de Alcântara Terra num futu ro muito próximo . Actualmente as 

condições são penosas e obrigam a atravessamentos da rede viária muito perigosos e 

em constante contacto com os automóveis. 



O Plano do Vale de Alcântara consigna um conjunto de princípios de excelência e uma visão ambiciosa ao nível da 
circulação da cidade de Lisboa. No entanto, a área do plano tem um problema cuja gravidade está amplamente 
reconhecida quase com incidência anual , identificada em inúmeros estudos, e que necessita idêntica ambição- a 
minoração da consequência das cheias. 

As condições de escoamento na bacia hidrográfica estê1o cada vez mais degradadas, com a concentração das 
águas cada vez mais rápido no vale de Alcântara, e a dimensão dos estragos será certamente maior nas próximas 
enxurradas. A bacia hidrográfica recolhe águas do Concelho de Amadora, em plena área urbana, e a tendência tem 
sido e será de acréscimo da construção e da impermeabilização dos solos. Em Lisboa, a zona de Benfica também 
ainda agora se impermeabilizou um pouco mais, com a construção da CRIL. 

O problema não está nas chuvas fortes que sempre existiram e são características do clima mediterrânico em que 
nos enquadramos. O problema está na gestão desta massa de água garantindo a sua circulação não só superficial 
em direcção ao Tejo, mas também por infiltração para o subsolo, e retardando as águas onde não causem estragos, 
em áreas agrícolas infelizmente também com tendência a diminuir em área ou mesmo desaparecer. 

Edificar mais dentro da bacia hidrográfica, sobretudo no vale de Alcântara determina a subida do nível das águas. 
Subir a cota de soleira das novas edificações só piora as condições da zona envolvente. 

Quem fez o plano sabe das enormes inundações das caves de estacionamento que se têm construído na Rua de 
Cascais? Aguardamos a tragédia a cada inverno. 

As cheias têm causas naturais, são inevitáveis, pouco previsíveis, e não são necessariamente prejudiciais, os 
prejuízos é que podem ser evitados. 

Convença-se a Câmara que os moradores das zonas ribeirinhas têm razão quando se referem a "submarinos" 
relativamente aos túneis da 24 de Julho. Eles sabem porque colocam taipais que se vêem nas portas da rua 
impedindo as águas de entrar. E eles não se esquecem dos avisos de inundações, já que são raros os anos em que 
não ocorrem. Os registos graves (pluviosidade maior que 501/m2) não são raros e podem-se referir de 1940 a 1999, 
os seguintes: 09/1943, 01 /1958, 10/1962, 10/1965, 11 /1967, 01 /1969, 01 /1972 02/1979, 11 /1983, 05/1997, 10/1997, 
11 /1997. 

CONCLUINDO: Este é o momento ideal para uma proposta corajosa de refazer uma estratégia de escoamento ao ar 
livre na foz do rio, onde a água possa reter-se por umas horas e drenar quando a maré baixe. Basta ampliar um 
pouco para montante a área verde junto à foz, na continuação da intenção já expressa neste plano a nascente da 
Rua de Cascais. E fazer bacias de retenção onde for possível , em vez de construir mais bairros na zona do vale de 
Alcântara. 
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PROPOSTA DE PLANO 

Concretização da estrutura ecológica contínua - Corredor do Vale de 
Alcântara - estabelecendo ligação entre o Estuário e o Parque de Monsanto; 

-+ Proposta de soluções que reduzam os efeitos de risco natural , 
designadamente sísmico e de inundações; 

Estabelecimento de redes de circulação que se articulem com a Frente 
Ribeirinha, com os percursos históricos, com os espaços verdes, com os 
equipamentos e os transportes públicos; 

Promoção do transporte público, com a criação de transporte ferroviário 
proveniente da linha de Cascais, da linha de Cintura, do Sul (estações de 
Alcântara-Rio, Alcântara-Terra e estação projectada do Alvito) e sua ligação 
com os restantes meios de transporte colectivo; 

-+ Estabelecimento de ligações entre os vários tecidos urbanos 
fragmentados, contribuindo para a integração social das áreas menos 
favorecidas; 

