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Relatório de Ponderação da Participação na Discussão Pública do Plano 
de Urbanização de Alcântara 

1. Discussão Publica do Plano de Urbanização 

A discussão pública do Plano de Urbanização de Alcântara iniciou-se após a 

publicação do Aviso n. 0 9661 /2011 no Diário da República n. 0 81, 2a série, de 27 de 

Abril de 2011 e teve a duração de 30 dias. 

Foi publicitado através de Edital afixado nas Juntas de Freguesia da área 

abrangida pelo plano, por dois Avisos publicados nos Jornais Diário Económico e 

Diário de Noticias e através do site de Urbanismo da CML, na Internet. 

Foi apresentado em sessões públicas, nas Juntas de Freguesia de Alcântara e 

Prazeres. 

2. Consulta do Plano 

O Plano de Urbanização de Alcântara esteve disponível para consulta pública nos 

seguintes locais: 

- Centro de Informação Urbana de Usboa (CIUL), sita no Picoas Plaza, Rua Viriato 

13-17 

- Gabinete de Relações Públicas da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, sita 

no Edifício Central da CML, Campo Grande 25, 3°F 

- Junta de Freguesia de Alcântara, Rua dos Lusíadas, 13; 

-Junta de Freguesia de Prazeres, Rua Maestro António Taborda, 49 - r/c; 

- Junta de Freguesia de Sto Condestável, Rua Azedo Gneco, 84 - 2°; 

- Junta de Freguesia de Campolide, Rua de Campollide, 24 B. 

O Plano pôde, ainda, ser consultado através do site de Urbanismo da CML, na 

Internet. 
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3. Participação Pública 

Registaram·se dezanove participações durante o período de discussão pública do 

Plano: 

Quatro participações foram provenientes do Gabinete de Relações Públicas. 

(DMGU-DARPAL), duas da Junta de Freguesia de Alcântara, três por e-mail, uma da 

reunião de discussão pública na J. F. de Alcântara e as restantes. do gabinete do 

Sr. Vereador do Urbanismo Arq. Manuel Salgado. 

O CIUL não recebeu qualquer participação. 

Lista das participações 

01. IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

02. Turismo de Portugal, lP 

03. João Soares 

04. Metropolitano de Lisboa, EPE 

05. Catumbel- Investimentos Imobiliários e Turísticos 

06. ANA - Aeroportos de Portugal 

07. Sociedade Têxtil do Sul, Lda 

08. Silcoge - Sociedade Construtora de Obras Gerais, S.A. 

09. Ramigon- Imobiliária, S.A. 

10. Electra Portugal, Lda 

11. Somague PMG - Promoção e Montagem de Negócios, S.A. 

12. Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. (CARRIS) 

13. 

14. Vítor 

15. 

16. Luís Cabral 

17. Maria. Marques 

armento e outros moradores 

Lavrador 

18. Associação de Moradores Alcântara - Rio- "Amar Alcântara" 

19. J-Ramos 
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4. Análise das Participações 

Foram analisadas todas as participações e será enviada respostas a todos os. 

participantes independentemente da reclamação, observação, sugestão ou pedido 

de esclarecimento se encontrar dentro das situações previstas no ponto 5 do 

Art0 77 Decreto-Lei n°380/99, de 22 de Setembro, com a redacção actual. 

Respostas às Participações 

01 IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arguitectónico e Ar 

Resumo da Participação: 

Na sequência da concertação efectuada, considera estte Instituto que subsistem questões 

de imprecisão na proposta de Plano que importa resolver, nomeadamente: I. Falta de 

correspondência entre os objectos singulares e os conjuntos edificados com valor 

patrimonial assinalados na Planta n° 12 e o critério de valoração patrimonial expresso no 

Relatório de Análise; 11. Diferença no número de Sítios arqueológicos indicados no Relatório 

e na Planta n° 12; III. Imprecisão na localização de dois desses Sítios na mesma Planta e 

desconhecimento da existência de um terceiro; IV. Inadequada valoração do nível de 

intervenção da Área de potencial valor arqueológico, definida ainda na mesma Planta; V. 

Falta de correspondência entre as Plantas 41 e 42 no que concerne à trama utilizada para 

representar o nível arqueológico; VI. Incongruência entre o estipulado em Regulamento e o 

expresso na página 98 do Relatório. 

Ponderação: 

Em resposta às novas considerações apresentadas no âmbito da Discussão Pública do 

Plano de Urbanização de Alcântara, cumpre-nos referir: 

I. Os critérios de valoração patrimonial introduzidos no Relatório do PUA foram, a tftulo 

indicativo, aplicados aos bens listados no Inventário Municipal do Património. No entanto, 

atendendo a que o processo de revisão e actualização desse Inventário não se encontra 

ainda concluído, considerou-se prudente não o transcrever para os elementos fundamentais 

do Plano, precavendo eventuais alterações que possam ocorrer até à finalização dos 

estudos em curso no âmbito da revisão do PDM. 

11 e III. Em relação aos sítios arqueológicos referidos tanto no Relatório como nas cartas, 

iremos proceder às correcções referidas no vosso parecer de acordo com as indicações 

fornecidas pelos serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa. 
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IV. Foi rectificado a classificação do nivel de intervenção arqueológica, de acordo com o 

processo de revisão do PDM, bem como da concertação efectuada com o IGESPAR, que 

corresponde na área de intervenção do PUA, ao nível 3. 

V. Procedeu-se à correcção da trama correspondente ao nível arqueológico nas diferentes 

cartas. 

VI. Foi feita a correcção do texto sobre as condicionantes relacionadas com as áreas de 

potencial valor arqueológico. 

02. Turismo de Portugal, lP 

Resumo da Participação: 

Na sequência da concertação efectuada, considera esta Entidade que subsistem aspectos 

por corrigir ou esclarecer, como sejam: 1. Dúvidas quanto ao uso definido para o espaço 

entre o rio e a Gare marítima de Alcântara; 2. Legenda incompleta na Planta n° 39, bem 

como o nome do PP Pedreira do Alvito na; 3. Limites ilegíveis nas Plantas 41 e 42, 4. Falta 

de clareza na referência ao n° 7 do artigo 12 do Regulamento Geral do Ruído; 5. 

Manutenção da redacção do actual ponto 3 do artigo 49, ao contrário do referido. 

Ponderação: 

1.0 espaço compreendido entre a Gare Marítima de Alcântara e o Rio (Cais de Alcântara) 

constitui uma infra-estrutura portuária, não sendo prevista , por parte do Porto de Lisboa, a 

sua ocupação como espaço público. 

2. e 3 .As cartas 26, 39, 41 e 42 foram revistas, de acordo com as sugestões apresentadas. 

03.João Soare 

Resumo da Participação: 

Questiona as consequências negativas para o Parque Florestal de Monsanto, 

nomeadamente no bosque com 9 Ha, junto ao Bairro do Alvito. 

Ponderação: 

Não se prevêem quaisquer efeitos negativos no Parque de Monsanto, decorrentes do Plano 

de Urbanização de Alcântara (PUA), no qual se propõe, precisamente a inclusão da parcela 

referida no pedido de informação apresentado, no Parque de Monsanto, procurando desta 

forma preservar aquela extensão arbórea. 
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4. MetroP.olitano de Lisboa EPE 

Resumo da Participação : 

Solicita que as reservas de canais, previstas no actual Plano de Expansão da Rede do 

Metropolitano de Lisboa, aprovado por despacho da Secretária de Estado dos Transportes, 

de 11-09-2009, sejam consideradas no Plano de Urbanização de Alcântara. 

Ponderação: 

Após recepção da informação disponibilizada pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E., foi 

reservado nas peças do Plano de Urbanização de Alcântara, um canal de 40 metros de 

largura para prolongamento da linha vermelha. 

05. Catumbel- Investimentos Imobiliários e Turisticos, Lda 

Resumo da Participação: 

As pretensões do reclamante abrangem basicamente duas exigências: 1. Garantir pelo 

menos 40.000 m2 de área de construção na sua propriedade, com contrapartidas ou 

compensações (nas áreas de cedência, nas áreas permeáveis e nas cérceas) pela 

manutenção do património existente que deverá ser reabilitado e reconvertido como previsto 

no Plano; 2. Recusar a integração da sua propriedade na UOPG estabelecida no Plano e, 

consequentemente, em eventuais Unidades de Execução que venham a ser delimitadas pela 

Câmara Municipal nos termos legais. 

Ponderação: 

Sobre estes temas temos a referir: 

1. O Plano estabelece um fndice de utilização de 1, 7 que é aplicado à área de cada prédio 

incluído numa Unidade de Execução (a delimitar pela Câmara Municipal em concertação 

dos proprietários}, descontados os espaços porventura já integrados no domínio público, de 

modo a garantir a equidade entre os participantes). A superfície de pavimento máxima a que 

a Catumbel terá direito, resulta pois em 40 099 m2
, caso se confirme a área de 25 587,92 mz 

do prédi;o urbano referido. 

