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Exmo. Senhor 
Arqt.2 Jorge Catarina Tavares 
Diretor Municipal de Urbanismo da Camara Municipal 
de Lisboa 
Campo Grande 25-42 E 
1749-099 lisboa 

Of(cfo n.2S-2019/496270 (C.$:1362127) 
Data 01/07/2019 
Proc2 n,2 DRL-DS/2006/11-06/999/POP/87891 (C.S:189036) 
C6d.Manual 

Assunto: POP- Operac;:ao de loteamento -Rua Conde de Nova Goa s/n, Rua de Campolide, 235 
e Avenida Calouste Gulbenkian - lisboa 

Requerente: Santamaro Empreendimentos lmobiliarios, SA 

Comunico a V. Ex.l! que por meu despacho de 01/07/2019, foi emitido parecer Nao Favoravel 
sabre o processo acima referido. 

A presente apredac;:ao fundamenta-se nas disposlc;:oes conjugadas da Lei n.Q107 /2001, de 
8 de setembro, do Decreta-Lei n.2 555/99 de 16 de dezembro, na redac;:ao dada pelo Decreta
Lei n2 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 maio, e do Decreta-Lei n.2 115/2012 de 25 de maio. 

Com os melhores cumprimentos, 

Maria Catarina Coelho 
Diretora do Departamento dos Bens Cufturais 

AF 
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Assunto : POP - Opera~ao de loteamento -Rua Conde de Nova Goa s/n2 , Rua de Campolide, 235 e 
Avenida Calouste Gulbenkian - Lisboa 

Requerente: Santamaro Empreendimentos lmobillarlos, SA 

local: Rua de Campolide, 235 e Rua de Nova Goa Lisboa 

Servldao 
Admlnlstratlva : 

lnf. n.2: 
N,2 Proc.: 

S-2019/495047 (C.S:1358905) 

DRL-DS/2006/11-06/999/POP /87891 {C.S:189036) 

Dlretora do DBC Marla Catarina Coelho a 01/07/2019 

Nao aprovo. 

Cod. Manual 
Data Ent. Proc.: 

Por delega~ao de competendas. DR.2~ serle n2171, de 05.09.17, Despacho 7797/2017 

Chefe de Divisao da DSPAA Carlos Sessa a 28/06/2019 

13/05/2019 

Concordo. Pese embora os antecedentes de 2015, considerando a ausencia dos elementos 
rnencionados no ponto 2.6. do parecer de arquitetura, a proposta nao se encontra em condl(;oes 
de plena viabilidade devendo ser devidamente complementada. Face ao exposto, ·proponho Nao 
Aprova~ao. A. considerac;ao superior. 

INFORMA<;AO n,Q 12Q7 /DSPAA/2019 Data: 25.06.2019 Cs: 189036 

processo n2: 

RJUE: 

· assunto: 

2006/11-06/999/POP /87891 

Projeto de Arquitetura relativo a solu~ao urbanfstica proposta para a Rua de 

Campolide/Rua Conde de Nova Goa, Lisboa. 
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~REPUBLICA r PORTUGOESA 
CULTURA 

PATRIMCJNIO 
CULTURAL 
Dire~6o-Gorol do Potrim6nlo CultiJrol 

INFORMA~AO n.2 1267 /DSPAA/2019 

SERVIDAO ADMINISTRATIVA 

Data: 25.06.2019 Cs: 189036 

- Z.E.P. do Aqueduto das Aguas Uvres (M.N.), tro~o de Campolide. Porta ria n.2 1092/95, D.R. l.l! Serie-B, n.2 
206, de 6 de Setembro. 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

A presente aprecla~ao fundamenta-se nas disposl~oes da legisla~;ao em vigor, nomeadamente: ( 

• Lei n.2 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da poHtlca e do regime de prote~;ao e 
valorlza~ao do patrlm6nlo cultural. 

• Decreta-Lei n.2 115/2012, de 25 de malo, organlca da Dire~;ao-Geral do Patrim6nlo Cultural. 
• Decreta-Lei n.2 114/2012, de 25 de malo, organlca das Dire~;oes Reglonals de Cultura. 

• Portaria n.2 223/2012 de 24 de julho, que estabelece a estrutura nuclear da Dire~;ao-Geral do 
Patrlm6nio Cultural. 

