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Assunto: Aprovar a proposta de delimita~ao da Area de Reabilita~o Urbana do Parque das
Na~oes

e determinar a abertura do periodo de Discussao P(Jblica do respetivo projeto de

Opera~ao de Reabilita~ao Urbana Sistematica, nos termos dos n's 1 e 2 do artigo 13' do

Regime Juridico da Reabifita~ao Urbana.

Pelouros:

Planeamento, Urbanismo, Rela~ao como Municipe e Participagio

Servi~o:

DMU I DPUJ OPT

Considerando que:

1. 0 Regime Jurldico da Reabilita~ao Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n° 307/2009, de

23 de outubro, na sua atual redayao, enquadrou a programacao e execucao da reabilita~ao urbana
em tomo dos conceitos de "area de reabilitacao urbana" e de "operacao de reabilitacao urbana", a
qual pode ser simples ou sistematica, sendo enquadrada por diferentes instrumentos de
programar;ao, respetivamente, por uma Estrategia de Reabilitar;So Urbana (ERU) ou por urn
Programa Estrateglco de Reabilitac;ao Urbana (PERU).

2. A cada area de reabilitacao urbana corresponde uma operac;ao de
Municipios podem optar pela

realiza~ao

reabilita~tao

urbana e os

de operac;Oes de reabilitac;ao urbana simples ou

sistematicas, enquadradas por instrumentos de programac;ao, designados, respetivamente, de
Estrategia de Reabilitacao Urbana (ERU) ou de Programa Estrategico de Reabilitayao Urbana
(PERU).
3. A delimitac;ao da Area de Reabilitac;ao Urbana {ARU) do Parque das Na~oes, e correspondente
Operayao de Reabilitac;ao Urbana (ORU}, decorre da necessidade de implementar uma soluc;ao
integrada e de alavancar mecanismos que conduzam a reabilit~ao concertada do espac;o publico
e a regenera9ao das malhas urbanas existentes.
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4. A ERU de Lisboa preve que em areas especificas onde se verifique a necessidade de uma
intervenc;ao mais profunda e articulada para atender adegradac;ao do con junto do edificado e/ou
do espac;o publico, ou mesmo por razoes sociais e econ6micas ou ambientais, se possa justificar
a realizac;ao de ORU sistematicas e a correspondente delimitac;ao das respetivas ARU.
5. 0 instrumento de programac;ao adequado no caso em aprec;o configura uma ORU sistematica,
cujo modelo de gestao e execuc;ao sera da responsabilidade do Municipio, sem prejuizo de,
paralelamente, determinadas ac;oes ja identificadas poderem vir a ser desenvolvidas por entidades
terceiras, estando enquadrada por urn programa estrategico de reabilitac;ao urbana (PERU).
6. As operac;oes de reabilitac;ao urbana sistematica que se inscrevem na Unidade de lntervenc;ao
da Operac;ao de Renda Acessivel serao executadas atraves de parcerias com entidades privadas,
por via da concessao da reabilitac;ao, prevista na alinea a), do n. 0 2, do artigo 41. 0 do RJRU, e em
conformidade como disposto no artigo 42. 0 do mesmo diploma legal.
7. Apesarde infraestruturada, a area da ARU/ORU Parque das Nac;oes corresponde a urn conjunto
de parcelas expectantes, dispostas ao Iongo das vias existentes - Rua Padre Abel Varzim, Rua
Conselheiro Lopo Vaz e Rua Padre Joaquim Alves Correia -, que confinam com edificado de
configurac;ao em banda, a norte e nascente, de baixa densidade (com a implantac;ao de moradias
isoladas), a poente, e com volumetrias de maior expressao, a sui. Enquanto area de transic;ao
volumetrica e tipo-morfol6gica, toma-se necessaria uma articulac;ao e dialogo entre escalas
divergentes, sendo premente rematar urn espa<fo publico desqualificado e obsoleto e proceder ao
reforc;o da coesao territorial, introduzindo os usos de comercio e de equipamento, assim
incentivando a populac;ao a viver e usufruir o espac;o publico.
8. Com a delimitac;ao da ARU do Parque das Nac;oes e correspondente ORU pretende-se dar
cumprimento aos designios enunciadas pelo Municipio de Lisboa no sentido de aumentar a
qualidade de vida dos residentes atuais, atraves de opera(foes que visam mitigar vulnerabilidades
sociais e aumentar a qualidade do espac;o publico, criando, simultaneamente, condic;oes para a
revitalizac;ao do tecido econ6mico e social, atraves da colmatac;ao urbanistica e aproveitamento
sustentavel do terreno expectante, com a consequente fixac;ao de nova populac;ao residente.
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9. Para o efeito, na presente proposta, estabelecem-se quinze medidas que consubstanciam
operagoes de reabilitagao urbana a implementar no prazo de 10 anos:
1) Construgao de habitagao;
2) Alocagao de habitagao a familias de rendimentos intermedios no ambito do Programa Renda
Acessivel;
3) Realinhamento e reperfilamento da Rua Padre Abel Varzim;
4) lmplementagao de espagos verdes arborizados nos espagos intersticiais do edificado previsto
a sui da Rua Padre Abel Varzim;
5) Reperfilamento da Rua Carlos Daniel;
6) Construgao de percurso clicavel ao Iongo do eixo da Rua Carlos Daniel;
7) Encontro viario e pedonal entre a Rua Carlos Daniel e as ruas que ladeiam a Escola Basica
Infante D. Henrique;
8) Arborizagao e valorizagao paisagistica no entorno da Rua Carlos Daniel;
9)Transformagao das vias do Bairro do Oriente em arruamentos de circulagao exclusiva a
moradores e adogao de medidas que privilegiem a sua apropriagao e vivencia pela populagao;
10) Prolongamento a sui da Rua Padre Abel Varzim ate ao entroncamento com a Rua Conselheiro
Lopo Vaz;
11) Valorizagao do espago publico envolvente ao Largo Ramada Curto e aPiscina do Oriente;
12) Reordenamento e requalificagao dos interiores de quarteirao do Bairro do Casal dos
Mach ados;
13) Criagao de uma barreira natural de protegao marginal aAvenida Infante Dom Henrique e de
urn corredor verde de recreio e lazer, a poente do Bairro do Oriente;
14) Reordenamento do cruzamento entre a Rua Conselheiro Lopo Vaz e a Via Reciproca e
enquadramento paisagistico dos espagos verdes adjacentes;
15) Reabilitagao do edificio de habitagao correspondente ao Lote 7 do Bairro da Quinta das
Laranjeiras.

9.A - No ambito da elaboragao da ORU proceder-se-a a uma avaliagao da dotagao de
equipamentos de utilizagao coletiva e dos respetivos niveis de cobertura das necessidades locais,
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nomeadamente, nos dominios da

a~ao

social,

educa~ao

e desporto. A resposta a eventuais

carencias identificadas sera contemplada no plano de investimentos da ORU.
9.8 - Ainda no ambito da
qualifica~ao
reabilita~ao

elabora~ao

da ORU serao identificadas e definidas medidas de

do tecido do setor comercial e do setor da

restaura~ao

localizado na area de

urbana.

10. Asemelhan~a do que se determinou na Estrategia de Reabilita~ao Urbana 2011-2024, aArea
de Reabilitac;ao Urbana do Parque das

Na~oes

sao aplicaveis todos os beneficios e. incentivos

fiscais previstos no Estatuto dos Beneficios Fiscais, aprovado pelo Decreta-Lei n. 0 215/89, de 1 de
julho, (EBF) designadamente os previstos nos artigos 45. 0 e 71. 0 , na reda~ao em vigor, bern como
quaisquer outros previstos em regime extraordinario de apoio a reabilita~ao urbana.

11 . A delimita~ao das areas de reabilita~ao urbana e da competencia da Assembleia Municipal,
sob proposta da Camara Municipal, acompanhada dos seguintes elementos: memoria descritiva
e justificativa, planta com a

delimita~ao

da area abrangida e quadro dos beneficios fiscais

associados aos impastos municipais.
12. 0 ato de aprova~ao da delimita~ao da area de
Habita~ao

e da

Reabilita~ao

reabilita~ao

urbana e remetido ao lnstituto da

Urbana, I.P. (IHRU), e em simultaneo e publicado atraves de Aviso

na 28 serie do Diario da Republica e divulgado na pagina eletronica do Municipio, de acordo com
o previsto no artigo 13. 0 do RJRU.
13. Nos termos do artigo 16.0 do RJRU, as

opera~oes

de

reabilita~ao

urbana sao aprovadas

atraves de instrumento proprio e contem a defini~ao do tipo de opera~ao de reabilitac;ao urbana e
o programa estrategico de reabilital{ao urbana, quando se trate de

opera~aes

de reabilitac;ao

urbana sistematica, que se encontra em anexo apresente proposta.

14. A aprovac;ao da

Opera~ao

de Reabilitac;ao Urbana Sistematica constitui causa de utilidade

publica para efeitos de expropriac;ao ou da venda forc;ada dos imoveis existentes na area
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abrangida, nos termos do artigo 32. 0 do RJRU, sendo a competencia para a resoluc;ao de
expropriar, bem como a competencia para a pratica do ato que individualize os bens a expropriar,
pertencente aentidade gestora, ao abrigo do n° 3 do artigo 61. 0 do RJRU.
15. A aprovac;ao de operac;oes de reabilitac;ao urbana atraves de instrumento proprio e da
competencia da Assembleia Municipal, sob proposta da Camara Municipal, sendo o projeto de
operac;ao de reabilitac;ao urbana remetido ao lnstituto da Habitac;ao e da Reabilitac;ao Urbana, I.P.,
para emissao de parecer nao vinculativo. Simultaneamente com a referida remessa, o projeto de
operac;ao de reabilitac;ao urbana e submetido a discussao publica, a promover nos termos
previstos no Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao Territorial (RJIGT), aprovado pelo
Decreta-Lei n° 80/2015, de 14 de maio, na redac;ao atual, para a discussao publica dos pianos de
pormenor, tal como resulta do disposto no artigo 17. 0 do RJRU.
16. Com o presente enquadramento e de harmonia com a lnformac;ao Tecnica n. 0
26186/INF/DMURB_DepPU_DivPT/GESTURBE/2021, encontram-se reunidas as condic;oes para
aprovar a delimitac;ao da ARU do Parque das Nac;oes e determinar a abertura do periodo de
discussao publica do respetivo projeto de ORU.
Assim, tenho a honra de propor que a Camara Municipal de Lisboa delibere:
a) Aprovar a proposta de delimita~ao da Area de Reabilita~ao Urbana do Parque das
Na~oes,

com fundamento na memoria descritiva e justificativa em anexo apresente

proposta, que se encontra acompanhada da planta com a

delimita~ao

da area

abrangida e do quadro dos beneficios fiscais associados aos impastos municipais,
nos termos dos n°s 1 e 2 do artigo 13.0 do Regime Juridico da Reabilita~ao Urbana.

b) Determinar a abertura de um periodo de discussao publica para o Projeto de
Opera~ao

de

Reabilita~ao

Urbana, em anexo a presente proposta, pelo periodo de

30 dias uteis, ao abrigo do disposto nos n°s 1 e 2 do artigo 89.0 do Decreta-Lei n°
80/2015, de 14 de maio, na reda~ao atual, que aprovou a revisao do Regime Juridico
dos lnstrumentos de Gestio Territorial, conjugado com o n° 4 do artigo 17.0 do
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Regime Juridico da Reabilita~ao Urbana.

c) Enviar o referido Projeto de Opera~ao de Reabilita~ao Urbana Sistematica ao IHRU,
nos termos do n° 3 do artigo 17.0 do RJRU, para emissao de parecer nao vinculativo.

Lisboa, Pavos do Concelho, aos 23 de julho de 2021

0 Vereador

Ricardo Veludo

Elementos anexos aProposta:
- lnformavao tecnica n° 26186/INF/DMURB_DepPU_DivPT/GESTURBE/2021
-Memoria descritiva e justificativa da ARU do Parque das Navoes e Programa Estrategico de
Reabilitavao Urbana para ORU, acompanhada de:
- Planta com delimitavao da area abrangida pela ARU do Parque das Navoes
- Quadro com os beneficios fiscais

Camara Municipal de Lisboa
Gabinele do Vereador Ricardo Veludo

Processo n!! 2/PLU/2021
Assunto: Aprovar a proposta de delimitac;:ao da Area de Reabilita~ao Urbana do Parque das

Na9oes e determinar a abertura do periodo de Discussao Publica do respetivo projeto de Operacao
de Reabilita~ao Urbana Sistematica, nos termos dos n°s 1 e 2 do artigo 13.0 do Regime Juridico
da Reabilita9ao Urbana:

e

"1 -A delimitaqao das areas de reabilitaqao urbana da competencia da assembleia municipal,

sob proposta da camara municipal.

2 -A proposta de delimitat;ao de uma area de reabilitaqao urbana edevidamente fundamentada

e contem:
a) A memoria descritiva e justificativa, que inclui os criterios subjacentes

adelimitaqao da

area abranglda e os objetivos estrategicos a prosseguir;

b)
c)

A planta com a delimifaqao da area abrangida;

0 quadro dos beneficios fiscais associados aos impastos municipais! nos termos da alinea
a) do artigo 14. ~~"

Concordo. Submeta-se a reuniao de Camara.
Nos termos e com os fundamentos constantes nos documentos, que se anexam ao
presente despacho.

0 Vereador
Ricardo Veludo
Por

delega~ao

e subdelegagao de

compet~ncias

conforme Desp. N° 99/P/2017, publlcado no 1° Sup. ao
B.M. n• 1240. de 2311112017 alterado e republic~o pelo
Desp. N° 120/P/2019, publicado no s• Sup. Ao B.M. n•

1342, de 7/11/2019.
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Camara Municipal de Lisboa
Municipal de Urbanismo

Dire~ao

Processo:2/PLU/2021

lnforma~ao: 26186/INF/DMURB/OepPU/DivPT/GESTURBE/2021

Assunto: Area de Reabilita~ao Urbana e Opera~ao de Reabilita~ao Urbana Sistematica do
Parque das Na~oes

Ex mo. Senhor Vereador Ricardo Veludo
Concordo com a proposta de submissao a reuniao de camara para envio ao IHRU e abertura do
periodo de discussao publica

Rosalia Russo
Diretora Municipal de Urbanismo

Assinado por:
Num. de lder•tific:a~•'=•
Data: 2021 .07.0619:33:52+01'00'
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RUSSO

CAMARA
MUNI C I P A L
DE
LISBOA
DIRECQAO MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE Pl.ANEAMENTO URBANO

Processo:

2/PLU/2021

fnforma~§o:

26186/'INF/DMURB/DepPU/DivPT/GESTURBE/2021

Ass unto:

.Area de Reabilita~ao Urbana e Opera~ao de Reabilita~ao Urbana
Sistematica do Parque das Na,oes

Sr.!! Diretora Municipal
Dr.~

Rosalia Russo,

Concordo com a informa~ao

e parecer do Chefe da OPT.

A proposta esta em condi~oes para ser deliberada em Camara para envio ao IHRU e abertura do
perfodo de discussao publica.

kslnado por : PAU LO· · · · · ·
1
PAIS
Num. de tdentifica~~o: • • •

Paulo

Pais

Diretor do Departamento de Planeamento Urbano

2021.07.06

Pag. 1 de 1
~--~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~----~~~--

Campo Grande, 25-32 Bloco E -1749-099 Lisboa- Telef. 21 798 80 00- Fax 21 81712 68- dmu.dpu@cm-lisboa.pt

CA M ARA

MUNI C I PAL

OI REC CAO MUNICIPA L
DEPART AMENTO DE

DE

LISB OA

OE URBANISMO

P L AN EA M E N T O

URBAN O

DI V I S A O DE PLANEAM E N TO TE RR I TORIAL

Assunto: Despacho
I nforma~ao n.g 26186/IN F/DM URB/DepPU/DivPT/G ESTURBE/2021

Processo: 2/PLU/2021_Area de Reabilita~ao Urbana e Opera~ao de Reabilita~ao
Urbana Sistematica do Parque das Na~oes

Ao Diretor de Departamento de Planeamento Urbano

Arq. Paulo Pais,
Concordo com o teor e fundamentos da informa~ao tecnica.