A delimitação das Unidades de Execução destina-se a promover a execução coordenada e 

programada do plano, tendo os particulares o dever de concretizarem e adequarem as suas 

pretensões às metas e prioridades nele estabelecidas (Art0 118° do RJIGT). As Unidades de 

Execução são delimitadas de forma a assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e 

a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos (Art0 120° do 

RJIGT), devendo a execução dos sistemas gerais de infra-estruturas e equipamentos 

públicos municipais ser participados pelos particulares (Art0 118° RJIGT). 
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Os direitos e as obrigações dos participantes são definidos em contrato de urbanização (Art0 

122° e 123° do RJIGT), a estabelecer entre todos os proprietários ou entre estes e o 

município. 

Os proprietários têm direito à distribuição perequativa dos benefícios e encargos 

decorrentes do Plano (Art0 135°), por aplicação de mecanismos de perequação que devem 

ser previstos nos instrumentos de gestão territorial (Art0 136° do RJ IGT). 

Estes mecanismos a utilizar, compreendem o estabelecimento de um índice médio de utilização 

e de uma área de cedência média e a repartição dos custos de urbanização (correspondentes a 

cada EU)- (Arf 138°). 

Se, da aplicação destes mecanismos resultar para o proprietário uma edificabilidade 

superior à média ou a cedência efectiva for inferior à média, o proprietário deverá 

compensar o municfpio (Art0 s 139° e 141 o do RJIGT). Em caso contrário, o proprietário 

deverá ser compensado. 

Deste modo, não é aceitável a exclusão da propriedade do reclamante da UOPG ou de uma 

futura EU a delimitar pela CML, porque não assegura o principio geral expresso no Arf 118() 

do RJIGT, estando os seus direitos salvaguardados pela perequação dos beneficias e 

encargos decorrentes da aplicação dos mecanismos fixados no Plano e pelo disposto no 

Art0 143° do RJIGT que estabelece e regula o direito à indemnização; 2. 

06. ANA - Aero(:!ortos de Portugal 

Resumo da Participação: 

Solicita a ANA que a implantação do equipamento Outer Marker, uma rádio de ajuda de 

apoio à aproximação ao aeroporto, instalada no telhado de um edifício junto a um dos 

pilares da Ponte 25 de Abril, seja considerada, juntamente com as respectivas servidões, 

nas peças do Plano. 

Ponderação: 

A localização do Outer Marker, com as coordenadas goegráficas 38° 42'08.7'' N e 009° 08' 

37,8" W , foi incluída na Planta de Condicionantes do PUA. 

07. Sociedade Têxtil do Sul, Lda. 

Resumo da Participação: 

A Sociedade Têxtil do Sul, Lda, colocou-se à disposição para reunir com a Câmara 

Municipal e com as entidades que a Câmara julgasse conveniente, para reflectir acerca das 

implicações das propostas do Plano na sua propriedade. 



Ponderação: 
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A proposta de Plano que se encontra em discussão, integra um projecto da REFER que visa 

a ligação ferroviária entre a Linha de Cascais e a Linha de Cintura. A execução deste 

projecto implicará alterações profundas no sector do terreno que se situa a Nascente da 

actual linha-férrea. 

É função deste Plano propor a reserva de um canal de terreno que viabilize a construção da 

referida infraestrutura. 

A parcela de terreno situada a Nascente desta infraestrutura está classificada na Proposta 

de Plano com um Espaço Consolidado - espaços centrais e residenciais (Traçado Urbano 

A) cuja regulamentação está disponfvel no Art0 s 18° a 23° do Regulamento do PUA. 

A parcela localizada a Poente da referida infraestrutura será integrada no Parque Florestal 

de Monsanto. 

A Câmara Municipal agradece à Sociedade Têxtil do Sul , que se dispôs a participar numa 

reunião juntamente com a REFER para reflectir sobre as implicações deste Plano nas 

propriedades pertencentes a essa sociedade. 

08. SILCOGE Sociedade Construtora de Obras Gerais, S.A. 

Resumo da Participação: 

A Silcoge apresenta um conjunto de sugestões, centradas em alterações ao Regulamento, 

visando uma melhor execução do Plano e a correspondência ao Regulamento da proposta 

de revisão do PDM, nomeadamente a alteração da redacção dos artigos 21°, 42°, 48°, 49° e 

61°. 

Ponderação: 

Foram ponderadas as sugestões apresentadas e introduzidas algumas alterações ao 

Regulamento do Plano, de acordo, aliás, com as propostas desenvolvidas no âmbito do 

processo de revisão do PDM, nomeadamente: 

-Artigo 21° - Foram clarificados os usos permitidos em pisos em cave; 

- Artigo 42°- Foram introduzidos novos dispositivos de salvaguarda do sistema de vistas; 

- Artigo 48° - Foram harmonizados os parâmetros de estacionamento; 

- Artigo 49° - Manteve-se a redacção proposta; 

-Artigo 61°- Foi reduzida para 30% a área mfnima exigfvel de solo permeável. 
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09. Ramigon Imobiliária, S.A. 

Resumo da Participação: 

- O reclamante alega que: a) A Câmara Municipal se comprometeu, ao aprovar a proposta 

do "Estudo Urbanístico Alcântara XXI" em Março de 2005, em atribuir um IUB 

correspondente a 2,0 que é igual ao máximo permitido pelo PDM em vigor para a categoria 

de espaço onde estão integradas as suas propriedades; b) Que este estudo foi realizado, 

por imposição da CML, pela empresa municipal Ambelis e suportado financeiramente pelo 

reclamante. O PIP foi irndeferido pela CML, alegando não estar a ser respeitado o PDM em 

vigor; c) Que em Janeiro de 2006, o executivo municipal então eleito, recusou o estudo 

urbanístico por falta de enquadramento legal e mandou elaborar o Plano de Pormenor 

Alcântara XXI reduzindo o IUB para 1 ,8, comprometendo-se no entanto a não lesar as 

expectativas nem os encargos assumidos pelos proprietários; d) Que por indicação da 

própria CML, submeteu, em 2006, um Projecto de Licenciamento para a parcela B, 

cumprindo escrupulosamente, as propostas do Plano de Pormenor e as orientações do 

PDM, tendo também entregue, por solicitação da CML, estudos geológicos, acústicos e de 

tráfego. Este projecto foi novamente indeferido, encontrando-se sob impugnação judicial; e) 

Que em 2008, o processo de elaboração do Plano de Pormenor foi revogado para se dar 

inicio à elaboração do PUA, o qual refere, nos seus Termos de Referência, que o IUB não 

deve ultrapassar o máximo fixado em PDM. 

Ponderação: 

Em relação às discordâncias com as propostas do PUA, compete-nos referir: 

-Conforme estipula o RJIGT, aos PU compete dispor sobre a delimitação e estabelecer os 

objectivos das UOPG e SUOPG e a estruturação das acções de perequação compensatória 

(Art0 88°) sendo a execução do Plano desenvolvida no âmbito das Unidades de Execução 

delimitadas pela Câmara Municipal (Art0 119°). 

- Não existe, deste modo, razão para a exigência de um "quadro onde se detalhe com o 

necessário rigor as áreas, a delimitação dos lotes ou parcelas a constituir futuramente e o 

número de pisos e os usos predominantes associados a cada parcela/lote". Estes 

elementos serão determinados pela Unidade de Execução. 

- Nem tal será desejável no quadro de planeamento que a cidade de Lisboa atravessa, que 

tem em elaboração vários importantes instrumentos para um correcto e dinâmico 

ordenamento da cidade - PDM, ordenamento da circulação, estacionamento e transporte, 

ambiente, estrutura ecológica, etc. - que devem estar compatibilizados em todas as 

intervenções urbanísticas. 

- Tal como determinam os Arfs 8°, 20°, 21°, 22° e 74° do RJIGT, o PU deve integrar os 

objectivos de outros operadores e agentes de transformação de território, como é o caso do 

Metropolitano, Carris e Reter, que têm competências e jurisdição especifica, não 
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inviabilizando a melhoria ou a expansão das respectivas redes. Não é pois o PUA que 

determina as alternativas de traçado apontadas pelo reclamante. 

-A repartição de encargos e direitos dos proprietários só poderá ser estabelecida no âmbito 

da formalização das Unidades de Execução, respeitando os objectivos consagrados no PU, 

nomeadamente os conteúdos programáticos definidos no título VI do Regulamento. 

Quanto ao Regulamento: - O requerente tem razão ao apontar a imprecisão do Art0 29° n° 2, 

que irá ser corrigida, mantendo-se no entanto, o sentido de harmonização com a envolvente 

edificada, quando existir . 

