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1.

OBJETIVOS E ENQUADRAMENTO JURÍDICO

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro (ARU) e o desenvolvimento,
em sequência, de uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) para essa área é
enquadrada pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL n.º
307/2009 de 23 de outubro, na sua atual redação.
No intuito de responder e de se adaptar às novas realidades, a primeira alteração a este
regime jurídico, operada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e que republicou aquele
diploma, veio simplificar o procedimento de criação de áreas de reabilitação urbana,
consagrando a possibilidade do seu faseamento.
O RJRU atualmente em vigor permite aprovar a delimitação de áreas de reabilitação urbana
previamente à aprovação da operação de reabilitação urbana impondo, no entanto, um prazo
de caducidade de três anos se não for aprovada a correspondente operação de reabilitação.
A Área de Reabilitação Urbana a delimitar encontra-se atualmente integrada na ARU de Lisboa,
que abrange toda a cidade, sendo enquadrada pela Estratégia de Reabilitação Urbana 20112024. Dirigindo-se essencialmente à reabilitação do edificado, trata-se de uma operação de
reabilitação urbana simples.
Atenta a degradação, insalubridade e obsolescência das habitações, das infraestruturas, dos
equipamentos e dos espaços urbanos bem como a inexistência de áreas verdes de utilização
coletiva, considera-se imperiosa a implementação de uma operação de reabilitação urbana
sistemática para a Quinta do Ferro, que delineie uma intervenção integrada de reabilitação
urbana, dirigida tanto à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas e espaços
de utilização coletiva, como à dignificação da qualidade de vida dos moradores.
A delimitação da Área de Reabilitação Urbana e a sequente Operação de Reabilitação Urbana
deve orientar-se pelos seguintes princípios:
a) O princípio da abrangência e coesão territorial, intervindo na totalidade da Quinta do
Ferro e nos espaços pertinentes da envolvente;
b) O princípio da coesão social, integrando diferentes grupos socioeconómicos da
população no mesmo território, valorizando o desenvolvimento do sentido de
comunidade, e articulando de forma coerente as intervenções físicas com as
estratégias de Desenvolvimento Social articuladas, nomeadamente através de
plataformas de cooperação entre entidades competentes em razão da matéria e
instituições sem fins lucrativos que se dediquem ao desenvolvimento local e combate
à pobreza;
c) O princípio da transparência e de independência da atuação pública em matéria de
ordenamento do território e de defesa do interesse público e da população,
conduzindo o processo de planeamento e de regeneração urbana de modo a evitar
fenómenos de especulação imobiliária e de desproteção dos mais vulneráveis,
utilizando os mecanismos legais que apenas uma ORU sistemática consagram, bem
como o recurso ao exercício do direito de preferência pelo Município, quando se
justifique;
d) O princípio da equidade e da justa repartição de benefícios e encargos resultantes da
operação de reabilitação urbana, incluindo a responsabilidade dos proprietários
relativamente à satisfação das necessidades de habitação condigna para os seus
arrendatários;
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e) O princípio da participação cidadã e da governação integrada, em que os cidadãos
diretamente, bem como as instituições da Cidade, os parceiros locais, os moradores e
os proprietários na área de intervenção têm acesso a informação e participam na
discussão sobre as várias fases de conceção, projeto, construção, e utilização do
território a intervencionar, apresentando os seus contributos e participando nas ações
de transformação, na medida do aplicável;
f) O princípio do tratamento específico da Quinta do Ferro, na medida em que é sobre
território que se desenvolverá o essencial da ORU, nomeadamente para efeitos de
reestruturação fundiária, resolução dos problemas da habitação indigna, de combate à
pobreza e acesso aos Direitos Sociais, bem como a melhoria da resiliência aos riscos
naturais;
A delimitação da Área de Reabilitação Urbana tem os seguintes objetivos específicos a
consagrar na Operação de Reabilitação Urbana Sistemática que se seguirá:
a) Desenvolver um processo de reabilitação urbana integrado ao nível da regeneração
urbana e ambiental, que comporte a qualificação e produção de habitação acessível, a
requalificação do espaço público e infraestruturas urbanas, o desenvolvimento social,
o sentido de comunidade local e o acesso aos direitos sociais;
b) Concretizar um processo de governação integrada, que envolva a Cidade e a
comunidade local na discussão do seu futuro e na concretização da transformação da
área de intervenção;
c) Promover na Quinta do Ferro a oferta pública de habitação acessível, cuja atribuição
seguirá os critérios previstos no Regulamento Municipal do Direito à Habitação,
contribuindo para o repovoamento e rejuvenescimento desta área da Cidade;
d) Mobilizar propriedades de entidades públicas, situadas na zona envolvente à Quinta
do Ferro, com vista à respetiva programação, numa perspetiva integrada de
regeneração da área e de maximização da oferta pública de habitação acessível;
e) Assegurar a opção ao
para os atuais moradores que, em virtude das
ações de regeneração urbana, serão realojados em novos edifícios a construir na área
de intervenção;
f) Reforçar as relações de vizinhança entre a área da Quinta do Ferro e as malhas
urbanas envolventes, reforçando ligações urbanas, designadamente no acesso a
espaços públicos de referência (Campo de Santa Clara) e ao equipamento educativo
(EBS Gil Vicente), situados nas proximidades, e criar no interior da Quinta do Ferro
espaços públicos, comércio e equipamentos públicos geradores de atratividade para a
população da área envolvente;
g) O faseamento programado da intervenção, promovendo a coesão social e territorial, a
prevenção de riscos naturais e a articulação com os tecidos envolventes;
h) O seu enquadramento através de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.
A Estratégia de Reabilitação Urbana 2011-2024 para Lisboa determina que será delimitada,
para cada operação de reabilitação sistemática a lançar, a correspondente área de reabilitação
urbana, que será ao mesmo tempo destacada da Área de Reabilitação Urbana de Lisboa, por
forma a fazer coincidir cada operação de reabilitação, simples ou sistemática, com a respetiva
área de reabilitação.
A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal. A proposta de delimitação da área de reabilitação urbana é
devidamente fundamentada e contém os seguintes elementos:
a)

Memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da
área abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;
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b)
c)

2.

