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Anallsam-se na presente informagao os elementos do Projecto de 
Loteamento Conde Nova Goa remetldos a Olvisao de Estudos Urbanos 

· (DEU) pel a Dlvlsao de . Loteamentos Urbanos atraves do Offcio n° 
6117/0FI/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2019 (fls. 163 a 178 do 
Processo n° 14/URB/2019). 

No ambito das competencias da DEU, avaliam-se OS documentos da 
proposta no que respeita a intervengao em espagos exteriores de utilizagao 
publica, devendo os servlgos municipals competentes pronunclar-se 
relativamente a conformidade da proposta com o estabelecldo na Unldade de 
Execugao Conde Nova Goa, cuja delimitagao, T ermos de Referencla e 
mlnuta do Contrato de Urbanlzagao foram aprovados em ReunUio de 
Camara de 18 de Outubro de 2018. Refira-se, a este prop6slto, que se 
verificou terem sido introduzldas algumas alteragaes no projecto de 
Joteamento agora apresentado relativamente ao desenho de espa90s verdes 
e acessos exteriores reproduzldo na Planta da Solugao .Urbanlstica da 
Unldade de Execugao. 

Nao obstante o aspecto aclma referido, da apreciagao dos elementos 
referentes ao desenho de areas exteriores de . utilizagao publica do Projecto 
de Loteamento Conde Nova Goa, resultaram as observagoes que se 
descrevem seguldamente e que se juga importante rever no 
desenvolvimento da proposta: 

1. 0 desenho do passelo da Rua de Campolide junto ao edirlcio n° 237 
(Federa9ao Portuguesa de Ciclismo) que consta da Planta dl3 Localizagao (fl. 
0°170) apresenta diferenQaS reJativamente as resfantes pet;as desenhadas 
do loteamento, nomeadamente a Planta da Situagao Existente (fl. n°175). Do 
que foi possfvel verificar, conclui-se que a configura9ao actual do passelo 
corresponde a situagao representada na Planta de Localiza\)ao, devendo as 
outras plantas do projecto reflectir esta alteragao ou, ·ern alternativa, a 
sltuaQao existente no caso de nao se pretender executar esta interven9ao. 
Refira-se ainda que o reperfilamento do passeio implicara a lnclusao desta 
area no limite das obras de urbanizagao a afectar a operagao urbanlstica, o 
qual se deduz corresponder ao "limite da interven9804 identificado nas 
pegas desenhadas do loteamento. Questiona-se, de forma particular, a 
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pertinencia de implantar uma passadeira neste local, uma vez que o 
percurso de atravessamento da Rua de Campolide nao tern continuidade e 
a presen9a de uma zona verde contfgua aos lugares de~ estacionamento 
exislenles encaminha os peoes para a faixa de rodagem no acesso aos 
velculos/passeio. A avalia9ao da localizavao de passagens de peoes de 
superficie compete, contudo, aos serviqos da Direcqi§o Municipal de 
Mobilidade que deverao pronunciar-se sobre esta questao, assim como 
sobre a pertinencia de transformar este lroqo numa zona decoexistencia. 

2. Relativamente a compatibilizavao entre a situa9M exlstente e as 
altera9oes a introduzir no espaqo publico no ambito do Projecto de 
Loteamento Conde Nova Goa, considera-se ainda que devera ser 
pormenorizada a transi9ao entre pavimentos, nomeadamente no passeio da 
Rua de Campolide, para o qual se projecta a reproduqao do desenho de 
pavimento previsto para a zona de praqa. 
No enquadramento desta questao, destaca-se o facto de na Planta de 
Acessibilidades (fl. n° 177) se identificar o "betao "in situ", tipo unilisboa• 
como material de revestimento de todos os passeios na envolvente da area 
de intervenvao, situa9ao que nao corresponds a realldade. 

3. No que se refere a arborizaqao da area de intervenqao do Loteamento 
Conde Nova Goa, consldera-se, em primeiro Iugar, que devem ser 
rectificadas as diferenqas existentes entre, as arvores representadas no 
Levantamento Topografico (fl. n° 172) e na Planta da Situavao Exlstente (fl. 
n° 175). 
Nao se encontra igualmente justificaqao para o facto de nao se 
representarem nas peqas desenhadas da proposta, as arvores existentes 
na Av. Calouste Gulbenkian e que sao ldentificadas nas plantas do 
loteamento que ilustram a situaqao real. 
Verificou-se ainda que nao e concretizada nas pe9as desenhadas do 
projecto a distinqao entre ~rvores existentes a manter/abater/transplantar e 
·arvores propostas. ldentificam-se apenas como elementos "a 
demolir/remover" na Planta de lmplantaqao - Alteraqoes (fl. n° 174), as 
arvores que se sobrepoem aos polfgonos de implanta~;ao dos novos 
ediflcios, nao sendo classificadas do mesmo modo as arvores que se 
encontram no maio do camlnho projectado em area verde a Poente do Lote 
1. Relativamente ao abate de arvores, 1m porta referir que de acordo com o 
Regulamento Municipal do A!Voredo de Usboa esta operagao tera que ser 
precedida de parecer dos servlqos competentes da Camaroa Municipal ou da . 
Junta de Freguesla, de forma a delerminar os estudos a realizar, medidas 