Propoe-se submeter aCamara Municipal a aprova~o da delimitacao da ARU do Parque das
Nacoes, determinar a abertura do periodo de discussao publica do projeto de Operacao de
Reabilita~o Urbana Sistematica, fundamentada no Programa Estrategico de Reabilita~ao
Urbana eo seu envio para o IHRU .

.A.s inado porvo: Lufs· ·······
--ui
Num. de ldentifoeat;~o; • • •
Data: 1021.07.06 09:25:1 7+01
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Lufs M iguel Ruivo

Chefe de Divisao de Planeamento Territorial

~':l~~i-{1:-~

'(~f
~i'f
Camara Municipal de Lisboa
Municipal de Url!lanismo

Dire~ao

Departamento de Planeamento Urbano
Oivisao de Planeamento Territorial

Folha n.0
lnforma~ao

Data

N.• 2618611 NF/DMURB_DepPU_DivPT/GESTURBE/2021

02-07-2021

Assunto: Estudos e Projetos de Planeamento Urbano - Programa Estrategico
Reabilit~ao

Urbana

Processo n.0 2/PLU/2021
Requerente: Camara Municipal de Lisboa
Local: Rua Conselheiro Lopo Vaz, 26 e outras
Freguesia: Parque das Na~oes

Despacho

Exmo. Sr. CDPT
Arq. Luis Ruivo,
A presente informa~ao diz respeito a proposta de delimita~ao da Area de
Reabilita~ao Urbana (ARU) denominada de "Parque das Na~oes" e a
abertura do periodo de discussao publica do respetivo projeto de Opera~ao
de Reabilita~ao Urbana (ORU) sistematica, nos termos do Regime Juridico
da Reabilita~ao Urbana (RJRU).

0 RJRU, aprovado pelo Decreto-Lei n° 307/2009, de 23 de outubro, na sua
atual redavao, enquadrou a programavao e execu~ao da reabilita~ao urbana
em torno dos conceitos de "Area de Reabilitavao Urbana" (ARU) e de
"Opera~ao de Reabilitavao Urbana" (ORU), que no caso vertente, sendo
sistematica, e enquadrada por urn Programa Estrategico de Reabilita~ao
Urbana (PERU).
Nos termos da Estrategia de Reabilita~ao Urbana 2011-2024 e delimitada,
para cada ORU sistematica a lan~ar, a correspondente ARU, que sera ao
mesmo tempo destacada da atual Area de Reabilita~ao Urbana de Lisboa,
por forma a fazer coincidir cada opera~ao de reabilitavao urbana, com a
respetiva area de reabilitavao urbana.
A delimita~ao das ARU, fundamental a aprova~ao das ORU, e da
competencia da Assembleia Municipal, sob proposta da Camara Municipal.
A presente proposta de delimitavao da ARU do Parque das Na~oes implica
fundamenta~ao e, nessa medida, reune-se na proposta a informavao
legalmente exigida ao abrigo da lei n. 0 32/2012 de 14 de agosto, a saber: a)
A memoria descritiva e justificativa, que inclui os criterios subjacentes a
delimitavao da area abrangida e os objetivos estrategicos a'prosseguir; b) A
planta com a delimitavao da area abrangida e c) 0 quadro dos beneficios
fiscais associados aos impastos municipais.
Lisboa.pt 1tel808 20 32 321 e-mail municipe@cm-lisboa.pt
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0 ato de aprovac;ao da delimitac;ao de ARU, que integra os elementos
suprarreferidos, e publicado atraves de Aviso na 2.a serie do Diario da
Republica e divulgado na pagina eletr6nica do Municipio.
Simultaneamente, com o envio para publicac;ao do aviso referido, a Camara
Municipal remete ao Institute da Habitac;ao e da Reabilitac;ao Urbana (IHRU)
o ato de aprovac;ao da delimitac;ao da area de reabilitac;ao urbana.
0 objetivo da delimitac;ao da ARU e correspondente ORU sistematica
decorre da necessidade de implementar uma soluc;ao integrada e alavancar
mecanismosque conduzam areabilitac;ao concertada do espac;o publico e a
regenerac;ao das malhas urbanas existentes em presenc;a.
Apesar de infraestruturada, a area da ARU/ORU Parque das Nac;oes
corresponde a urn conjunto de parcelas expectantes, dispostas ao Iongo
das vias existentes - Rua Padre Abel Varzim, Rua Conselheiro Lopo Vaz e
Rua Padre Joaquim Alves Correia - e que confinam com edificado existente
de configurac;ao em banda a norte e nascente, de baixa densidade (com a
implantac;ao de moradias isoladas) a poente, e com volumetrias de maior
expressao a sui. Enquanto area de transic;ao volumetrica e tipo-morfol6gica,
a area em causa corresponde a necessidade de articulac;ao e de dialogo
entre escalas divergentes, a premencia de rematar urn espac;o publico
desqualificado e obsoleto e tambem proceder ao reforc;o da coesao
territorial, introduzindo os usos de comercio e de equipamento, e
incentivando a populacao a viver e usufruir o espac;o publico.
Com esta delimitac;ao e operacionalizac;ao da reabilitac;ao urbana
sistematica, pretende-se aumentar a qualidade de vida dos residentes
atuais, atraves de operac;oes que visam mitigar vulnerabilidades sociais e
aumentar a qualidade do espac;o construido e do espac;o publico e,
simultaneamente, criar condic;oes para a revitalizac;ao do tecido econ6mico
e social, atraves da colmatac;ao urbanistica e aproveitamento sustentavel do
terreno expectante com a consequente fixac;ao de nova populac;ao
residente.
0 objetivo proposto reconhece e reforca a complementaridade entre a
prioridade de reabilitac;ao do patrim6nio da cidade, respetiva regenerac;ao
do seu tecido econ6mico e social e a captac;ao de novas habitantes para a
cidade. A proposta enquadra-se em diversos instrumentos estrategicos e de
gestao territorial, e contribui para a prossecuc;ao das estrategias enunciadas
para o Municipio de Lisboa.
De acordo com o artigo 16.0 do RJRU, a aprovac;ao de uma ORU
sistematica pressupoe a elaborac;ao de urn Programa Estrategico de
Reabilitac;ao Urbana (PERU), nos terrnos do art.0 33.0 RJRU, orientador das
operacoes de reabilitayao urbana previstas.
0 RJRU estabelece o conteudo substancial do PERU, apresentado nos
Termos de Referenda desta proposta e de acordo como disposto no artigo
33. 0 do RJRU. Assim sao fixados os seguintes objetivos: (1) Fixar novos
habitantes; (2) Colmatar e cerzir o territ6rio; (3) Revitalizar o espac;o publico;
(4) Melhorar as condic;oes de seguranca. salubridade e sustentabilidade
ambiental das habitac;oes existentes; (5) lncrementar a acessibilidade local;
(6) Diminuir a percec;ao de inseguranc;a.
Na prossecuc;ao destes objetivos especificos da ORU sistematica do
Parque das Nac;oes, estabelecem-se quinze medidas que compoem
operac;oes de reabilitac;ao urbana a implementar, a saber: (1) Construc;ao de
habitac;ao; (2) Alocac;ao de habitac;ao a familias de rendimentos interrnedios
no ambito do Programa Renda Acessivel; (3) Realinhamento e
reperfilamento da Rua Padre Abel Varzim; (4) lmplementac;ao de espac;os
verdes arborizados nos espac;os intersticiais do edificado previsto a sui da
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Rua Padre Abel Varzim; (5) Reperfilamento da Rua Carlos Daniel; (6)
Construcao de percurso cicli:wel ao Iongo do eixo da Rua Carlos Daniel; (7)
Encontro viario e pedonal entre a Rua Carlos Daniel as ruas que ladeiam a
Escola Basica Infante D. Henrique; (8) Arborizacao e valorizacao
paisagistica no entorno da Rua Carlos Daniel; (9)Transformacao das vias
do Bairro do Oriente em arruamentos de circulacao exclusiva a moradores,
e adocao de medidas que privilegiem a sua apropriacao e vivencia pela
populacao; (10) Prolongamento a sui da Rua Padre Abel Varzim ate ao
entroncamento com a Rua Conselheiro Lopo Vaz; (11) Valorizacao do
espayo publico envolvente ao Largo Ramada Curto e a Piscina do Oriente;
(12) Reordenamento e requalificacao dos interiores de quarteirao do Bairro
do Casal dos Machados; (13) Criacao de uma barreira natural de protecao
marginal a Avenida Infante Dom Henrique e de urn corredor verde de
recreio e lazer, a poente do Bairro do Oriente; (14) Reordenamento do
cruzamento entre a Rua Conselheiro Lopo Vaz com a Via Reciproca e
enquadramento paisagistico dos espacos verdes adjacentes; (15)
Reabilitacao do edificio de habitacao correspondente ao Lote 7 do Bairro da
Quinta das Laranjeiras. 0 prazo de execucao das acoes propostas para a
ORU do Parque das Nacoes e de 10 anos.
As operacoes urbanisticas que se enquadram nas acoes de reabilitacao
urbana previstas serao executadas por iniciativa da entidade gestora,
conforme o disposto na alinea b), do n.0 1 do artigo 11.0 do RJRU.
A execucao das respetivas operacoes de reabilitacao urbana podera
desenvolver-se atraves de execucao direta pela entidade gestora, o
Municipio de Lisboa, sem prejuizo de, paralelamente, determinadas acoes
ja identificadas poderem vir a ser desenvolvidas por entidades terceiras, em
concertacao com a entidade gestora, nomeadamente: Junta de Freguesia
do Parque das Nacoes; a Sociedade de Reabilitacao Urbana, Lisboa
Ocidental (SRU) e a Gestao do Arrendamento da Habitacao Municipal de
Lisboa (Gebalis).
Excetuam-se as operacoes de reabilitayao urbana sistematica que se
inscrevem na Unidade de lntervencao da Operacao de Renda Acessivel
(UIORA), as quais sao executadas atraves de parcerias com entidades
privadas, atraves da concessao da reabilitacao, prevista na alinea a), do n. 0
2, do artigo 41. 0 do RJRU, cumprindo as disposicoes previstas no artigo 42.0
do mesmo diploma legal.
Face ao exposto, considera-se que estao reunidas as condicoes para (i)
aprovar a delimitacao da ARU do Parque das Nacoes, fundamentada na
memoria descritiva, que se encontra acompanhada da planta com a
delimitacao da area abrangida e dos beneficios fiscais associados aos
impostos municipais, nos termos dos n°s 1 e 2 do artigo 13.0 do RJRU, (ii)
determinar a abertura do periodo de discussao publica para o projeto de
ORU do Parque das Nacoes e (iii) determinar o envio do projeto de ORU
para o IHRU.

Aconsideracao superior,
A Tecnica

(Sandra Lima (DMU/DP/DPT))
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1.

INTRODU~AO

Com a genese da "Expo '98", ocorrida em 1992 atraves da aprova~ao da candidatura de Lisboa
(1) pelo Bureau International des Expositions, surgiu a oportunidade de reconverter a zona
oriental da cidade. Com este ponto de partida, e ja considerando a necessidade de localizar um
interface de transportes e o eixo correspondente

asegunda travessia do Tejo, foi desenvolvido

um estudo demonstrative da edificabilidade do territ6rio em questao. Esta abordagem, levada
a cabo pelos arquitetos Manuel Gra~a Dias e Egas Jose Vieira, materializou-se numa proposta
de ocupa~ao formal, ao Iongo de quase Skm de margem fluvial. A cedencia, por parte da
Administra~ao

do Porto de Lis boa, de um conjunto de parcelas junto ao rio, constituiu, a par da

decisao polftica de despoluir e reconverter em solo urbana parte integrante da Plataforma
logfstica de Lisboa, a alavancagem do arranque de toda a opera~ao urbana que viria a gerar o
Parque das Na~oes.

0 conceito da

reaproxima~ao

da parte oriental de Lisboa cidade ao Tejo - erradicando

instala~oes insalubres e perigosas, tais como o matadouro municipal, a refinaria da Petrogal,

ou, ainda, armazens e sucatas militares- come~ou, progressivamente, a integrar instrumentos
de gestao urbanfstica: 0 PROTAML (1993) preconizava, para a margem oriental de Lisboa, uma
atitude de reabilita~ao urbana; o POZOR (1990-1994) defendia o incremento da rela~ao entre o
Porto de Lisboa eo resto da cidade; eo PEC (1993-1994) estipulava o arco ribeirinho enquanto
uma das quatro areas estrategicas de estrutura~ao da ddade. Priorizado o dialogo entre a
cidade e rio, foi delimitada e definida a "Area Crftica de recupera~ao e Reconversao
Urbanfstica" pelo Decreto-Lei 16/93, e ainda no mesmo ano sao estipuladas as competencias
em materia de ordenamento do territ6rio pelo Decreto-lei 354/93, viabilizando-se a
elaborac;ao do Plano de Urbanizac;ao e dos seis pianos de pormenor que viriam a definir a Expo.
Mas apesar da emblematica e exemplar reconversao efetuada - notavel tambem pelo facto do
territ6rio abranger, inicialmente, os concelhos de Lisboa e de Loures, com polfticas territoriais
forc;osamente diferentes - constatou-se existirem descontinuidades e disrup~oes nas zonas
confinantes com o polfgono do Parque das Na~oes, com especial enfoque no lado poente. Com
efeito, do intenso desenvolvimento urbanfstico e da celere implementa~ao de infraestruturas
viarias decorreu uma previsfvel dificuldade em reajustar, em tempo util, os tecidos urbanos preexistentes como Moscavide, Olivais Velho e Cabo Ruivo, aos novos paradigmas de um
urbanismo contemporaneo.

1

Com base no "Plano Diretor Preliminar" , elaborado pelos Arquitetos Jose Lamas e Carlos Duarte, no seguimento do Concurso de ldeias

para a Renova~ilo da Zona Rlbeirinha, promovido pela Associa~ao dos Arquitetos.
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Figura 1:
Aspeto da area de intervenyao e zona
envolvente, em regislo fotografico que
precede os trabalhos de urbaniza9ao e
de edifica9ao do Parque das Na96es,
bem como a implementa~ao dos
sistemas viario e ferroviarios atuais.

A area envolvente

a Rua Conselheiro Lopo Vaz, localizada entre o bairro de Olivais Velho e a

linha ferrea - visualmente conectada com o rio, com o

skyline do Parque das

Na~oes

e com a

Gare do Oriente - constitui um dos tecidos urbanos que aguardam por colmata~ao e onde o
espa~o publico permanece desqualificado, enquanto consequencia direta do desenvolvimento

assimetrico da zona oriental de Lisboa.
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2.