Planta com a delimitação da área abrangida;
Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais.

LOCALIZAÇÃO DA QUINTA DO FERRO E ENQUADRAMENTO NA ENVOLVENTE

A área de reabilitação urbana da Quinta do Ferro (cerca de 6ha) localiza-se dentro da Área de
Reabilitação Urbana de Lisboa, numa encosta a norte do Campo de Santa Clara (onde se realiza
a Feira da Ladra), na freguesia de São Vicente, e constitui essencialmente uma unidade
a norte com a rua Leite de Vasconcelos;
a nascente com a rua do Vale de Santo António;
a sul com o Outeirinho do Mirante / rua de Entremuros do Mirante / beco do Mirante
/ Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento / campo de Santa Clara / travessa das
Freiras / travessa das Flores / travessa do Conde de Avintes / e de novo campo de
Santa Clara;
e a poente com a rua da Senhora da Glória / Escola Básica e Secundária Gil Vicente /
rua da Verónica.

Trata-se de uma área que, no conjunto denominado Quinta do Ferro, corresponde a um tecido
urbano pouco estruturado e fechado sobre si mesmo que importa abrir à envolvente e
articular com os tecidos urbanos que a circundam, embora mantendo a autonomia e
singularidade que o caracterizam.
Toda a faixa de tecido urbano, a sul, a cota elevada, entre a Quinta do Ferro e o Campo de
Santa Clara, é de urbanização anterior e alberga atualmente uma série de grandes
equipamentos / instalações de diversas instituições que alternam com pequenos quarteirões e
frentes de habitação mais antiga do que a da Quinta do Ferro. Esta área histórica desenvolveu-
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se em torno de edifícios de estrutura palaciana e em estreita ligação com a área do Campo de
Santa Clara.
Assinalam-se na figura os principais pontos de referência destacando-se a poente a grande
área da escola Básica e Secundária Gil Vicente, de construção moderna, bem como um já
antigo depósito da EPAL integrado na área. Na rua da Verónica, o gaveto livre junto à entrada
da escola, delimitado por alto muro e propriedade do Estado, bem como a área do depósito da
EPAL e ainda os terrenos municipais que medeiam entre o depósito e o Palácio Lavradio, assim
como a própria área das Oficinas Gerais de Fardamento do Exército, constituem, em conjunto,
uma faixa de potencial futuro desenvolvimento integrado.

Atualmente na área domina o uso habitacional, salientando-se um núcleo de habitações
precárias assinalado na figura acima a traço amarelo, áreas de estacionamento desordenado e
ainda as instalações do Clube Desportivo da Graça com entrada pela rua da Senhora da Glória,
incluindo um pequeno polidesportivo descoberto e o depósito da EPAL localizado na rua da
Verónica.
A proposta de soluções integradas para todo o território da Quinta do Ferro e áreas
envolventes deverá centrar-se, em fase inicial, na resolução dos graves problemas sociais,
económicos, urbanísticos e de vulnerabilidade a riscos naturais.
A delimitação da ARU proposta tem em consideração as potencialidades para um futuro
desenvolvimento integrado da área, das oportunidades que a intervenção em âmbito mais
alargado pode proporcionar.
A solução para os problemas prementes identificados na Quinta do Ferro encontra-se
localizada, mas deverá estruturar-se em ligação e articulação com esta área histórica da
cidade, valorizando os eixos viários existentes e o próprio espaço público, aproximando os
habitantes destas áreas que, atualmente apesar da proximidade geográfica, habitam em
situação de exclusão social.
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Por seu lado, a norte do eixo viário constituído pela rua Leite de Vasconcelos, a própria
configuração das recentes urbanizações implantadas nessa encosta contraria e separa
residentes, apesar da também proximidade geográfica existente.
A necessidade de articulação dos tecidos em presença assume nesta operação um papel de
destaque.

1
2

1. Terrenos do Estado 2. Terrenos do Município
A integração na área de terrenos de propriedade pública existentes na proximidade permitirá
alavancar uma operação de reabilitação, onde a necessidade de dispor de fogos para
realojamento e para a fixação de novos residentes, em programas de habitação acessível, pode
encontrar aí a sua viabilização, ao mesmo tempo que se resolvem situações de degradação e
indefinição na estruturação urbana da área. É o caso dos terrenos do estado na rua da
Verónica, adjacentes ao depósito da EPAL, elemento de interesse cultural a necessitar de
reabilitação, e, também dos terrenos municipais no quarteirão a sul, no tardoz do Palácio Sinel
de Cordes, voltados para a rua da Verónica.
Como atrás se disse, a necessidade de articulação dos tecidos sociourbanísiticos em presença
assume nesta operação um papel de destaque, nomeadamente favorece as ligações e
atravessamento da área entre o campo de Santa Clara e a rua Leite de Vasconcelos,
requalificando o espaço público e introduzindo novas possibilidades de circulação pedonal em
segurança e comodidade.
A criação, na área da Quinta do Ferro, de espaços públicos atrativos, para os seus moradores e
para os moradores e utilizadores das malhas urbanas envolventes, constitui também um dos
objetivos, em articulação com a necessidade de disciplinar e organizar a circulação viária e o
estacionamento.
A Quinta do Ferro é uma área com limites bem definidos no interior da qual o
desordenamento e as más condições de habitação dominam.
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A reestruturação desse tecido urbano tem de ser acompanhada por políticas de integração da
população com maior fragilidade social, ao mesmo tempo que se pretende garantir-lhes o
direito ao lugar, com boas condições de salubridade, segurança e conforto.
Atendendo que a Quinta do Ferro é uma área de privação múltipla (social, económica,
urbanística e ambiental), com problemas complexos, considera-se necessário criar uma
plataforma permanente de cooperação entre entidades públicas e parceiros locais que
participem no debate sobre a conceção e execução da Operação de Reabilitação Urbana, e que
protagonizem as ações que lhes couberem executar, atendendo à natureza, capacidade e
âmbito da atividade de cada um.
Um dos modelos que permite concretizar esta plataforma de cooperação interinstitucional é o
GABIP (Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritária)
A constituição do GABIP não esgota as formas de participação e de governação integrada, que
se deve organizar nas diferentes escalas de abordagem, desde a escala da Cidade até à escala
local, e dar voz aos cidadãos e instituições de Lisboa.