. cautelares e modo de execugao dos trabalhos. Cumulativamente deverao 
·. cumprir~se as orientagoes que constam do Despacho n° 5/GVMS/17, 

publicado no Boletim Municipal n° 1214 de 25 de Maio de 2017. 
No que respeita ao plano de plantagao, devera por fim rever-se, a luz do 
estab~l.ecido no Regulamento Municipal do Arvoredo de Usboa, a 
introdu9~0 de ai'ior~s nos espaqos verdes contlguos ao Lote 1, uma vez 
que nao e assegtirada uma distancia minima de 1.5 metros entre 0 contorno 
da copa da arvore a plantar no seu estado adulto eo per! metro exterior de 
implantaqao do ediflcio. 

4. Quante ao percurso projectado em espaqo verde aclma mencionado, e 
caracterizado na Memoria Descritiva do loteamento como "acesso de 
viaturas de emergencia", verificou-se que este nao consta da Planta da 
Solu9ao Urbanlstica da Unidade de Execuqao Conde Nova Goa, 
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ultrapassando, porem, as competencias destes servigos a avaliagao tecnica 
da solugao apresentada. 
Julga-se, no entanto, fundamental o desenvolvimento do projecto para toda 
esta area, classificada como "estrutura verde de enquadramento 
paisagfslico• e "estrutura verde de recreio e lazer", uma vez que nao se 
considera o desenho apresentado adequado a uma avallagao 
pormenorizada das solugoes de detalhe metrico, tecnlco e construtivo e a 
verificagao da sua conformidade com o estabelecido na legislagao em vigor 
e instrumentos municipals orientadores do desenho de espa9o publico. 
Nao obstante a escassez de informagao fornec!da nas pe~as desenhadas 
do loteamento, coloca-se em questao o cumprimento das normas tecnicas 
estabelecidas no Decreta-Lei n° 163/2006 de 8 de Agosto no que se refere 
ao desenho da escadaria integrada na area verde e que estabelece a 
liga9ao entre a Rua Conde Nova Goa e a Av. Calouste Gulbenkian. 

5. Na sequencia do ponto anterior, chama-sa a atengao para o facto de se 
integrar na "estrutura verde de recre!o e lazer" representada na Planta de 
lmplanta9ao (fl. n° 173), a area exterior lnclulda no limite do Lote 1, a 
Poente do ediflclo proposto (Pianta de Cedencias, fl. n° 178). 

6. Quanto as restantes areas verdes p(Jbllcas do loteamento, e excluindo as 
diferen9as de conflgura9ao relativamente ao desenho aprovado da Unldade 
de Execugao Conde Nova Goa ja mencionadas na presente informa9ao, 
destacam-se, de forma particular, as diflculdades que se preveem na 
manutengao futura da faixa verde desenhada a Nascente do sistema de 
rampas/escadas que liga a Rua de Campolide a nova praga. Julga-se ainda 
ser incorrecta a classificagao desta area como "estrutura verde de recrelo e 
lazer". 

7.· No que se refere a avallaqao da Planta de Acessibilldades, refof9a-se a 
necess!dade de pormenorizar o desenho, nomeadamente no que respeita a 
inclusao de informa~ao altimetrica e planimetrica que certifique o 
cumprimento da leglslaqao em vigor. Assim sendo, e para alem da questao 
apontada no ponto 2, julga-se apenas de mencionar nesta fase, que se 
consldera fundamental que o perciJrso acesslvel ao Lote 2,:concretlzado por 
"uma passagem publica em tunal" projectada no Lote 3, fique assegurado 
no caso de a construgao do Lote 2 preceder a do 3. 

8. ldentificaram-se, por fim, algumas questoes que sq acha lmportante 
serem equaclonadas no desenvolvimento da operagao de loteamento, ap6s 
vallda9ao dos serviqos municipals com competenclas na gestao de 
mobilldade e trafego: 
- o perfil definido para a Rua Conde Nova. Goa nao se enquadra nas 
orientagoes de desenho estabelecldas pelo Municipio no Manual de 
Espago Publico. De acordo com este documento, o poslcionamento dos 
lugares de estacionamento de vefculos transversalmente a via devera ser 
preferencialmente ulilizado em vias de sentldo unico e com uma unica faixa 
de rodagem, no sentido de minlmizar conflitos com os vefculos em 
circula9ao; 
- nao sao idenliflcados nas pegas desenhadas do loteamento lugares de 
estaclonamento reservados para velculos em que urn dos ocupantes seja 
uma pessoa com mobilidade condlcionada; 
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- os lugares de estacionamento projectados no limite das passadeiras nao 
asseguram a area de protecQao e o perlmetro de visibilidade no passeio, 
nos termos descrttos no Manual de Espa9o Publico; 
- julga-se de rever a soluQao apresentada em zonas de acesso aos 
estacionamentos em cave, tendo em considera9ao o recomendado no 
Manual de Espa9o Publico para constru9ao de passeios continuos. 

A considera9ao superior, 

A Tecnica 

(DMU/DEP/DEU)) 
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