- Art0 48°, n°1 , alínea a) - o Regulamento é explícito que só poderão existir caves no caso 

de serem viabilizados por estudo hidrogeológico avalisado pelo LNEC. Também é referido 

que as dotações indicadas só vigoram até à entrada em vigor do Regulamento Municipal de 

Transportes e Estacionamento (RMTE) que está a ser ultimado. 

- Art0 48°, n°4 - Os especialistas que participaram na elaboração do PUA têm opinião 

diversa, pelo que mantemos a redacção deste articulado. 

- Art0 54° e 55° - Não vemos razão para alterar o articulado, cabendo à CML, tal como 

referido e estabelecido no RJIGT, delimitar as UOPG e gerir a necessária articulação 

temporal e funcional das propostas veiculadas pelo PUA dentro da área de intervenção e 

em relação ao território envolvente, de acordo com a Lei (RJUE e RJIGT). 

- Arfl 59° - Cabe à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal deliberar sobre o interesse 

municipal de qualquer iniciativa, seja ela de que natureza for (pública, privada, local, 

regional , social, cultural, económica, etc., etc.). 

10. Electro Portu ai Lda. 

Resumo da Participação: 

A entidade, que possui dois prédios na área do Plano, os quais se situam em zonas para as 

quais a qualificação do espaço é diferenciada, considera que o PUA deveria definir, de 

modo mais particularizado, as áreas, as dimensões dos limites e a configuração dos lotes 

ou parcelas, inclusive os que, no futuro, integrarão a categoria de Jardins urbanos, com 

apropriação fundiária pública. 

Ponderação: 
Remete-se para a estruturação da perequação económica prevista no Art0 59 da proposta 

de Regulamento do PUA, a questão colocada relativa à apropriação pública do Prédio B e 

respectivo ressarcimento financeiro do proprietário, 

Chama-se, no entanto, a atenção que, de acordo com o estipulado no DL 380/99 com a 

nova redacção conferida pelo DL 46/2009, compete ao PU a "definição da delimitação e 

objectivos das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão e a estruturação das acções 

de perequação compensatória" (alfnea i) Arfl 88°), o que o presente PU estabelece. 



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, REABILITAÇÃO E GESTÃO URBANÍSTICA 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA 

A operacionalização da intervenção que incluirá "as áreas, dimensão dos limites e a 

configuração dos lotes ou parcelas" é estabelecida no âmbito da Unidade de Execução 

conforme Art0 119° e 120° do mesmo Decreto-Lei. 

11. SOMAGUE PMG- Promoção e Montagem de Negócios S.A. 

Resumo da Participação: 

A SOMAGUE, na qualidade de accionista maioritária da Promoceuta, Empreendimentos 

Imobiliários, Ida, estranha que o seu prédio, onde se construiu a Escola do 1° Ciclo do 

Ensino Básico com Jardim de Infância do Vale de Alcântara e a piscina Baptista Pereira que 

aguardam a outorga da escritura relativa à sua compra, esteja identificado, no PUA, como 

propriedade do Município. Estranha ainda que o Plano preveja a sua demolição e a 

construção de um jardim público, pelo que pedem a correcção da planta cadastral e que no 

Plano, sejam clarificadas as compensações previstas para a Promoceuta. 

Ponderação: 
Considera-se que a reclamação nada tem a ver com o Plano de Urbanização de Alcântara. 

Trata-se de uma questão com a Câmara Municipal e a REFER, que ainda não foi resolvida. 

A demolição do equipamento foi proposta pela REFER, no âmbito da construção do troço 

ferroviário de ligação entre a Linha de Cascais e a de Cintura. 

Relativamente às solicitações do requerente, foi corrigida a Planta Cadastral, mas não é do 

âmbito do Plano de Urbanização definir as compensações a dar à PROMOCEUT A. 

12. Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. 

Resumo da Participação: 
A CARRIS concorda com as grandes orientações do PUA. No entanto, considera que as 

soluções apresentadas para garantir a oferta de transportes públicos, implicam grande 

investimento, incompatível com a actual situação. Nesta medida, propõem que as obras de 

remodelação da rede viária, deverão ter em conta as necessidades de circulação da rede de 

transportes públicos de superfície, para o que recomendam que os estudos de reperfilagem 

das vias, onde circulam transportes públicos, possam ser acompanhados com o apoio 

técnico da CARRIS. 

Ponderação: 
1. O traçado das linhas da rede de eléctricos que são apresentadas na proposta do PUA 

é indicat ivo de um programa de transportes que visa sobretudo a articulação intermodal e a 

melhoria das condições de operação do sistema de transportes colectivos. A seu tempo 

será necessária a realização de projectos para a concretização das linhas apontadas neste 

programa e esses, obviamente, deverão ser elaborados em completa colaboração com a 

CARRIS. 
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2. Concorda-se que os volumes de investimento necessários para garantir as propostas 

avançadas são efectivamente elevados, razão pela qual a intenção do Plano é , 

essencialmente, garantir a previsão programática de canais que viabilizem, de futuro, a 

realização das infra-estruturas pretendidas e necessárias ao reajustamento do actual 

equilíbrio das circulações, entre transporte individual e colectivo, sempre que possível QQ[ 

ampliação das condições de circulação 'em sítio próprio' para o transporte público, o que 

obriga a intervenções mais onerosas mas decisivas para a multimodalidade e para o 

equilíbrio futuro da repartição modal (priincípio que garante, a prazo, maior sustentabilidade). 

3. Na sequência do processo de inquérito público e da necessidade de antever um 

cenário realista do ponto de vista dos meios imediatos a afectar, desenvolveu-se uma 

hipótese de trabalho que se baseia na escolha das obras que poderão eventualmente ser 

realizadas a curto prazo, por serem economicamente pouco significativas, ou por poderem 

ser concretizadas pela iniciativa privada. Este cenário, que se pretende realista, é coerente 

com a proposta global do Plano e garante a viabilização futura de infraestruturas mais 

complexas e economicamente mais dispendiosas. 

4. Há assim uma coincidência de pontos de vista entre o Plano e o sentido do Parecer da 

CARRIS. Na verdade, as propostas do Plano têm como objectivo central garantir que a 

reformulação da rede viária tenha sempre em linha de conta as necessidades operacionais 

(corredores, terminais e paragens) das redes de transportes públicos de superfície, 

ampliando a sua capacidade de manobra e de intermodalidade (com vantagem para todos 

os meios de transporte colectivo). Para que os cidadãos possam preferir o transporte 

colectivo ao individual é necessário que o planeamento e o projecto de transportes tenham 

anteriormente viabilizado, em sede própria, a preferência do primeiro relativamente ao 

segundo. Neste campo haverá um enorme progresso possível caso se venha a generalizar, 

no projecto dos sistemas semafóricos, a prioridade ao transporte colectivo. 

5. Do ponto de vista da rede de eléctricos/ autocarros procurou-se viabilizar um corredor 

integral próprio praticamente entre a Travessa do Baluarte e o Largo das Fontainhas; por 

outro lado, apresentam-se duas soluções alternativas para a viabilização de uma hipótese 

de términos (inversão de marcha) de eléctricos que circulem entre a Baixa e Alcântara e 

entre a Cruz Quebrada e Alcântara. A indicação em perfis transversais de uma paragem 

centrada no eixo da via e que se revela incompatrvel com os actuais veiculas, não significa 

que não possam ser encontradas outras soluções em sede de projecto, que terá de ser 

desenvolvido em estreita colaboração com a CARRIS. 

6. Na solução de curt:o prazo proposta pretende-se resolver todo o tráfego entre a Av. da 

Índia e a Av. 24 de Julho, pela Rua de Cascais (eliminação da faixa de rodagem paralela ao 

caminho-de-ferro da Linha de Cascais), encerrando desde já ao tráfego banalizado a Rua 

Fradesso da Silveira com consequências muito positivas para o funcionamento dos 

transportes públicos nos Largos das Fontainhas e Calvário. A solução apontada para o 



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLANEAMENTO, REABILITAÇÃO E GESTÃO URBANÍSTICA 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA 

Terminal de autocarros/ eléctrico no topo nascente da Rua Fradesso da Silveira prevê que 

os velculos acedam à paragem sempre pelo lado esquerdo da plataforma central, 

relativamente ao sentido de circulação, uma vez que os autocarros e os actuais eléctricos 

rápidos só possuem portas do lado direito. 