ENQUADRAMENTO LEGAL

A delimita~ao de Areas de Reabilita~ao Urbana (ARU) e as respetivas Opera~oes de Reabilita~ao
Urbana (ORU), simples ou sistematicas, sao enquadradas pelo Regime Juridico da Reabilita~ao
Urbana (RJRU), aprovado pelo DL n.!! 307/2009 de 23 de outubro, na sua atual reda~ao.
0 RJRU assume particular importancia na requalifica~ao e revitaliza~ao urbana: No intuito de

responder e de se adaptar as novas realidades, a primeira

altera~ao

a este regime juridico,

operada pela Lei n.!! 32/2012, de 14 de agosto, veio simplificar os processos de cria~ao de areas
de

reabilita~ao

urbana, consagrando agora a possibilidade de fasear esse procedimento. 0 RJRU

atualmente em vigor permite aprovar a delimita~ao de ARU's sem ser em simultaneo com a
aprova~ao

da ORU's (conforme o disposto nos n.!!s 2 e 3 do artigo 7.!!), impondo, no entanto,

urn prazo de caducidade de 3 anos se nao for aprovada a correspondente opera~ao de
reabilita~ao

(artigo 15.!!). A aprova~ao da delimitac;:ao de ARU passa, assim, a poder ter Iugar em

momento anterior a aprovac;:ao das ORU a desenvolver nessas areas, sem prejuizo da
admissibilidade da sua aprovac;:ao simultanea. 0 Municipio pode, nesta medida, aprovar, num
mesmo momento, uma ou varias delimitac;:oes de ARU, em consonancia com a diversidade
urbanistica, econ6mica, social, cultural e ambiental das varias parcelas do seu territ6rio, com
vista a posterior aprova~ao das ORU a efetuar nas areas delimitadas.
A delimitac;:ao das ARU, essencial a aprovac;:ao das ORU, e da competencia da Assembleia
Municipal, sob proposta da Camara Municipal. A proposta de delimitac;:ao de uma area de
reabilitac;:ao urbana implica fundamentac;:ao, reunindo o presente documento a informac;:ao
legalmente exigida ao abrigo da lei n.!! 32/2012 de 14 de agosto:
a) A memoria descritiva e justificativa, que inclui

OS

criterios subjacentes a delimita~ao da area

abrangida e os objetivos estrategicos a prosseguir;
b) A planta com a delimitac;:ao da area abrangida;
c) 0 quadro dos beneficios fiscais associados aos impostos municipais.
0 ato de aprovac;:ao da delimitac;:ao de ARU, que integra os elementos suprarreferidos, e

publicado atraves de Aviso na 2.;! serie do Diario da Republica e e divulgado na pagina
eletr6nica do Municipio. Simultaneamente, com o envio para publicac;:ao do aviso referido no
numero anterior, a camara municipal remete ao lnstituto da Habitac;:ao e da Reabilitac;:ao
Urbana {IHRU) o ato de aprovac;:ao da delimitac;:ao da area de reabilitac;:ao urbana.
Atraves da Deliberac;:ao n.!! 11/AML/2012, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, na sua
reuniao de 20 de marc;:o de 2012, a Area de Reabilitac;:ao Urbana de Lisboa, com a
fundamentac;:ao constante da Estrategia de Reabilitac;:ao Urbana 2011-2014 e a 31 de julho de
2015 (Aviso n.!! 8391/2015) procedeu a alterac;:ao daquela area com o objetivo de estender a
sua aplicac;:ao a outras areas da Cidade.
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Nos termos da Estrategia de
sistematica a

lan~ar,

Reabilita~ao

Urbana 2011-2024, e delimitada, para cada ORU

a correspondente ARU, que sera ao mesmo tempo destacada da atual

Area de Reabilita~ao Urbana de Lisboa, por forma a fazer coincidir cada opera~ao de
reabilita~ao,

simples ou sistematica, com a respetiva area de

A presente proposta preve uma

delimita~ao

reabilita~ao.

especifica da ARU coincidente com os limites da

ORU, sendo abrangida, em toda a sua extensao, pela ARU da cidade atualmente em vigor. Esta
situa~ao

Na~oes"

sejam desde ja

interven~oes

e investimentos

permite que os limites da ORU Sistematica "Parque das

delineados, com vista a congregar, nessa area, um conjunto de

integrados, nos termos de uma estrategia previa, assegurando a salvaguarda do patrim6nio
edificado e o desenvolvimento sustentavel do respetivo territ6rio. Enquadrada por estas
premissas e dando resposta

agrave crise da habita~ao que atingiu o pafs e a cidade de lisboa,

procedeu-se, oportunamente,
Na~oes,

a conce~ao

da

Opera~ao

de Renda Acessfvel do Parque das

formalizada enquanto loteamento municipal pelo processo n.!! "39/URB/2017".

Figura 2: Simula9ao perspetica das volumetrias propostas em sede de loteamento municipal, com arranjos exteriores

Pela sua area e objeto - que visam, genericamente, a rearticula~ao de tecidos urbanos
existentes atraves da
espa~o

implanta~ao

de novas volumetrias, a par da

requalifica~ao

integrada do

publico e do edificado - o loteamento em causa e a sua envolvente proxima

enquadram-se enquanto ORU Sistematica.
lmporta, neste ambito, referir que uma ORU sistematica corresponde, de acordo com o
disposto no artigo 8!! do RJRU, a uma
area, dirigida ao edificado e
publico- vias,
revitaliza~ao

espa~os

interven~ao

integrada de

reabilita~ao

urbana de uma

a qualifica~ao das infraestruturas, dos equipamentos e do espa~o

verdes e demais areas de

utiliza~ao

coletiva - visando a requalifica~ao e

do tecido urbano, associada a um programa de investimento publico, conceito

preconizado pela Estrategia de

Reabilita~ao

Urbana da cidade de Lisboa.

Apesar de infraestruturada, a "ORU Parque das

Na~oes"

corresponde a um conjunto de

parcelas expectantes, dispostas ao Iongo das vias existentes - Rua Padre Abel Varzim, Rua
Conselheiro Lopo Vaz e Rua Padre Joaquim Alves Correia - e que confinam com edificado
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existente de
implanta~ao

configura~ao

em banda a norte e nascente, de baixa densidade (com a

de moradias isoladas) a poente, e com volumetrias de maior expressao a sui.

For~osamente

encaravel enquanto area de transi~ao volumetrica e tipo-morfol6gica, a area em

causa correspondem a necessidade de
espa~o

premencia de rematar urn

articula~ao

e de dialogo entre escalas divergentes, a

publico desqualificado e obsoleto, e ainda o

refor~o

da

coesao territorial, introduzindo os usos de comercio e de equipamento, e incentivando a
popula~ao

a viver e usufruir o espa~o publico.

0 presente projeto de ORU, cuja

aprova~ao

e da competencia da Assembleia Municipal sob

proposta da Camara Municipal, e remetido ao IHRU para emissao de parecer nao vinculativo e
submetido a discussao publica. Assim, apenas nessa fase, o projeto da ORU sera enviado ao
IHRU para emissao de parecer e submetido a discussao publica.
Segundo o artigo 16.2 do RJRU, a aprova(;ao de uma ORU sistematica pressupoe a
Reabilita~ao

de urn Programa Estrategico de
orientador das opera~oes de
0 Regime Jurfdico da
Reabilita~ao

reabilita~ao

Reabilita~ao

elabora~ao

Urbana (PERU), nos termos do art.!! 33.!! RJRU,

urbana previstas.

Urbana estabelece o conteudo substancial do Programa de

urbana (PERU), apresentado no capitulo 9 desta proposta. De acordo com o

disposto no artigo 33.!! do RJRU, este documento devera:
Apresentar as
reabilita~ao

op~oes

revitaliza~ao

estrategicas de reabilita(;ao e de

urbana, compatfveis com as

Estabelecer o prazo de execu~ao da

op~oes

opera~ao

da area de

de desenvolvimento do municipio;

de

reabilita~ao

urbana;

Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na

execu~ao

da

opera~ao

de reabilita~ao urbana;
Estabelecer o programa da opera(;ao de

reabilita~ao

urbana, identificando as

a~oes

estruturantes de reabilita(;ao urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que
tern por objeto os ediffcios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os
urbanos e verdes de

utiliza~ao

coletiva, e as atividades econ6micas;

Determinar o modelo de gestao da area de
respetiva

opera~ao

de

espa~os

reabilita~ao

reabilita~ao

urbana e de execu(;ao da

urbana;

Apresentar urn quadro de apoios e incentives as

a~oes

pelos proprietarios e demais titulares de direitos e propor

de reabilita(;ao executadas
solu~oes

de financiamento

das a~oes de reabilita(;ao;
Descrever urn programa de investimento publico onde se discriminem as a(;oes de
opera~ao;

iniciativa publica, necessarias ao desenvolvimento da
Definir o programa de financiamento da

opera~ao

incluir uma estimativa dos custos totais da

de

execu~ao

reabilita~ao

da

opera~ao

urbana, o qual deve
ea

identifica~ao

das

fontes de financiamento;
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ldentificar, caso nao seja o municipio a assumir diretamente as
reabilita~ao

gestora da area de

urbana, quais

OS

fun~oes

de entidade

poderes que sao delegados na

entidade gestora, juntando c6pia do ato de delega~ao praticado pelo respetivo 6rgao
delegante, bern como, quando as
uma sociedade de

reabilita~ao

fun~oes

de entidade gestora sejam assumidas por

urbana, quais os poderes que nao se presumem

delegados;
elabora~ao,

Mencionar, se for o caso, a necessidade de
reabilita~ao

de pormenor de

revisao ou

altera~ao

de plano

urbana e definir os objetivos especlficos a prosseguir

atraves do mesmo.
As ORU's sao coordenadas por uma entidade gestora, que pode ser o Municipio ou uma

a gestao

sociedade de

reabilita~ao

urbana, sempre que o seu objeto social seja exclusive

opera~oes

reabilita~ao

urbana, conforme o disposto no artigo 9.2 do RJRU. Por sua vez a

execu~ao

ou

de

de

de ORU sistematicas pode ocorrer por iniciativa dos particulares e execu~ao particular

execu~ao

execu~ao

em

administra~ao

conjunta, ou par iniciativa das entidades gestoras, na qual a

podera ser realizada diretamente pela entidade gestora, atraves de

administra~ao

conjunta, ou atraves de parcerias com entidades privadas, conforme o disposto no artigo 11.2
do RJRU.
A execu~ao em parceria com entidades privadas pode ser concretizada atraves de concessao da
reabilita~ao

ou de contratos de

reabilita~ao

interven~ao

exigindo ser enquadradas em unidades de
seja urn plano de pormenor de
A

aprova~ao

de

opera~ao

de

reabilita~ao

reabilita~ao

urbana, conforme o disposto no artigo 42.2,
ou, caso o instrumento de

aprova~ao

urbana, em unidades de execu~ao.

urbana e publicada atraves de aviso na

2.~

serie do

Diario da Republica e divulgado na pagina eletr6nica do municipio (artigo 17!! do RJRU). A
aprova~ao

de uma

opera~ao

os poderes e instrumentos de

de

reabilita~ao

execu~ao

urbana sistematica permitira a

aplica~ao

de todos

previstos no RJRU.

Ap6s a aprova~ao da ORU sistematica, a respetiva entidade gestora deve elaborar anualmente
urn relat6rio de
submetido

monitoriza~ao

de

opera~ao

reabilita~ao

de

em curso, o qual deve ser

a aprecia~ao da assembleia municipal e deve, a cada 5 anos, submeter a aprecia~ao

da assembleia municipal urn relat6rio de

avalia~ao

se for caso disso, de uma proposta de

altera~ao

da

execu~ao

dessa

opera~ao,

acompanhado,

do respetivo instrumento de

programa~ao

(artigo 202 do RJRU).
Para a ARU proposta, propoe-se a aprova~ao de uma ORU sistematica gerida pelo Municipio de
Lisboa atraves de
concessao de
da

opera~ao

execu~ao

reabilita~ao

direta e de parceria com entidades privadas atraves do modelo de

urbana para a unidade de

de Renda Acessfvel do Parque das

interven~ao

em que se preve a realiza~ao

Na~oes.
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DELIMITA~AO E BREVE CARACTERIZA~AO DA AREA DE INTERVEN~AO

3.

Localizada na Freguesia do Parque das
Esta~;ao

Na~;oes,

confina a sui com o terminal rodoviario da

do Oriente, a este com a ferrovia, a norte com o tecido urbano existente e, a oeste,

com a Avenida Infante D. Hen rique.

Figura 3: Ortofotomapa da localizagao da ORU sistematica do Parque das Nag6es, a sombreado bran co
respetiva ARU, a tracejado.

Totalizando aproximadamente llha, a ORU Parque das

Na~;oes

e da delimitagao da

abrange, a noroeste, parte do

Bairro Municipal do Casal dos Machados, gerido pela Gebalis e construfdo entre 1993 e 1997 no
ambito do Plano de

lnterven~ao

a Medio Prazo (PIMP), a poente da Rua Vasco da Gama

Rodrigues e, a sudoeste, o conjunto de moradias isoladas tambem conhecidas por Bairro do
Oriente, ladeadas pelas Ruas Carlos Daniel e Mario Viegas. Integra, ainda, o tecido urbano
envolvente ao

tro~;o

nascente da Rua Conselheiro Lopo Vaz, e os terrenos expectantes a sui da

Rua padre Abel Varzim, para onde se preve a

realiza~ao

da

Opera~ao

de Renda Acessfvel do

Parque das Na~oes, no loteamento correspondente ao processo n.!! "39/URB/2017".
Apesar de se localizar na proximidade de urn dos mais relevantes polos urbanos da cidade de
Lisboa,

ocupa~ao

na area da ORU e caracterizada por uma diversidade morfo16gica pautada por

roturas visuais, barreiras ffsicas e tecidos fragmentados e pouco qualificados penalizam a
qualidade do ambiente construfdo, da vivencia e da coesao urbana.
No sentido resolver parte dos problemas afetos a esta area, o loteamento municipal
39/URB/2017 define as quatro novas volumetrias a implantar, com

fun~oes

de

colmata~;ao,

de

9

defini~ao

de usos, de

transi~ao

configurando urn sistema de
habita~ao,

de escala e de

pra~as

de todo o

espa~o

publico,

articuladas com zonas verdes e jardim publico, edificios de

comercio e urn novo equipamento de

Figura 4: Limite,

uniformiza~ao

a cor encarnada, do loteamento municipal n 2

utiliza~ao

coletiva.

39/URB/2017, sobre Ortofotomapa.
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CARACTERIZA~AO SOCIAL E URBANA

4.

ldentifica~ao

dos tecidos s6cio urbanos no interior dos quais se insere a area

territorial em proposta de ARU I ARU Parque das Na~oes.
A area em proposta de ARU

I

ORU Parque das Na~oes corresponde a urn micro territ6rio que

sociologicamente nao apresenta nenhuma caracteristica. Contudo no interior do trapezio
limitado pelas vias, rua Joao Pinto Ribeiro a norte, a avenida Aquilino Ribeiro Machado a sui, o
eixo ferroviario a este e a avenida Infante Dom Henrique a oeste, podemos identificar seis (6)
micros tecidos sociologicamente pertinentes no plano de ocupac;ao residential, bern como a
sua hist6ria e morfologia urbana de implantac;ao.
A via ferrea e urn obstaculo intransponfvel, a ferrovia encontra-se na proximidade do terminal
ferroviario do Oriente e a sua "fronteira" sui corresponde ao mais importante interface de
transporte publico de passageiros, ferroviario, rodoviario e metropolitano da cidade de Lisboa,
sendo igualmente o elo de ligac;ao com o novo territ6rio urbane do Parque das

Na~oes.

Todos os micro tecidos, que se encontram atualmente integrados na nova freguesia do Parque
das

Na~oes

(2013), pertenciam

afreguesia de Santa Maria dos Olivais e sera esta a freguesia de

insen;ao a usar para efeitos de compreensao do comportamento demogratico longitudinal
(informa~ao

censitaria de 2001 e 2011). A presente caracterizac;ao s6cio demogratica serve

sobretudo como explicitac;ao da tendencia demogratica entre 2001 e 2011 nos tecidos s6cio
urbanos identificados, visto que atualmente decorre o novo apuramento censitario (2021) e
dara o atual retrato da ocupac;ao residencial.

