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1. ENQUADRAMENTO
O n.º 4 do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 307/2009, na sua redação atual, que aprovou o
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), determina que o projeto de operação de
reabilitação urbana é submetido a discussão pública, a promover nos termos previstos no
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de setembro, com as devidas alterações, para a discussão pública dos planos de
pormenor.
Considerando o disposto no artigo 89.º do RJIGT, que estabelece os termos da realização da
discussão pública no âmbito dos planos municipais de ordenamento do território, e
considerando a sua indispensável adaptação ao procedimento de aprovação das operações de
reabilitação urbana sistemática, a câmara municipal procede à abertura de um período de
discussão pública, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da
comunicação social e do respetivo sítio na Internet, do qual consta o período de discussão, a
forma como os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou
sugestões, as eventuais sessões públicas a que haja lugar e os locais onde se encontra
disponível a proposta, a definição do tipo de reabilitação urbana e o respetivo programa
estratégico de reabilitação urbana. O período de discussão pública deve ser anunciado com a
antecedência mínima de cinco dias, e não pode ser inferior a 20 dias.
A câmara municipal pondera as reclamações, as observações, as sugestões e os pedidos de
esclarecimento, apresentados pelos particulares, ficando obrigada a resposta fundamentada
perante aqueles que invoquem, designadamente:
a) A desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos territoriais e
com projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração;
b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
c) A lesão de direitos subjetivos.
A referida resposta é comunicada por escrito aos interessados. Podendo a câmara municipal
optar pela publicação das respostas aos interessados em dois jornais diários e num jornal
regional, quando exista, no caso de a apresentação de observações escritas ser em número
superior a 20.
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Ainda, sempre que necessário ou conveniente, a câmara municipal promove o esclarecimento
direto dos interessados, quer através dos seus próprios técnicos, quer através do recurso a
técnicos da administração direta ou indireta do Estado e das regiões autónomas.
Findo o período de discussão pública, a câmara municipal pondera e divulga os resultados,
designadamente, através da comunicação social e do respetivo sítio na Internet, e elabora a
versão final da proposta de plano para aprovação.
O presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Discussão Pública da ORU
Campo Grande – Calvanas e analisa e pondera todas as participações recebidas nesse âmbito.

2. PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
A abertura do período de discussão pública da proposta de Operação de Reabilitação Urbana
Sistemática Campo Grande – Calvanas (ORU CGC) foi aprovada em Reunião de Câmara de 7 de
junho de 2018, correspondendo à deliberação n.º 331/CM/2018, que aprovou,
simultaneamente, o envio do projeto de ORU ao Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana, I.P. para emissão de parecer não vinculativo.
O período de discussão pública, publicitado pelo Aviso n.º 8376/2018, publicado no Diário da
República, 2ª série, n.º 117, de 20 de junho de 2018, decorreu de 25 de junho a 20 de julho de
2017 (20 dias úteis).

3. DOCUMENTAÇÃO E LOCAIS DE CONSULTA
No âmbito da discussão pública do projeto de operação de reabilitação urbana Campo Grande
– Calvanas, foram disponibilizados para consulta os seguintes documentos:
•

Projeto de Programa Estratégico de Reabilitação Urbana Campo Grande – Calvanas
(incluindo definição do tipo de operação de reabilitação urbana);

•

Memória Descritiva da delimitação da ARU Campo Grande – Calvanas;

•

Boletim Municipal;

•

Formulário de participação;

•

Diário da República.
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Durante o período de discussão pública da ORU Campo Grande Calvanas os documentos
anteriormente referidos estiveram disponíveis nos seguintes locais:
•

Sítio

na

internet

da

Câmara

Municipal

de

Lisboa

(http://www.cm-

lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-urbana/aru-campo-grande-calvanas);
•

Centro de Informação Urbana de Lisboa;

•

Centro de Documentação do Edifício Central da CML;

•

Junta de Freguesia de Alvalade;

•

Junta de Freguesia do Lumiar.

4. DIVULGAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA
A discussão pública da ORU Campo Grande – Calvanas foi divulgada através dos seguintes
meios:
•

Diário da República;

•

Comunicação social;

•

Editais;

•

Boletim Municipal;

•

Postal RSF;

•

Sítio do Município na internet;

•

Sessão pública de apresentação.