13. APL Administração do Porto de Lisboa, S.A. 

Resumo da Participação: 
A APL, apesar de reconhecer que foram consideradas muitas das questões levantadas no 

âmbito da Concertação efectuada, entende que subsistem aspectos na proposta de Plano 

que deverão ser melhor analisados e mesmo revistos, nomeadamente: 1- A incorrecta 

represerntação da área de jurisdição da APL; 2 - A manutenção nas peças desenhadas de 

Análise, dos edifícios C1 e C2, entretanto demolidos, bem como acertos na toponímia; 3- A 

incorrecção cadastral relativa ao edifício do Museu do Oriente, a sua classificação 

patrimonial e a sua área de protecção; 4 - A não revisão, nas peças desenhadas de 

Análise, dos anteriores limites que incluem o rio; 5 - A inadequada designação do uso do 

edifício onde estão instalados os serviços da Administração Central e Local, Instituições de 

Serviço à Colectividade; 6 - A incongruência entre plantas quanto ao acesso pedonal 

ciclável ao cais de Alcântara, constante na planta 35, a proposta de espaço público no cais 

de Alcântara, constante na planta 39 e ficha de intervenção urbanística 812; 7 - A 

inadequada integração deste cais na UOPG 2; 8 - A introdução de solução de acesso viário 

ao Terminal de Contentores, diferente da que foi articulada com a APL; 9- A manutenção 

do atravessamento por via ciclável da embocadura da doca de Santo Amaro; 10 - A 

alteração do n° 1 do artigo 26° do Regulamento. 

Ponderação: 

Em resposta ao parecer do Porto de Lisboa, S.A. refere-se que: 

1. A área de jurisdição de Administração do Porto de Lisboa foi corrigida de acordo com a 

informação agora fornecida. 

2. A cartografia foi devidamente actualizada de acordo com a informação cartográfica 

agora fornecida. 

3. A estrutura cadastral e a classificação do Museu do Oriente foram corrigidas, de acordo 

com a informação agora prestada. 

4. Foram reanalisadas as plantas 13 e 16 bem como as figuras do relatório de análise. 

5. Foram reanalisados os usos nos desenhos 12 a 17. 

6. Foram corrigidas, em função das indicações do parecer, as plantas 35 e 39 e a ficha 

812. 

7. Foi revista a delimitação da UOPG2, de acordo com as indicações do parecer. 
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8. O acesso rodoviário ao Terminal de Contentores, que havia sido resultado da 

articulação entre a equipa projectista, Câmara e APL, mantém-se conforme proposto nas 

peças do PUA 

9. Foi revisto o traçado da via ciclável de ligação a Poente. 

10. A redacção do n° 1 do Art0 26° do Regulamento foi revista. 

14. rmento em nome de um de moradores 

Resumo da Participação: 

Este conjunto de moradores apresenta uma extensa exposição que se baseia nas seguintes 

premissas: 

a) A de que o PUA apresenta propostas de prolongamentos das Linhas de· Metropolitano. 

b) A de que o PUA propõe um túnel e três viadutos rodoviários, entre outras inúmeras 

intervenções que incluem abertura de novos arruamentos, como medidas de engenharia de 

tráfego sem qualquer enquadramento estratégico de desenvolvimento durável e de 

mobilidade sustentável do sistema de transportes e .• muito menos, sem qualquer conceito de 

cidade sustentável. 

c) A de que existe uma solução global alternativa à do PUA, baseada na tecnologia do 

TRAM-TRAIN, que constitui uma alternativa de tecnologia ferroviária que permite solucionar 

a ligação ferroviária para passageiros, sem necessidade de obras de arte e sete anos de 

obras, e de uma solução para o transporte de mercadorias, através da construção de uma· 

nova ligação entre a Linha de Cascais e a Linha de Sintra, compreendida entre a Estação 

da Cruz Quebrada e a Estação de Monte Abraão, seguindo paralela à CREL. 

Ponderação: 
a) Na verdade o Plano apenas transcreve e enquadra o "plano de expansão do ML", 

programa que foi aprovado pela CML. 

b) Do ponto de vista do PUA, o que se definiu como objectivos estratégicos e orientadores 

das propostas, foi a promoção da multimodalidade e a melhoria da intermodalidade entre os 

sistemas de transportes. existentes na z-ona, visando a melhoria gradual da repartição modal 

com diminuição da dependência dos cidadãos do 'carro próprio'. Considera-se ser este o 

principal contributo que o sector dos transportes pode dar no sentido da sustentabilidade 

futura da cidade e do orçamento das famflias, porque representará a melhoria da mobilidade 

de pessoas e bens, com menores custos, menos emissões e menor dependência externa. É 

a evolução futura dos indicadores de m-obilidade que podem caracterizar este quadro global 

que interessa acompanhar. No entanto, na última versão do PUA (Setembro de 2011 ), foi1 

suprimido o micro túnel de ligação da Av. Brasília à Av. 24 de Julho. 

c) Não é o PUA a sede própria para discutir a rede ferroviária metropolitana. Contudo, vale a 

pena uma avaliação que compare a obra associada ao projecto da REFER de ligar 
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Alcântara a Sete Rios (que constituiu também um dado de programa para este Plano) e a 

que se propõe nesta exposição: a primeira representa uma extensão da ordem dos 3 km 

contra mais de 7 km na segunda. Argumenta-se que pode ser 'sustentável', 'estratégica', 'de 

desenvolvimento durável' e de 'mobilidade sustentável' por contraposição à outra, quando 

estabelecendo serviços semelhantes se afastam tanto em extensão de percurso e eventual 

investimento associado. Será possível encontrar ao longo dos 6-7 km de CREL território 

livre de expropriações e outros encargos sociais, que contrabalançam os numerosos ramais 

de nós e inserções que uma linha ferroviária teria de cruzar? Mas, a questão essencial 

sobre a qual convém ref lectir com mais detalhe é a solução do TRAM-TRAIN. 

Convirá tornar explícito que o TRAM-TRAIN constitui uma adaptação tecnológica das redes 

ferroviárias de igual bitola para meios distintos (um ligeiro e o outro pesado), em que os 

veiculas do primeiro sistema (do tram - eléctrico ou até metro ligeiro de superfície) ficam 

capacitados a circularem no segundo (do train- comboio). E o inverso (train-tram) também 

é posslvel, ou seja, operar uma linha ferroviária com material circulante (comboio) capaz de 

'entrar' numa rede intra-urbana de transporte mais ligeiro (metro). Foi isso que fez a Metro 

do Porto, depois de alterar a bitola e duplicar a linha ferroviária entre a Senhora da Hora e 

Póvoa de Varzim e comprar novo material circulante adequado a viagens 'de comboio' 

suburbano, o que contribuiu em larga medida para a sua actual insustentabilidade 

financeira. Criar na cidade de Lisboa um novo meio ferroviário de transporte 1 só por si não é 

de rejeitar. No entanto, é considerada a alteração da Linha de Cascais nas suas 

componentes ferroviária (passagem de bitola ibérica para europeia), eléctrica (abandono 

dos 1500V em corrente contínua) e de sinalização (abandono de regulamentação diferente 

da restante rede}, como forma de viabilizar essa experiência local de transmodalidade e 

apresentada como a solução de sustentabilidade para a Área Plano? Existem formas 

substancialmente mais económicas de reduzir o espaço automóvel nas cidades; para tal é 

necessário existir coerência de actuações, graduação de medidas e persistência temporal 

na sua aplicação. Acresce ainda que a proposta assenta na duplicação de infra-estrutura 

ferroviária, uma (ligeira) para passageiros em Alcântara e outra (pesada) para mercadorias 

1 Será de extrema dificuldade operacionalizar o conceito de TRAM-TRAIN tendo por base a rede de eléctricos de 

bitola métr ica ou a rede de metropolitano, com alimentação no pavimento. 
2 Noutro ponto da exposição percebe-se que a proposta de TRAM-TRAIN também é extensiva à Linha Ferroviária. 

de Cintura, o que significaria uma reformulação de todo o sistema ferroviário da área metropolitana de Lisboa e o 

seu desligamento do sistema ferroviário nacional, que se baseia na bitola ibérica (não se vê como criar um novo 

modo ferroviário ligeiro intra-urbano que não seja em bitola standard ou UIC). Na proposta deste manifesto sobre o 