• Decreto-Lel n.2 140/2009, de 15 de junho, que estabelece o regime jurfdlco dos estudos, projetos, 
relat6rlos, obras ou lnterven~;oes sobre bens culturals classlficados, ou em vias de classifica~;ao, de 
Interesse naclonal, de interesse publico ou de Interesse municipal. 

• Decreta-Lei n.2 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classiflca~ao dos bens 
im6vels de interesse cultural, bern como o neglme jurfdlco das zonas de prote~;ao e do plano de 
pormenor de salvaguarda. . · 

• Decreta-Lei n.2 164/97, de 27 de junho, que harmoniza a legisla~;ao que rege a atividade arqueol6gica · 
em meio subaquatico com a aplicavel a atividade arqueo16gica em meio terrestre. 

• Decreta-Lei n.2 164/2014, de 4 de Novembro que publica o Regulamento de Trabalhos Arqueo16gicos. 

• Decreta-Lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime juridico da urbaniza~;ao e da ( 
edifica~;ao, com as altera~;oes que lhe foram lntroduzidas pela Lei n~2 60/2007, de 4 de setembro e pelo 
decreta-lei n.2 26/2010, de 30 de marc;o. 

e Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio, que desenvolve as bases da politica ptlblica de solos, de 
ordenamento do territ6rio e de urbanismo, estabelecidas pela Lei n.2 31/2014, de 30 de maio, 
definindo o regime de coordenac;ao dos ambitos nacional, regional, intermunicipal e niunicipal do 
sistema de gestao territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elabora~ao, aprovac;ao, 
execu~;ao e avallac;ao dos instrumentos de gestllo territorial. 

• lei 31/2009, de 3 de julho, que estabelece a qualifica~;ao profissional exigfvel aos tecnicos responsaveis 
pela elabora~;ao e subscri~;ao de projetos, fiscaliza~;ao de obra e pela dire~;ao de obra, que nao esteja 
sujeita a legislac;ao especial, e os deveres que I he sao aplicaveis. 

Pal~ do Naclonal da Ajuda, 1349·021 Llsboa, Portuga1 1 lei.: +351 213614200 I www.patrimonlocultural.gov.pt 
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INFORMAc;Ao n.2 1267 /DSPAA/2019 

ANTECEDENTES 

Data: 25.06.2019 Cs: 189036 

PARECER DE ARQUITETURA 

Em 21.05.2019, o processo presente apresenta, nesta D.G., entre outros, os segulntes antecedentes: 

- lnforma~ao n.Q 2912/DSPAAI2015, relativa a panecer sobre Projeto de Arquitetura de solu~ao urbanfstica 

para a Rua de Campollde I Rua Conde Nova Goa. Aprova~ao Condicionada . con forme despacho de 

0901.12.2015. 

- lnformac;:ao n.2 2875/DSPAAI2015, relatlva a Memoranda de reunlao havida em 24.11.2015, nesta D.G., 

sobre a solu~ao urbanfstica proposta para a R~a de Campo I ide I Rua Conde Nova Goa. 

- lnformac;:ao n.Q 2474IDSPAA/2015, relativa a parecer sobre Projeto de Arquitetura de soluc;:ao urbanfstica 

para a Rua de Campollde I Rua Conde Nova Goa. Nao aprovado conforme despacho de 09.11.2015. 

- lnformac;:ao n.2 DRLI509I2008, relativa a parecer sobre Projeto de Arquitetura para a Rua de Campolide, 

n.!l 235 I Rua Conde Nova Goa, antigo Laborat6rio Milltar de Campollde, Nao aprovado conforme despacho 

de 06.03.2008. 

OOCUMENTAc;Ao LEGALMENTE EXIGrVEL 

Relativamente a fase em apre~ia~ao, o processo encontra-se lnstrufdo com a documenta~ao legalmente 

exigfvel. 