3.

ANTECEDENTES E LINHAS DE ATUAÇÃO

Referem-se alguns estudos já desenvolvidos para esta área que deverão ser considerados no
desenvolvimento das propostas a implementar na área da Quinta do Ferro:
a) Estudo Urbano (Estudo Prévio para a Requalificação da Quinta do Ferro 2008/2010
CML/ Divisão de Desenvolvimento Urbano)
Teve como objetivo a apresentação de uma proposta, expondo critérios e fatores de
ponderação adotados, de modo a poderem ser analisados pelos proprietários e obter a
sua concordância ou provocar a apresentação de soluções alternativas.
Tratou-se de um estudo de viabilidade urbanística o qual fundamentou a proposta de
requalificação do bairro através da demolição dos edifícios existentes (quase todos
degradados e sem condições de habitabilidade) e a redistribuição da propriedade.
Propunha adotar-se um processo integrado, isto é, com condições para só terminar com a
construção da nova urbanização, incluindo os edifícios propostos, baseado num sistema de
intervenção financeira sustentável e também lucrativa de forma a obter a adesão dos
proprietários e para que o Município pudesse também beneficiar com a ocupação dos
terrenos que possui no bairro.
A estrutura viária era simplificada e resolvida através da criação de grandes impasses.
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b) Estudo de Estrutura Urbana (CML/Divisão de Projetos e Estudos Urbanos, 2013
Incluiu um enquadramento histórico, enquadramento genérico no Plano Diretor
Municipal, análise do cadastro da propriedade, proposta de reabilitação e estrutura viária,
implantação de novas construções e proposta de delimitação de Unidades de Execução
(abrangendo a área identificada na Carta dos BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção
Prioritária de Lisboa).
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c) Projeto financiado no âmbito do Programa Parcerias Locais BIP/ZIP Lisboa 2016, com o
nome Projeto 014.QUINTA DO FERRO PARTICIPA, do qual é promotor a
De referir que a Quinta do Ferro se inclui nos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária
(BIP/ZIP) identificados pelo Plano Local de Habitação e para os quais se deve procurar,
uma intervenção municipal numa perspetiva integrada de regeneração urbana,
promovendo a coesão social e territorial.
Neste âmbito o Programa Parcerias Locais BIP/ZIP Lisboa 2016, financiou um Estudo
Projeto 014.QUINTA DO FERRO PARTICIPA
promotor a
em parceria com a designada
anteriores estudos
designadamente o Estudo de Estrutura Urbana realizado pela Câmara Municipal de Lisboa,
este projeto caracteriza e propõe configuração urbana alternativa àquela atualmente
existente no local.
De acordo com o promotor referido este processo foi desenvolvido com o envolvimento
de moradores, proprietários e trabalhadores locais. Do ponto de vista da participação,
pretendeu-se que a população da Quinta do Ferro fizesse parte do processo de
registo/levantamento de situações com necessidade de intervenção e na definição dos
critérios de prioridade dessas necessidades.

A análise técnica efetuada pelo Departamento de Planeamento Urbano em janeiro de 2019,
em reunião técnica de acompanhamento com o promotor na mesma data e de acordo com a
informação disponível, analisou as propostas constantes no estudo urbanístico, tendo sido
identificados alguns constrangimentos ao desenvolvimento destas propostas que foram
transmitidos aos promotores, de que se destacam:
Forma de ocupação dos taludes verdes de acentuado declive;
Estrutura da rede viária apresentando impedimentos designadamente de circulação e
de ligação à envolvente;
Indefinição da solução prática a adotar para a área de maior densidade de construções
precárias;
Insuficiente caracterização de proprietários e residentes bem como dos respetivos
agregados familiares;
Inexistência ou indefinições nos modelos de perequação a adotar.
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A proposta a desenvolver pelo DPU deve aproveitar, na medida do aplicável, todos os
anteriores estudos e levantamentos realizados anteriormente. O processo de planeamento
para este território será desenvolvido com a participação pública e envolvimento dos
proprietários e residentes na área de intervenção.
A Câmara Municipal de Lisboa encontra-se já a desenvolver uma proposta de intervenção
global que será oportunamente colocada em discussão pública, com o intuito de garantir de
forma sistemática:
Reabilitação integral de toda a área da Quinta do Ferro através de intervenção
faseada;
Equidade de direitos e obrigações para todos os proprietários em termos de benefícios
e encargos;
Plano de realojamento garantindo os direitos de moradores, respeitando os critérios
em vigor e considerando a responsabilidade de cada proprietário relativamente aos
seus inquilinos;
Ordenamento biofísico da área e articulação/integração dos tecidos urbanos em
presença.