4.1 Diário da República
A abertura do período de discussão pública foi publicitada pelo Aviso n.º 8376/2018, publicado
no Diário da República, 2ª série, n.º 117, de 20 de junho de 2018, nos termos do n.º 1 do artigo
89.º do DL n.º 80/2015.
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Imagem n.º 1 – Extrato de Diário da República, 2.º série, n.º 117, de 20 de junho 2018
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4.2 Comunicação social
Nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do DL n.º 80/2015 (RJIGT), de 14 de maio e do n.º 2 do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, devidamente alterado (Regime Jurídico das
Autarquias Locais), foi publicitada a abertura do período de discussão pública, através do Aviso
n.º 1/DMU/DRU/DPR/2018, nos jornais Correio da Manhã e Jornal I do dia 20 de junho de
2018.
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Imagem n.º 2 – Extrato do Jornal I de 20 de junho de 2018

Imagem n.º 3 – Extrato do Correio da Manhã de 20 de junho de 2018

4.3 Editais
Nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, procedeu-se à
afixação do Edital n.º 1/DMR/DRU/DPR/2018 nas sedes das Juntas de Freguesia de Alvalade e
Lumiar (freguesias abrangidas pela operação de Reabilitação Urbana Sistemática Campo
Grande - Calvanas) e no Centro de Documentação do Edifício Central da CML.

4.4 Boletim Municipal
A deliberação n.º 331/CM/2018 foi publicada no 1.º suplemento ao Boletim Municipal n.º
1269, nos termos do n.º 2 do artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais.
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Imagem n.º 4 – Extrato do 1.º suplemento ao Boletim Municipal n.º 1269
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4.5 Folheto/Postal RSF
Foram

distribuídos

via

CTT,

aproximadamente,

21.000

folhetos/postal

de

informação/participação, com taxa paga para resposta à CML, numa área alargada que inclui
grande parte das freguesias de Alvalade, Lumiar e Santa Clara, áreas estas onde se prevê que o
impacto desta intervenção seja maior.

Área de distribuição de postais/folhetos
Limite de Freguesias
Imagem n.º 5 – Planta de delimitação da área de entrega dos folhetos/postal RSF
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Imagem n.º 6 – Modelo do folheto/postal RSF entregue

4.6 Sítio do Município na internet
Nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do RJIGT e do n.º 2 do artigo 56.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, a discussão pública da ORU Campo Grande – Calvanas foi publicitada no
sítio do Município na internet. Simultaneamente, foi aí disponibilizada toda a documentação
relativa ao procedimento, tal como referido no ponto 3.
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Imagem n.º 7 – ORU CGC na página eletrónica do Município de Lisboa

4.7 Sessão pública de apresentação
O projeto de ORU Campo Grande – Calvanas foi apresentado na sessão pública que se realizou
a 12 de julho de 2018, pelas 18 horas, no auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro na Rua
Conde Arnoso, 5B.

Imagens n.º 8 e n.º 9 - Sessão pública de apresentação da ORU Campo Grande – Calvanas
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Nesta sessão foram colocadas e respondidas as mais diversas questões no âmbito da ORU CGC
e algumas fora deste.
Os temas abordados no âmbito da ORU CGC foram essencialmente os seguintes:
•

Calendarização e implementação da ORU CGC;

•

Dimensão do perfil transversal do troço de avenida a criar;

•

Repercussões da proposta no nó da Av. do Brasil, Campo grande e Alameda da
Universidade e soluções alternativas;

•

Soluções de estacionamento;

•

Articulação do Eixo Central com a 2.ª Circular, Av. Santos e Castro e Eixo N/S;

•

Volumetria do edificado proposto;

•

Acessos ao Parque de Saúde de Lisboa;

•

Divulgação da sessão pública.

5. PARTICIPAÇÕES
No âmbito do período de discussão pública da ORU Campo Grande – Calvanas foram recebidas
um total de 169 participações, 29 após o termo do período oficial de discussão pública, que
decorreu entre 25 de junho e 20 de julho.
Apesar deste facto e atendendo ao princípio da participação consagrado no art.º 12º do
Decreto-Lei nº 4/2015, de 07/01 (que aprovou o Código de Procedimento Administrativo) e do
nº 5 do art.º 65º da Constituição da República Portuguesa, todas as participações recebidas
são ponderadas e respondidas através do presente relatório, e, adicionalmente, através de
morada ou correio eletrónico, sempre que estes estejam devidamente identificados.
Do total de participações recebidas, 157 tiveram como meio o postal de resposta que
integrava o folheto RSF, 4 foram recebidas na caixa de sugestões da sessão pública de
apresentação, 6 foram enviadas por correio eletrónico, 1 por correio interno e 1 via CTT.
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Meio de envio das participações
2% 3%

1%
1%

Postal/ RSF
Caixa de sugestões
Correio eletrónico
Correio interno
Via CTT
93%

Gráf. n.º 1 - Meio de envio das participações
A cópia de todas as participações poderá ser consultada no Anexo I, sendo de referir que se
procedeu à rasura de todos os dados pessoais aí contidos.