Relacionamento dos novos espaços de renovação urbana com a 
envolvente; 

Estudo integrado dos Sistemas Viário, de Espaços Públicos e de Uso 
Colectivo, como elementos estruturadores e caracterizadores desta zona da 
cidade que se pretende requalificada; 

Marcação de uma nova centralidade, promovendo a dinamização da zona 
de Alcântara através da introdução de equipamentos colectivos, comércio, 
serviços e actividades económicas; 

Estudo da zona portuária de Alcântara, no sentido de lhe criar acesso 
ferroviário mais eficaz e melhoria da operacionalidade, com a preocupação 
de mitigar os efeitos negativos que esta estrutura poderá causar na área 
urbana adjacente; 

Garantia de viabilidade do Plano sob o ponto de vista urbanístico e 
económico-financeiro, nas suas implicações orçamentais e na capacidade 
de corresponder às expectativas do mercado. 

p E DEIXE A SU SUGESTÃO ... 
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D E LISBOA 

Ex.mo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa 

.L\ssessora do Presidente 

lde~ntificação 

Nome: AMAR ALCÂNTARA- ASSOCIAÇÃO MORADORES ACANTARA RIO 

Morada: ,.Condominio " Alcântara Rto_- Fase 1 - Rua Prof João Oliveira Miguéns, n° 3,5,7 e 9 

Código Postal: 1350-187 LISBOA 

N:" do Cartão de Identidade: 509860494 ' ~ 

Vem apresentar junto de V.Exa , ao abrigo do n° 2 elo art". 7~ do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, no 
âmbito do processo de audição do público prévio à reformulação do Plano de Urbanização de Alcântara-Rio , 
as seguintes sogestões/informações: 

Sugestõesllhfonnações (espaço decstinado a expor o que considerar importante) 

Conforme documento Anexo, com 4 fls . 

NOTA: Se necessitar de mais espaço para a sua exposição deve anexar folhas. 

Lisboa, 20 de Junho de 2011 

Malluel Salgado 
O Vice-Presidente 
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PRONUNCIAMENTO 

PUA 

O direito ao ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos constitui hoje um direito 

constitucionalmente consagrado. 

De facto, o artigo 66.2 da Constituição da R:epública Portuguesa estabelece como um direito 

fundamental o "direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado". 

Esta norma constitucional apresenta ainda uma particularidade relevante. É que, para além do 

reconhecimento constitucional deste direito, a Constituição consagra igualmente o dever dos 

cidadãos defenderem estes direitos, sendo precisamente no âmbito do direito de participação 

pública que a AMAR ALCÂNTARA - Associaçiio de Moradores e Comerciantes de Alcântara Rio, 

pretende dar o primeiro passo na defesa dos direitos dos cidadãos de Alcântara a uma vida 

com mais qualidade e melhor ambiente. 

Refira -se ainda que, como contrapartida deste direito dos cidadãos, encontram-se fixados no 

mesmo artigo alguns deveres constitucionais que recaem sobre o Estado e seus organismos, 

relacionados com o direito ao ambiente. De entre estes, salientamos o dever de prevenir e 

controlar a poluição e os seus efeitos e promover, em colaboração com as autarquias, a 

qualidade ambiental da vida urbana. 

Trazemos à colação estes princípios para enfatizar a relevância constitucional que os direitos 

ambientais dos cidadãos merecem, para além das obrigações legais a que se encontram 

vinculadas as entidades públicas nestas matérias. 

Isto porque, como adiante se comprovará, o Plano de Urbanização de Alcântara (PUA) viola 

ostensivamente os direitos constitucionais dos cidadãos das freguesias abrangidas por este 

plano, a um ambiente ecologicamente equilibrado. 

Os objectivos do PUA, constant~s dos Termos de Referência, consolidam um conjunto de 

princípios importantes destinados a salvaguardar, defender e mesmo a promover um conjunto 

de direitos dos cidadãos moradores nesta zona da cidade de Lisboa. 