4.

ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO

A visão estratégica para a cidade de Lisboa inclui, entre outros nos seus eixos estruturantes de
ação, a melhoria da qualidade de vida e do ambiente, o combate às exclusões, a defesa dos
direitos e uma governação aberta e participada.
A reabilitação urbana é uma das prioridades das políticas municipais, beneficiando do
aperfeiçoamento do respetivo quadro legal, que possibilita ao município a implementação de
novos procedimentos e programas de intervenção.
A requalificação e revitalização do parque habitacional, em particular das suas áreas mais
degradadas, e a qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e
urbanos de utilização coletiva são compromissos a cumprir.
A intervenção na área da Quinta do Ferro terá como referência a normativa do Plano Diretor
Municipal de Lisboa de Lisboa em vigor (PDM), publicado no Diário da República, n.º 168 de 30
de agosto de 2012, Aviso n.º 11622/2012.
O PDM estabelece o modelo de organização espacial e a estratégia de desenvolvimento do
território municipal, a classificação do solo e as regras e parâmetros aplicáveis à ocupação, uso
e transformação do solo salientando-se os objetivos genéricos nele estabelecidos de
recuperar, rejuvenescer e equilibrar socialmente a população de Lisboa e de promover a
reabilitação e a regeneração urbana.
Desta forma é viável a realização de operações urbanísticas, desde que seja dado
cumprimento a essa normativa, designadamente Plantas de Ordenamento e de
Condicionantes e Regulamento do Plano, conforme respetivos extratos nomeadamente:
Qualificação do Espaço Urbano - A área é abrangida por Espaços Centrais e Residenciais
sujeita ao disposto nos artigos 41º a 46º do RPDM, na sua maioria a Consolidar, sujeita
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também ao disposto nos artigos 58º, 59º e 60º do RPDM. Encontram-se também Espaços
Centrais e Residenciais Consolidados Traçados Urbanos A e B, junto aos seus limites e
ainda uma área de Uso especial de Equipamentos consolidado na rua da Verónica
constituindo um gaveto junto à entrada da Escola Básica e Secundária Gil Vicente sujeita ao
disposto no artigo 54º do RPDM.
A área encontra-se totalmente inserida na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 7
(UOPG7) Centro Histórico da qual se destacam os seguintes objetivos:
b)
Dimensionar a oferta de estacionamento visando suprir carências
preexistentes;
e)
Promover o incremento e reabilitação da função habitacional;
g)
Valorizar o Conjunto Urbano Singular
do Campo de Santa Clara,
Destacam-se também uma série de Programas e Projetos Urbanos Transversais nos quais a
intervenção na Quinta do Ferro se poderá enquadrar designadamente aqueles que visam a
intervenção prioritária nas áreas de maior vulnerabilidade à exclusão social, dinamização do
arrendamento, requalificação do espaço público, acessibilidade pedonal, higiene urbana,
requalificação de infraestruturas, entre outros.
Encontram-se inseridos na Carta Municipal do Património os seguintes imóveis:
o 51.12 - Conjunto Arquitetónico / Campo de Santa Clara;
o 51.17 - Ermida / Rua da Verónica, 29-31;
o 51.18 - Palácio Sinel de Cordes / Campo de Santa Clara, 141-146C; Trav. do Conde
de Avintes, 1-3 e logradouro;
o 51.37 Reservatório da Verónica - EPAL / Rua da Verónica, 33-35 e logradouro;
o 51.38 Edifício de habitação plurifamiliar com fachada de azulejo / Rua da Senhora
da Glória, 16-22 - Clube Desportivo da Graça;
o 51.39 Edifício de habitação plurifamiliar com fachada de azulejo/ Rua da Verónica,
70-74
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Estrutura Ecológica Municipal - Verifica-se que a área integra, no seu limite sul/nascente, o
Sistema do Corredor Estruturante do Arco Ribeirinho (artigo 12º do RPDM) e o Sistema
Húmido (artigo 13º do RPDM). Este último cobre parte significativa dos terrenos municipais
a poente e uma faixa estreita a sul das traseiras dos edifícios da rua Leite de Vasconcelos.
Neste Artigo exige-se a prévia apresentação dos dados de caracterização hidrogeológica
destas áreas, para as operações de loteamento ou obras de construção de impacte
relevante.
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Sistema de Vistas - A área é abrangida pelos ângulos de quatro pontos de vista: Alto da
Eira; Miradouro de Santa Luzia Portas do Sol; Castelo de São Jorge e Calçada da Cruz da
Pedra Convento de Santos-o-Novo. Analisada a topografia da cidade verifica-se que a área
não poderá ser visível dos três primeiros pontos referidos devido a cumeadas existentes
que se interpõem. Deverá ser considerada a panorâmica da vista da calçada da Cruz da
Pedra.
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Risco Naturais - Verifica-se que existe uma área de vulnerabilidade muito elevada à
ocorrência de movimentos de massa na vertente que desce para norte junto ao muro das
encosta quando desce para nascente (artigo 23º do RPDM). Existe uma vulnerabilidade
moderada a inundações que acompanha, grosso modo o traçado da rua Leite de
Vasconcelos tornando-se elevada nas cotas mais baixas com destaque para o limite
nascente da área (artigo 22º do RPDM). Toda a área apresenta vulnerabilidade sísmica dos
solos elevada (artigo 24º do RPDM). A rua Leite de Vasconcelos e o troço da rua do Vale de
Santo António, que limitam a área a norte e a nascente respetivamente apresentam
vulnerabilidade muito elevada.
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Condicionantes de Infraestruturas - Não existem na área.
Acessibilidades e Transportes - No âmbito da hierarquia da rede rodoviária municipal
(RPDML, art. 70.º) encontra-se a sul nascente da área a Avenida Infante D. Henrique
classificada no 3º nível. Toda a rede viária existente e circundante é assim de 4º ou 5º nível.
A sul da área encontra-se o interface de 3º nível de Santa Apolónia. Relativamente ao
dimensionamento da oferta de estacionamento toda a área se encontra dentro de uma
Zona C (Artigo 75º do RPDM);

