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Exmo(a) Sr.(a)
Camara Municipal de Lisboa - Gabinete Vereador Jose
Sa Fernandes
Pa~os do Concelho, Pra~a do Municipio, 32
1100-365 Lisboa, Portugal

Sua referenda

Sua comunica~ao

Oficio n.2
Data
Proc2 n.!!

S-2021/558050 (C.$:1523055)
13/07/2021
DSPAA/2021/11-06/368/PPA/10804
(C.$:222414)

C6d.Manual

Assunto:

PPA - Anteplano de Salvaguarda da Tapada das Necessidades -Freguesia da Estrela,
lisboa.

Requerente:
Comunico a V. Ex.!! que par despacho do Senhor Diretor-Geral de 12/07/2021, foi emitido parecer
Favoravel condicionado sabre o processo acima referido.

A presente aprecia~ao fundamenta-se nas disposi~oes conjugadas da lei n.Q107/2001, de
8 de setembro, do Decreta-lei n.Q555/99 de 16 de dezembro, na reda~ao dada pelo Decretalei nQ 266-B/2012, de 31 de dezembro, do Decreta-lei n.2 140/2009, de 15 de junho, do
Decreta-lei n.Q 114/2012 de 25 de malo, e do Decreta-lei n.Q 115/2012 de 25 de maio.

Com os mel hares cumprimentos
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Maria Catarina Coelho
Diretora do Departamento dos Bens Culturais.
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Assunto :

PPA - Anteplano de Salvaguarda da Tapada das Necessidades -Freguesia da Estrela

Requerente :
Local:

Anteplano de Salvaguarda da Tapada das Necessidades Lisboa

Servidao

Administrativa :
lnf.n.2:
N.!! Proc.:

S-2021/557719 (C.S:1522103)
OSPAA/2021/ 11-06/368/PPA/ 10804 (C.S:222414)

C6d. Manual
Data Ent. Proc.:

04/06/2021

Diretor-Geral Joao Carlos dos Santos a 12/07/2021
Aprovo nos termos propostos.
Diretora do DBC Maria Catarina Coelho a 12/07/2021
Concordo.

A considerat;ao superior.

Chefe de Divisao da DSPA Carlos Bessa a 09/07/2021
Concordo. Considerando que o presente Anteplano constitui uma refer~ncia decisiva para a
reabilitat;ao cuidadosa e uma adequada refuncionalizat;ao dos espayos de grande valor
patrimonial, proponho o seu desenvolvimento, enquanto "Plano de Gestao e Salvaguarda da
Tapada das Necessidades", nos termos do ponto 2.5_ do parecer de arquitectura paisagista ,
estando esta Diret;ao-Geral disponivel para apoiar tecnicamente a sua evolu9ao no sentido de
encontrar as melhores solut;oes do ponto de vista patrimonial para o conjunto classificado_ Devera,
igualmente, ser reavaliada a adequabilidade da permanencia da fum;ao educativa da Escola
Basica Fernanda de Castro, em funt;ao das suas implicat;oes nos valores paisaglsticos da Tapada.

A considerat;ao superior.

data: 2021.07.07

INFORMAtAO n.ll 1272/DSPA/2021
processo n 2:

2021/11-06/368/PPA/10804

cs:222414

c.s. 222414

RJUE:

assunto:

Anteplano de Salvaguarda da Tapada das Necessidades em Lisboa
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SERVIDAO ADMINISTRATIVA

Conjunto do Palacio das Necessidades, abrangendo todo o edificio conventual (...), da torre e da capela (... ),
os seus jardins eo respectivo parque, com elementos escult6ricos e decorativos, e ainda a fachada
palaciana, incluindo a fonte monumental classificada como lm6vel de interesse publico conforme Decreta
n.2 8/83, DR, 1Serie, n.!! 19, de 24-01-1983.