5.1. Prioridades
Os folhetos com postal RSF enviados convidam os cidadãos a indicar as questões que
consideram prioritárias relativamente à intervenção municipal no âmbito da ORU CGC, de
entre as seguintes opções:
•

Novos arruamentos;

•

Novas ciclovias;

•

Transportes públicos;

•

Espaços verdes;

•

Novos espaços de lazer- Parque infantil;

•

Outros________.

Dos 157 postais recebidos, 16 não indicam prioridades a considerar.
Da análise dos restantes 141 verifica-se que a prioridade mais assinalada é “Outros”, logo
seguida pela opção “transportes públicos” e por “Espaços verdes”, com menos votos seguem
“Novos espaços de lazer – parque infantil”, “Novos arruamentos” e por fim “Novas ciclovias”.
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Prioridades de intervenção municipal indicadas
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gráf. n.º 2 - Prioridades de intervenção municipal indicadas
A escolha da prioridade “Outros” implica a identificação de uma sugestão, tendo-se verificado
uma grande diversidade destas. Neste sentido, estas sugestões foram consideradas em
conjunto com as restantes sugestões apresentadas, sendo analisadas no ponto 5.3.

5.2. Enquadramento das participações
De todos as participações recebidas apenas 44% (75 participações), contêm sugestões que se
enquadram total ou parcialmente no âmbito da ORU CGC.
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Participações que se enquadram, total ou parcialmente, no âmbito da ORU CGC

Fora do âmbito
ORU
56%

No âmbito
ORU
44%

Gráf. n.º 3 - Participações que se enquadram, total ou parcialmente, no âmbito da ORU
Campo Grande – Calvanas

5.3. Sugestões
A maioria das participações recebidas (59%) contém apenas uma sugestão. As participações
que contemplam duas ou mais sugestões correspondem a 28% do total. Existe ainda um grupo
(13%) que não apresenta qualquer sugestão e que corresponde essencialmente aos postais
RSF onde apenas são identificadas prioridades.
Número de sugestões por participação

13%
28%
0 sugestões
1 sugestão
2 ou + sugestões
59%

Gráf. n.º 4 - Número de sugestões por participação
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Face à diversidade das sugestões apresentadas, considerou-se necessário proceder à sua
triagem, de acordo com as seguintes temáticas:
•

Procedimento e conteúdo documental da ORU;

•

Qualidade e manutenção de espaço público;

•

Estacionamento, circulação e segurança rodoviárias;

•

Transportes públicos e mobilidade suave;

•

Espaços verdes e mobiliário urbano;

•

Apoio social e equipamentos coletivos;

•

Higiene urbana;

•

Edificado e aquisição de terrenos;

•

Outros.

Sugestões que se enquadram, total ou parcialmente, no âmbito da ORU CGC, por temática
30
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0