ANALISE TECNICA 

1. Caracteriza~ao da proposta 

1.1 - 0 Projeto de Arquitetura em apreciac;:ao recai sobre uma area de terreno constitufda por diversas 

parcelas de terreno referentes a predios urbanos e rusticos. Duas sao propriedade privada, uma com 

5.449m2 e outra com 405m2, uma nao esta definida na C.R.P. e as restantes sao propriedade munici'pal. A 

area total das parcelas e de 10.705m2. Esta area es;ta delimitada a norte pela Rua de Campolide, a nascente 

pela Rua de Campolide e pelas traseiras dos lotes de ediffcios da Rua de Campolide, a sui pela Rua Conde de 

Nova Goa e a poente pela Av. Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 

1.2 - Nesta area exlste constru~ao, proposta a demolir, encontrando-se numa das parcelas o antigo 

Laborat6rio Militar de Campolide. 

1.3 - 0 Projeto de Arquiteti.Jra apresentado propoe para a area atras referida uma operac;:ao de 

reparcelamento do solo urbana tendo em vista o agrupamento de propriedades e a posterior divisao em 

lotes. 

Pal~cio Naclonal da Ajuda, 1349-021llsboa, Portugal 1 Tel.: +351 213614200 I www.patrimonlocultural.gov.pt 



, REPUBLICA 
PORTUGUESA 
CULTURA 

PATRIMCJNIO 
CULTURAL 
Dfre~6o-G~rol do Potrimonio Cvfturol 

INFORMA~Ao n,Q 1267 /DSPAA/2019 Data: 25.06.2019 Cs: 189036 

1.4 - Oeste modo, e apresentado um Projeto de Arqultetura que pretende analisar a vlabilldade de 

constru~ao, na area atras mencionada, de tres ediffcios, a destinar predominantemente a habita~ao e uma

area verde pubica. 

1.5 - o Projeto propoe a constru~ao de tres edlffcios que, do ponto de vista morfologico e dimensional, 

surgem na sequencia da morfologia e dimensao dos ediffcios que tem vlndo a ser construfdos na encosta, 

voltada a poente, do lado nascente deste tro~o da Avenida Calouste Gulbenkian, em Usboa. ( 

1.6 - 0 Projeto· propoe um conjunto de tres ediffcios. Urn com 10 pisos acima da cota de soleira (lote 1, 

paraielo a Avenida Calouste Gulbenkian), outro com 6 pisos acima da cota de soleira (late 2, perpendicular 

a Rua Conde de Nova Goa) e o terceiro (late 3, contfguo e perpendicular ao anterior e paralelo a Rua Conde 

de Nova Goa) com 4 pisos acima da cota de solelra. 

1.7- o ediffcio do late 1 e destinado a habita~ao, os ediffclos do late 2 e 3 a habita~ao e terciario no piso 

terre a. 

1.8 - Os ediffcios do lote 1 e 2 apresentam 3 pisos, em cave, ou no caso do ediflcio do late 1 dais pisos 

enterrados e um semienterrado, destlnados a estacionamento. 0 ediffcio do late 3 apresenta 2 plsos, em 

cave, igualmente e destinados a estacio~amento. 

1.9 - A area destinada a espa~o publico apresenta espa~os verdes arborizados, uma pra~a no centro dos 

ediffcios, estacionamento, arruamentos e percursos pedonais. 

2. Aprecia~ao 
2.1 - Consideramos que o · Projeto de · Arquitetura apresentado nao se encontra convenientemente 

1, 
caracterizado. 

2.2- Nada temos a opor a demoli~ao dos ediflcios existente na area da presente interven~~o. 

2.3 - Consideramos que a implantac;ao, a volumetria e a dimensao apresentada na soluc;ao arquitetonica 

agora proposta, apresenta para o ediffcio proposto para o lote 1, marginal a Avenida Calouste Gulbenkian 

uma volum.etria e uma dimensao que surge na sequencia da dos ediffcios que delimitam, a nascente, este 

troc;o da Avenida Calouste Gulbenkian, em Usboa. Esta volumetria cria uma nova escala urbana na 

delimitac;ao nascente deste troc;o desta avenida. 

A volumetria proposta para os restantes dois ediffcios vem ao encontro da escala dos ediffcios existentes na 

sua envolvente proxima. 

2.4 - Consideramos que a implantac;ao agora proposta para os tres ediffcios cria enfiarnentos visuais que 

melhor se articulam, em relac;ao a proposta anteriormente apresentada, com a envolvente edificada 

proxima e fecham/rematam esta area da encosta em que se inserem. 
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INFORMAc;Ao n,2 1263/DSPAA/2019 Data: 25.06.2019 Cs: 189036 

2.5 ..... Conslderamos que a volumetria pro pasta, priinclpalmente para o ediffcio proposto a edificar no late 1, 
sabre a Avenlda Calouste Gulbenkian, Ira crlar uma nova escala urbana na envolvente pr6xlma construrda. 