15

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública I - Toda a área é abrangida
pela servidão do Aeroporto de Lisboa, sujeita a parecer da Autoridade Nacional de Aviação
Civil, mais restritiva a nascente (Canal Operacional sector 3C1) para construções ou outros
obstáculos que ultrapassem 180m de cota absoluta e também a poente, conforme
delimitado em planta, (superfície cónica de transição) para construções ou quaisquer
outros obstáculos que ultrapassem as cotas definidas para a zona (cotas variáveis a 5 por
cento entre 145 m e 245 m). A área é também abrangida a sul-nascente pela Zona de
Proteção das Instalações Militares de Santa Clara (Oficinas Gerais de Fardamento e
Equipamento, Tribunal Militar e da Messe de Oficiais localizada no Palácio de Barbacena).

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública II - Verifica-se não existirem
condicionantes na área relativas a Património Classificado.

5.

BREVE CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA, DA CONSTRUÇÃO E DA OCUPAÇÃO

Como foi referido a Quinta do Ferro é uma área com limites bem definidos, no interior da qual
o desordenamento e as más condições da construção e das habitações dominam. Apresenta
potencialidade de desenvolvimento em articulação com a malha circundante, designadamente
com a área histórica da Graça / São Vicente de Fora, assim como com as redes de transporte,
designadamente os transportes pesados em Santa Apolónia.

16

A análise dos dados existentes nos diversos estudos já realizados para a área, designadamente
nos estudos anteriores de que se destaca o trabalho realizado no âmbito do Programa BIP /
ZIP, bem como trabalho de campo realizado na área, permitem realizar uma breve
caracterização física e da sua presente ocupação.
A morfologia do terreno é complexa, com declives na generalidade acentuados, ocorrendo
uma diferença altimétrica entre a cota superior, na rua da Verónica (70.00m) e a cota inferior,
na Rua Leite de Vasconcelos (26.00m), que excede os 44m.

Destacam-se dois taludes, assinalados a verde na figura acima e voltados a norte, um do lado
nascente entre as Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento e as traseiras de edifícios
com frente para a rua Leite de Vasconcelos, pouco ocupado, com declive de cerca de 40% e
outro do lado sul poente, com uma diferença de cotas que chega aos 16m, entre a rua da
Verónica em cima, onde se localiza uma importante frente de rua e a Rua C da Quinta do
Ferro, em baixo, com declive variável em média de cerca de 35%.
A rede viária constituída pelas designadas Rua A, Rua B e Rua C da Quinta do Ferro é precária,
sinuosa e sem passeios. A restruturação desta rede assim como a sua articulação e ligações a
toda a zona circundante é urgente.
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Os acentuados declives e a orientação desta encosta a norte determinam uma inexistente ou
fraca exposição solar e estão em linha com a classificação no Sistema Húmido do município (já
referido) de parte significativa dos terrenos municipais a poente bem como de uma faixa a sul
das traseiras dos edifícios com frente para a rua Leite de Vasconcelos.
O uso habitacional é dominante sendo o uso não habitacional apenas residual. No núcleo
central de habitações precárias, das cerca de 80 construções identificadas cerca de 70%
estarão em mau ou muito mau estado de conservação. O espaço público é caracterizado por
áreas de estacionamento desordenado. As instalações do Clube Desportivo da Graça, incluindo
um pequeno polidesportivo descoberto, ocupam pequena área e não correspondem aos atuais
parâmetros de dimensionamento para este tipo de equipamento. Assinalam-se também
construções devolutas ou em ruínas.
Encontra-se já em execução um levantamento para efeito dessa avaliação rigorosa que
permitirá, em termos gerais, comprovar a urgente necessidade de intervenção em todo o
interior desta área.

6.

ANÁLISE DA ESTRUTURA CADASTRAL

No que se refere ao cadastro da propriedade, de acordo com a informação disponível na
plataforma Lxi (que não substitui nem dispensa a sua confirmação pela Divisão de Cadastro),
apresenta-se uma análise da propriedade em termos gerais bem como do seu parcelamento,
quer para a área que agora se propõe delimitar como ARU (assinalada a azul na figura
seguinte) como especificamente para a Quinta do Ferro (assinalada a verde na mesma figura).
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Esboço do Cadastro Geométrico

Apresenta-se na tabela seguinte, por tipo de proprietário, o cálculo estimado das respetivas
áreas1:

Na Quinta do Ferro, na primeira coluna correspondente às áreas dentro do limite assinalado a
verde, destaca-se que apenas cerca de 30% da área se encontra no domínio privado municipal.
Destaca-se também o grande parcelamento desse território, designadamente da propriedade
privada. A análise deste parcelamento revela a possibilidade / necessidade de intervenção, no
mínimo, em cerca de 45 parcelas do domínio privado, 2 do domínio privado de uso público e
13 do domínio privado municipal.
Já fora do limite verde referido o parcelamento é consistente com os arruamentos existentes,
sendo maior a dimensão média das parcelas. Na sua maioria a propriedade é também privada.
Nesta área o município possui ainda cerca de 10% das parcelas correspondentes
1

O cálculo apresentado tem por base a medição dos polígonos em desenho da base cartográfica e como tal tem caráter
meramente indicativo, carecendo de validação de acordo com os registos prediais respetivos.
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essencialmente ao edifício do Palácio Sinel de Cordes e respetivo logradouro (incluído na Carta
Municipal do Património (CMP) com o código 51.18). Destaca-se também um reservatório da
EPAL também integrado na CMP e ainda um gaveto, propriedade do estado, na rua da
Verónica, junto à entrada da Escola Básica e Secundária Gil Vicente.