Gráf. n.º 5 - Sugestões que se enquadram, total ou parcialmente, no âmbito da ORU CGC, por
temática
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Da análise do grupo de sugestões enquadráveis no âmbito da operação, tal como se pode
constatar no gráfico respetivo, a temática mais frequente prende-se com os “espaços verdes e
o mobiliário urbano”. Estas sugestões configuram essencialmente chamadas de atenção para a
importância dos espaços verdes e propostas para a concretização destes, seja através da
recomendação de espécies vegetais e mobiliário urbano a introduzir ou através de
recomendações ao desenho da proposta. Estas sugestões serão devidamente ponderadas
numa fase posterior da operação, aquando da elaboração do projeto de arranjos exteriores.
Depois desta temática, a que mais surge é a que se relaciona com o “estacionamento,
circulação e segurança rodoviárias”, onde o pedido de mais lugares de estacionamento, nas
suas formas mais diversas, representa um peso preponderante. Neste âmbito foram ainda
apresentadas sugestões relacionadas com a gestão do tráfego automóvel, aumento do número
de vias e permissões de viragem.
A terceira temática mais frequente relaciona-se com “transportes públicos e mobilidade
suave”. A melhoria dos transportes públicos é a sugestão mais frequentemente apresentada
neste âmbito. Sendo ainda apresentadas participações a favor e contra a construção de mais
ciclovias e propostas de limitação à circulação de ciclistas.
Em quarto lugar surgem, simultaneamente, as temáticas “apoio social e equipamentos
coletivos” e “qualidade e manutenção de espaço público”. As participações da primeira
referem-se essencialmente a propostas de equipamentos a implantar na área,
designadamente creches, escolas, residências para idosos e instalações desportivas. Sendo
também de referir aqui a participação da Junta de Freguesia de Alvalade, que solicita o
aumento da área do lote onde se implanta o seu Centro de Limpeza. São ainda referidas
carências ao nível do apoio social, que não dependem diretamente da intervenção em causa e
que serão comunicadas aos serviços municipais devidamente competentes.
As participações no âmbito da “qualidade e manutenção de espaço público” recaem sobretudo
na manutenção, surgindo ainda preocupações relacionadas com os direitos das pessoas com
mobilidade reduzida e barreiras arquitetónicas e com a oportunidade de melhorar o espaço
público junto ao Bairro das Murtas e a reabilitação da Azinhaga das Murtas.
De seguida surge a temática designada “edificado e aquisição de terrenos”, esta inclui
sugestões cuja preocupação recai sobre as demolições a realizar no âmbito da operação, a
aquisição de terrenos e os direitos dos proprietários afetados.
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Na temática seguinte “Procedimento e conteúdo documental da ORU” surgem: uma
participação relacionada com a forma de apresentação do projeto, sugerindo a elaboração de
modelos tridimensionais; outra alertando para uma incorreção na planta de cadastro; e ainda
outra contendo uma reclamação relativa ao procedimento de discussão pública em causa,
concretamente respeitante à pouca antecedência no envio dos postais RSF, face à data da
sessão pública e período de discussão pública.
Finalmente o grupo “Outros” inclui sugestões bastante díspares nomeadamente, as
relacionadas com as políticas macroeconómicas da gestão da cidade e a redução de impostos.
A ponderação individual de cada uma das participações apresentadas encontra-se na Matriz de
Ponderação de Participações que consta do Anexo II.
Sugestões que não se enquadram no âmbito da ORU CGC, por temática
30
25
20
15
10
5
0

Gráf. n.º 6 - Sugestões que não se enquadram no âmbito da ORU CGC, por temática
No grupo das participações não enquadráveis no âmbito deste procedimento de discussão
pública, a temática mais frequente é a relacionada com “transportes públicos e mobilidade
suave”, seguida das relativas ao “estacionamento e circulação e segurança rodoviária” e à
“higiene urbana”. De seguida, surgem por ordem decrescente o grupo de participações
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relativas à “qualidade e manutenção de espaço público”, “espaços verdes e mobiliário
urbano”, “apoio social e equipamentos coletivos” e “outros”.
Estas participações, que constituem 56% de todas as recebidas, abordam essencialmente
matérias enquadradas nas competências normais da gestão de diferentes serviços municipais
e não se relacionam com a proposta de intervenção em análise.
Apesar de não serem considerados para efeitos desta intervenção, todos estes contributos são
encaminhados para os respetivos serviços municipais, para que possam ser analisados e
ponderados no âmbito das competências daqueles.

6. MATRIZ DE PONDERAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
Com o objetivo de facilitar e harmonizar a análise de todas as participações apresentadas foi
criada uma matriz que pode ser consultada no Anexo II.
Na referida matriz consta a ponderação específica e, bem assim, a informação mais relevante
de cada participação, designadamente:
•

N.º Processo;

•

Meio de entrega;

•

Nome;

•

Prioridades indicadas;

•

Síntese da exposição;

•

Ponderação da exposição;

•

Proposta de decisão.

7. QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PARTICIPAÇÕES NO ÂMBITO
DA ORU
Da ponderação das 75 participações, que contêm sugestões que se enquadram total ou
parcialmente no âmbito da ORU CGC, resultaram as seguintes propostas de decisão:
•

8 - Favoráveis (F);

•

21 - Parcialmente favoráveis (P/F);

•

15 - Favoráveis condicionadas (F/C);

•

5 - Desfavoráveis (D);
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•

26 - Não é aplicável decisão (N/A).