2.6- Contudo, consideramos que o Projeto de Arquitetura agora apresentado, ainda que complementado 
pelas pe~as escrltas e desenhadas anteriormente apresentadas, nao apresenta elementos essenciais a 
aprecla~ao da proposta. Nomeadamente: al~ados; perfiz de rua e fotomontagens da solu~ao arquitet6nka 
proposta obtidas a partir de pontos de observat;ao significativos quer da envolvente· pr6xima quer de 
pontos de vista locallzados a malar distancla. 

2.7- Oeste modo, deixa-se a considera~ao superior a aprova~ao do presente Projeto de Arqultetura. 

PROPOSTA DE DECISAO 

No ambito da salvaguarda do Patrlm6nio Cultural propoe-se, nos termos legals em vigor: 

0 Nao ha Iugar a emlssao de parecer 

0Aprova~ao 
0 Nao aprovat;ao 

0 Aprova~ao condicionada, nos termos do ponto n.2 ... da analise tecnica da presente informat;ao. 

A CONSIDEHAt;AO SUPERIOR 

JOAO TEIXEIRA 
TECNICO SUPERIOR 

Pal~clo Naclonal da Ajuda, 1349-021llsboa, Portug.al 1 Tel.: +351 213614200 f www.patrlmonlocultural.gov.pt 
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Antecedentes 

PARECER DE ARQUEOLOGIA 

0 processo tern varios antecedentes, destacando-se 0 ultimo no que se refere a vertente de arqueologia: 

- 01/12/2015 - Despacho de Aprova~ao da proposta de solu~ao urbanfstica, condicionado nos termos do 

anterior parecer de arqueologia (informa~ao 2474/DSPAA/2015). 

Analise tecnica 

1. Caracterlza~ao da proposta 

A proposta de Projeto de Loteamento "Conde Nova Goa" tern par base «os princfpios e directrizes definidos 

na Unidade de Execu~ao (EU) aprovada» (Mem6ria Descritiva). lncide sobre area de terreno com cerca de 

12.528 m2
, constitufda par varias parcelas- duas sao propriedade privada e as restantes propriedade da 

autarquia- encontrando-se numa delas o antigo Laborat6rio Militar de Campolide. Preconiza a demolh;ao da 

constru~ao existente tendo em vista a constru~ao de dois ediffcios com caves e cria~ao de uma area verde 

publica com uma pra~a central. 

2. Condicionantes e servidoes 

De ,acordo com o Regulamento do PDM de Lisboa em vigor, revisto em 2012, o projeto lncide sabre um 

conjunto de ediffcios localizados numa area de Nfvel Arqueo/6gico Ill: (<Nas areas de Nfvel Arqueo/6gico Ill, 

deve privilegiar-se uma metodologia de interven~ao arqueo/6gica previa onde os projetos de opera~oes 

urbanfsticas que impliquem qua/quer impacto ao nfvel do subso/o sao acompanhados, obrigatoriamente, cL 
plano de trabalhos aprovado pelo 6rgao competente da administra~ao central, o qual deve contemplar a · 

avalia~ao de impactos ao nfvel do subsolo, descrevendo e jundamentando as a~oes e medidas a adotar para 

assegurar a identifica~ao, preserva~ao e/ou registo de valores arqueo/6gicos cuja existencia seja conhecida 

ou considerada prov6ve/J>. 

Este local encontra-se na Zona Especial de Prote~ao (ZEP) do Aqueduto das Aguas Livres :- Tro~o de 

Campolide, classificado como Monumento Nacional - MN - (Portaria n.Q 1092/95, DR 1.i! Serie B, n.Q 206, de 

06-09-1995. 

3. Aprecia~ao 

3.1 Considerando: (i) que a implementa~ao do projeto tern grandes impactes ao nfvel do subsolo, 

nomeadamente com demoli~ao do existente e constru~ao de caves; (ii) as condicionantes decorrentes do 

IGT em vigor (PDM); (iii) a servidao administrativa relativa ao patrim6nio classificado referida supra. 