No entanto o desenvolvimento do PUA vem a revelar que os interesses urbanísticos, 

empresariais e políticos subvertem totalmente aqueles direitos dos moradores, avançando 

soluções que, a concretizarem-se, traduzirão uma das mais fortes agressões da autarquia, nas 

últimas décadas, aos munícipes de Lisboa. 

Constitui facto público e pacificamente aceite que, em Alcântara, se situam alguns dos 

problemas mais significativos da cidade de Lisboa, prolongados por décadas . de soluções 

provisórias ao nível da rede ferroviária e rodoviária e potenciados agora por opções de 

investimento do sector portuário compleltamente inexplicáveis e porventura incompatíveis 

com um desenvolvimento urbanístico sustentado. 



Tem-se conhecimento que as políticas de trânsito ao nível da cidade de Lisboa, 

designadamente na zona da Baixa, foram subscritas pela maioria das forças partidárias 

representadas no município e prevêem a supressão do trânsito automóvel naquela zona. 

Aceita-se ainda que os interesses imobiliários dos proprietários públicos e privados desta zona 

da cidade devam ser respeitados pelo município. 

No entanto, o que os moradores de Alcântara não podem aceitar é que a solução para estes 

problemas e o respeito por estes interesses sejam alcançados através do sacrifício exclusivo e 

desproporcionado dos moradores de Alcântara . 

O PUA refere constituir-se o Vale de Alcântara como um elemento estratégico e alegadamente 

consensual, para "baixar drasticamente os níveis de acessibilidade automóvel à Baixa" . 

Desconhecendo-se em absoluto este consenso, o qual apenas pode existir nos residentes 

noutras zonas da cidade, constata-se que o PUA pretende que uma zona já altamente 

sobrecarregada com o tráfego relacionado com a travessia da Ponte 25 de Abril, com os 

acessos à Avenida de Ceuta e à Praça de Espanha, uma artéria como é a Rua de Cascais/Rua 

João de Oliveira Miguéns, já condicionada pela rede ferroviária existente, passe ainda a 

acomodar o desvio de todo o tráfego da Avenida da Índia, anteriormente destinado à Baixa e à 

zona oriental de Lisboa. 

Neste contexto, não podem deixar de subsistir fundados receios de que a solução de tráfego 

integrada no PUA venha a provocar um aumento brutal do tráfego rodoviário nesta zona, que 

nem os cenários optimistas dos estudos de tráfego deste plano conseguem camuflar. 

Por outro lado, sendo todos os cidadãos de Lisboa iguais, perante a lei e as instituições, não se 

aceita que sejam os cidadãos de Alcântara1 a sofrer exclusivamente os efeitos das opções 

alegadamente "consensuais" tomadas pelo município. 

Efectivamente, o mais que previsível aumento exponencial do tráfego nesta zona implicará um 

aumento do ruído e da poluição que afectará irremediavelmente a sua qualidade de vida, 

transformando a vida de todos os moradores desta zona num verdadeiro inferno. 

Acresce que, para além das questões de poluição, a solução de construção de um viaduto 

rodoviário na Rua de Cascais/Rua João de Oliveira Miguéns, constitui uma agressão visual a 

todos os moradores do Empreendimento Alcântara Rio, o qual recorde-se obteve uma Menção 

Honrosa do Prémio Valmor e Municipal de 2.003, que se afigura incompatível com os níveis de 

qualidade subjacentes a um empreendimento deste tipo e violando todos os pressupostos 

publicamente apresentados pelo Município de Lisboa que estiveram subjacentes à promoção e 

construção deste empreendimento imobiliário. 

Com este quadro, os moradores da Rua de Cascais/Rua João de Oliveira Miguéns, por razões 

relacionadas com a poluição do ar, com o ruído e com a agressão visual, não podem aceitar 

que seja construído um viaduto ao nível do seu primeiro ou segundo andar, constituindo neste 

ponto o PUA uma violação grosseira dos seus direitos fundamentais a um ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado. 
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Para além deste viaduto (e mesmo que ele não seja construído), o desvio de tráfego planeado 
para a Av. 24 de Julho, através da Rua de Cascais, vai provocar um significativo acréscimo de 
ruído, poluição atmosférica, insegurança rodoviá ria e congestionamento de tráfego (no 
semáforo do cruzamento com a Fradesso da Silveira) . 