TRAM-TRAIN considera-se também a possibilidade de se construírem prolongamentos da Linha de Cascais sobre 

os tecidos urbanos adjacente.s, propostas que confirmam os elevados recursos e investimentos em infra-estrutura 

que seria necessário mobilizar, para além da própria reformulação da Linha de Cascais. Pode-se sempre 

argumentar com a tecnologia do material circulante bi-bitola, mas sobraria um problema de capacidade só resolúvel 

com uma enorme frota de veículos ferroviários ligeiros e elevadas frequências incompatíveis com as outras com 

uma enorme frota de veículos ferroviários ligeiros e elevadas frequências incompatíveis com as outras circulações 

de superfície. 
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e passageiros ao longo da CREL. O tempo de que as principais propostas deste Plano 

necessitarão, até ser posslvel a sua concretização face ao actual quadro financeiro, permite 

que todas as soluções possam ser ponderadas, para que não restem dúvidas quanto à sua 

real viabilidade. No entanto, a proposta que é trazida por este manifesto assenta em 

transformações tão radicais nesta matéria que, só por si, assegurariam uma 

insustentabilidade financeira (e económica) que porventura nunca chegaria a ser coberta 

por eventuais vantagens ambientais ou energéticas que pudesse conter. Considera-se 

também relevante esclarecer alguns conceitos subjacentes à proposta de Plano 

apresentada: 

a) O prolongamento da Rua Luís de Camões é essencial para a diminuição da pressão 

de tráfego e para a valorização do sistema pedonal e de transportes públicos no eixo 

da Rua Fradesso da Silveira e Largos das Fontainhas e Calvário. E ainda para a 

redução de tráfego nos quarteirões entre este sistema e a Calçada da Tapada. O 

sistema viário que se propõe (ver perfis transversais) reduz a oferta de infra-estrutura 

rodoviária ao essencial, para o provimento local, e representa a possibilidade de uma 

generalizada atitude de alargamento de passeios, arborização e dedicação de canais 

ao transporte colectivo. 

b) O aumento das conexões entre a Av. da fndia e a malha urbana adjacente resultam 

da diminuição do tráfego de atravessamento (com soluções dissuasoras na zona de 

Algés e Belém) e terão como consequência uma irrigação local qualificadora do espaço 

urbano, ambientalmente menos agressiva e capaz de, gradualmente, sustentar o 

abaixamento da taxa de utilização automóvel. 

c) O não reconhecimento ao PUA do objectivo e das soluções em concreto, com que 

se preconiza que os volumes de circulação automóvel e de estacionamento na via 

pública diminuam, o que não significa que não possam crescer em determinados eixos 

estratégicos, como condição de melhoria da qualidade urbana da maioria da malha ou 

de outras zonas da cidade. Trata-se da hierarquização e selectivização de funções, 

para que a degradação não contagie a globalidade do tecido; concentração dos 

problemas em determinados canais, melhorando a sua gestão e garantindo a 

qualificação urbana/ ambiental da malha interior. O processo de melhoria da repartição 

modal é lento e os problemas de tráfego, num primeiro momento, apenas se podem 

conter e organizar com o mfnimo de danos. Nada impede que, no futuro, eixos que 

agora ficam sobrecarregados (para, por exemplo, diminuir de imediato o tráfego na 

Baixa), não possam ser objecto de transformação e emagrecimento do espaço viário, 

que na última versão do PUA (Setembro de 2011 ), foi já substancialmente reduzida, 

para além da diminuição do comprimento dos viadutos rodoviário e pedonal (em 

substituição do existente). O que está agora em causa é a aprovação de um conceito 

geral de funcionamento do sistema de transportes, ou seja, se os dados da realidade 
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(preços dos combustíveis e transferência modal) permitirem mais ajustamentos, esses 

serão os dados com que deverão ser elaborados os projectos que decorrem do PUA. 

designadamente com ainda maior redução do número de vias por faixa de rodagem. 

Convém ainda sublinhar que as vias de circulação indicadas no PUA não são 

vinculativas (ver Regulamento), apenas são coerentes com o cenário elaborado num 

determinado momento temporal. 

Por outro lado, não se entende a proposta de se manter a área afecta ao feixe ferroviário da 

estação Alcântara-Terra, num conjunto de infra-estruturas, equipamentos de manutenção e 

estacionamento de material ferroviário, controlo de tráfego, oficinas, etc., constituindo um 

programa de periferização de um espaço central da cidade de Lisboa, que não se coaduna 

com a aptidão do solo urbano e sua racionalidade de utilização, tão necessária a tantas 

outras actividades humanas. 

Resumo da Participação: 
Considera que o PUA é muito positivo e apoia as medidas mais importantes do Plano. 

Ressalva que a baixa procura do eléctrico 18, não está na concorrência do autocarro 760, 

mas sim na sua baixa frequência. Sugere a revisão do percurso da carreira de autocarros n° 

28, que seja analisada a existência d um corredor para transportes colectivos ao longo da 

Avenida Infante Santo e a melhoria das condições de transbordo entre a estação e 

Alcântara-mar e de Alcântara-terra. 

Ponderação: 
As sugestões que são avançadas sobre as linhas da CARRIS aparentam ter lógica e serem 

merecedoras de ponderação. Contudo, devemos esclarecer que o PUA não apresenta (nem 

pretendia apresentar) propostas de novas linhas para a rede da CARRIS, apenas se limita a 

propor as alterações de traçado e de localização de paragens em função do novo conceito 

de circulação. No âmbit<O da articulação que a Câmara Municipal de Lisboa estabelece com 

a CARRIS, serão abordadas as sugestões que constam desta Participação pública. 

16. Luis Cabral 

Resumo da Participação: 

Refere <0 agrado relativamente ê excelência dos princ ípios que o Plano expressa, mas 

chama a atenção para os riscos que as cheias encerram, pelo que propõe que o Plano 

considere estratégias de escoamento das águas à superfície e bacias de retenção na zona 

do vale. 



Ponderação: 
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As inundações que afectam as zonas baixas de Alcântara ocorrem, regra geral, quando 

eventos anormais de precipitação coincidem com marés mais altas ou de preia-mar, 

situação que origina o funcionamento do Caneiro em pressão e consequente descarga 

pelas caixas de visita e outros órgãos da rede local, que a ele se encontram ligados. 

Esta problemática tem feito parte das preocupações, não só da equipa do Plano e da C.M. 

Lisboa, mas também de várias entidades com responsabilidade na matéria, tal como a 

Simtejo e a Refer, constituindo-se sua resolução como uma das principais prioridades. 

De facto, encontram-se já concluídas, ou em adiantada fase de concretização, algumas das 

medidas necessárias à resolução do referido problema, tais como a desconexão e recolha 

das redes de drenagem ao Caneiro que obviará às inundações das caves de 

estacionamento dos prédios daquela zona, permitindo o seu adequado tratamento na ETAR 

de Alcântara. Estas medidas encontram-se estipuladas no Plano Geral de Drenagem de 

Lisboa (PGDL) e enfatizadas neste Plano. 

Resumo da Participação : 

Chama a atenção para a importância de limpar a mata e tratar os espaços verdes 

existentes, para impedir os fogos e as alergias nos habitantes do Bairro, antes da execução 

de novos jardins. 

Ponderação: 
As questões colocadas pela reclamante, se bem que consideradas muito importantes e 

pertinentes, não podem ser resolvidas no âmbito do Plano de Urbanização, mas serão 

comunicadas aos competentes serviços municipais. 

18. AMAR ALCÃNT ARA - Associa ão Moradores Alcântara Rio 

Resumo da Participação: 

A Associação de Moradores considera que o Plano viola os direitos constitucionais dos 

cidadãos das freguesias abrangidas a um ambiente ecologicamente equilibrado e que esta 

violação decorre dos interesses urbanísticos, empresariais e políticos. 

Considera que a politica de trânsito ao nível da cidade de Lisboa, pode resolver os 

problemas noutras áreas, como a Bai,xa, mas que determina consequências graves em 

Alcântara, com o aumento brutal do tráfego rodoviário e, em consequência, do ruído e da 

poluição. 
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Considera também que a construção do viaduto rodoviário na Rua de Cascais/ Rua João de 

Oliveira Miguéns, constitui uma agressão visual, incompatível com a qualidade da área. 

Pelas razões expostas, recomenda que a Câmara Municipal de Lisboa estude: a) Soluções 

alternativas ao conceito de mobilidade do Plano; b) a eliminação do viaduto citado e 

aprofunde alternativas em túnel e à superfície; c) novas soluções de tráfego rodoviário e 

ferroviário, atendendo à actual situação económico - financeira; d) as questões de 

escoamento de águas residuais, articuladamente com as infra-estruturas de transporte 

subterrâneo, o aumento das áreas edificadas, o aumento do tráfego rodoviário e da possível 

pluviosidade; e) outras soluções de circulação rodoviária nas vias envolventes da 

urbanização Alcântara Rio. 

Ponderação: 
1. O PUA prevê uma diminuição gera I de tráfego na zona da ordem dos 3 a 9% em Horas 

de Ponta, alcançável num cenário em que se prevê o encerramento do acesso de tráfego 

banalizado à Ponte 25 de Abril, a partir do 'nó' de Alcântara. Esse cenário, considerado 

como optimista nesta apreciação ao Plano, foi também considerado pessimista por outras 

exposições recebidas pela Câmara Municipal. Realizado há mais de um ano, poderemos 

hoje considerá-lo 'conservador' face à crise instalada e à persistência na alta de preços dos 

combustíveis. 