7.

CARACTERIZAÇÃO SOCIAL

No plano da compreensão da ocupação sócio demográfica do pequeno tecido urbano,
delimitado em proposta como ARU Quinta do Ferro, importa destacar desde já a considerável
desatualização dos dados censitários disponíveis e, embora se possa salientar pelo menos o
comportamento sócio demográfico estrutural padrão, definido nos últimos 20 anos neste
território, este afasta-se consideravelmente da realidade social existente.
Na verdade, em visita ao local, torna-se evidente que o modo de ocupação residencial e
populacional neste pequeno território da freguesia de São Vicente apresenta uma acentuada
assimetria, tendo em conta a possibilidade de informação estatística fornecida pelo INE,
através das subsecções2 estatísticas. A área delimitada em planta engloba dois modos de
ocupação distintos, a ocupação residencial instalada nos interstícios (o interior de quarteirões,
ver contraste na figura 1 das edificações assinaladas a amarelo) e os estratos de ocupação
urbana definidos ao longo dos arruamentos a norte, na Rua Leite Vasconcelos e a sul, na rua
de Entre Muros do Mirante.
A realidade demográfica extraída da informação censitária é distorcida, pois mesmo
destacando a subsecção estatística que inclui as ruas A, B e C, como trazem consigo a
ocupação residencial clássica da Rua Leite de Vasconcelos ou do outro arruamento a sul em
Santa Clara, impossibilitam um quadro de informação mínimo. (ver figura 1)
A ter em atenção ainda que a informação sobre os residentes, apresentada no relatório
3
revela-se mínima. Em síntese, a breve
caracterização abaixo efetuada é simplesmente indiciária, a exigir um futuro levantamento aos
residentes, no sítio, mais criterioso.

2

Subsecção Estatística - Unidade territorial que identifica a mais pequena área homogénea de construção ou não, existente
dentro da secção estatística. Corresponde ao quarteirão nas áreas urbanas. INE
https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_base_cartogr .
3
Este projeto surgiu em âmbito do Programa Parcerias Locais BIP ZIP que em 2017 financiou estudo promovido pelo promotor
-
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Legenda: limite dos quarteirões estatísticos; INE Censo de 2011 (ver página seguinte)
Limite vermelho tracejado, limite da ARU Quinta do Ferro
Limite a preto carregado, limite dos quarteirões estatísticos que incluem a ARU Quinta do Ferro
Limite azul, quarteirão onde se encontra a rua C
Limite turquesa, as ruas A e B
Limite amarelo, rua Leite Vasconcelos, nº pares
Limite laranja, quarteirão do Mirante

No plano da compreensão sócio urbanística encontramos alguma heterogeneidade. Em
primeiro lugar o interstício urbano, entre as ruas Leite Vasconcelos e rua de Entre Muros do
Mirante, este é ocupado por habitações com condições de habitabilidade muito frágeis ou sem
condições mínimas. O tecido sócio urbano a sul, na zona de Santa Clara, corresponde a um
tecido sócio urbano antigo, desenvolvido em torno das estruturas palacianas, historicamente
anterior à ocupação da rua Leite Vasconcelos4. E esta rua, em si, ainda mais dada a estreiteza
da via, estabelece-se como um núcleo relacional para os residentes na Quinta do Ferro.
Destaca-se ainda o pequeno quarteirão, a sudeste da ARU da Quinta do Ferro, entre o beco do
Mirante e a rua do Mirante, estrato urbano com afinidade histórica ao micro tecido de Santa
Clara.
Ou seja, a área delimitada como ARU Quinta do Ferro agrega um conjunto de micro tecidos
sócio urbanos, em que se destacam o interstício de habitações precárias, o micro tecido de
Santa Clara, e um lado da rua Leite Vasconcelos que, com o lado de números pares desta e o
quarteirão do Mirante, embora fora do limite, congregam um pequeno sistema relacional. No
seu conjunto servem como compreensão comparativa das diferentes ocupações residenciais e
de entendimento das relações de vizinhança e de complemento de funções urbanas.
Destacamos na informação de caracterização a rua C, que inclui o maior número de edificações

4

Esta rua possui uma edificação predominante construída nos anos 30 e 40 do século XX.
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os principais problemas de falta de condições de habitabilidade e urbanidade. Embora o
quarteirão também inclua edificações do tecido urbano antigo (beco da Verónica) é o que mais
se aproxima da realidade daquele interstício.

Figura 2, ARU e Micro tecidos urbanos delimitados por quarteirões

Fonte: INE subsecções estatísticas, 2011

Pode avançar-se que, em 2011, residiam, na área delimitada como ARU, 1 363 pessoas,
encontravam-se 715 alojamentos residenciais ocupados, cerca de 150 estavam desocupados,
possuindo em 2011 uma taxa de ocupação residencial na ordem dos 71%.
No seu conjunto neste território houve uma perda populacional entre 2001 e 2011, uma perda
na ordem dos 20%. Em termos internos, no quarteirão da rua C a perda residencial foi maior,
menos 28%, contudo passaram quase 10 anos, e tendo em conta a conjuntura de crises
económicas e sociais, é possível que o decréscimo residencial tenha revertido, dada a crise de
acesso às habitações por parte de grupos sociais com fragilidades económicas. (ver quadro nº
1 e 2)
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Quadro 1 - Quadro Síntese das principais variáveis demográficas da ARU_Quinta do Ferro e
os restantes tecidos sócio-urbanos vizinhos
Áreas Urbanas