Pal~ cia Naclonal da Ajuda, 1349·021llsboa, Portugal 1 Tel.: +351 213614200 I \wtw.patrlmonlocultural.gov.pt 
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3.2 Propoe-se como medida no ambito da salvaguarda do patrim6nio arqueol6gico o acompanhamento 

arqueol6gico de obra em todas as ac;oes com impacto ao nfvel do subsolo. 

Alerta-se alnda o requerente que, se durante o acompanhamento arqueol6gico forem detetados vestfgios 

arqueol6glcos com valor patrimonial cultural relevante, nomeadamente relacionados com o bem 

patrimonial contrguo, sera necessaria uma nova avaliac;ao do projeto que podera resultar em medidas de 

salvaguarda adicionals e correspondentes alterac;oes de projeto. 

Proposta de declsao 

No ambito da salvaguarda do Patrim6nio Cultural propoe-se, nos termos legais em vigor: 

0 Nao ha Iugar a emlssao de parecer 

0 Nao aprovac;ao 

0 Aprovac;ao 

~ Aprovac;ao condicionada, nos termos do ponto n,Q 3 da analise tEknica da presente lnformac;ao 

A CONSIDERAc;AO SUPERIOR 

Ana Nunes, Arque61oga 

Pal~clo Nacional da A)oda, 1349-021llsboa, Portugal 1 Tel.: +351 213614200 I www.patrimonlocultural.gov.pt 
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Exmo(a) Sr.(a) 
Camara Municipal de Lisboa - Direc;ao Municipal de 
Urbanis~o - Departamento de Licenciamento de 
Projectos Estruturantes- Divisao de Loteamentos 
Urbanos 
Campo Grande, 25 -Piso 42 B, Lisboa 
1749-099 LISBOA, Portugal 

Offclo n,2 
Da,ta 

Proc!! n,2 

C6d.Manual 

S-2019/502590 (C.$:1379011) 
10/09/2019 
DRL-DS/2006/11-06/999/POP/90141 

. (C.$:193029) . 

Assunto: POP- Projeto de loteamento CONDE NOVA GOA- Aditamento -Rua Conde de Nova 
Goa, Rua de Campolide, 235, e Avenida Calouste Gulbenkian, lisboa. 

Requerente: SANTAMARO, S. A. 

Comunico a V. Ex.l! que par despacho do Senhor Subdiretor-Geral de 06/09/2019, foi einitido 
parecer Favoravel co)1dlclonado sobre o processo acima referido. 

A presente apreclac;ao fu~damenta-se nas disposic;oes conjugadas da Lei n.2107 /2001, de 
8 de setembro, do Decreta-Lei n.!! 555/99 de 16 de dezembro, na redac;ao dada pelo Decreta
Lei n!! 266-B/2012, de 31 de dezembro, do Decreta-Lei n.!! 140/2009, de 15 de junho, do 
Decreta-Lei n.Q 114/2012 de 25 de maio, e do Decreta-Lei n.!! 115/2012 de 25 de maio. 

Com os melhores cumprimentos. 

GaF!I)s Bas;).l 
f! Diretora do Departamento dos Bens Cultufat~c c,1 Givlaao de Sni•1aguardA 

,;, ~ :-·H: 'i ll~<)n ;eo / l rquif:,l ()n!::o 
/LB ,·) A .- (~ !; :~· · . . : = \·.: ~t: : ~ 
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Assunto: POP - Projeto de loteamento CONDE NOVA GOA- Aditamento -Rua Conde de Nova Goa, Rua de 
Campolide, 235, e Avenida Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

Requerente: SANTAMARO, S.A. 

Local: Rua de Campolide, 235 e Rua de Nova Goa Lisboa 

Servldao 
Admlnistratlva : 

lnf. n.!!: S-2019/502034 (C.S:1377094) 

N.!! Proc.: DRL-OS/2006/11-06/999/POP/90141 (C.S:193029) 

Subdiretor-Geral Joao Carlos dos Santos a 06/09/2019 

Aprovo nos termos propostos. 