ENQUADRAMENTO LEGAL
A presente
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

aprecia~ao

fundamenta-se nas disposit;oes da

legisla~ao

em vigor, nomeadamente:

lei n.!! 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da politica e do regime de prote~ao e valorlza~ao do
patrim6nlo cultural.
Decreto-lei n.!! 115/2012, de 25 de maio, organica da Dire~~o-Geral do Patrimonio Cultural.
Decreto-Lei n.!! 114/2012, de 25 de maio, organica das Dire~oes Regionais de Cultura.
Portaria n.!! 223/2012 de 24 de julho, que estabelece a estrutura nuclear da Dire~ao-Geral do Patrim6nio Cultural.
Decreto-Lel n.!! 140/2009, de 15 de junho, que estabelece o regime jurldlco dos estudos, projetos, relat6rios,
obras ou i nterven~oes sabre bens culturais classificados, ou em vias de classifica~~o. de interesse nacional, de
interesse publico ou de Interesse municipal.
Decreto-Lel n.!! 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classifica~ao dos bens lm6vels de
interesse cultural, bern como o regime juridico das zonas de prote~ao e do plano de pormenor de salvaguarda.
Decreta-lei n.!! 164/97, de 27 de junho, que harmoniza a legisla~ao que rege a ativldade arqueol6gica em meio
subaquatico com a aplicavel aatividade arqueol6gica em meio terrestre.
Decreto-lei n.!! 270/99, de 15 de julho, que publica o Regulamento de Trabalhos Arqueol6gicos, com as
alterayoes introduzidas pelo Decreto-lef n.!! 287/2000, de 10 de novembro.
Decreto-lel n.!! 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurldlco da urbaniza~ao e da edifica~~o. com
as altera~oes que the foram introduzidas pela Lei n.!! 60/2007, de 4 de setembro e pelo decreto-lel n.!! 26/2010,
de 30 de mar~o.
Lei n.!! 31/2009, de 3 de julho, que estabelece a qualiflca~ao profissional exigfvel aos tecnicos responsaveis pela
elabora~ao e su bscri~ao de projetos, fiscalizayao de obra e pela dire~ao de obra, que nao esteja sujeita a
legisla~llo especial, e os deveres que Ihe sao aplicaveis.
Decreto-lei n.!! 80/2015, de 14 de malo, que desenvolve as bases da polftica publica de solos, de ordenamento do
territorio e de urbanismo, estabelecfdas pela lei n!! 31/2014, de 30 de maio, definindo o regi me de coordena~ao
dos ambitos nacional, regional, intermunlcipal e municipal do sistema de gestao territorial, o regime geral de uso
do solo eo regime de elaborayao, aprova~:lo, execuyao e avalia~ao dos instrumentos de gestao territorial.
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A tutela da Tapada das Necessidades passou hci cerca de 6 anos antiga DG. de Florestas para a CM de
Lisboa. Nesta qualidade a CM de Lisboa tem vindo a proper diversas i nterven~oes na Tapada das
Necessidades, tendo todas elas ficado condlclonadas a apresenta~ao por parte da CM de Lisboa de um
plano de salvaguarda e gestae que abrangesse todo o espa~o da Tapada e t odos os seus componentes:
vegeta~ao, constru~oes e lnfraestruturas; bem como, delineasse os objetivos e fu n~oes gerais e parciais da
Tapada das Necessidades.

DOCUMENTA~O LEGALMENTE EXIGfVEL

Relativamente
exiglvel? Slm.

a fase

em apreciar;ao, o processo encontra-se instruido com a document ar;ao legalmente

ANALISE TECNICA

1.