2. É objectivo do PUA, através das soluções propostas, que os volumes de circulação 

automóvel e de estacionamento na via pública diminuam, o que não significa que não 

possam crescer em determinados eixos estratégicos, como condição de melhoria da 

qualidade urbana da maioria da malha ou de outras zonas da cidade. Trata-se da 

hierarquização e selectivização de funções, para que a degradação não contagie a 

globalidade do tecido; concentração dos problemas em determinados canais, melhorando a 

sua gestão e garantindo a qualificação urbana/ ambiental da malha interior, pelo que não se 

concorda com a afirmação de que 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. O processo de melhoria da 

repartição modal é lento e os problemas de tráfego, num primeiro momento, apenas se 

podem conter e organizar com o mínimo de danos. Nada impede que, no futuro, eixos que 

agora ficam sobrecarregados (para, por exemplo, diminuir de imediato o tráfego na Baixa), 

não possam ser objecto de transformação e emagrecimento do espaço viário, que na última 

versão do PUA (Setembro de 2011 ), foi já substancialmente reduzida, para além da. 

diminuição do comprimento dos viadutos rodoviário e pedonal (em substituição do 

existente). 
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3. A titulo de exemplo é de referir que o prolongamento da Rua Luis de Camões até à Av. 

da fndia é essencial para a diminuição da pressão de tráfego e para a valorização do 

sistema pedonal e de transportes públicos no eixo da Rua Fradesso da Silveira e Largos 

das Fontainhas e Calvário. E ainda para a redução de tráfego nos quarteirões entre este 

sistema e a Calcada da Tapada. O sistema viário que se propõe (ver perfis transversais) 

reduz a oferta de infra-estrutura rodoviária ao essencial, para o provimento local, e 

representa a possibilidade de uma generalizada atitude de alargamento de passeios, 

arborização e dedicação de canais ao transporte colectivo. Ou seja, preconiza-se uma 

melhoria qualitativa do ambiente urbano. 

4. O que está agora em causa é a aprovação de um conceito geral de funcionamento do 

sistema de transportes; ou seja, se os dados da realidade (preços dos combustíveis e 

transferência modal) permitirem mais ajustamentos, esses serão os dados com que deverão 

ser elaborados os projectos que decorrem do PUA, designadamente com redução do 

número de vias por faixa de rodagem . As vias de circulação indicadas no PUA não são 

vinculaHvas (ver regulamento); apenas são coerentes com o cenário elaborado num 

determinado momento temporal. 

5. O viaduto e outras intervenções de maior dimensão, terão necessariamente de estar 

sujeitas a Estudos de Impacte Ambiental e a medidas para a sua minimização, a considerar 

nos respectivos projectos de execução (em sede de RECAPE), no entanto, na nova versão 

final do plano reduziu-se o comprimento do viaduto de ligação entre a Av. Brasília e a Rua 

de Cascais, de modo a não interferir com o ambiente urbano fronteiro às construções de 

habitação existentes nessa rua ("Alcântara-Rio"). 

6. As inundações que afectam as zonas baixas de Alcântara ocorrem, regra geral, quando 

eventos anormais de precipitação coincidem com marés mais altas ou de preia-mar, 

situação que origina o funcionamento do Caneiro em pressão e consequente descarga 

pelas caixas de visita e outros órgãos da rede local, que a ele se encontram ligados. 

Esta problemática tem feito parte das preocupações, não só da equipa do Plano e da C.M. 

Lisboa, mas também de várias entidades com responsabilidade na matéria, tal como a 

SIMTEJO e a REFER, constituindo-se sua resolução como uma das principais prioridades. 

De facto, encontram-se já concluidas, ou em adiantada fase de concretização, algumas das 

medidas necessárias à resolução do referido problema, tais como a desconexão e recolha 

das redes de drenagem ao Caneiro que obviará às inundações das caves de 

estacionamento dos prédios daquela zona, permitindo o seu adequado tratamento na ETAR 

de Alcântara. Estas medidas encontram-se estipuladas no Plano Geral de Drenagem de 

Lisboa (PGDL) e enfatizadas neste Plano. 

Quanto à questão da retenção dos caudais de cheia, no presente Plano disponibilizam-se 

grandes áreas destinadas a jardins urbanos, nas quais poderá ser equacionada, numa fase 

posterior, a implementação de bacias de retenção. Pela complexidade do vale de Alcântara, 
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o estudo da localização e volume das bacias de retenção exige um estudo aprofundado e 

um nível de detalhe superior ao de um PU, não ficando, no entanto, esta solução 

inviabilizada. 

19. J-Ramo 

Resumo da Participação: 

Chama a atenção para o carácter histórico do bairro antigo do Alvito e para a actual 

situação de degradação e insalubridade que se vive naquele território, tanto física como de 

ordem social. 

Para procurar resolver alguns dos problemas, sugere soluções específicas, ao nível do 

espaço público, do sistema viário, do estacionamento., bem como dos usos possíveis pra 

algumas das áreas emblemáticas da antiga utilização industrial. 

Quanto à estação do Alvito, para a qual augura, mais cedo ou mais tarde a sua abertura, 

pergunta que acessibilidades irão ser criadas? Como se fará a ligação à estação de 

Alcântara- Terra? E se serão demolidas mais casas no bairro? 

Ponderação: 
1. Há a perfeita consciência do valor histórico e social do Bairro do Alvito para a cidade, e 

da necessidade de corrigir algumas situações criadas pela construção das novas 

acessibilidades rodoviárias e ferroviárias. É o que o PUA procura fazer ao preconizar um 

conjunto de acções urbanísticas que, por um lado, contribuirão para a melhoria dos acessos 

ao Bairro e a sua abertura à cidade, e, por outro, promoverão uma acentuada beneficiação 

do seu ambiente e vivência colectiva. 

2. Quanto às propostas concretas apresentadas, elas serão consideradas no âmbito dos 

projectos de execução a elaborar para executar as directivas do Plano ou deverão ser 

incluídas no âmbito dos programas de actividade da Autarquia. 

3. Como é explicado no Relatório do Plano, é proposta a construção de um elevador que 

estabeleça uma ligação cómoda e rápida entre a nova Estação de Alcântara - Terra e a 

Estação do Alvito, além de estarem previstos novas ligações ao Bairro e à Estação a partir 

da rotunda projectada. 

Este conjunto de infra-estruturas terá como consequência a melhoria ambiental e 

paisagística de toda a envolvente do Bairro do Alvito. 
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5. Alterações ao Plano 

De forma a rectificar as questões que se apresentaram pertinentes no âmbito das. 

participações públicas, foram introduzidas na versão final do Plano alterações em 

peças escritas e desenhadas. 

5.1 

Volume I - Relatório 

Análise 

Página 2 

- Foi actualizado o texto de apresentação. 

Página 82 e 83 

- Foi feita a atribuição provisória dos graus de protecção dos bens inventariados. 

Página 124 

- Alterado texto sobre Metropolitano. 

Proposta 

Página 1 

- Foi criada uma Nota Introdutória. 

Página 3 

- Foi introduzida na Apresentação um texto referindo a legislação que impõe aos PMOT a 

consideração das iniciativas de outras entidades com tutela na gestão do território. 

Página 5 

- Acrescenta-se um texto justificando a localização dos equipamentos e parques de 

estacionamento para residentes. 

Página 8, 9 e 10 

-Foram introduzidas algumas correcções no texto sobre o sistema de espaços colectivos e 

uma ilustração com cortes esquemáticos da Av. de Ceuta. 

Página 16 

-Omitiu-se qualquer referência a opções anteriores ao plano relativamente à expansão da 

rede de metro; 

-Omitiu-se referência a componentes da versão da revisão do PDM de Junho de 2007. 

Página 17 

- Alteração da redacção relativa ao enquadramento da solução ferroviária no Vale de 

Alcântara. 
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-Substituiu-se referência à articulação Alvito-Metro para "ligação de Metro ao Alvito"; 

- Omitiu-se referência em ponto autónomo à articulação Alvito-Metro. 

- Previsão da redução do trânsito de acesso à Baixa Pombalina através da Av. 24 de Julho. 

Página 19 

- Reforço da ideia do papel do transporte público (autocarros e eléctricos) no eixo Fradesso 

da Silveira e Largos Fontainhas e Calvário; 

- Substituiu-se referência à articulação Alvito-Metro para "ligação de Metro ao Alvito"; 

-Acrescentou-se ainda um § com a referência aos traçados enviados pelo ML à CML. 

Página 24 

- Foi retirado o último parágrafo do ponto 16.2.3 

Página 25 

-Acrescentou-se no 4° nível as Travessas do Baluarte e a Rua do Arco A Alcântara. 