Também a criação de um corredor BUS (para cinco carreiras de autocarros) e de uma via para 
trânsito automóvel geral no pequeno arruamento entre a Rua João de Oliveira Miguéns e a 
Rua das Fontainhas (Rua Prof. Machado Macedo), introduzirá mais um factor de ruído, 
poluição atmosférica e insegurança rodoviária numa área de Alcântara até aqui sossegada . 

As soluções de circulação de trânsito nestes arruamentos (em particular a prevista para as 
Ruas Mouzinho da Silveira, das Fontainhas e Prof. Machado Macedo) são praticamente 
inviáveis face à dimensão dessas ruas, ao volume de tráfego previsto (incluindo o de 
transporte colectivo) e o acesso aos parques de estacionamento subterrâneo na Urbanização 
Alcântara Rio. 

Nesta medida, o PUA integra um conjunto dle medidas que se traduzem na imposição de um 

sacrifício exagerado e desproporcionado à:s populações, que não poderão ser suportadas 

exclusivamente pelos moradores de Alcântara, sob pena de o Município ser obrigado a 

indemnizar os cidadãos afectados pelos danos e prejuízos. 

Por outro lado, o PUA é praticamente omisso no que respeita a um dos problemas mais graves 

que afecta esta zona da cidade: o da retenç~ío e escoamento de águas residuais, associado há 

existência de cursos de água subterrâneos. 

Tal omissão é de extrema gravidade se se tiver presente a previsão de instalação de estruturas 

de transporte subterrâneo e o aumento de áreas edificadas, o previsível aumento de 

fenómenos de elevada pluviosidade e o próprio aumento do tráfego rodoviário previsto pelo 

PUA. 

Neste contexto, a Associação AMAR ALCÂNTARA- Associação de Moradores e Comerciantes 

de Alcântara Rio, ao abrigo do direito de participação pública, vem apresentar as seguintes 

recomendações, no sentido de que o Municí!Pio de Lisboa proceda: 

1. Ao estudo de soluções alternativas ao conceito desta nova acessibilidade ao Centro da 

Cidade de Lisboa, através de Alcântara e da Rua de Cascais, mantendo a solução actual 

de distribuição de trânsito da zona ribeirinha, através das diversas vias de acesso à 
Avenida da fndia e através da AvE~nida 24 de Julho, não fazendo recair sobre os 

moradores de Alcântara os sacrifícios decorrentes da supressão do trânsito na Baixa de 

Lisboa. 

2. À eliminação da solução de construção de um viaduto sobre a Rua de Cascais/Rua João 

de Oliveira Miguéns, aprofundando o estudo de soluções viárias alternativas, 

designadamente por túnel e à supe~rfície, devidamente articuladas com o transporte 

ferroviário e os serviços subterrâneos existentes. 
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3. À reanálise e definição de todas as so luções de tráfego rodoviário e ferroviário, à luz da 

realidade actual do país e da cidade, em que não se prevê qualquer novo investimento 

em transportes públ icos, sendo que, no que se refere à zona de Alcântara foi já 

publicamente assumido que um futuro novo prolongamento da linha de 

metropolitano será feito através da 1extensão da linha no troço Rato- Cais do Sodré e 

não do troço São Sebastião- Alcântara. 

4. A consideração no PUA das questões relacionadas com o escoamento de águas 

residuais, sua solução e articu l.ação com as infra-estruturas de transporte 

subterrâneos, o aumento de áreas edificadas, o aumento de tráfego rodoviário e da 

possível pluviosidade. 

5. A revisão das soluções de circulação rodoviária nas Ruas Mouzinho da Si lveira, das 

Fontainhas e Prof. Machado de Macedo, face aos volumes de tráfego previstos e à 
necessidade de acesso aos parques de estacionamento subterrâneo da urbanização 

Alcântara Rio. 