A estrada de Moscavide (1) estrutura o tecido s6cio urbano de ocupac;ao mais antigo, limitado
pela ferrovia desde 1856. Aquela via antiga foi congregando uma ocupac;ao residencial de cariz
operario como sao exemplo as ainda existentes vilas Gouveia, a vila Alzira, atualmente em
ruina, edificac;ao residencial que se foi renovando mas mantendo urn caracter de
popular.

E no

comerciais e

habita~ao

tro~o da Estrada de Moscavide que se encontram a maioria das instala~oes

presta~ao

de

servi~os

do "trapezio", poder-se-ia dizer que corresponde ao centro

dinamico deste territ6rio rna is vasto, congregando os residentes dos diferentes bairros.
0 conjunto das vilas, juntamente com a vila Margarida, situada na Rua Conselheiro lopo Vaz
encontravam-se ja identificadas nas primeiras listas de Patios e Vilas de Lisboa, existentes antes
de 1930, na planta de 1911 (Silva Pinto) ja af se encontravam implantadas.
0 bairro das Laranjeiras (2), bairro de iniciativa municipal, corresponde ao segundo tecido
2

s6cio urbano. De acordo com a pequena sfntese hist6rica identificada pela GEBALIS , o terreno
da quinta das laranjeiras foi adquirido pelo municipio em 1973, para construir

habita~oes

com

o fim de realojar famflias que viviam em varios "bairros de lata" na proximidade territorial,

2

Gestae do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa.
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problema serio nos anos 60 e 70 de XX na cidade de Lisboa. A constru~ao do bairro ocorre ja
em 1976 e foi projetado pelo Gabinete Tecnico de Habita~ao (GTH)

3

.

0 bairro teve ao Iongo

dos anos algumas remodela~oes nomeadamente nos anos 90 de XX e mais recentemente, em
2015.
Para a investigadora Filipa Serpa este e um modelo de habita~ao social'1 projeto bairro", como
refere: "neste, os diversos elementos urbanos sao usados e trabalhados por forma a desenhar
um conjunto legfvel para quem o percorre. Sao projetos que, pela sua localiza~ao, estao
desligados da cidade central e que, por esse motivo, assumem uma condi~ao periferica. No
entanto, a sua linguagem formal interna e reveladora da intencionalidade da estrutura~ao e do
projeto de uma unidade residencial com identidade. Esta

ea

caracterfstica dominante e

distintiva do projeto bairro',4. De certa forma, neste barro encontra-se presente uma ideologia
de urbanismo que delineou Olivais Sui e uma parte da ocupa~ao de Chelas. 0 bairro e gerido
pela GEBALIS desde outubro de 2003 e tern sido identificado como area BIP ZIP (bairros de
interven~ao

prioritaria) desde 2010.

0 bairro Oriente (3), corresponde ao 1'bairro dos retornados" como foi identificado em 1975 e

que Filipa Serpa designa como

11

projeto emergencia". 0 bairro originariamente resultou da

emergencia de alojamento da popula~ao recem-chegada dos novos pafses africanos de
coloniza~ao

portuguesa. Tera sido um bairro de habita~oes precarias, edificado com o apoio do

IARN, que definiu o modelo de i mplanta~ao no territ6rio. Como a ele se refere a investigadora:
11

Recorrendo as experiencias classificadas como projeto aldeia, estes conjuntos de caracter

provis6rio recorrem habitualmente a habita~ao unifamiliar e as estruturas simples de
composi~ao

atraves de um eixo de simetria.

Constituem solu~oes tipo acampamento, em que imperam os fatores (e materiais) relacionados
com a simplicidade e rapidez de execu~ao. Este e o marco distintivo destes conjuntos, que se
sobrepoem a todas as restantes leituras possfveis, daf a defini~ao de projeto emergencia."

5

Em 1997 foram constitufdos 57 lotes de terreno para constru~ao de moradias unifamiliares ou
bifamiliares, apresentando-se na atualidade como um pequeno bairro de moradias e
identificado como bairro Oriente.
0 bairro do Casal dos Machados (4) corresponde a uma nova gera~ao de habita~oes de
iniciativa publica decorrente do Plano de lnterven~ao a Medio Prazo (PIMP, constru~ao iniciada
entre1993 e 1997, um modelo urbano que antecedeu os bairros municipais de iniciativa PER).

Gon~alo Antunes, 2017, Polfticas Sociais de Habita~ao (1820-2015): espa~o e tempo no concelho de
Lisboa, tese de doutoramento, Volume 1, pagina 207.

3

Filipa Serpa, 2015, Entre Habita~ao e Cidade. Lisboa, os projetos de Promo~ao Publica : 1910
Parte 3 Uma proposta de classifica~ao., tese de doutoramento, pagina 386.
5
Filipa Serpa, 2015, Entre Habita~ao e Cidade, Parte 3, pagina 369.

4

I

2010,
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Para a investigadora Filipa Serpa este e urn bairro "projeto ausencia": "caracteriza-se
fundamentalmente pela ausencia de urn conjunto de qualidades urbanas, como por exemplo
diversidade tipol6gica ou urn

espa~o

publico legfvel e confortavel, expressando no fundamental

o "cumprimento mfnimo das exigencias programaticas". Ali obedeceu-se sobretudo

aexigencia

quantitativa, construir o maior numero de fogos.
0 bairro acolheu as famflias residentes no bairro precario do Rel6gio, habita~oes precarias

existentes no terreno da Expo 98 e bairros precarios no resto da cidade.

Eda

responsabilidade

de gestao da GEBALIS desde 1996 e igualmente bairro BIP ZIP desde 2010.
0 bairro de iniciativa cooperativa FENACHE (5) resultou da mesma iniciativa publica PIMP do b!!

do Casal dos Machados, i.e. 1993-1997, respondendo ao mesmo modelo "ausencia", contudo
tendo sido uma iniciativa de cooperativa de

habita~ao

define uma

ocupa~ao

residencial com

urn perfil sociol6gico diferente que nos pareceu interessante destacar.
Por fim destaca-se urn micro tecido s6cio urbano a sui, ja na proximidade da
a

liga~ao

com os bairros dos Parque das

Na~oes,

uma zona de "Novas

Esta~ao

Oriente e

Urbaniza~oes"

(6) de

iniciativa privada. Corresponde a uma serie de ediffcios implantados no territ6rio mas sem
rela~ao

entre si e sem uma

defini~ao

de

espa~os

publicos. Neste micro tecido encontra-se a Vila

Margarida onde s6 urn ediffcio onde esta urn restaurante ainda a laborar. Ver figura n!! 1
Ha ainda que fazer referenda
atualmente em

reestrutura~ao.

a presen~a

a sudoeste da Fabrica Kores, que se encontra

A fabrica data de 1956-1957 e constitui urn ediffcio de

arquitetura industrial moderna, da autoria dos arquitetos Bento de Almeida, Vftor Palla e
engenheiro Fernandes dos Santos, considerada pelo IPPAR uma

edifica~ao

com interesse

patrimonial, embora sem classifica~ao •
6

Em sintese, no territ6rio mais vasto no interior do qual se propoe a

constitui~ao

de uma

ARU/ORU, ai se congregam, a partir dos anos 80 de XX, uma variedade de modelos urbanos,
com predominancia de tecidos socio urbanos de iniciativa publica; como descrevemos
anteriormente no territ6rio delimitado por vias rapidas ou intransponfveis, como a via-ferrea, af
se encontram o tecido antigo organico (Estrada de Moscavide), o micro tecido bairro (Quinta
das Laranjeiras), o bairro aldeia em tempo de emergencia (B!! Oriente), o bairro ausencia de
urbanidade (Casal dos Machados) e por fim o urbanismo fragmento (Novas Unidades

Residenciais). A

edifica~ao

dos varios tecidos s6cios urbanos implicou grandes movimentos

demograticos, com os realojamentos de famflias, oriundas de diversos pontos da cidade de
Lisboa, nos bairros municipais, ou urn realojamento em tempo de emergencia, no caso do
bairro Oriente, movimento demogratico que tera estabilizado no final do seculo.

lnforma~ao disponfvel
http:U www.patrimoniocultural.gov. pt /pt /patrimonio/ itinerarios/ arguitetura/ 20/.

6
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Nos primeiros 10 anos de XXI (2001 a 2011) inidou-se urn decrescimo populacional e o perfil
sociol6gico dos residentes, embora se assemelhe nos dois bairros de gestao municipal, difere
no caso das
novas

edifica~oes

urbaniza~oes,

de iniciativa cooperativa, ainda mais no caso do bairro Oriente e as

edificadas ja na fronteira sui com o Interface da

Esta~ao

Oriente. Este

ultimo introduziu no territ6rio familias com urn perfil socioecon6mico mais elevado, mais
aproximado aos novos residentes da freguesia do Parque das

Na~oes.

Sera de salientar que na opiniao de alguns moradores, de longa data no bairro da Quinta das
Laranjeiras, a proximidade com a nova zona da cidade, o Parque das

Na~oes,

trouxe

consideraveis melhorias no conforto do bairro e na maior diversidade social dos residentes,
proximidade nobilitada que diminuiu a

periferiza~ao

e

estigmatiza~ao

social na qual os bairros

tin ham sido instalados e justificou a categoriza~ao dada pela investigadora Filipa Serpa.
Apresentam-se em seguida os quadros com os principais indicadores s6cio demograticos que

a

data, s6 servem como indfcio de tendencia demogratica nos primeiros 10 anos do seculo XXI.
Os dados do tecido ORU_Parque das Na~oes sao apresentados para mera aferi~ao, nao
possuem significado sociol6gico.

14

Micro tecidos s6cio urbanos ARU I ORU Parque das Na«;5es

0

subsse~oes est

sticas_2011_ARU_ParqueN~oe

CMLJ..10CP_EDI F CIOS
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Varia~ao

Demogratica das

popula~oes

Residentes nos diversos tecidos e

principais caracteristicas dos residentes
Como ja foi avan~ado, houve uma diminui~ao de residentes no primeiro decenio de XXI, em
contra ciclo do movimento demogratico na freguesia dos Olivais nomeadamente, onde houve
urn crescimento demogratico.

Ecompreensfvel

a perda populacional de residentes na Estrada

de Moscavide tendo em conta a reestrutura~ao urbanfstica naquele pequeno territ6rio e
tambem o facto de ser urn tecido s6cio urbano antigo. Embora a taxa de ocupa~ao residencial
seja consideravelmente elevada em todos os bairros de iniciativa e gestao municipal, em media
na ordem dos 87%, houve uma perda de residentes na ordem dos quase 25% no bairro das
Laranjeiras. Presume-se que tenha alterado a composi~ao familiar, cujo tamanho das famflias
tenha diminufdo.
Na verdade o quadro das tipologias familiares nos bairros de iniciativa e gestao municipal ate

2011 mostravam que nestes o tamanho medio das famflias era consideravelmente mais
numeroso do que nos bairros de residencia para os grupos socials das classes medias como S.
Domingos de Benfica ou Lumiar. Enquanto nestas ultimas freguesias o tamanho medio das
famflias era em 2011, respetivamente de 2,19 e 2,36 pessoas por agregado, verifica-se que no
bairro do Casal dos Machados e mesmo na cooperativa FENACHE o tamanho medio e
consideravelmente superior, 2,9 e 2,5, enquanto no bairro das Laranjeiras as famflias tendiam a
ser menos numerosas. (ver quadros n!! 1 e n!! 2)
Como seria de esperar, em 2011 o mico tecido das Novas Urbaniza~oes apresentava o maior
vitalismo demogratico com uma consideravel popula~ao residente equilibrada, uma forte taxa
de presen~a de popula~ao a trabalhar e uma baixa taxa de residentes reformados.
Pelo contr;kio, quase metade das famflias residentes quer na Estrada de Moscavide, quer no

bairro das Laranjeiras tinha pelo menos urn residente senior.
Em conjunto com o micro tecido das Novas

Urbaniza~oes,

quer a cooperativa FENACHE, quer o

bairro do Casal dos Machados presentavam bons inicies de sustentabilidade, i.e., detinham em

25011 urn peso consideravel de residentes em idade ativa, contudo a taxa de desemprego no
bairro do casal dos Machados era muito elevada, cerca de 16%.
0 pequeno bairro de moradias do Oriente apresentava algumas fragilidades sociais em 2011
pois aliado a algum envelhecimento, uma parte dos seus residentes em 2011 em idade ativa
encontravam-se desempregados, cerca de 10%, uma taxa superior

a do bairro das Laranjeiras,

onde serias expectavel uma percentagem mais elevada dada a hist6ria passa dos realojamentos
daquele bairro. (ver quadro n!! 3 e n!! 1)
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lmporta ainda salientar o quadro da escolaridade dos residentes nos diferentes tecidos,
nomeadamente a tendencia e peso da escolaridade superior. Este e um bom indicador que
expressa

alguma

melhoria

nos

atributos

gerais

dos

residentes

longitudinalmente (as taxas de varia~ao entre decadas censitarias) e a sua

quando

destacado

diferencia~ao

interna

entre os residentes, nos diversos tecidos s6cio urbanos.
Pode dizer-se que quanto maior
nobilita~ao

e o peso da escolaridade dos residentes tanto mais provavel a

social do micro tecido em questao.

Mais de metade dos residentes nas Novas

Urbaniza~oes

detinha escolaridade superior em

2011, 51%, em contraste forte com o peso daquele nfvel de ensino nos restantes micro tecidos.
A estrada de Moscavide e a cooperativa FENACHE em 2011 detinham apesar de tudo um certo
peso de residentes com escolaridade superior, em crescimento expressive nos residentes da
cooperativa.
Os residentes nos restantes bairros tinham uma escolaridade muito baixa, o peso da
escolaridade superior

e muito baixo, nomeadamente no bairro do Casal dos Machados onde s6

1,5% dos residentes detinha aquele nivel. A percentagem razoavel de estudantes a frequentar o
ensino superior em 2011 quer no micro tecido da Estrada de Moscavide, quer na cooperativa e
popula~oes.

mesmo no bairro Oriente indiciam uma melhoria da escolaridade das

(ver quadro

n!!4)

Por fim pareceu interessante destacar o peso da propriedade residente e a trajet6ria
longitudinal deste indicador socio demogratico.
Como expectavel a propriedade residente e maioritaria na cooperativa FENACHE, perto de 90%
dos residentes, um peso semelhante no micro tecido das Novas

Urbaniza~oes.

No bairro

Oriente e na Estrada de Moscavide em 2011 mais de metade dos residentes era proprietario
das suas

habita~oes,

cerca de 60%.

Nos bairros de iniciativa e gestao municipal a maioria dos residentes sao arrendatarios, e de
acordo com a informa~ao da GEBALIS o valor medio dos arrendamentos e da ordem dos 60,53€
mensa is na Quinta das Laranjeiras e de 85,93€ no Casal dos Machados

7

•

A propriedade residente no territ6rio, o "trapezio" em analise, permite talvez perceber o
impacto da crise da
bancarios, pois, com

habita~ao

exce~ao

e da perda de capacidade para garantir os emprestimos

do micro tecido das Novas

Urbaniza~oes,

a propriedade residente

diminuiu justamente nos micro-tecidos com maior peso de proprietaries e ainda em contra ciclo

7

Ver:
https://www.gebalis.pt/ SiteCollectionDocuments/ Moradores/ Dados Bairros/Norte%200rientai/Quinta%
20das%20Laranjeiras.pdf#search=bairro%20da%20quinta%20das%20iaranjeiras e
https://www .gebalis. pt/SiteCollectionDocuments/Moradores/Dados_ Bairros/Norte%200rientai/Casal%20
dos%20Machados.pdf#search=casal%20dos%20machados
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da tendencia dominante na cidade, que apontava ainda para um crescimento de proprietaries
residentes. 0 bairro Oriente nomeadamente perdeu um peso razoavel de proprietaries, tendo
havido uma mudan~;a para a solu~;ao de arrendamento . (ver quadro n!!S).
8

Em slntese, o territ6rio onde se se insere a ARU /ORU Parque das Na~;oes em proposta,
encontra-se em decrescimo residencial e apresenta algumas debilidades sociais, como algum
envelhecimento, no tecido antigo da Estrada de Moscavide e bairro das Laranjeiras, uma
acentuada taxa de desemprego no bairro do Casal dos Machados, nas Laranjeiras e tambem no
bairro Oriente.
A prevalencia de uma escolaridade baixa nos dois bairros sociais mas igualmente no bairro da
cooperativa e no pequeno bairro de moradias nao protege contra o desemprego e acesso a
trabalho com melhores

remunera~;oes.