ARU_Qnt. do Ferro

Alojamentos
Familiares
clássicos com
função residencial

Edifícios

Famílias

População
Residente

Variação
da
populaç
ão 2001
- 2011

N

% freg

N

N

N

%freg

%

1 008

9,2
29,7%(da
ARU)

310

740

1 363

-19,5%

105

241

438

8,9%
32,1% da
ARU

Rua C

299

F_ Mirante

115

1,1

53

72

143

0,9

-9,5

F_ LeiteVasconcelos_Norte

673

6,2

75

451

821

5,3

-22,5

10 918

100

2 475

7 710

15 399

100

-14,4

Freguesia de S. Vicente

-28,0

Fonte_ INE: Censos de 2001 e 2011

Quadro 2 - Condições de habitabilidade dos alojamentos residenciais ocupados

Total de
Alojame
ntos
ARU_Qnt. do Ferro

Alojamentos Familiares com função residencial
Ocupados Alojamentos
Sem água
Sem esgoto
não
clássicos

Sem casa de
banho

1 005

715

2

8

4

37

Rua C

297

239

2

4

1

9

F_Q_Mirante

115

72

0

0

0

0

F_ LeiteVasconcelos_Norte

555

344

0

0

0

7

10 918

7 458

8

17

5

170

Freguesia de S. Vicente
Fonte_ INE: Censo de 2011

Na área delimitada como ARU, em 2011, 37 alojamentos recenseados na zona não possuíam
casa de banho, 8 não possuíam água e 4 não se encontravam ligados à rede de esgoto. Cerca
de 20% dos alojamentos da freguesia sem esta condição de habitabilidade encontram-se aqui
no território delimitado em proposta ARU. Pela observação in situ presume-se que o estado de
situação seja consideravelmente pior, sendo até difícil perceber a partição das edificações
usadas para residência por cada família.
De uma forma geral nesta zona da cidade o índice de envelhecimento é bastante elevado, mas
a sua incidência é grande no limite da ARU e ainda mais na rua C. Ai, em 2011 as mulheres
sénior eram prevalecentes. É igualmente na rua C onde proporcionalmente existia o maior
número de residentes em situação de reforma e a taxa de desemprego era mais elevada,
quase 10%. O núcleo de maior vitalismo demográfico encontra-se no quarteirão do Mirante e
na rua Leite Vasconcelos Norte, com taxas de atividade razoáveis e bons índices de
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sustentabilidade, i.e., em 2011, nesses micro tecidos, a par de uma população residente com
algum envelhecimento, também se encontrava uma população em idade ativa considerável.
(ver quadro nº 3)
Quadro 3 - Quadro dos índices de vitalismo demográfico da Área de Reabilitação Urbana da
Quinta do Ferro e tecidos sócio urbanos vizinhos
IJ

5

IE

6

7

IS

Tx
feminizaç
ão > 65
8
anos

Tx
atividade

Tx
desempre
go

Tx
reforma

Áreas Urbanas
ARU_Qnt. do Ferro

27,8

360,0

1,9

184,2

46,3

8,3

38,4

Rua C

26,1

383,3

1,9

206,7

47,7

9,7

39,8

F_ Mirante

47,4

210,9

2,4

176,2

46,1

7,1

32,7

F_ LeiteVasconcelos_Norte

30,9

323,9

2,5

133,3

53,1

6,2

31,0

Freguesia de S. Vicente

38,3

261,0

2,2

173,8

47,4

7,1

34,1

Fonte: INE, Dados Censo 2011

Importa ainda salientar o nível de escolaridade, pois este é um bom indicador da capacidade
de revitalização, reabilitação e melhor inserção dos residentes no mercado de trabalho. O
padrão de comportamento em Lisboa nos últimos 20 anos tem sido de crescimento da
escolaridade superior.
Verifica-se efetivamente que a escolaridade superior é ainda muito frágil na área da ARU
Quinta do Ferro, ligeiramente menor na rua C, destacando o quarteirão do Mirante com uma
boa proporção de residentes com escolaridade superior e acentuado crescimento entre 2001 e
2011, sinal de um ponto de substituição de residentes durante esse período. (ver quadro nº 4)

5

OÍ
quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com 65 ou mais
anos (expressa ha
-se, na rua C para cada 100 pessoas com mais
de 65 anos residiam, em 2011 26 juvenis até aos 14 anos.
6
Relação entre a população idosa e a população jovem, significando por exemplo que na ARU da Quinta do Ferro para cada 100
jovens entre os 0 e os 14 anos viviam em 2011 aí 360 pessoas com mais de 65 anos.
7
O índice de sustentabilidade potencial (IS) é um índice que mede a relação entre a população em idade ativa e a população
idosa, representada habitualmente pelo quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64
anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos, fornece4ndo o vitalismo demográfico de um sítio. Na R Leite Vasconcelos Norte
em 2011 apesar de tudo existia uma boa proporção de residentes em idade ativa, 2 vezes mais do que seniores.
8
A taxa de feminização para os residentes com mais de 65 anos identifica a proporção entre homens e mulheres, e em 2011 no
tecido onde se encontra a rua C existiam duas vezes mais mulheres com mais de 65 anos.
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Quadro 4 - Quadro do rácio de residentes com escolaridade superior na ARU Quinta
do ferro e tecidos sócio urbanos contíguos e taxa de variação entre 2001 e 2011.
Escolaridade superior;
% 2011

