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Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro

Considerando:
a) A área da Quinta do Ferro localiza-se dentro da Área de Reabilitação Urbana de Lisboa,
na freguesia de São Vicente, sendo uma área de privação múltipla, nomeadamente em
termos sociais, económicos, urbanísticos e de vulnerabilidade a riscos naturais, tais
como movimentos de massa em vertentes, risco de cheias e vulnerabilidade ao risco
sísmico;
b) Em 22.09.2020 foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal a recomendação
n. o 116/02, a qual propõe que a Câmara Municipal:

''1 - Proceda à delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro, com a
criação da coff'espondente Operação de Reabilitação Urbana ou outro instrumento que
corresponda a uma solução definitiva;
2 - A solução deverá respeitar os direitos de proprietários e inquilinos e deve procurar
assegurar uma resposta de habitação di~rna a quem não a possuiu;
3 - Até ao 1. o trimestre de 2021, a CML apresente uma solução à CML e à AML, através

da 3. a Comissão Permanente;
4 - Proceda, em articulação com a Associação Amigos da Quinta do Ferro e da Junta de
Freguesia de São Vicente ao levantamento urgente das necessidades sociais do bairro,
designadamente de saúde pública."
c) No dia 24.09.2020, em reunião presencial, os representantes da Associação "Amigos da
Quinta do Ferro" reportaram várias situações de extrema pobreza e de falta de
condições de habitabilidade em edificações da Quinta do Ferro;
d) Em 27.09.2020 em deslocação à Quinta do Ferro constatei a existência de situações
graves, em termos de conservação de edifícios, insalubridade e concentração de
pobreza e desqualificação geral urbanística.
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Determino o seguinte:

À Direcão Municipal de Urbanismo:
1) Os serviços do Departamento de Planeamento Urbano devem de imediato iniciar o
processo de proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Quinta do
Ferro, tendo em conta o seguinte:
i.

Caracterização do cadastro e do registo predial e matricial da área de
intervenção;

ii.

Caracterização urbanística e soGioeconómica da área de intervenção com base
em informação oficial disponível.

2) Após a delimitação da ARU da Quinta do Ferro será desenvolvida uma proposta de
Operação de Reabilitação Urbana Sistemática, a desenvolver pelo Município de Lisboa,
a qual será sujeita a um processo de participação e de negociação com os proprietários
de modo a aperfeiçoar as propostas de intervenção e a maximizar a adesão de
proprietários e moradores.
3) No âmbito da ORU será desenvolvido um Programa Estratégico de reabilitação urbana,
o qual deve acautelar o seguinte:

i.

Analisar os estudos urbanísticos anteriormente desenvolvidos para a Quinta do
Ferro à luz de informação atual sobre o estado de conservação dos edifícios,
características socioeconómicas de moradores e proprietários e dos riscos
naturais em presença, aproveitando o que se mantiver adequado e coerente
com o conjunto da operação a desenvolver;

ii.

Intervenção territorial abrangendo toda a Quinta do Ferro e espaços públicos ou
privados confinantes e que sejam considerados relevantes para a coesão
territorial e social da área de inte!rvenção;

iii.

Propor um modelo urbano cujas características morfotipológicas e as tipologias
habitacionais sejam adequadas à oferta de habitação para o tipo de agregados
familiares atualmente residentes na Quinta do Ferro, bem como para atrair e
fixar novas famílias jovens nestat zona da cidade;
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iv.

O modelo urbano deve aindat incorporar as boas práticas de urbanismo
sustentável e de neutralidade climática na medida do exequível e aplicável;

v.

Quantificar e assegurar a justa distribuição de benefícios e encargos, entre todos
os proprietários, inerentes à intervenção na Quinta do Ferro, incluindo a
repartição de custos necessários à salvaguarda e proteção do acesso à
habitação condigna para os atuais moradores, preferencialmente dentro da área
de intervenção e na medida do possível;

vi.

Aumentar a resiliência aos riscos naturais em presença;

vii.

Promover a participação de moradores e proprietários da área de intervenção,
através de processos estruturados que permitam dar voz direta a cada um dos
interessados, ponderando justificadamente todas as propostas decorrentes
deste processo na elaboração da ORU.

À Unidade de Coordenação Territorial:
4) A Unidade de Coordenação Territorial deve proceder, de imediato, ao planeamento e
realização de visitas técnicas a todas as edificações da área de intervenção que indiciem
necessidade de obras de conservação ou problemas de segurança e salubridade.
5) Deve ainda proceder ao levantamento e identificação das edificações existentes que não
tenham sido objeto de licenciamento.
6) Na sequência das vistorias a que se referem os números anteriores, elaborar um
relatório técnico que proponha as medidas e diligências que se revelem necessárias,
incluindo a cooperação de Unidades Orgânicas da CML e a intervenção de outras
entidades competentes em razão da matéria.

À Gestora do contrato para a "Avaliação de Estruturas Edificadas e Taludes Naturais sitos em
áreas de suscetibilidade a deslizamentos"
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7) A gestora do contrato para a "Avaliaçi~o de Estruturas Edificadas e Taludes Naturais
sitos em áreas de suscetibilidade a deslizamentos deve priorizar a monitorização de
riscos na Quinta do Ferro e fornecer os respetivos resultados ao DPU e à UCT para os
devidos efeitos.
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O Vereador

Ricardo Veludo
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