Em vantagem no territ6rio a

presen~;a

de algum vitalismo demogratico nos bairros, mesmo na

quinta das Laranjeiras.
E par fim, apesar de ser expressiva a desloca~;ao da propriedade residente em favor do
arrendamento, a sua ocorrencia acentuada em 2011 nos quatro tecidos residenciais (Estrada de
Moscavide, Bairro Oriente, Cooperativa FENACHE e Novas
solidifica~;ao

Urbaniza~;oes)

e favoravel

a

do enraizamento e sociabilidade local, que permita contrariar a falta de

urbanidade presente no bairro do casal dos Machados ou o desligamento entre os diferentes
micros tecidos, sobretudo junto do bairro Oriente e Novas
deixado pela

desocupa~;ao

Urbaniza~;oes

ou no vazio territorial

das vilas aqui ainda sediadas.

Sera interessante estudar a evolu~ao do indicador socio demografico com a informac;ao censitaria de
2021.

8
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Cl_l - Quadro Slntese das principais variaveis demograticas da ARU/ORU do Parque
das Na~oes e dos tecidos s6cio-urbanos na vizinhan~a.
Alojamentos

Ediffcios

Famflias

Familia res

Popula~ao

Varia~a

Residente

oda
popula

cliisslcos com
fun~ao

Areas Urbanas

~ao

residential

20012011

N
ORU_Parque das

Na~i:ies

% freg"

1134

N

N

N

85

966

2 651

%freg

8

%
-7,69

------

Estrada de Moscavide

572

18,4

57

480

962

14,3

Bairro das Laranjeiras

981

31,6

34

855

2080

30,8

Bairro Oriente

112

3,6

60

105

236

3,5

928

29,9

21

827

2431

36,0

-5,59

219

7,1

4

186

473

7,0

-12,89

290

9,3

17

224

567

8,4

-3,57

Bairro Casal dos
Machados
Cooperativa FENACHE
Novas

Urbaniza~i:ies

3102

Freguesia dos Olivais

10

26
088

-18,34

6 749

3 435

21132

51036

9,97

Fonte_ INE: Censos de 2001 e 2011

Corresponde a percentagem do total de alojamentos residenciais (popula~ao residente) existentes
dentro do "trapezio" definido pelas subsec~oes estatisticas na area onde se propoe a ARU ORU,
respetivamente 3 102 alojamentos e 6 749 residentes.
10
Usamos a antiga freguesia dos Olivais (Santa Maria dos Oliva is) com as subsec~i:ies estatisticas
anteriores a reorganiza~ao administrativa para poder comparar com a informa~ao censitaria de 2001
apesar dena atualidade se encontrar na nova freguesia do Parque das Na~i:ies.
9
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Q_2- Caracterfsticas principais das Famflias residentes da ARU/ORU do Parque das
Na~oes

e dos tecidos s6cio-urbanos na vizinhan~a.

Areas Urbanas

N!! de Famllias

Nil de Familias com

N!! de Famllias com

com pessoas

juvenis com< de 14

pessoas

com> de 65

anos

desempregados

Tamanh
0

anos

medio
das

familias

N

%

ORU_Parque das Na~oes

283

29,6

Estrada de Moscavide

210

Bairro das Laranjeiras

416

Bairro Oriente

40

•
•

%

N

%

N

303

31,4

211

21,8

2,7

53

11,0

40

8,3

2,0

145

17,0

137

16,0

2,4

38,1

18

17,1

21

•

2,2

267

32,3

279

33,7

249

Cooperativa FENACHE

28

20,4

43

23,1

23

12,4

2,5

Novas Urbaniza~oes

36

16,1

73

32,6

15

6,7

2,5

40,8

4872

23,1

2478

11,7

2,4

Bairro Casal dos
Machados

Freguesia dos Olivais

11

8
626

2,9

Fonte_INE: Censos de 2001 e 2011

Usamos a antiga freguesia dos Olivais (Santa Maria dos Olivais) com as subsec~oes estatisticas
anteriores a reorganiza~ao administrativa para poder comparar com a informa~ao censitaria de 2001
apesar dena atualidade se encontrar na nova freguesia do Parque das Na~oes.
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Q_3 - Quadro dos indices de vitalismo demografico dos residentes da ARU/ORU do
Parque das

Na~oes

e dos tecidos s6cio-urbanos na vizinhan~a.
(J ll

IE

13

IS1•

Na~oes

128,
9

23,7

Bairro das Laranjeiras

37,1

Bairro Oriente

46,6

Bairro Casal dos

132,
7

Cooperativa FENACHE

Tx

Tx

desempr

reform a

77,59

1

15

20,25

4,93

146,31

48,17

12,08

2,0

130,8

45,74

4,60

2,4

144,2

41,35

214,8

2,6

93,3

49,15

75,3

5,1

45,74

-

78,7

7,6

57,29

5,83

19,7

--

127,

ego

> 65

anos

Estrada de Moscavide

Machados

Tx
atividade

~ao

Areas Urbanas

ORU_Parque das

Tx
feminiza

8,48

---27,8

20,0

Novas Urbaniza~oes

216,
0

46,3

8,2

72,4

57,67

3,70

13,5

Freguesia dos Oliva is

60,6

164,9

2,6

154,7

46,4

6,4

29,4

Fonte: INE, Dados Censo 2011

a

0 fndice de Juventude corresponde "rela~ao entre a popula~ao jovem e a popula~ao idosa, definida
habitualmente como o quociente entre o numero de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os
14 anos e o numero de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por 100 {10"2) pessoas
com 65 ou mais anos)." Leia-se, no bairro Oriente para cada 100 pessoas com mais de 65 anos residiam,
em 2011 46 juvenis ate aos 14 anos.
13
Rela~ao entre a popula~ao idosa e a popula~ao jovem, significando por exemplo que nas Novas
Urbaniza~oes para cada 100 jovens entre os 0 e os 14 anos viviam em 2011 46 pessoas com mais de 65
anos.
14
0 fndice de sustentabilidade potencial {IS) e um fndice que mede a rela~ao entre a popula~ao em idade
ativa e a popula~ao idosa, representada habitualmente pelo quociente entre o numero de pessoas com
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos e o numero de pessoas com 65 ou mais anos, expressando
o vitalismo demografico de um sftio. Na cooperativa FENACHE em 2011 existia uma boa propor~ao de
residentes em idade ativa, 7 vezes mais do que seniores.
15
A taxa de feminiza~ao para os residentes com mais de 65 anos identifica a propor~ao entre homens e
mulheres, e em 2011 no bairro do Casal dos Machados ar residiam quase duas vezes mais mulheres com
mais de 65 anos.
'

2
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0.....4 - Quadro do racio de residentes com escolaridade superior na ARU/ORU do
Parque das Na~oes e dos tecidos s6cio-urbanos na vizinhan~a e taxa de varia~ao
entre 2001 e 2011.
Escolaridade de

Taxa de varia~ao da

Percentagem de

residentes com

Escolaridade

residentes a estudar

ensino superior em

superior entre 2001

no ensino superior

e 2011

em 2011

Areas Urbanas
2011

%
ORU_Parque das Na!;5es

13,02

37,9

14,81

Estrada de Moscavide

19,20

10,2

31,85

42,0

11,08

33,3

25,81

1,54

416,7'"

8,07

Cooperativa FENACHE

18,65

53,85

30,84

Novas Urbaniza!;5es

51,01

31,94

34,78

Freguesia dos Oliva is

26,70

97,01

24,42

•
•

Bairro das Laranjeiras
Bairro Oriente
Bairro Casal dos Machados

Fonte: INE, Censos de 2011 e 2001
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e

Este elevado crescimento sinal de uma significativa altera!;ao do padrao da escolaridade no bairro. Em
2001 s6 6 residentes possulam escolaridade superior e em 2011 eram 5 vezes mais, 31 residentes, apesar
do valor ser ainda muito baixo.
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Q_S - Quadro da taxa de ocupa~ao residencial, percentagem de proprietarios
residentes e taxa de varia~ao entre 2001 e 2011 dos residentes na ARU/ORU do
Parque das

Na~oes

e dos tecidos s6cio-urbanos na vizinhan~a
Taxa de ocupa~ao

Percentagem de

Taxa de varia~ao da

residencial

proprietarios

dos proprietaries

residentes

residentes entre

Areas Urbanas

2001 e 2011

ORU_Parque das

Na~oes

84,1

43,9

Estrada de Moscavide

81,1

60,8

Bairro das laranjeiras

86,1

20,6

Bairro Oriente

86,6

64,9

Bairro Casal dos Machados

88,4

29,9

Cooperativa FENACHE

83,1

20,7

Novas Urbaniza~oes

76,6

82,4

Freguesia dos Oliva is

80,2

71,4

52,55

46,22

559,46

4,57

19,60

Fonte: INE, Censos de 2011 e 2001
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5.

ENQUADRAMENTO NO

ENVOLVENTE

PDM

E NO PLANO

DE

URBANIZA~AO DA AREA

A ESTA~AO DO ORIENTE

A ORU proposta tern como referenda a normativa e os parametros urbanfsticos definidos no Plano
Diretor Municipal de Lisboa (PDML) em vigor, publicado no Di<kio da Republica, n.2 168 de 30 de
agosto de 2012, Aviso n.2 11622/2012, com a reda~ao atual. Desta forma e viavel a realiza~ao de
diversas

opera~oes

urbanfsticas, desde que seja dado cumprimento integral da normativa constante

das pe~as constituintes do PDM - Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e Regulamento do
Plano.
Qualifica~ao

Espa~o

do

Urbano

De acordo com a PDML, a area de interven~ao integra a Unidade Operativa de Planeamento e
Gestao 2- Oriental (RPDM, artigo 81.2) e ao nfvel da qualifica~ao do espa~o urbano, a ORU proposta
e abrangida pelas e subcategorias de espa~o:
Espa~os

Consolidados:

•

Espa~os

Centra is e Habitacionais (Tra~ados Urbanos C);

Os espa~os consolidados centrais e habitacionais (RPDM, artigos 39.2 a 46.2) integram o tecido
urbana infraestruturado e predominantemente ocupado, a preservar e valorizar, nos quais se
privilegia a predominancia do uso habitacional, a conserva~ao e reabilita~ao do edificado existente, a
colmata~ao

e compacta~ao da malha urbana, a compatibiliza~ao dos usos, a cria~ao de

equipamentos e a qualifica~ao do espa~o publico. Os tra~ados urbanos C correspondem a tra~ados
de

implanta~ao

livre que abrangem tecidos urbanos edificados desde a segunda metade do sec. XX.

Caracterizam-se essencialmente pela

implanta~ao

e de grandes areas livres que circundam as
•

Espa~os

de ediffcios isolados, em forma de banda ou torre,

edifica~oes.

Centrais e Habitacionais (Tra~ados Urbanos D);

Correspondem aos tra~ados de moradias que abrangem tecidos urbanos essencialmente construfdos
na primeira metade do seculo XX. Caracterizam-se pela implanta~ao de ediffcios destinados
maioritariamente a habita~ao unifamiliar. Estes tra~ados diferem, ao nfvel da implanta~ao das
edifica~oes,

•

por serem de moradias isoladas, agrupadas em banda ou geminadas.

Espa~os

Verde de Recreio e Produ~ao

Os espa~os verdes de recreio e produ~ao sao espa~os nao edificados, permeaveis e plantados, sobre
solo organico em terreno natural, publicos ou privados, incluindo jardins, grandes logradouros de
im6veis ou conjuntos arquitet6nicos da Carta Municipal do Patrim6nio, quintas hist6ricas, tapadas e
cercas conventuais. Estes espa~os destinam-se a fins de agricultura urbana e de recreio e lazer,
podendo integrar equipamentos coletivos e infraestruturas de apoio ao recreio e lazer, incluindo

estabelecimentos de restaura~,:ao e bebidas, e equipamentos de carc~ter ludico associados ao
turismo.
•

Espa~;os

de Uso Especial de Equipamentos (residual)

Os espa~;os consolidados de uso especial de equipamentos compreendem areas de equipamentos de
utiliza~,:ao

coletiva, servi~,:os publicos e instala~,:oes dos servi~,:os de seguran~,:a, existentes ou

propostos, para os quais se preve a manuten~,:ao destes usos ou a introdu~,:ao de usos
complementares.
•

Espa~,:os

de Uso Especial de lnfraestruturas (residual)

Os espa~,:os de uso especial de infraestruturas consolidados constituem areas ocupadas por
instala~;oes

e

servi~,:os

relatives a infraestruturas de transporte e a uso ferroviario, portuario,

aeroportuario e rodoviario e a redes de saneamento basico, abastecimento e fornecimento de gas,
eletricidade, agua e telecomunica~,:oes.
Nos espa~;os de uso especial de infraestruturas consolidados, para ah!m dos usos e fun~,:oes a que
atualmente estas areas se encontram afetas, admite -se a instala~,:ao de usos e servi~,:os
complementares de apoio, nomeadamente uso de turismo e uso terciario, bern como a ocupa~,:ao em
subsolo e a

constru~,:ao

sobrelevada em infraestruturas rodoviarias e ferroviarias, sem prejufzo da

observancia de legisla~,:ao ou regulamenta~,:ao que seja especialmente aplicavel.
Espa~;os

a Consolidar:

•

Espa~,:os

de Atividades Econ6micas

Os Espa~,:os de Atividades Econ6micas a consolidar (RPDM, artigos 61.!! e 62.!!) compreendem areas a
reconverter ou a estruturar, atraves da cria~;ao de novos tecidos urbanos que alberguem
dominantemente

fun~,:oes

que contribuam para a

qualifica~,:ao

da base econ6mica da cidade,

prevendo-se ainda outros usos complementares.
•

Espa~,:os

de Uso Especial de Equipamentos

Os Espa~;os de Uso Especial de Equipamentos a consolidar (RPDM, artigo 65.!!) correspondem as
areas onde se programa a concretiza~,:ao de equipamentos de utiliza~,:ao coletiva de maior dimensao,
admitindo-se outros usos, desde que nao dominantes.
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Figura 5 : Qualiticacao do solo, extrato do PDM Lisboa, com limite da ARU proposta a preto .

Zona de Nivel Arqueol6gico Ill
De acordo com o artigo 33.!! do RPDM, a area de

interven~ao

constitui uma area condicionada de

potencial valor arqueol6gico, onde as informa~oes disponfveis indiciam a existencia de vestfgios
arqueol6gicos. Nestas areas, mediante parecer tecnico-cientffico, podem sujeitar-se as

opera~oes

urbanfsticas, com impacto ao nivel do subsolo, ao acompanhamento presencia! da obra e
realiza~ao

de

a~oes

a

ou trabalhos com o objetivo de identificar, registar ou preservar os eventuais

elementos de valor arqueo16gico. Todos e quaisquer achados arqueo16gicos sao comunicados aos
servi~os

competentes da

administra~ao

central e local.