Chefe de Divisao da DSPM Carlos Bessa a 05/09/2019 

C6d. Manual 
Data Ent. Proc.: OS/0?>/2019 

Concordo. Considerando (I) os antecedentes, (II) a presente servidao administratlva e (Ill) as 
caracterlsticas urbanas da envolvente pr6xima, onde existem im6veis de volumetria proxima, 
proponho Aprovacao,reiterando as anteriores condicionantes arqueol6gicas mencionadas no ponto · 
2.7. do parecer. A Consideravao Superior. 

INFORMA~AO n,!! 1768/DSPAA/2019 Data: 30.08.2019 Cs: 193029 

processo n!!: 

RJUE: · 

assunto: 

2006/11-06/999/POP /90141 

Aditamento ao Projeto de Arquitetura relativo a solu~ao urbanfstica proposta 

para a Rua de Campolide/Rua Conde de Nova Goa, Lisboa. 

PaMela National da Ajuda; 1349-021llsboa, Portugalr Tel.: +351 213G14200 I fax: +351 213637047 1 Tim.: 964465598 I 964466573 I 964465348 
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INFORMA~AO n,Q 1768/DSPAA/2019 

SERVIDAO ADMINISTRATIVA 

Data: 30.08.2019 Cs: 193029 

- Z.E.P. do Aqueduto das Aguas Livres (M.N.}, tro~o de Campolide. Porta ria n,Q 1092/95, D.R. 1.~ Serie-B, n,Q 
206, de 6 de Setembro. 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

· A presente aprecia~ao fundamenta-se nas disposic;oes da legislac;ao em vigor, nomeadamente: 

• lei n.Q 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da polltka e do regime de protec;ao e 
valorizac;ao do patrlm6nio cultural. 

• Decreta-lei n,Q 115/2012, de 25 de malo, organica da Direc;ao-Geral do Patrim6nio Cultural. 

• Decreto-Lel n,Q 114/2012, de 25 de maio, organica das Dlrec;oes Regionais de Cultura. 

• Portaria n,Q 223/2012 de 24 de julho, que estabelece a estrutura nuclear da Direc;ao-Geral do 
Patrlm6nio Cultural. 

• Decreta-lei n,Q 140/2009, de 15 de junho, que estabelece o regime jurfdico dos estudos, projetos, 
relat6rios; obras ou intervenc;oes sabre beils culturais classiflcados, ou em vias de classificac;ao, de 
interesse nacional, de Interesse publico ou de lntemsse municipal. 

• Decreta-Lei n,Q 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificac;ao dos bens 
im6veis de interesse cultural, bem como o regime jurfdlco das zonas de prote~ao e do plano de 
pormenor de salvaguarda. 

• Decreta-lei n.Q 164/97, de 27 de jt.mho, que harmonlza a legislac;ao que rege a atividade arqueo16gica 
em meio subaquatico com a aplicavel a ativldade arqueol6gica em meio terrestre. 

• Decreta-Lei n.Q 164/2014, de 4 de Novembro que publica o Regulamento de Trabalhos Arqueol6gicos. 

• Decreta-Lei n.Q 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurfdico da urbanlzac;ao e da 
ediffcac;ao, com as altera~oes que the foram introduzidas pela Lei n.Q 60/2007, de 4 de setembro e pelo 
decreta-lei n.Q 26/2010, de 30 de marc;o. 

• Decreta-Lei n,Q 80/2015, de 14 de malo, que desenvolve as bases da polftica publica de solos, de 

ordenamento do terrlt6rio e de urbanismo, estabelecldas pela lei n,Q 31/2014, de 30 de maio, 
deflnindo o regime de coordenac;ao dos ambltos naclonal, regional, intermunicipal e municipal do 
sistema de.gestao territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaborac;ao, aprovac;~o, 
execuc;ao e avaliac;ao dos instrumentos de gestao territorial. 

• lei 31/2009, de 3 de julho, que estabelece a qualificac;ao profissionat exigfvel aos tecnicos responsaveis 
pela elaborac;ao e subscric;ao de projetos, fiscatlzac;ao de obra e pela direc;ao de obra, que nao esteja 
sujeita a legislac;ao especial, e os deveres que lhe sao aplicaveis. 
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PARECER DE ARQUITETURA 

Em 30.08.2019, o processo presente apresenta, nesta D.G., entre outros, os seguintes antecedentes: 

- lnformac;ao n.2 1267 IDSPAAI2019, relatlva a parecer sobre Projeto de Arquitetura de soluc;ao urbanfstica 

( para a Rua de Campolide I Rua Conde Nova Goa. Nao Aprovat;ao Condicionada conforme despacho de 

01.07.2019. 