Participações que se enquadram, total ou parcialmente, no âmbito da ORU CGC, por decisão.

11%
F

34%

P/F
28%

F/C
D
N/A

7%
20%

Gráf. n.º 7 - Participações que contêm sugestões que se enquadram total ou parcialmente no
âmbito da ORU CGC por decisão.

8. ALTERAÇÕES À PROPOSTA DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
Após a ponderação de todas as participações/sugestões, concluiu-se ser necessário proceder a
alterações à proposta de operação de reabilitação urbana Campo Grande - Calvanas.
As alterações realizadas são de duas naturezas distintas:
•

Correções materiais;

•

Alterações efetivas à proposta.

8.1. Correções Materiais
As correções materiais referem-se essencialmente à retificação das gralhas e incoerências
detetadas, como é o caso dos lapsos de representação gráfica da reabilitação da Azinhaga do
Fidié, da criação da passagem superior para peões sobre a Av. do Brasil e da identificação da
entidade proprietária do Campus Universitário da Universidade Lusófona. Foi ainda
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introduzido, no ponto 5.3.2. do Programa da ORU Campo Grande - Calvanas, um parágrafo
explicativo da planta de versão intermédia, referente à ligação da Rotunda das Calvanas à 2.ª
Circular e à Av. Santos e Castro, que se detetou estar em falta.

8.2. Alterações Efetivas à Proposta
As alterações efetivas à proposta configuram as modificações ao nível do desenho urbano
decorrentes da ponderação das participações apresentadas, que resultam no seguinte:
•

O aumento da oferta de lugares públicos de estacionamento - Esta foi a reivindicação
mais frequente no total das participações enquadráveis no âmbito da ORU CGC. Assim,
procedeu-se à reformulação do desenho urbano proposto, num esforço por ir ao
encontro desta exigência sem prejudicar a qualidade geral da proposta. Foi assim
possível aumentar o estacionamento público em 46 lugares face ao previsto na versão
da proposta submetida a discussão pública;

•

A ampliação da área de lote do Centro de Limpeza Urbano da Freguesia de Alvalade –
A Junta de Freguesia de Alvalade requereu na sua participação o aumento deste lote
em, cerca de, quatro vezes. Embora não tenha sido possível dar cabal resposta a este
pedido, já que a sua concretização implicaria uma forte redução dos espaços verdes de
recreio e lazer, foi exequível, sem prejudicar a qualidade da operação, praticamente
duplicar a sua área, que passa de, aproximadamente, 1075 m2 para 1910 m2;

•

A reorganização da circulação viária na frente do Campo Grande e a sua articulação
com o troço do eixo central a criar - Esta alteração incide principalmente na via de
acesso local junto à frente para o Campo Grande e inclui uma nova ligação subterrânea
desde o túnel no nó do Campo Grande com a Av. do Brasil até ao novo troço de
avenida a criar, no sentido sul/norte. Esta medida permitirá que o tráfego vindo de sul,
com destino à 2.ª Circular, ao Lumiar ou à Alta de Lisboa não interfira no referido nó. A
solução agora apresentada decorre da ponderação de observações realizadas na
sessão pública de apresentação da ORU CGC, que decorreu no dia 12 de julho de 2018
e tem em consideração as intervenções em espaço público já previstas para a área
envolvente, nomeadamente junto ao interface do Campo Grande.

•

Implantação de uma nova edificação destinada ao realojamento da residência de
estudantes da Universidade de Lisboa, existente atualmente na área de intervenção e
que será demolida no âmbito da ORU CGC. Ao contrário das restantes, esta alteração
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não resulta de qualquer participação no âmbito da discussão pública mas antes da
discussão da Proposta 331/2018, em reunião de câmara de 7 de junho.

9. PARECER DO IHRU
Nos termos do nº 3 do art.º 17º do RJRU, foi enviado o projeto de ORU ao Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. para emissão de parecer não vinculativo, tendo obtido
pronúncia favorável, conforme consta do Anexo III.

Lisboa, 15 outubro de 2018
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ANEXO I – Participações

ANEXO II –Matriz de ponderação de participações

ANEXO III – Parecer do IHRU, IP
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