Zonamento Acustico
No que diz respeito ao Zonamento Acustico, tal como o restante territ6rio municipal, a area esta
classificada como Zona Mista (RPDM, artigo 21.!!), nao devendo ficar exposta a nfveis sonoros de
ruido ambiente exterior superiores ao definido na

legisla~ao

aplicavel.

Estrutura Ecol6gica Municipal
A Estrutura Ecol6gica Municipal e constitufda pela Estrutura Eco16gica Fundamental e pela Estrutura
Eco16gica lntegrada e visa assegurar: a continuidade e complementaridade dos sistemas naturais no
territ6rio urbano; a sustentabilidade ecol6gica e fisica do meio; as fun~oes dos sistemas biol6gicos; a
biodiversidade; o controlo dos escoamentos hfdricos e circula~ao do vento, o conforto bioclimatico e
a valoriza~ao do patrim6nio paisagfstico. No que respeita

a Estrutura Ecol6gica Fundamental, a area

abrange urn dos sistemas integrados na estrutura ecol6gica municipal, o sistema humido, junto ao
limite sudoeste, contido num sistema humido muito mais vasto. 0 sistema humido (RPDM, artigo
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13.2) diz respeito as areas correspondentes a linhas de drenagem a ceu aberto, areas adjacentes,
bacias de retent;ao de aguas pluviais, zonas de ressurgencias hidricas, zonas aluvionares e zonas
sujeitas a inundat;oes. Assim as obras de construt;ao e de infraestruturas que tenham intervent;ao
em subsolo devem adotar solut;oes tecnicas compativeis com a circulat;ao das aguas subterraneas,
com o objetivo de garantir a conservat;ao da rede hidrografica/rede de drenagem. No que respeita a
Estrutura Ecologica lntegrada, a area da ORU esta ainda incluida nos espat;os verdes que fazem parte
de um sistema de corredores verdes e que enquadra a quase totalidade do Bairro do Oriente, com
exce~;ao

do limite Sui. Nestes espat;os verdes (RPDM, artigo 14.2) devem ser preservadas e

valorizadas as caracteristicas natura is, culturais, paisagisticas e urbanisticas.
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Figura 6: Estrutura Ecologica Municipal , PDM Lisboa. com lim ite da ARU proposta a preto.

Areas Sujeitas a riscos naturais e antr6picos I e II
Na ORU proposta estao identificados no PDM de Lisboa, riscos naturais e antr6picos (plantas I e II) a
que determinadas areas podem estar sujeitas, designadamente:
•

Vulnerabilidade as lnundat;oes: identifica como moderada na zona coincidente com o

sistema humido. Nas areas classificadas como moderada vulnerabilidade a inundat;oes, aplica -se o
disposto no n.2 7 do artigo 13.2 do regulamento do PDM referente ao sistema humido;
•

Vulnerabilidade Sismica dos Solos: identifica como moderada a muito elevada junto ao

limite sudoeste, contudo a grande maioria da area da ORU esta classificada como elevada. Nas areas
de muito elevada e elevada vulnerabilidade sismica dos solos, a Camara Municipal pode solicitar a
entidade interveniente estudos complementares geol6gicos, hidrogeol6gicos, geotecnicos de
avaliat;ao da capacidade estrutural do edificio e/ou de definit;ao de solut;oes tecnicas compativeis
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com as caracterfsticas do espa~o em interven~ao e condicionar as obras e trabalhos em razao desses
estudos.
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Figura 7 e 8: Areas Sujeitas a riscos naturais e antr6picos I e I. com limite da ARU proposta a preto.
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Condicionantes de infraestruturas
Para a area da ORU, identificam-se as seguintes condicionantes de infraestruturas, assinaladas na
Planta das condicionantes de infraestruturas (RPDM, artigo 36.2) e passfveis de determinar uma area
de protec;ao a superffcie e/ou em subsolo:
•

Sistema de Drenagem: Rede principal e Linha;

•

Estac;ao de metro (Oriente) e respetiva zona de protec;ao, associada a linha existente

(vermelha), situada no limite Este desta delimitac;ao.
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Figura 9: Planta de Condicionantes de lnfraestruturas, PDM Lisboa, com limite da ARU proposta a preto,

Acessibilidades e transportes
Em func;ao do zonamento previsto na Planta de acessibilidades e transportes, a area de intervenc;ao

e abrangida, a sui e a norte, pela zona de estacionamento B (Zona B), que corresponde as zonas da
cidade que estao na area de influencia_ direta das estac;oes de Metro- Oriente e Moscavide (RPDM,
artigo 74.2). A restante area de intervenc;ao pertence a zona de estacionamento padrao (zona D).
Nas operac;oes de loteamento e/ou nas obras de edificac;ao com impacte relevante, para alem do
previsto no artigo 75.2 (parametros de estacionamento de uso privativo), devem ser contempladas
as dotac;oes de lugares de estacionamento de uso publico constantes do Anexo XI do Regulamento,
de acordo com o definido no artigo 76.2.
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Figura 10: Plan1a de Acessibilidades e Transportes, PDM Lisboa, com limite da ARU proposta a preto.

Servidoes administrativas e restri~oes de utilidade publica
Nos termos do artigo 7.Q do Regulamento do PDML e conforme assinalado nas respetivas Plantas de
Servidoes Administrativas e Restri~;oes de Utilidade Publica, a ORU e abrangida pelas seguintes
condicionantes:
Servidao Aeronautica do Aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado):
•

Nome: Plano Horizontal Interior

•

Condicionante: Sujeito a parecer da Autoridade Nacional de Avia~;ao Civil, se cota maxima

absoluta de
•

constru~;ao

for igualou superior a 145m.

Entidade: Autoridade Nacional de Avia~;ao Civil

Zona de Prote~;ao dos Corredores de Alta Tensao
•

Nome: ZP AT 5

•

Condicionante: Redes de

·•

Distribui~;ao

de Energia Eletrica

Entidade: EDP - Energias de Portugal

Servidoes militares terrestres
(Base Aerea nQG no Montijo)
•

Nome: Base Aerea n26 no Montijo

•

Condicionante: Servidao Militar Aeronautica

•

Entidade: MDN - Ministerio da Defesa Nacional

Deposito Geral de Material da

For~;a

Aerea em Alverca

•

Nome: Deposito Geral de Material da For~;a Aerea em Alverca

•

Condicionante: Servidao Militar Aeronautica

•

Entidade: MDN - Ministerio da Defesa Nacional

Sistemas de infraestruturas de abastecimento de Agua:
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Canal do Alviela
•

Nome: Aqueduto do Alviela

•

Condicionante: Sistemas de lnfraestruturas de Abastecimento de Agua

•

Entidade: EPAL-Empresa Portuguesa de Aguas Livres

Canal do Tejo
•

Nome: Aqueduto do Tejo

•

Condicionante: Sistemas de lnfraestruturas de Abastecimento de Agua

•

Entidade: EPAL-Empresa Portuguesa de Aguas Livres

Redes de distribui~ao de energia eh~trica:
Corredores de Alta Tensao
•

Nome: ATS

•

Condicionante: Redes de Distribui~ao de Energia Eletrica

•

Entidade: EDP- Energias de Portugal

RRN Concessoes:
•

Gasoduto
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Enquadramento no Plano de Urbaniza~ao da Area Envolvente

a Esta~ao

do Oriente

(PUAEEO)
Na ORU proposta incide ainda o Plano de Urbaniza~ao da Area Envolvente a Esta~ao do Oriente
(PUAEEO), com termos de referencia aprovados em 2008, e com a ultima proposta de plano
publicada em novembro de 2012 e revista em novembro de 2013.

Figura 12: Setor Norte - Area Centrale Residencial Consolidada na proposta de PUAEEO, novembro 2012.

Apesar de nao constituir urn instrumento eficaz, a
orienta~oes

elabora~ao

da ORU responde tambem as

da ultima proposta apresentada do PUAEEO, a qual define para a area da ORU o

zonamento de

espa~os

Centrais e Residenciais consolidados, onde o uso residential prevalece. A

estrategia entao seguida obedece ao disposto no PDM Lisboa, promovendo:
•

A melhoria dos

cal~adas, arboriza~ao
ordena~ao

•

espa~os

das ruas,

publicos, dando prioridade ao peao (aumento da largura das

implanta~ao

de novas

pra~as, requalifica~ao

dos patios comunitarios,

das areas de estacionamento em superficie);

A melhoria da acessibilidade, tanto ao nivel interno como externo, com a abertura de novas

vias e continuidade de percursos;
•

A

implanta~ao

de estacionamentos de uso exclusivo de moradores, incentivando o uso do

transporte publico por parte dos visitantes;
•

0 incentivo a requalifica~ao dos ediffcios que apresentam mal estado de conserva~ao.
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6.

OBJETIVOS DA ARU

0 objetivo da delimitar;ao da ARU e correspondente ORU decorre da necessidade de implementar
uma solur;ao integrada e alavancar mecanismos que conduzam
publico e

a reabilitar;ao concertada do espar;o

a regenerar;ao das mal has urbanas existentes.

Com esta delimitar;ao e operacionalizar;ao da reabilitar;ao urbana sistematica deste local pretende-se
aumentar a qualidade de vida dos residentes atuais, atraves de operar;oes que visam mitigar
vulnerabilidades sociais e aumentar a qualidade do espar;o construido e do espar;o publico, e
simultaneamente, criando condir;oes para a revitalizar;ao do tecido econ6mico e social, atraves da
colmatar;ao urbanistica e aproveitamento sustentavel do terreno expectante com a consequente
fixar;ao de nova popular;ao residente.
0 objetivo proposto reconhece e reforr;a a complementaridade entre a prioridade de reabilitar;ao do
patrim6nio da cidade, e respetiva regenerar;ao do seu tecido econ6mico e social, e a captar;ao de
novos habitantes para a cidade.

Eneste sentido que o Plano Plurianual de lnvestimentos 2021 - 2025 define, no Eixo A- Melhorar a
qualidade de vida e o ambiente na habitar;ao para todos -, duas prioridades a realr;ar:
Habitar;ao para todos - "o direito

a habitar;ao e

um direito essencial de todos

OS

cidadaos e que

queremos que Lisboa seja cada vez mais uma cidade para todos, o que implica garantir habitar;ao
acessivel a toda a popular;ao, atraindo novos habitantes para a cidade", sendo esta uma prioridade.
Para tal, uma das medidas propostas visa "Assegurar a oferta de mais de 6.000 casas a prer;os
acessiveis para familias declasse media" contribuem para a prossecur;ao deste objetivo.
Cidade Planeada e Reabilitada - "A politica de reabilitar;ao passa, nesta nova fase, por estender o
processo de reabilitar;ao a toda a cidade, [ ... ]" atraves "intervenr;ao em areas onde persistem bolsas
de intervenr;ao prioritaria, atraves da operar;ao de reabilitar;ao sistematica, reforr;ando o direito
habitar;ao" e nao s6. A medida proposta implica "lntervir, no que toea

a

a reabilitar;ao sistematica, em

areas espedficas da cidade que, por razoes sociais, de degenerar;ao do edificado, de isolamento, da
falta de infraestruturas, ou ambientais, constituam zonas urbanas isoladas ou segregadas,

a margem

do resto da cidade."
Da mesma forma, a "Estrategia de Reabilitar;ao Urbana 2011-2024", que estabelece as medidas
gerais para a reabilitar;ao da cidade de Lisboa, enquadrando-as na quase totalidade dos espar;os
consolidados, e definindo os agentes e modelos de implementar;ao da reabilitar;ao da cidade,
estabelecem objetivos enquadrados no objetivo da ORU, designadamente:
Reabitar a cidade, aumentar a coesao social, rejuvenescer o centro de Lisboa, atrair novas familias,
fixar empresas e emprego;
Compactar a cidade consolidada aumentando a qualidade ambiental e a eficiencia energetica;
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Valorizar e requalificar os equipamentos coletivos eo espa~o publico.
Por sua vez, o "Programa Local de

Habita~ao

de 2009", revisto pela "Estrategia Local

2024" define como objetivos gerais: "Melhorar a Cidade"; "Atrair nova

Popula~ao";

habita~ao

2019-

"Passar da Crise

reabilita~ao

a Oportunidade", e urn conjunto de objetivos espedficos que enquadram a
enquanto ferramenta para responder as necessidades de

Habita~ao

da cidade

do Municipio, designadamente:

Objetivo A- "Melhorar a qualidade do parque habitacional (publico e privado)- Recuperar, conservar
e manter o parque habitacional municipal e incentivar a recupera~ao,

conserva~ao

parque habitacional privado e publico degradado, dando prioridade a assegurar
de habitabilidade infiltra~oes

efich~ncia

condi~oes

instala~oes

areas satisfat6rias, agua, esgotos, eletricidade,

- e valorizando a acessibilidade universal, a

e manuten~ao do
minimas

sanitarias e
prote~ao

energetica e a

antissismica".
Objetivo B - "Melhorar a qualidade da vida urbana e a coesao territorial - Completar, redimensionar,
gerir e manter a rede de equipamentos de proximidade; conservar, reabilitar e criar espa~os publicos

e de lazer; garantir a qualidade do ambiente urbana, garantir a mobilidade (estacionamento,
transportes, passeios) edina mizar 0 comercio local."
Objective C - "Promover a Coesao Social - lncentivar a convivencia e desenvolver a cidadania,
atraves de politicas publicas de
vizinhan~a

e solidariedade

cria~ao

ativa,

interculturalidade, de fomento da

de igualdade de oportunidades, de

de

promo~ao

inova~ao,

da

mixidade

refor~o

social,

dos

la~os

diversidade

de

e da

de apoio ao empreendedorismo social e ao urbanismo

comercial, de incentive ao envelhecimento ativo e de com bate a exclusao social"
Objective G - "Garantir os solos necessaries para Re-Habitar Lisboa - Promover o uso sustentavel do
solo, entendido como bern escasso, e definir uma estrategia adequada de

interven~ao

do municipio

no mercado fundiario, de forma direta ou de forma indireta e integrada com a administra~ao
urbanistica, a politica municipal de

habita~ao

e reabilita~ao e a politica

or~amental".

Tambem a Carta Estrategica de Lisboa 2010/2014, que corresponde ao referendal estrategico para o
desenvolvimento do Modele de cidade que enquadrou a revisao do PDML em vigor e que prossegue
7 objetivos dos quais se destaca: Atrair mais habitantes, impulsionar a

reabilita~ao

urbana e

qualificar o espa~o publico.
A

localiza~ao

da ORU proposta, que incide sabre a Unidade Operativa de Planeamento e Gestae 2,

definida no programa de
quais se

real~am

execu~ao

do PDM de Lisboa, estabelece urn conjunto de objetivos, dos

os seguintes:

"Eiiminar as assimetrias urbanas de caracter social,

refor~ando

a coesao territorial e minimizando os

esta~ao

do Oriente [... ), alargando os efeitos

efeitos de fragmenta(;ao";
"Potenciar as centralidades polarizadas em torno da
multiplicativos";
34

"Valorizar o efeito de vertebrat;:ao da estrutura ecol6gica urbana inerente ao sistema de vales e asua
relat;:ao como Rio";
"lmplementar a revalorizat;:ao e requalificat;:ao bioffsica dos cursos de linhas de agua e respetivas
margens, de forma a assegurar o seu papel do ponto de vista funcional e paisagfstico, e a garantir
uma correta integrat;:ao em areas de espat;:os verdes urbanos e permitindo a fruit;:ao publica destes
espat;:os".
Em sfntese, o objetivo estrategico da ORU proposta enquadra-se em diversos instrumentos,
estrategicos e de gestao territorial, e contribui para a prossecut;:ao das Estrategias enunciadas para o
Municipio de Lisboa.
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7.