Lisboa, 20 de Junho de 2011 
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2011-05-31 

Assunto: Identificação de problemas existentes no Topo NW da Rua do Alvito e 
Acesso ao Bairro no âmbito do PUA 

1 - Um bairro antigo e histórico votado ;ao abandono ... 

Como devem ter conhecimento, as obras desencadeadas pela REFER, com o 
objectivo de construir a futura estação do Alvito, atingiram o seu termo naquele local 
há alguns anos. 

Também é do conhecimento geral, que o bairro antigo onde foi instalada essa 
estação, foi seriamente mutilado através da demolição de parte do seu casario e 
remoção de muita das suas gentes. Os sacrifícios em prol do desenvolvimento 
foram suportados e todos pagaram pesadamente o seu tributo. Fomos generosos 
a dar e não pedimos nada em troca senão que os responsáveis pelo Plano de 
Urbanização de Alcântara tomem consciência da importância do pedaço de Lisboa 
que estamos a defender e que é de todos. 

Para demonstrar essa importância, recordamos mais uma vez que esse bairro 
representa tudo o que resta da Alcântara do passado. Como só tem um acesso que 
serve em, simultâneo, de entrada e saída, o casario de bairro típico e o hábito das 
suas gentes manteve-se inalterado ao longo dos tempos. Assim, as relações 
pessoais são delicadamente humanizadéls como se de uma aldeia se tratasse. Por 
isso, este cantinho de Lisboa antiga actua como uma ilha que tem resistido à 
penetração da selva urbana o que lhe deveria conferir condições especiais para, 
eventualmente, vir a ser classificado como património histórico da cidade. 

Para reforçar convicção acima expendida, recorda-se que a área em apreço 
também tem muito interesse, mesmo re~portando-nos simplesmente ao passado 
próximo recente. Aquela parte de Alcânté:tra, era o limite ocidental da cidade onde 
existia uma zona industrial característica que, para além dos Fornos da Cal, Fábrica 
da Pólvora, acolhia indústrias artesanais e familiares evolvendo a tanoaria, 
marcenaria, caldeiraria e outras pequenas unidades de produção que seria de todo 
o interesse ressuscitar como museu vivo e dinâmico da nossa cidade. Espaço 
existe, só falta vontade e poder de decisão dos órgãos competentes. 

É este tipo de intervenção paisagisti1ca que vejo fazer nos muitos países 
estrangeiros por onde a minha profissão me obriga a passar, em que se concilia e 
restaura o antigo criando, em simultâneo, condições para se desenvolver e construir 
o novo. 

Parece incompreensível aos moradores daquele tranquilo bairro alfacinha que após 
toda a alteração estrutural a que foi submetida a Rua do Alvito e zonas adjacentes 
não se tenha, em simultâneo, resolvido o problema de áreas envolventes que, no 
presente, são perfeitamente incompatíveis com os critérios mínimos de 
habitabilidade de uma qualquer zom1 urbana ainda por cima inserida no 
coração de uma capital europeia. Os ratos e as baratas proliferam e multiplicam
se por todo o lado e invadem-nos as casas 24 horas por dia. Torna-se uma luta 



permanente e inglória lutar contra tais pragas a quem são conferidas condições de 
excelência para se desenvolverem contrariamente com o que acontece aos seres 
humanos que lá habitam e que com eles têm de competir. 

Acresce que o espaço em questão, pa1ra além da falta de condições básicas 
mínimas de salubridade urbana também é um foco emergente de venda e 
consumo de droga. Os negociantes da morte estão a utilizar as casas abandonadas 
como esconderijo e local de transacção do produto. 