Áreas Urbanas

Escolaridade superior (var 0111)
%

18,9%
18,8

38,0%
17,2

F_ St Clara Sul

31,2
28,0
23,4

38,7
52,1
20,6

Freguesia de S. Vicente

21,2

47,5

ARU_Qnt. do Ferro
Rua C
F_ LeiteVasconcelos_Norte
F_ Mirante

Fonte: INE, Censos de 2011 e 2001

Por fim, através do retrato estatístico das famílias residentes, em 2011 quase metade
famílias residentes no limite da ARU e na rua C, em particular, tinham pelo menos
residente sénior, e nesta rua perto de 16% das famílias tinham também pelo menos
desempregado. De destacar ainda que quer na ARU quer na rua C, pelo tamanho médio
famílias, 1,9, presume-se a presença de muitas pessoas a viverem sós. (ver quadro nº 5)

das
um
um
das

Quadro 5 - Quadro sobre as Condições básicas das famílias residentes
Famílias
T_Clássica
s

Com Pessoas
com mais de 65
anos

N

Com Juvenis
com menos de
15 anos

Com
desempregados

Tamanho médio
das famílias

%

ARU_Qnt. do Ferro

740

44,5

11,9

12,7

1,94

Rua C

241

43,2

12,4

15,4

1,92

F_ LeiteVasconcelos_Norte

451

34,4

10,9

9,8

1,93

F_Mirante

72

34,7

15,3

13,9

2,07

7 710

41,6

15,3

11,3

2,06

Freguesia de S. Vicente
Fonte_ INE: Censo de 2011

Em síntese, na área em proposta de limite ARU, de acordo com os dados censitários, persistia
um considerável envelhecimento, uma fraca escolaridade, uma taxa de desemprego
acentuada, sobretudo na rua C e uma predominância de pessoas a viverem sós, maior
incidência de mulheres e com mais de 65 anos. Os alojamentos residenciais possuem um
caracter de fragilidade e falta de condições de habitabilidade grande.
Em observação percebe-se a fraca urbanidade do sítio, onde faltam uma boa circulação
pública, limpeza urbana e espaço público e verde disponível para todos.
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Dada a sua elevada degradação foi incluído como território BIP ZIP em 2011, e com a
-se a capacidade mobilizadora de residentes, proprietários e especialistas
urbanistas (AtelierMOB Trabalhar com os 99% foram os promotores em parceria com a
Associação dos Amigos da Quinta do Ferro).
Porém a elevada complexidade em termos de possibilidades de reestruturação urbanística,
nomeadamente dada a fragmentação extrema da propriedade das habitações e terrenos, a
fragilidade sócio económica também deste grupo, dos quais alguns são proprietários
residentes, acrescida da agressividade do mercado imobiliário na cidade, em particular no
Centro Histórico e bairros, tem travado a concretização de resolução dos problemas urbanos
aqui presentes.

Espera-se que nas propostas a formular se procure respeitar a equidade territorial, onde a
possibilidade de aceder a habitação condigna não seja limitativa da capacidade económica e
que se possa colocar em micro tecidos intersticiais, como o da Quinta do Ferro, oferta de
habitação para uma maior diversidade de grupos sociais e se respeitem as redes de relações
entretanto estabelecidas pelos moradores atuais.

8.

QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS ASSOCIADOS AOS IMPOSTOS MUNICIPAIS

A delimitação de uma área de reabilitação urbana tem como efeito a obrigatoriedade de
definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património,
designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as
transmissões onerosas de imóveis (IMT) e confere aos proprietários titulares de outros
direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o direito de acesso
aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, sem prejuízo de outros
benefícios e incentivos relativos ao património cultural.
A Estratégia de Reabilitação Urbana 2011-2024 determina que à Área de Reabilitação Urbana
serão aplicáveis todos os benefícios e incentivos fiscais previstos no Estatuto dos Benefícios
Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, (EBF) designadamente os
previstos nos artigos 45.º e 71.º, na redação em vigor, bem como quaisquer outros previstos
em regime extraordinário de apoio à reabilitação urbana.
À Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro serão igualmente aplicáveis os benefícios
fiscais previstos nos artigos 45º e 71º, na redação em vigor, bem como quaisquer outros
previstos em regime extraordinário de apoio à reabilitação urbana.
Assim, nos termos e para os efeitos da alínea c) do nº 1 do art.º 13º e artigo 14º do RJRU serão
aplicáveis os seguintes benefícios fiscais associados aos impostos municipais:
Aos prédios urbanos ou frações autónomas objeto de intervenções de reabilitação de edifícios
situados na Área de Reabilitação Urbana da Quinta do Ferro que, em consequência da
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intervenção o estado de conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e
tenha no mínimo, um nível bom e sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de
qualidade térmica aplicáveis aos edifícios (nos termos das alíneas a) e b) do art.º 45º) podem
ser aplicáveis
Imposto Municipal sobre Imóveis
IMI
são passíveis de isenção de IMI por um
período de três anos, a contar do ano inclusive da conclusão das obras de reabilitação,
podendo ser renovada a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de
imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e
permanente, nos termos da alínea a) do nº 2 do art.º 45º;
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis - IMT - são passíveis de
isenção de IMT as aquisições de imóveis destinados a intervenção de reabilitação,
desde que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo de três anos a contar da
data da aquisição, nos termos da alínea b) do nº 2 do art.º 45º;
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis - IMT - são passíveis de
isenção de IMT as aquisições de imóveis, na primeira transmissão, subsequente à
intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou
habitação própria e permanente, nos termos da alínea c) do nº 2 do art.º 45º.
O artigo 71º do EBF prevê ainda outros incentivos associados à reabilitação urbana, como
sejam a possibilidade de dedução à coleta em sede de IRS de 30% dos encargos com a
-valias à taxa autónoma de 5% na
alienação e tributação de rendimentos prediais à taxa de 5%.
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