DELIMITA(:AO DA ARU

A ORU encontra-se totalmente inscrita na ARU da cidade de Lisboa (Aviso n.!! 8391/2015, Diario da
Republica n.!! 148/2015, 2~ Serie, d e 31 de julho), nao sendo necessaria altera~ao aos seus limites
para

incorpora~ao

da ORU proposta.

c:.J Area de Reabilita~ao Urbana de Lisboa
Figura 13: limite da ARU do Parque das Na~6es sabre extrato da ARU de Lisboa.

Para a prossecu~ao do objetivo estrategico definido para a ORU sistematica proposta, a delimita.;ao
da ARU teve como criteria abranger tecidos urbanos, que pela sua insuficiencia, degrada~ao ou
insuficiencia

necessitem de

uma

interven~ao

programada e integrada

nos sistemas de

infraestruturas, espa~o publico, reabilita~ao ou constru~ao de ediffcios e dota.;ao de espa~os verdes
e de equipamentos de

utiliza~ao

coletiva.

Desta forma, a area de interven~ao abrange, a noroeste, os conjuntos edificados do Bairro Casal dos
Machados que se desenvolvem na margem nascente da Rua Padre Abel Varzim, excluindo a norte o
espa~o

publico qualificado na envolvente aos ediffcios marginais

a Rua

Padre Joaquim Alves Correia

eo tecido consolidado do Bairro da Quinta das Laranjeiras.
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Figura 7:
Fotografia aerea do Bairro do Casal dos Machados, contrastando o espago
verde qualificado a nordeste com o ambiente urbana no interior do conjunto
edificado e a sudeste, no limite da Rua Vasco da Gama Rodrigues.
A tracejado banco, o limite da ARU pro pasta.

A ARU proposta abrange ainda a toda a area envolvente ao Bairro do Oriente, procurando enquadrar
opera~oes

de reabilita~ao do edificado existente, quer opera~oes de regenera~ao do bairro,

designadamente na melhoria do

espa~o

publico, na

valoriza~ao

paisagfstica dos terrenos

expectantes circundantes, e na integra~ao com a envolvente, designadamente na quebra das
barreiras ffsicas formadas pelo enclave formado entre a Rua Mario Viegas e a Rua Carlos Daniel. 0
limite da ARU acompanha desta forma o limite poente da Escola Basica Infante D. Henrique,
permitindo enquadrar opera~oes urbanfsticas de integra~ao do Bairro do Oriente com o Bairro da
Quinta das Laranjeiras, atraves da valorizar;ao paisagfstica e

cria~ao

de percursos de ligar;ao com a

Rua Padre Joaquim Alves Correia. Assim, inscreve-se ainda na ARU o

tro~o

de rua entre a Escola

Basica Infante D. Hen rique e os lotes 1, 2 e 3 do Bairro Municipal da Quinta das Laranjeiras.

A esquerda,

toto da Rua Mario Viegas. Ao centro, totogratia aerea do Bairro do Oriente.

A direita,

toto da Rua Carlos Daniel.
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A nascente, o limite da ARU proposta contorna o largo Ramada Curto, abrangendo, para alem deste,
reabilita~ao

deste

ediffcio. Ainda a nascente a ARU envolve o conjunto edificado de moradias em banda junto

a Rua

o Lote 7 da do Bairro da Quinta das Laranjeiras, reconhecendo a necessidade de

Conselheiro Lopo Vaz, que se apresenta em estado degradado e obsoleto. A inclusao destas areas na
ARU sistematica permite promover o desenvolver solu~oes urbanfsticas de conjunto, no ambito da
opera~ao

de reabilita~ao urbana, valorizando a envolvente

apiscina do Oriente e a sua coesao com a

Rua Conselheiro Lopo Vaz, para a qual se perspetiva a reabilita~ao do edificado existente.

Figura 11:
Largo Ramada Curto e Ediffcio correspondente ao
Lote 7 do Bairro da quinta das Laranjeiras.

A sui, a ARU compreende o territ6rio a colmatar entre a Rua Padre Abel Varzim e a Rua Conselheiro
Lopo Vaz, parcialmente abrangido pelo loteamento municipal 39/URB/2017, que pretende
reorganizar o espa~o publico envolvente aos ediffcios existentes atraves de uma estrutura de

pra~as,

contribuindo para a coerencia urbanfstica e a vivencia desta area da cidade.

<>·'•
\

\

\

.)
Figuras 15 e 16: Aesquerda, fotografia aerea da area sui da ORU.
39/URB/2017 e respetiva area afeta a obras de urbaniza,a.o.

Adireita, planta sintese do loteamento municipal

As opera~oes previstas para esta area permitem harmonizar a malhar urbana pre-existente,
permitindo uma continuidade e permeabilidade entre o bairro do oriente a poente e o Bairro da
Quinta das Laranjeiras, pelo realinhamento parcial da Rua Padre Abel varzim com a Rua Fernando
Bento, no entroncamento com a Rua Carlos Daniel, e criando percursos que partem da Rua

Palha~o
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Louren~o

e da Rua Carlos Daniel, penetrando nos

espa~os

verdes que enquadram nova area

residencial terminando, a norte, na Rua Padre Abel Varzim e a sui, na Rua Conselheiro Lopo Vaz.

Figura 17: Terrenos expectantes a norte da Rua Conselheiro Lopo Vaz, identificando um territ6rio urbana desconexo e disperso, na
relagii.o entre o Bairro do Oriente, esquerda e os blocos residenciais multifamifiares, direita.

a

a
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8.

ESTRUTURA CADASTRAL

No que se refere ao cadastre da propriedade, de acordo com a informa~ao disponfvel na plataforma
Lxi (que nao substitui nem dispensa a sua confirma~ao pela Divisao de Cadastre), apresenta-se
extrato das propriedades em termos gerais, para a area que agora se propoe delimitar como ARU.
Este territ6rio esta, na sua grande maioria, abrangido por propriedade municipal.

r

I SOLOIIIUNICIP.t.l$

Figura 18: Planta de cadastro .
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9.

PROGRAMA ESTRATEGICO DE REABILITA~AO URBANA {PERU)

OBJETIVOS ESPEdFICOS

Proporcionar uma maior ocupa~ao no territ6rio, promovendo um maier aproveitamento e frui~ao,
minimizando espa~os desocupados, pouco cuidados e insegu ros e que viabilizem a existencia de espa~os de
habita~ao onde novos residentes possam morar.

Transformar areas expectantes numa malha urbana que garante continuidade e funcionalidade, e rematar
tra~ados urbanos incompletos, permitam a sua vivencia, aproveitando as suas potencialidades. Prom over uma
harmoniza~ao entre os varies tra~ados e escalas e coesao zonas construfdas.

Viabilizar espa~os que promovam a apropriac;:ao pelos moradores, e que assegurem qualidade e seguran~a na
permanencia e no atravessamento. Pretende-se com este objetivo reorganizar o espac;:o publico envolvente aos
ediffcios existentes e propostos, i ncrementando a coerencia urbanfstica e a qualidade de vida desta area da
cidade.

lntervir nos ediffcios habitacionais de forma a aumentar a sua seguranc;:a estrutural e seguran~a contra
incendios, o seu conforto termico e acustico, e demais caracterfsticas que influenciam a qualidade arquitet6nica
e consequentemente a qualidade de vida dos residentes.

Refor~ar os percursos pedonais e viarios de liga~ao das varias ruas, que minimizam distancias entre tecidos
urbanos existentes, encurtando as desloca~oes dos residentes e desta forma, aproximando a populac;:ao e
reforc;:ando urn sentido de comunidade. Eliminar a descontinuidade viaria existente, transformando-a numa
rede de acessibilidade constitufda pelo modo via rio, ciclavel e pedonal.

Vincar o cariz de frente urbana do edificado existente e proposto, contribuindo quer para a qualifica~ao da
rela~ao entre as areas habitacionais e os espac;:os publicos envolventes. Preconizar espac;:os amp lose
visualmente permeaveis, alicer~ados no "safe design" e que fomentem as rela~oes de sociabilizac;:ao entre a
comunidade local.
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AtOES DE REABILITAtAO URBANA
Na

prossecu~ao

que compoem

dos objetivos espedficos da ORU sistematica proposta, estabelecem-se 15 medidas

opera~oes

de

reabilita~ao

urbana a implementar:

Promo~ao da constru~ao de novas ediffcios, revestindo de coerencia formal a realidade territorial envolvente,
rematando e cerzindo o ambiente construfdo.

Ediffcios previstos para os terrenos municipais sao afetos ao Programa Renda Acessfvel (PRA), nomeadamente

aOpera~ao de Renda Acessfvel do Parque das Na~oes, com predominancia de uso habitacional de diferentes
tipologias, comercio e equipamento, potenciando a capta~ao de novas habitantes, residentes permanentes e
estimulando a vitalidade social do territ6rio.

Pedonaliza~ao e reperfilamento, com altera~ao planimetrica, incluindo redefini~ao de materiais e de desenho
de pavimento, do tro~o sui da Rua Padre Abel Varzim, reformulando as Jiga~oes Rua Fernando Bento.

a

Conjunto de espa~os verdes com voca~ao de permanencia e de passagem, Jadeando os im6veis a erigir a sui e
sudeste da Rua Padre Abel Varzim. Arboriza~ao, com recurso a arvores de alinhamento nas novas vias
pedonais.

AOS
Reperfilamento, com altera~ao planimetrica, incluindo redefini~ao de materia is e de desenho de pavimento, da
Rua Carlos Daniel.

A06

a

Percurso ciclavel com ou sem segrega~ao relativamente Rua Carlos Daniel, prolongando-se pel a parte norte
da Rua Padre Joaquim Alves Correia, unindo as ciclovias projetadas para a Rua Joao Pinto Ribeiro e para a
Avenida Aquilino Ribeiro Machado.

As duas novas interse~oe s anulam os impasses atuais, contrariando a marginaliza~ao da Rua Carlos Daniel e
contribuindo, em simultaneo, para a conexao da ciclovia proposta as arterias e equipamentos existentes.
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Prolongamento dos espa~os verdes de enquadramento ao Iongo de toda a extensao da Rua Carlos Daniel, com
de arvores de alinhamento.

introdu~ao

Pedonaliza~ao e reperfilamento, com altera~ao planimetrica, incluindo redefini~ao de materia is e de desenho
de pavimento, das vias do bairro do oriente, das ruas Mario Viegas, Antonio Varia~oes, 1.2 de Maio, Jaime
Mendes, Carlos Paiao e Palha~o Luciano; reordenamento do estacionamento e da circula~ao autom6vel, que
passara a ser de acesso exclusive a moradores.

AlO
Prolongamento pedonal da Rua Padre Abel Varzim ate ao limite sui da Opera~ao de Reabilita~ao Urbanistica,
ladeado com arvores de alinhamento e reformula~ao de arranjos exteriores.

All
Redefini~ao do espa~o publico, incrementando a sua amplitude e utiliza~ao atraves da cria~ao de conexao do
Largo Ramada Curto Rua Camara Reis, com reformula~ao de arranjos exteriores e eventual arboriza~ao.

a

Requalifica~ao do espa~o publico com especial enfoque no Largo Calderon Din is, com incremento de superficie
permeavel e reordenamento do estacionamento autom6vel.

Cria~ao

de corredor verde, mediando o Bairro do Oriente e a Avenida Infante D. Henrique, agindo enquanto
barre ira acustica natural por a~ao de modela~ao do terre no, das especies arb6reas e do coberto vegetal a
adotar; fun~ao de permanencia e de passagem, compativeis com fun~ao de lazer.

A14
Reordenamento via rio e paisagistico do n6 existente, com incremento da area permeavel; entroncamento via rio
e pedonal a sui com prolongamento da Rua Padre Abel Varzim, delimitando a nascente uma nova area verde
orientada para a permanencia eo lazer.

AlS
A~ao

de reabilita~ao a executar nos mesmos termos do lote confinante, a norte, preconizando o incremento do
conforto termico, da seguran~a, da salubridade e da imagem urbana do im6vel municipal em apre~o,
dignificando-o.
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0 conjunto de at;oes previstas contribui para os objetivos espedficos da ORU sistematica, de acordo
com a seguinte matriz de impactos, na qual se representa ainda o nfvel de prioridade na execut;ao
das at;oes propostas.

Figura19: Matriz de impacto das a96es propostas nos varies objetivos estabelecidos para a ORU sistematica.
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10.

ENTIDADE GESTORA

As entidades gestoras das

opera~oes

de

reabilita~ao

urbana podem corresponder ao proprio

Municipio ou a entidades terceiros. No caso da ORU do Parque das

Na~oes,

optou-se por ser o

Municipio a assumir essa qualidade, sem prejufzo de, posteriormente, nos termos legalmente
previstos, poder mandatar a Sociedade de

11.

Reabilita~ao

Urbana (SRU) para esse efeito.

UNIDADE DE INTERVEN~AO DA OPERA~AO DE RENDA ACESSIVEL (UIORA)

Edelimitada a Unidade de

lnterven~ao da Opera~ao de Renda Acessfvel (UIORA) a qual envolve os

terrenos municipais afetos ao Programa de Renda Acessfvel, nomeadamente
Acessfvel do Parque das

Na~oes,

cujas

opera~oes

de

reabilita~ao

modelo de concessao de obra publica, correspondente

a Opera~ao de Renda

urbana serao desenvolvidas no

a Proposta

n.!! 140/2021, aprovado em

reuniao de Reuniao de Camara Extraordinaria de 1 de abril de 2021. Na Figura representa-se o limite
da UIORA.

Figura 20:
Delimitavao da UIORA a linha contfnua a amarelo enquadrada no limite da ORU sistematica, a linha contfnua a branco.
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12.

PRAZO DA EXECU~.AO

0 prazo de execw;:ao das

13.
As

a~oes

propostas para a ORU e de 10 anos.

MODELO DE EXECU~O

opera~oes

urbanisticas que se enquadram nas

a~oes

de

reabilita~ao

urbana previstas no capitulo

9 sao executadas por iniciativa da entidade gestora, conforme o disposto na alinea b), do numero 1
do artigo 11!! do RJRU, com
Opera~ao

daquelas que se inscrevem na Unidade de

lnterven~ao

da

de Renda Acessivel (UIORA).

A execw;:ao das respetivas
execu~ao

exce~ao

opera~oes

de

reabilita~ao

urbana podera desenvolver-se atraves de

direta pela entidade gestora, o Municipio de lisboa, sem prejuizo de, paralelamente,

determinadas
concerta~ao

a~oes

ja identificadas poderem vir a ser desenvolvidas por entidades terceiras, em

com a entidade gestora, nomeadamente:

Junta de Freguesia do Parque das
SRU- Sociedade de

Reabilita~ao

Na~oes;

Urbana, Lis boa Ocidental;

Gebalis- Gestao do Arrendamento da
Excetuam-se as
lnterven~ao

opera~oes

de

Habita~ao

reabilita~ao

Municipal de lisboa, EM, SA.

urbana sistematica que se inscrevem na Unidade de

da Opera~ao de Renda Acessivel (UIORA), as quais sao executadas atraves de parcerias

com entidades privadas, atraves da concessao da

reabilita~ao,

prevista na alinea a), do n.!! 2, do

artigo 41.!! do RJRU, cumprindo as disposi~oes previstas no artigo 42!! do mesmo diploma legal.
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14.

QUADRO DE BENEFfCIOS FISCAIS

A delimita~ao de uma area de reabilita~ao urbana tern como efeito a obrigatoriedade de defini~ao

dos beneffcios fiscais associados aos impostos municipais sobre o patrim6nio, designadamente o
imposto municipal sobre im6veis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de
im6veis (IMT) e confere aos proprietarios e titulares de outros direitos, 6nus e encargos sobre os
ediffcios ou
financeiros

fra~oes

nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e

a reabilita~ao

urbana, sem prejufzo de outros beneffcios e incentivos relativos ao

patrim6nio cultural.