Página 26 

- Foi retirado o último parágrafo do ponto 16.3.1 

- Foi retirado o ponto 16.3.3, renumerando os restantes. 

Página 31 

- Alteração da redacção da descrição da solução adoptada para o acesso à Ponte 25 de 

Abril. 

Página 32 

- Alteração da redacção da descrição da solução adoptada para o nó entre a AS, o Eixo 

Norte/ Sul e a Av. Ceuta; 

- Alteração da redacção da descrição da solução adoptada para as conexões entre a Rua 

Prior do Crato e a Av. 24 de Julho. 

Página 40 

-Foi alterado o texto sobre o conceito de estacionamento (ponto 16.5). 

Página 48 

- Adicionou-se à proposta de parques municipais para residentes, mais dois novos parques 

(Rua dos Lusíadas e Quarteirão a sul da 24 de Julho) -novo texto descritivo destas duas 

soluções, novo quadro síntese com quantidades de lugares e novo mapa de localização dos 

parques de residentes. 

Página 52 

- Alteração da redacção descritiva relativamente ao Ml, uma vez que deixaram de existir 

hipóteses de expansão da rede. Eliminação da Figura 2 com hipóteses de expansão do 

metro. Descrição dos traçados apresentados pelo ML. 

Página 56 

- Eliminação deste ponto que correspondia a uma proposta que visava colmatar indefinição 

quanto à expansão do ML; 
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- Troca de posição (solução base com alternativa) no texto de descrição das duas 

alternativas para a realização da inversão de marcha do eléctrico em Alcântara: Cascais/ 

Cozinha Económica passa a solução base. Alteração em conformidade da Figura 4. 

Página 61 

- Esclarecimento no texto (nova frase) da forma de operar a paragem central proposta para 

a Rua Fradesso da Silveira, com acessos sempre pela esquerda (eléctricos e autocarros). 

Página 63 

- Alteração da redacção face à inclusão de nova proposta de criação de um terminal de 

autocarros suburbanos da margem sul na interface do Alvito (solução definitiva) e de um 

terminal ao longo da Rua de Cascais/ 24 de Julho (solução provisória). Alteração da Figura 

7 em conformidade. 

Página 64 

- Eliminação da referência à Interface da Estrela que resultava das anteriores propostas de 

articulação do Alvito com a rede de Metro (ferrovia ligeira). Alteração em conformidade do 

Quadro 13. Eliminação da Figura 8. 

Página 67 

- Reforço da ideia de que há diminuição efectiva de espaço rodoviário nas soluções 

apresentadas para o interior das malhas urbanas consolidadas e para as zonas de nova 

urbanização; 

- Expliciitação do impacte considerado aceitável por parte da nova solução rodoviária e do 

novo viaduto sobre a Rua de Cascais. Nova Figura (7) com demonstração dos perfis 

transversais na Rua de Cascais. 

Página 69 

- Reforço da ideia da redução de tráfego de atravessamento no eixo Índia/ 24 de Julho, o 

que tem implicações no tráfego da Rua de Cascais, no solo; 

- Nova conclusão principal explicitando a redução global de tráfego esperado para a zona 

nos próximos 1 O anos; 

- Explicitação do aumento da capacidade proposta de estacionamento para residentes, e da 

acção que terá a aplicação futura do novo PDM nesta matéria. 

Página 70 

- Explicitação das propostas do ML para a zona. 

Página 96 

- Foi introduzido um ponto 21.3 propondo e justificando o faseamento da execução do 

Plano; 

Foi alterado o quadro-síntese das Acções Urbanísticas de acordo com o faseamento e a 

introdução de novos parques de estacionamento para residentes. 
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- Foi acrescentado num parágrafo propondo o parque de estacionamento do mercado de 

Alcântara. 

Página 100 

- Foi retirada a proposta do túnel rodoviário de ligação à Av. Brasília. 

Página 101 

- Foi alterado o texto sobre as áreas de valor arqueológico de acordo com o nível de 

intervenção 3. 

Página 103 e 104 

- Foram corrigidas as estimativas de custo das acções afectadas pelas alterações 

introduzidas. 

Ponto 23.4 

- Foram introduzidas correcções pontuais no texto sobre os critérios de regulação 

urbanística. 

5.2 

Volume 11 - Regulamento 

Artigo 14° - n° 3 

- Foram clarificadas as medidas cautelares para as áreas de valor arqueológico. 

Artigo 21° 

- Foi introduzido um n° 2 definindo os usos em cave, tendo sido retirada a alínea d). 

Artigo 26° - n° 1 

- Foi clarificada a definição de espaço de usos especiais ribeirinhos. 

Artigo 29° 

- Foi alterada a ordem das alíneas do n° 1; 

-Foi clarificada a harmonização das novas intervenções com a envolvente edificada no n° 2; 

- Foi alterada a alínea b) do n° 3. 

Artigo 37°- no 2 

- Foi introduzida nova ai ínea referindo regulamentação existente. 

Artigo 38° 

-Foi referido que as estruturas arbóreas são a arborizar. 

Artigo 4 1° 

- Foi rectificada a referência ao RG Ruído - n° 1; 

- Foi feita referência ao Arf. 12° do RG Ruído- n° 2. 

Artigo 42° 

- Foi adaptado o conteúdo do Art0 . 42° em harmonia ao previsto no novo PDM. 

Artigo 48° 

- Foi adaptado o conteúdo do Art0 48° em harmonia ao que está previsto no novo PDM; 
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- Foi alterada a redacção do n° 4 que só é aplicado aos parques de estacionamento em 

espaço público. 

Artigo 61° 

- Foi corrigido o lapso que existia na alínea iv) dos parâmetros urbanísticos da UOPG1; 

- Foi rectificada a área abrangida pela UOPG2. 

Anexo 1 -Lista de Património 

- Foram reclassificados alguns imóveis de acordo com as recentes informações da CM 

Lisboa. 

5.3 

Volume III - Anexos 

Anexo 1 

- Rectificações decorrentes das alterações do Plano, sem implicações substanciais no 

documento. 

Anexo 2 

- Rectificações decorrentes das alterações do Plano, com registo de melhorias na 

componente acústica. 

Anexo 3 

-Sem alterações. 

5.4 

Peças Desenhadas 

Carta 01 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 02 

-Sem alterações. 

Carta 03 

-Sem alterações. 

Carta 04 

-Sem alterações. 

Carta 05 

- Retiraram-se os edificios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 06 

-Sem alterações. 

Carta 07 

-Sem alterações. 

Carta 08 

-Sem alterações. 
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- Alteração da configuração da parcela da APL retirando-se o edifício da Fundação do 

Oriente e reajustando o limite a poente. 

- Foram corrigidos os limites de todas as parcelas que constituem o cadastro da REFER na 

área do plano. 

Carta 1 O 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 11 

-Retiraram-se os ediffcios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 12 

- Retiraram-se os ediffcios inexistentes ma área de jurisdição da APL; 

- Alteração da localização dos sítios arqueológicos de acordo com indicações da 

CML/Museu da Cidade; 

- Alteração da classificação do Museu do Oriente de Imóvel em Vias de Classificação pelo 

IGESPAR para Imóvel de Interesse Público de acordo com indicação da APL. 

Carta 13 

-Alteração da área de jurisdição da APL; 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 14 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 15 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 16 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL; 

-Alteração da área de Jurisdição da APL. 

Carta 17 

- Retiraram-se os ediffcios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 18 

-Retiraram-se os ediffcios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Cartas 19, 20 e 21 

- Sem alterações. 

Cartas 22. 23. 24 e 25 

- Sem alterações. 

Cartas 26 e 26A 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL; 

- Retirou-se a trama correspondente a vias pedonais do Jardim fronteiro à Gare marítima de 

Alcântara; 
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- Redelimitação do quarteirão do Painel de Alcântara e respectivos ajustes, com eliminação 

do retorno do eléctrico, aumentando o polfgono de implantação e diminuindo 

consequentemente a cércea dos ediffcios; 

- Redelimitação do quarteirão da CML e respectivos ajustes, fronteiro à estação de 

Alcântara-Mar, pelas mesmas razões; 

- Retirou-se a proposta de ferrovia ligeira que atravessava o Vale de Alcântara sobre a Av. 

de Ceuta, por indicação do Metro de Lisboa; 

- Acrescento de mais dois parques de estacionamento para residentes, um sob a Rua dos 

Lusíadas e outro na parcela da CML fronteira à estação de Alcântara-Mar. 

Carta 27 

- Foi criada esta nova carta - "Áreas de Localização Indicativa de Equipamentos". 

Carta 28 

-Retiraram-se os ediffcios inexistentes na área de jurisdição da APL. 