Ca racte riza~ao

da propost a

0 Anteplano de Salvaguarda da Tapada das Necessidades agora apresentado pela CM de Lisboa vem dar
resposta a condicionante, anteriormente coiocada pela DGPC na apreciar;ao de diversas p ropostas de
in terven~ao na Tapada das Necessidades, de apresentar;ao de um plano geral de co nserva~ao e gestae da
Tapada das Necessidades.
Assim, sao apresentadas as seguintes pe~as: Relat6rio Previo, dezasseis pe~as desenhadas e cinco Anexos:
Relat6rlo de inventario e diagn6stico da vegetar;ao, Tabela de caracteriza~o do inventario floristico, Tabela
de caracteriza~o de edlf icios e elementos construidos, Fotograflas/ Vistas do levantamento topogratico,
Listagem de plantas/Anexo do estudo hist6rico e patrimonial.
0 Anteplano apresenta o levantamento hist6rlco, paisagistico e tecnico dos diferentes componentes do
espar;o da Tapada das Necessidades, analisa os problemas existentes e propoe as ar;oes a desenvolver no
sentldo da recuperar;ao do valor hist6rico e cultu ral do espar;o bem como a sua adaptar;ao a novas fun~oes
resultantes das atuais necessidades socials e culturais.

2.

Aprecia ~ao

Ap6s analise dos elementos apresentados consldera-se:
2.1. 0 Relat6rio Previa esta solidamente desenvolvido com base nos diferentes estudos cient fficos ja
existentes, desenvolvidos maioritariamente no ambito de estudos academicos, e apresenta-se, por isso,
consistent e e com grande quant idade e qualidade de inf ormar;ao.
2.2. A analise efetuada com base na informar;ao hist6rica e no atual estado de conserva~ao da Tapada foi
co rretamente desenvolvido conf orme os principios e recomenda~oes das conven~oes e cartas
internacionais que Portugal subscreveu e que s~o um garante para a salvaguarda do patrim6nio cultural e
paisagistico.
2.3. No que se refere as propostas de a~ao considera-se que, de modo geral, e na fase de desenvolvimento
do projeto, assegura m a salvaguarda do caracter do espa~o, propondo a recu pera~ao dos diferentes
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component es hist6ricos, incluindo as infraestruturas hidraulicas, e simultaneamente a recu pera~ao de
alguns usos antigos como a escola de jardinagem, bem como novos usos e instala(;ao de equipamento
reversivel para adaptat;ao a novas funcionalidades.

e

2.4. Sublinha-se alnda que a proposta de uma equipa tecnica de jardinagem residente
uma pe~a
fundamental para assegurar a manuten~ao de qualquer jardim com valor hist6rico e que no caso da Tapada
das Necessidades, dadas a sua dimensao e complexidade se torna totalmente indispensavel. De facto,
depois de recuperado, o jardim entraria de novo em degrada~ao sem uma equipa permanente de
manuten~ao, tal como aconteceu nas ultimas decadas.
2.5. No que concerne aos projetos de recupera~ao previstos, e face a hist6ria e caracter da Tapada das
Necessldades considera-se que devera ser mais aprofundada a replanta~o da cole~ao botanica com que D.
Fernando dotou o espa~o, da qual s6 subsistem poucos exemplares, e que foi e e, determinante para o valor
hist6rico, paisagistico e cultural do espa~o.
Devera, neste contexto, ser considerada a reposi~ao do funcionamento da estufa, tal como a replanta~ao
das especies ex6ticas no espa~ ao ar livre. Alias, a reposl~ao desta co le~ao podera proporcionar a
organlza~ao peri6dica de exposi~oes de plantas, usuais desde o seculo XIX, mas que ao Iongo do seculo XX
veio caindo em desuso para empobrecimento de todos.

3. Conclusao
Assim, propoe-se a aprova~ao da proposta condicionada nos termos do ponto 2.
A DSPA, no ambito das suas competencias, disponibiliza o apoio tt:knico que CM de lisboa entenda
necessaria ao bom desenvolvimento do plano de gestao e recupera~ao da Tapada das Necessidades.

PROPOSTA DE DECISAO

No ambito da salvaguarda do Pat rim6nio Cultural propoe-se, nos termos legals em vigor:
0 Nao ha Iugar aem issao de parecer

0Aprova~ao
0 Nao aprova~ao

IE] Aprova~ao condicionada de acordo com o ponto 3.
ACONSIDE RA~AO SUPERIOR

Rita Theriaga Gon~alves
Arquit etll palsaglsta
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