- lnformat;ao n.2 2912IDSPAAI2015, relativa a parecer sobre Projeto de Arquitetura de soluc;ao urbanfstica 

para a Rua de Campollde I Rua Conde Nova Goa. Aprovat;ao Condicionada conforme despacho de 

01.12.2015. 

- fnformat;ao n.2 287SIDSPAAI2015, relativa a Memorando de reuniao havida em 24.11.2015, nesta D.G., 

sobre a soluc;ao urbanfstlca proposta para a Rua de Campollde I Rua Conde Nova Goa. 

- ln.format;ao n.!! 2474IDSPAAI2015, relativa a parecer sobre Projeto de Arquitetura de solut;ao urbanfstica 

para a Rua de Campolid~ I Rua Conde Nova Goa. Nao aprovado conforme despacho de 09.11.2015. 

- lnformac;ao n.2 DRLIS09I2008, relativa a parecer sobre Projeto de Arquitetura para a Rua de Campollde, 

n.9 235 I Rua Conde Nova Goa, antigo laborat6rlo Militar de Campolide. Nao aprovado conforme despacho 

de 06.03.2008. 

DOCUMENTA~AO LEGALMENTE EXIGrVEL 

Relativamente a fase em apreciat;ao, o processo encontra-se instrufdo com a documentac;ao legalmente 

exigi vel. 

0. INTRODU~AO 

E apresentado urn Aditamento ao Projeto de Arquitetura relativo a solut;ao urbanlstica proposta para a 

Rua de Campollde/Rua Conde de Nova Goa (projeto submetido, em Malo de 2019, a apreciac;ao desta 

D.G.).O Aditamento agora apresentado tem como objetivo dar resposta ao solicitado no despacho de 

'Nao Aprovac;ao entao emltldo por esta D.G .. 

0 Projeto de Arquitetura anteriormente submetido a parecer desta D.G. recolheu o segulnte despacho 

de Nao Aprovac;ao: 

... "Pese embora os antecedentes de 2015, considerando a ausencia dos elementos mencionados 

no ponto 2.6. do parecer de arquitetura, a proposta nao se encontra em condi~oes de plena 

vlabilidade devendo ser devidamente complementada. Face ao exposto, proponho Nao 

Aprova~ao." ... 

CHEFE DE DIVISAO DA DSPAA, CARLOS SESSA 
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ANALISE TECNICA 

1. Caracteriza~ao da proposta 

Data: 30.08.2019 Cs: 193029 

1.1 - o Projeto de Arquitetura em aprecia~ao recai sobre uma area de terreno constitufda por diversas 

parcelas de terreno referentes a pn?dios urbanos 'e rusticos. Duas sao propriedade privada, uma com 

5.449m2 e outra com 405m2, uma nao esta definida na C.R.P. e as restantes sao proprledade municipal . A 

area total das parcelas e de 10.705m2. Esta area esta delimitada a norte pela Rua de Campolide, a nascente 

pela Rua de Campolide e pelas traseiras dos lotes de ediffcios da Rua de Campollde, a sui pela Rua Conde de 

Nova Goa e a poente pela Av. Calouste Gulbenkian,.em Lisboa. 

1.2 - Nesta area existe constru!;ao, proposta a demolir, encontrando-se numa das parcelas o antigo 

laborat6rio Militar de Campolide. 

1.3 - 0 Projeto de Arquitetura apresentado propoe para a area atras referida uma opera!;ao de 

reparcelamento do solo urbana tendo em vista o agrupamento de propriedades e a posterior divlsao em 

lotes. 

1.4 - Oeste modo, e apresentado um Projeto de Arquitetura que pretende anallsar a vlabilidade de 

constru~ao, na area atras menclonada, de tres ediffcios, a destinar predomlnantemente a habita!;ao e uma 

area verde pubica. 

1.5 - 0 Projeto propoe a constru~ao de tres edlffcios que, do ponto de vista morfol6glco e dimensional, 

surgem na sequencia da morfologia e dimensao dos edificios que tem vlndo a ser construfdos na encosta, 

voltada a poente, do lado nascente deste tro<;:o da Avenida Calouste Gulbenkian, em lisboa. 