Carta 29 

- Retiraram-se os ediffcios inexistentes na área de jurisdição da APL; 

- Proposta de dois novos parques de estacionamento (G e H). O Parque G - Rua dos 

Lusíadas (200 lugares) e o Parque H - Quarteirão a Sul da Av. 24 de Julho (200 lugares). 

Actualização da respectiva legenda do desenho; 

- Eliminação da ponte superior sobre o Vale de Alcântara com Ferrovia Ligeira/ Ciclovia/ 

Pedonal; 

- Alteração da solução base do terminal de eléctrico (Rua de Cascais/ Rua da Cozinha 

Económica/ Terminal junto ao largo das Fontainhas); 

- Criação de um pequeno tramo de canal próprio para o Eléctrico na Rua da Cozinha 

Económica, junto ao Largo das Fontainhas; 

- Alteração do percurso da ciclovia na zona da Doca de Santo Amaro. 

Carta 30 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes 11a área de jurisdição da APL; 

- Eliminação da ponte superior sobre o Vale de Alcântara com Ferrovia Ligeira/ Ciclovia/ 

Pedonal. 

Carta 31 

-Alteração do Perfis 7- Rua da Cozinha Económica (introdução do canal do eléctrico) de 

acordo com a solução base do terminal do eléctrico (Rua de Cascais/ Rua da Cozinha 

Económica/ Terminal ju11to ao largo das Fontainhas); 

- Alteração do Perfil 15 - Travessa de Baluarte (retirou-se o eléctrico) de acordo com o 

percurso base do eléctrico até ao terminal (Rua de Cascais/ Rua da Cozinha Económica/ 

Terminal junto ao largo das Fontainhas); 

- Elaboração do Perfil 22 - Av. de Ceuta junto ao acesso vertical da futura estação 

subterrânea de Alcântara Terra; 
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-Elaboração do Perfil 23- Acesso à Ponte 25 de Abril ; 

-Actualização da planta de localização dos perfis em conformidade. 

Carta 32 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL; 

- Eliminação da ponte superior sobre o Vale de Alcântara com Ferrovia Ligeira/ Ciclovia/ 

Pedonal; 

- Eliminação do Perfil O (transversal ao Vale de Alcântara); 

- Introdução no desenho das extensões da Linha Vermelha de metro Alcântara/ Alvito; 

- Eliminação dos símbolos indicativos de localização das estações de metro (possível 

expansão Linhas Vermelha e Verde); 

- Alteração da solução base do terminal de eléctrico (Rua de Cascais/ Rua da Cozinha 

Económica/ Terminal jurnto ao largo das Fontainhas); 

-Alteração da implantação do quarteirão entre a 24 de Julho e a Rua Nova A Alcântara; 

- Nova proposta de criação de um terminal de autocarros suburbanos da margem sul na 

interface do Alvito. Actualização da Legenda em conformidade; 

- Actualização dos 3 pormenores à escala 1:2000 em conformidade com alterações 

anteriormente mencionadas. 

Cartas 33, 34, 35, 36, 37, 38, e 39 (ex 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38) 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes 11a área de jurisdição da APL; 

- Estes desenhos sofreram exclusivamente as alterações decorrentes da alteração dos 

traçados viários e da redelimitação dos quarteirões, com as consequentes implicações no 

desenho da estrutura ecológica, diminuindo esta em cerca de 3000m2. 

Carta 40 

- Desdobramento da acção A2.2 em duas acções 2.2 e 2.3 e consequente renumeração da 

acção que adoptou o número 2.4; 

- Retirou-se o espaço do jardim fronteiro à gare marít ima de Alcântara da acção A 1.12, 

redelimitando-a também a poente. 

Carta 41 

- Introdução de um novo desenho- 13 fase. 

Carta 42 

- Retiraram-se os edifícios inexistentes na área de jurisdição da APL; 

- Alteração da área de jurisdição da APL; 

- Alteração da classificação do Museu do Oriente de Imóvel em Vias de Classificação pelo 

IGESPAR para Imóvel de Interesse Público de acordo com indicação da APL; 

- Redelimitação da área de protecção ao Parque de Monsanto; 

- Localização de um Outer Market, e marcação da respectiva área de servidão 

administrativa, por indicação da ANA, Aeroportos de Portugal. 
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Cartas 43 e 44 

- Remoção do eixo ferroviário ligeiro que passa sobre a Av. de Ceuta e delimitação dos 3 

espaços canais indicados pela Metro de Lisboa para a ferrovia pesada; 

- Alteração da localização dos sítios arqueológicos de acordo com indicações da 

CML/Museu da Cidade; 

- Acrescento de mais dois parques de estacionamento para residentes, um sob a Rua dos 

Lusíadas - P6, e outro na parcela da CML fronteira à estação de Alcântara-Mar- P?; 

- Redelimitação do quarteirão do Painel de Alcântara e respectivos ajustes, com eliminação 

do retorno do eléctrico, aumentando o polígono de implantação e diminuindo 

consequentemente a cércea dos ediffcios; 

- Redelimitação do quarteirão da CML e respectivos ajustes, fronteiro à estação de 

Alcântara-Mar, pelas mesmas razões; 

- Alteração do espaço canal do eléctrico, alargando também a possibilidade da sua 

utilizaçã.o a Táxis e Autocarros; 

- Redelimitação das áreas de Uso especial Ribeirinhos, integrando o Parque de 

estacionamento existente a Poente; 

- Localização do Terminal de Autocarros Suburbanos no Interface do Alvito; 

- Redelimitação da SUPG2 retirando a área fronteira e o edifício da Gare Marítima de 

Alcântara e integrando o Parque de Estacionamento existente a Poente. 

5.5 

Aditamento (últimas alterações) 

Relatório - Proposta (alterações também introduzidas no Ponto 5.1 deste relatório) 

Pg1 (Nota Texto justificativo deste aditamento 
Introdutória) 
Pg5 Acrescenta-se um texto justificando a localização dos equipamentos e parques 

de estacionamento para residentes 
Pg18 Previsão da redução do trânsito de acesso à Baixa Pombalina através da Av. 

24 de Julho 
Pg24 Foi retirado o último parágrafo do ponto 16.2.3 
Pg26 Foi retirado o último parágrafo do ponto 16.3.1 
Pg26 Foi retirado o ponto 116.3.3, renumerando os restantes 
Pg40 Foi alterado o texto sobre o conceito de estacionamento (ponto 16.5) 
Pg97 Foi acrescentado num parágrafo propondo o parque de estacionamento do 

mercado de Alcântara 
Pg100 Foi retirada a proposta do túnel rodoviário de ligação à Av. Brasília 
Pg103 Foram corrigidas as estimativas de custo das acções afectadas pelas 

alterações introduzidas 
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Artigos 11° 53° e 60° - Introdução de duas novas UOPGs, correspondendo às áreas do Bairro do 
Alvito e do Arco do Carvalhão. 

Peças Desenhadas 

Foram introduzidas nos desenhos 26 a 45 as correcções decorrentes das alterações referidas no 
Relatório. 

Foi criada um novo desenho com o no 27 (Áreas de Localização Indicativa de Equipamentos), 
pelo que, a partir deste, a numeração avançou um número, terminando em 45 em vez de 44. 

Carta 9- Ajuste de Cadastro do Domínio Público Ferroviário, de acordo com desenho fornecido 
pela REFER PATRIMONIO. 

Cartas 26 e 26A 
1) Delimitou-se a área de Localização dos acessos à Es~ação Ferroviária de Alcântara-Terra; 
2) Retirou-se a 2a fase do projecto de Alcântara XXI, ainda não construido; 
3) Retirou-se Espaço Verde Privado que por lapso estava assinalado no quarteirão da Rua Vieira 
da Silva. 

Carta 40 
1) Retirou-se a 2a fase do projecto de Alcântara XXI, ainda não construído; 
2) Corrigiu-se da implantação da Escola secundária Ferreira Borges; 
3) O Posto de Limpeza Urbana saiu da localização onde estava (debaixo do pilar da Ponte) para 
o cruzamento do prolongamento da Rua de Camões com a Av. Brasília, na parcela da 
C AR RI S/1 EP. 

Cartas 43 e 44 
1) Retirou-se a 2a fase do projecto de Alcântara XXI, ainda não construído; 
2) Delimitaram-se de duas novas SUOPGs, no Bairro do Alvito e no Arco do Carvalhão; 
3) Ligeira alteração no grafismo de identificação do Caneiro de Alcântara para melhorar a 
legibilidade; 

Carta 45 
1) Retirou-se a 2a fase do projecto de Alcântara XXI, ainda não construído; 

As alterações nos desenhos de Mobilidade e Transportes, Cartas n°s 28, 29 e 32 têm a ver com a 
introdução de um novo arruamento perpendicular à Av. Brasllia, para aumentar a capacidade da 
inversão de sentido na Av. de Ceuta. 