Se não se tomarem medidas rapidamente, o antigo Casal Ventoso irá ressurgir 
neste local em todo o seu esplendor. Os ingredientes estão lá todos e todos 
conhecem o problema e para que o fenómeno se desenvolva como um cancro 
fulminante, bastará simplesmente não fazE~r nada como até ao presente não se tem 
feito ; 

2 - Que soluções no âmbito do PUA 

Constatando-se que, aquando das obras para a construção da Estação do Alvito, 
todo o bairro e principalmente Rua do Alvito foram grosseiramente amputados, 
parece elementar exigir que: 

a) Se faça uma rotunda na parte superior da rua que permita aos automóveis e 
camião do lixo fazerem inversão de ma1rcha; 

b) Do mesmo modo e por razões de s:egurança, haverá que desobstruir a rua 
para que em situações de emergência, que envolvam a utilização de carros de 
bombeiros e/ou ambulâncias, devido a problemas no próprio bairro ou acidente 
que envolva o combóio sobre a ponte, haja espaço de manobra para 
movimentação e evacuação de doente:s e/ou feridos; 

c) Que se entre em negociação com o REFER, de modo a disponibilizar algum 
espaço para estacionamento dos residentes pois, o existente é insuficiente e 
está em grande parte ocupado por automóveis abandonados ou pertencentes a 
oficinas que transformam a rua públlica em garagem privada de recolha de 
viaturas; 

d) Que se entre em negociações com os proprietários das sucatas/oficinas na parte 
superior da rua, para que se encontre uma forma justa de desocuparem o 
espaço em apreço; 

e) Que esse espaço seja convertido e transformado em museu vivo da 
actividade industrial da cidade do p1assado mesclado com uma zona verde 
normalizando-se deste modo a qu;alidade de vida dos residentes locais, 
não esquecendo as crianças e idosos e melhorando deste modo o visual 
paisagístico de uma das entradas privilegiadas na cidade de Lisboa. (A este 
propósito lembro que as crianças do bairro não têm sequer 1 metro quadrado 
onde possam dar um pontapé numa bola sem acertar num carro ou numa 
janela); 

f) Que, em conjugação com o Gabinete do Nó Ferroviário de Alcântara, se 
encontrem soluções de harmonização ambiental nos terrenos expropriados por 
aquela entidade. 

3 - Estação do Alvito 

Julga-se inevitável que mais cedo ou mais tarde se abra a futura Estação do Alvito 
e, por esse facto conjugado com outros de ordem habitacional e social , pergunta-se: 

a. Que acessibilidades irão ser criadas para se chegar à estação; 
b. Por onde irão sair e entrar os passageiros dos comboios que lá parem; 
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c. Como se vai fazer a ligação à Esta~;:ão de Alcântara Terra; 
d. Onde irá ficar o estacionamento de apoio à estação; 
e. Serão demolidas mais casas no que resta do bairro designadamente na Rua 

do Alvito; 

É evidente que estas questões preocupam os moradores pois, sentem que o velho 
bairro não tem condições para suportar a pressão do tráfego resultante da activação 
dessa estação e também não queremos pensar sequer que este bairro, que já foi 
reduzido à expressão mais simples, possa vir a sofrer mais amputações dos que as 
que a REFER já lhe infligiu. 

Neste contexto será bom realçar que a futura Estação do Alvito será primeiro 
contacto paisagístico de Lisboa que tt~m o utente do novo comboio sobre a 
ponte quando se desloca no sentido Slui/Norte. No presente, tudo o que se vê 
são destroços de sucatas, casario decadente, todo o tipo de detritos e porcaria ... 

4 - Um rabo por esfolar ... 

Outra questão que merece reparo é a que se relaciona com a parte final da Av. de 
Ceuta, mesmo junto à entrada do Bairro. Em tempos remotos, desencadearam um 
processo de demolição no local e parece que abandonaram a obra à pressa pois os 
restos dos prédios demolidos ainda lá estã1o passados mais de 20 anos! !! 

Aquela área, onde no presente fica situada uma paragem de autocarros para a 
margem sul, mais parece um destroço depois de um qualquer bombardeamento. 
Contudo, este aspecto terrível é tão fácil €! barato de resolver: bastava uma injecção 
de cimento, utilizar vegetação adequada, t ipo trepadeira ou retirar o que ainda resta 
das casas e deixar simplesmente a rocha à vista o que tornaria agradável e airosa 
uma área tão degradada. 
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