1.6 - 0 Projeto propoe um conjunto de tres ediffcios. Um com 10 pisos acima da cota de soleira (lote 1, 

paralelo a Avenlda Calouste Gulbenkian), outro com 6 pisos acima da cota de soleira (lote 2, perpendicula: 

a Rua Conde de Nova Goa) e o terceiro (late 3, contfguo e perpendicular ao anterior e paralelo a Rua Conde 

de Nova Goa) com 4 plsos acima da cota de soleira. 

1.7-0 ediffcio do lote 1 e destinado a habita<;:ao, os edlffcios do late 2 e 3 a habita~ao e terciario no piso 

terreo. 

1.8 - Os ediffcios do lote 1 e 2 apresentam 3 pisos, em cave, ou no caso do ediffcio do lote 1 dois pisos 

enterrados e um semfenterrado, destinaqos a estacionamento. 0 ediffdo do lote 3 apresenta 2 pisos, em 

cave, igualmente e destinados a estacionamento. 

1.9 -A area destinada a espa~o publico apresenta espa~os verdes arborizados, uma pra~a no centro dos 

ediffcios, estacionamento, arruamentos e percursos pedonais. 

2. Aprecla~ao 

2.1- Consideramos que com os elementos desenhados apresentados no presente Aditamento o Projeto de 

Arquitetura se encontra convenientemente caracterizado. 

2.2- Nada temos a opor a demoli~ao dos ediffcios existente na area da presente interven~ao. 
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2.3- Consideramos que a implanta~ao, a volumetria e a dimensao apresentada na solu~ao arquitet6nica 

agora proposta, apresenta para o ediffclo proposto para o lote 1, marginal a Avenida Calouste Gulbenkian 

uma volumetria e uma dimensao que surge na sequencia da dos ediffcios que delimitam, a nascente, este 

tro~o da Avenida Calouste Gulbenkian, em lisboa. Esta volumetria cria uma nova escala urbana na 

delimita~ao nascente deste tro~o desta avenida. 

A volumetria proposta para os restantes dois ediffcios vern ao encontro da escala dos edificlos existentes na 

sua envolvente pr6xima. 

2.4 - Consideramos que a implanta~ao agora proposta para os tres ediffcios cria enfiamentos visuals que 

melhor se aiticulam, em relac;ao .a proposta anteriormente apresentada, com a envolvente edlflcada 

pr6xima e fecham/rematam esta area da encosta em que se inserem. 
2.5- Consideramos que a volumetria proposta, principalmente para o ediffclo proposto a edificar no lote 1, 
sobre a Avenida Calouste Gulbenklan, ira crlar uma nova escala urbana na envolvente pr6xima construfda. 

2.6 - Consideramos que o Projeto de Arquitetura apresentado, complementado pelas pec;as escritas e 

desenhadas do Projeto de Arquitetura anteriormente apresentado e do Aditamento agora entregue, com 
representac;ao simpllficada de alc;ados; perfiz de rua e fotomontagens da solu~ao arquitet6nica proposta, 
da resposta ao sollcitado por esta D.G. no despacho emitidb, em 01.07.2019, a quando da apreciac;ao do 
Projeto de Arquitetura. 

2.7- Refere-se, contudo, o despacho, de Aprovac;ao Condicionada nos termos do parecer de arqueologia, 

anteriormente emitldo por esta D.G. a quando da analise do Projeto de Arquitetura. 

2.8- Deixa-se a conslderac;ao superior a aprovac;ao do Projeto de Arquitetura relativo a soiuc;ao urbanfstica 

proposta. 

PROPOSTA DE DECISAO 

No ambito da salvaguarda do Patrim6nio Cultural propoe-se, nos termos legals em vigor: 

0 Nao ha Iugar a emissao de parecer 

[K} Aprovac;ao 

0 Nao aprovac;ao 

0 Aprovac;ao condicionada, nos termos do ponto n.2 ... da analise tecnica da presente informac;ao. 

A CONSIDERAc;AO SUPERIOR 

JOAO TEIXEIRA 
TECNICO SUPERIOR 

30.08.2019 
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