A semelhan~a
Reabilita~ao

do que se determinou na Estrategia de Reabilita~ao Urbana 2011-2024,

a Area

de

Urbana proposta serao aplicaveis todos os beneffcios e incentivos fiscais previstos no

Estatuto dos Beneffcios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 215/89, de 1 de julho, (EBF)
designadamente os previstos nos artigos 45.!! e 71.!!, na

reda~ao

em vigor, bern como quaisquer

outros previstos em regime extraordinario de apoio a reabilita~ao urbana.
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15.

PROGRAMA DE INVESTIMENTO

A operacao de reabilitacao urbana sistematica programada inscrita na UIORA, que concretiza as
acoes A1, A2, A3, A4, AS, A8, A10 e A16, envolve urn investimento total estimado de 29.440.000 €
(excluindo IVA), o qual

e composto por:

Construcao de ediffcios: 27.300.000 €
lmplementacao de espacos verdes de recreio e Lazer: 1.360.000 €
Reconstrucao de rede viaria, arruamentos e estacionamento de superffcie: 780.000 €
0 investimento a realizar nas operacoes de reabilitacao previstas para a UIORA

e exclusivamente

responsabilidade do concessionario da operacao de reabilitacao urbana sistematica, conforme o
disposto no caderno de encargos do respetivo contrato de concessao, cuja proposta de modelo
jurfdico econ6mico foi aprovada em Reuniao de Camara Extraordinaria de 01 de abril de 2021
(Proposta n.!! 137/2021).
Ao abrigo deste contrato, a execucao das operacoes de reabilitacao urbana que concretizam as
acoes previstas nao implica a disponibilizacao de investimento publico, quer pelo Municipio de
lisboa, quer por outras entidades publicas.
0 investimento a realizar nas areas nao inscritas na UIORA, que concretiza as acoes A6, A7, A9, All,

A12, A13, A14, envolve urn investimento total em espaco publico (vias, estacionamento, mobiliario
urbano e espacos verdes) avaliado em 1.307.000 € (excluindo IVA), dividido pelas seguintes acoes:
A6- Construcao de percurso ciclavel ao Iongo do eixo da Rua Carlos Daniel: 66.000 €;
A7- Encontro via rio e pedonal entre a Rua Carlos Daniel as ruas que ladeiam a Escola Basica Infante
D. Henrique: 46.900 €;
A9 - Transformacao das vias do Bairro do Oriente em arruamentos de circulacao exclusiva a
moradores, e adocao de medidas que privilegiem a sua apropriacao e vivencia pela populacao:
246.000€;
All - Valorizacao do espaco publico envolvente ao largo Ramada Curto e

a Piscina

do Oriente:

371.800 €;
A12 - Reordenamento e requalificacao dos interiores de quarteirao do Bairro do Casal dos
Machados: 124.800 €;
A13 - Criacao de uma barreira natural de protecao marginal

aAvenida Infante Dom Henrique e urn

corredor verde de recreio e lazer a poente do Bairro do Oriente: 322.400 €;
A14 - Reordenamento do cruzamento entre a Rua Conselheiro Lopo Vaz com a Via Redproca e
enquadramento paisagfstico dos espacos verdes adjacentes: 129.040 €.
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A realiza!;iio destes investimentos depende das prioridades e compromissos or!;amentais do
Municipio de Lisboa.
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16.

ANEXOS
Extratos do PDM:

1. Planta de Ordenamento- Qualifica~ao de Espa~o Urbano
2. Planta de Ordenamento- Estrutura Eco16gica Municipal
3. Planta de Ordenamento- Sistema de Vistas
4. Planta de Ordenamento- Riscos Natura is e Antr6picos I
5. Planta de Ordenamento- Riscos Natura is e Antr6picos II
6. Planta de Ordenamento- Condicionantes de infraestruturas
7. Planta de Ordenamento- Acessibilidades e Transportes
8. Planta de Ordenamento- Servidoes Administrativas e

Restri~oes

de Utilidade Publica

9. Planta de Ordenamento- Servidoes Administrativas e

Restri~oes

de Utilidade Publica

10. Planta de delimita~ao da Area de Reabilita~ao Urbana do Parque das Na~oes
11. Planta de cadastre
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Patrlm6nlo Arqueol6gico e Geol6glco

Umite do Munlelplo/Zonamento AcUstico -Zona Mista
Unidadee Operatlvas de Planeamento

e Gestao

Espa~;os

Centra;, e Habitacionais-T~ o Urbano A

Espa~s

Centrais e Habltaclonaia-T~o Urbano 8

Espa~s

Centrals e Habltaeionais -Trayado Urbano C

Eapa~s

Centrals

Nlvel Arqueol6gico II

C]
.--f?! .!

Geomonumentos com Area de Proteyao
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Ferrovi8rios existentes
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de Metro previstas
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OPERAQAO DE REABILITAQAO URBANA DO PARQUE DAS NAQOES
PLANTA DE ORDENAMENTO- QUALIFICA<;Ao DO ESPA<;O URBANO
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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Limite do Municipio
Limite de Freguesia (CAOP 2013)

EXTRATO ESTRUTURA ECOL6GICA MUNICIPAL
Sistema Corredores Estruturantes

B

Sistema Humido

~ Sistema Transi9iio Fluvial Estuarino
~ Espayos Verdes

[[Ill] Espayos Verdes de Enquadramento
a Areas Edificadas

lillillJ Logradouro Verde Permeavel a Preserver

Estrutura Ecol6gica
Fundamental

I

Estrutura Ecol6gica
lntegrada
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---· Eixos Arborizados
Bacias de Retenyiio/ tnfiltrayi!o Pluvial

OPERACAO DE REABILITACAO URBANA DO PARQUE DAS NAC6ES
PLANTA DE ORDENAMENTO- ESTRUTURA ECOL6GICA MUNICIPAL
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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c::Jumite da Area de lntervencilo
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Limite de Freguesia {CAOP 2013)

EXTRATO SISTEMA DE VISTAS
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OPERA<;AO D.E REABILITA<;AO URBANA DO PARQUE DAS NA<;OES
PLANTA DE ORDENAMENTO- SISTEMA DE VISTAS
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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Umrte da Area de lntervenyio
Limite do Municipio

Ponto de Maxima de Acumula~lo

Limite de Freguesia (CAOP 2013)
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Bacia <5 ha

0

Bacia entre 5 e 75 ha

EXTRATO RISCOS NATURAlS I
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lnunda~6es

Moderada
_ _ Elevada
-

Muito Elevada

Risco de incAndlo elevado
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de Movlmentos de Massa em Vertentes
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-

Elevado

Elevada

-

Murto Elevado

Muito Elevada

GOC- (Decreto-Lei n.• 254/2007)

Efeito mare directo (cola 5 m)
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OPERA<;:Ao DE REABILITAc;:Ao URBANA DO PARQUE DAS NA90ES
PLANTA DE ORDENAMENTO- RISCOS NATURAlS E ANTR6PICOS I
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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Limite do Municipio

i:".J Limite de Freguesia (CAOP 2013)
EXTRATO WLNERABIUDADE SiSMICA DOS SOLOS
Baixa
Moderada
Elevada
Muito Elevada
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OPERAQAO DE REABILITAQAO URBANA DO PARQUE DAS NAQCES
PLANTA DE ORDENAMENTO - RISCOS NATURAlS E ANTR6PICOS II
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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Limite do Municipio
Limite de Freguesia (CAOP 2013)

EXTRATO
CONDICIONANTES DE INFRAESTRUTURAS
Esta9oes de Metro (Existentes)
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Limite do Concelho
ESTAC0ES/PARAGENS TRANSPORTES COLECTIVOS

i:·.:; Limite de Freguesia (CAOP 2013)
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de Metro existentes
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existente prevista
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lntersec¢es a estudar prioritariamente
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.
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~
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PLANTA DE ORDENAMENTO- ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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CJ Limite da Area de lntervenyiio
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Limite do Concelho

1.:1

Limite da Freguesia (CAOP 2013)

EXTRATO SERVIOOES ADMINISTRATIVAS E RESTRit;;OES
DE UTILIDADE PUBLICA I
- -----

Ferrovias
Brisa
EP
Grande Lisboa
Lusoponte

Alameda
Arvoredo

RRN
Concessaes

I

-

Gasoduto

0

Faixa de Servidiio do Gasoduto

I
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Domlnio Hldrico
(Lacustre e Fluvial)
.
• .
- - Trayedo lndicativo
Domlmo Hldnco
da Margem
V"7"1 Area de Jurtsdiyiio da Adminis~ trayiio do Porto de Lisboa
- - - Area de Jurtsdiyiio da AdminlstrByao do
Porto de Lisboa a redefinlr
'T77l Areas Desafectadas
~ (Decreto-Lei n"75, 31 de Marya de 2009)
Adutora de Vila Franca
de Xira -Telheiras
Sistemas lnfraCanal Alviela
estruturas
Aqueduto das
Abastecimento
Aguas Livres
deAgua
~ CanaiTejo

l--•

-

Arvore isolada

-

Bosquete
Maciyo
Area de protecyao dos
Fitomonumentos

D
D

D

D
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Feixes Hertzianos
Zona de proteyiio dos
Feixes Hertzianos
.
17777.1 Estayiio Em1ssora de
!aU<! Mragide
Parcial
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Marcos Geodesicos (Vertices geodesicos)
Prtsoes e Estabelecimentos Tutelares de
Menores
Linha de alta tensiio 1
Linha de alta tensiio 2
Linha de alta tensao 3
Linha de alta tensao 4
Linha de alta tensao 5
Corredores de alta tensiio AT 1

.

c,:;::ros RadloeNa"' cos_
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I

Servidao MilitarTerrestre

c::J Zona de proteyiio das instalay(les militares

Cemitertos

Total

Servidoo Militar Aeronautica

~ lnstalay(les militares

-=-

Cemiterios
Zonmon Aedificandi
Zona de Proteyiio
de Cemitertos

Fitomonumentos

Areas

~ujeitas

~f!~~~~e

Redesde
Distribuiyiio
de Energia
Eletrica

...__ Corredores de alta tensao AT 2
....._ Corredores de alta tensao AT 3
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Corredores de alta tensiio AT 4
Corredores de alta tensao AT 5
Servidao do Aeroporto de Lisboa
Zona de Proteyao de Hospitals
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PLANTA DE CONDICIONANTES - SARUP I
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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c::J Limite cia Area de lntenten~o
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Limite do Concelho

i,:".:J Limite de Freguesia (CAOP 2013)
EXTRATO SERVIOOES ADMINISTRATIVAS E RESTRICOES
DE UTIUDADE PUBLICA II
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D

: Palrim6nio Mundial
Monumento Nacional
Conjunto de Interesse Publico

12
-

Zona de Prote~o dos lm6veis

D Zona Especial de Protas;ao
E2ZJ Zona Non Aedificandi

Monumento de Interesse Publico
lm6veis de Interesse Publico
lm6veis em Vias de Classificas;ao

+

fZ2J

lm6veis de Interesse Municipal
lm6veis em Vias para Interesse Municipal
Zona de Prote~o de lm6veis em
Vias de Class~icayAo Municipal
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OPERACAO DE REABiLiTACAO URBANA DO PARQUE DAS NACC>ES
PLANTA DE CONDICIONANTES - SARUP II
EXTRATO DO PDM EM VIGOR
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CAMARA

MUNICIPAL

DE

LISSOA

ATA EM MINUTA

Nos termos e para os efeitos do artigo 57.0 do Anexo I

a Lei n.0

7512013, de

12 de setembro, e da Lei n.0 1·A/2021, de 19 de marQO, na suareda9Ao atual,
bem como do disposto no artigo 19.0 , n.0 2, do Regimento da CAmara

Municipal de Lisboa e no COdigo do Procedimento Administrative, foram
deliberadas na ReuniAo de Camara Extraordinaria de 23 de julho de 2021 , as
propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento e os
originais dos referidos documentos, a

Proposta n. 0 519/2021

ata em minuta:

(Subscrita pelo Sr. Vereador Jolo Paulo Saraiva)

Deliberar ratificar o Despacho que aprovou a 19.8 Altera~o ao Or~mento de
2021 e Grandes Op¢es do Plano 2021-2025, nos tennos da proposta;

- -·Aprovada por maloria com a
seguinte wt&yao:

Proposta n •0 520/2021

A favor

Contra

Absten~6es

t (6P8, 21nd., e
1BE)

8(4CDSIPP,
2PPD/PSDe
2PCP)

0

!

(Subscrita pela Sra. Vereadora Celeste Correia e
pelos Srs. Vereadores do COSIPP)

Aprovar a carta Municipal do Bem-estar Animal, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Reunillo Extraardin~rla de Clm""ll n.•l8<1 de 23 de julho de 2021

I

MUNICIPAL

CAMARA

Proposta n.0 365/2021

DE

LISBOA

(Subscrita pelos Srs. Vereadores Jolo Paulo
Saraiva, Ricardo Veludo e Miguel Gaspar)

Aprovar, para efeitos de consuHa publica, o projeto de
espa~ publico do Bairro Alto, nos termos da proposta;

Proposta n.0 52112021

requalifica~ao

do

(Subscrita pelo Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar a delimita~o da Area de Reabilita~o Urbana (ARU) do Parque das
Na~Oes, determlnar abertura periodo de discussao publica do Projeto de Operac;Ao
de Reabilitavao Urbana Sistematica e _
enviar o projeto de ORU ao IHRU, nos
termos da proposta;

rI-------------

l-

Aprovada por maiorla com a
guinte votaoAo:

_

A favor

,
I. __

o 16(&PS, 21nd.,

I

4CDS/PP,

I 2PPD/PSD •
________________ _j__

I

2PC~L ___

Proposta n.0 522/2021

(Subscrita

p~to

_

c_ont
_ra·----+'
-Absten~6es "l
1
- - ---1
(BE)
O
JI
1
1
I
I

I
I

Sr. Vereador Ricardo Veludo)

Aprovar simuttaneamente a delimitayAo. da Unidade de Execur;Ao e da Area de
Reabilita~o Urbana de Sete Rios e determinar a abertura dos respetivos perfodos
de discussao publica, nos termos da proposta;
(Adiada)

Reunllo Extraordin~ria de ctrnar•

n.' 184 de 23 de julho ck? 2021

CAMARA

MUNICIPAL

Proposta n.0 60612021

DE

LISBOA

(Subscrlta pelos Srs. Vereadores Jos6 SA
Fernandes e Catarina Vaz Pinto)

Deliberar retificar top6nimos atribuldos, em conformidade com Parecer da Comissao
Municipal de Toponimia, nos termos da proposta;
(Aprovada por unanimidade)

Proposta n.0 60812021

(Subscrtta pela Sra. Vereadora Catarina Vaz
Pinto)

Deliberar aceHar, sem contrapartidas por parte do Municipio, a doac;Ao de urn
conjunto de bens do Lusitano Clube, bern como aprovar a respetiva minuta de
contrato, nos termos da proposta;

(Aprovada por unanimidade)

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.0 2 do artigo 24. 0-A do C6digo
do Procedimento Administrative, na sua redac;Ao atual, reglsta-se que a
presente reuniao foi realizada por via telematica, atraves da plataforma
•reams·.
Nos termos do n.0 3 do al]_go 57.0 do Anexo I a supra cftada Lei n.0 75/2013,
de 12 de setembro, eu, t'~\..it/V't:;- f\fo~~
p\ , Diretora do
Departamento de Apoio aos 6rgiios e Servioos do Municipio, mandei lavrar.
Payos do Concelho, em 23 de julho de 2021

Reunlio EICtraordnlfrfa de "mara n,V184 de :n dt julho de 20Zl
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