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Reify. 
l.lntrodu9ao 

A presente Memoria Descritiva, assim como os elementos anexos integram os 

elementos instrut6rios de um pedido de licenciamento de opera<;:ao de loteamento 

com obras de urbaniza<;:ao localizada no Azinhaga do Ramalho e no Rua Joao Hogan, 

no cidade de Lisboa, com o numero de processo e-LOT /2020/2, nos termos do 

disposto no Portaria n.0 113/2015, de 22 de abril , que define os elementos instrut6rios 

dos procedimentos previstos no Regime Juridico do Urbaniza<;:ao e de Edifica<;:ao. 

A presente proposta vem reformular alguns aspetos do proposta anterior, dando 

resposta aos seguintes pareceres: 

1. Parecer do Dire<;:ao Municipal de Urbanismo com data de 01/09/2022 

(informa<;:ao n.0 e-REG/INF/2021/12379): 

2. Parecer do Departamento de Gestao do Mobilidade com data de 22/07/2022 

(informa<;:ao n.0 e-REG/INF/2022/12115) 

3. Parecer do Departamento de Espa<;:o Publico com data de 15/07/2022 

(informa<;:ao n.0 e-REG/INF/2022/11509 

4. Parecer do Departamento de Higiene Urbana com data de 21/07/2022 

(informa<;:ao n.0 INF/307/DMHU/CML/22- Este Departamento ainda nao tinha 

sido consultado nos submiss6es anteriores deste processo. 

5. Parecer do Turismo de Portugal com data de 25/05/2022 (informa<;:ao de 

servi<;:o n.0 INT /2022/5968 [DVO/DEOT /CS) 

2. Area objeto do pedido 

A area objeto do pedido de licenciamento de opera<;:ao de loteamento com obras de 

urbaniza<;:ao e constituida porum predio urbana e uma parcela de terrene: 

• Predio urbana propriedade do requerente, Eltes Square Benfica, sito no Rua 

Joao Hogan e Azinhaga do Ramalho, em Benfica, descrito sob o numero 1695 

no Conservat6ria do Registo Predial de Lisboa com 5.620,00 m 2 de area 

descoberta; 

• Uma parcela de terrene do Municipio de Lisboa com 4.846,29 m 2 a autonomizar 

do descri<;:ao predial n.0 4021 I Benfica (99.000 m 2 ). De acordo com a 

informa<;:ao do Camara Municipal de Lisboa, o destaque ira acontecer com a 

emissao do Alvaro de Loteamento. 

Considerando OS dois predios urbanos em causa, a area total a lotear e de 10.466,29 

m2. 

E importante esclarecer que nos pe<;:as desenhadas do proposta tambem sao 

consideradas duos areas que se situam fora do area de loteamento, mas que se 
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Reify. 
consideram relevantes para a correta integra<;::ao do loteamento no envolvente. A 

solu<;::ao apresentada para estas duos areas fica como proposta para analise e 

valida<;::ao do Municipio. 

• A Poente do loteamento proposto, uma area com 525,99 m 2 que corresponde a 
continua<;::ao do Rua Joao Hogan. Toda a Rua Joao Hogan estava 

anteriormente integrada no Loteamento de lniciativa Municipal do Quinta do 

Bensaude e estava previsto o seu reperfilamento. No entanto a Camara 

Municipal de Lisboa esclareceu em reuniao que no ultima revisao do 

Loteamento Bensaude esta area tinha sido retirada. 

• A Nascente do loteamento proposto, uma area com 467,68 m 2 que corresponde 

a continua<;::ao do Azinhaga do Ramalho ate a Quinta do Furao. Esta area faz 

parte do Loteamento Bensaude, no entanto, uma vez que as obras de 

urbaniza<;::ao do Loteamento Bensaude nao indicam uma solu<;::ao para esta 

area, apresenta-se no presente proposta uma solu<;::ao. 

~--------------------------------------------------------

~ - ·--·-·-·----·---·--·- ·- ... -~.. _ .. 
~~ ',, 

..----.....- -----...:.::;.., ________ .T . 

I _____________________________________ _) .. 

UMfTE DA PROPRIEOAOE OA REO ERENTE 

ITE AREA DE PROPOSTA DE INTERV"_N~O 

ORA DO LOTEAMENTO) 

UMITE DA P OPRIEOADE CML 

LIMITE REA DE PROPOSTA DE INTERVEN~O 

(fORA DO LOT"..AII.EH'TO I.'.AS PERTENCEH'TE AO OTEAM!'NTO SENSAOOE) 

3. Caracterizac;Cio da operac;Cio urbanistica 

\. 

Em julho de 2017, o Pedido de lnforma<;::ao Previa de opera<;::ao de loteamento de 

iniciativa particular conjunta com o municipio para os terrenos sitos no Rua Joao 

Hogan e Azinhaga do Ramalho, referente ao processo n.0 4/URB/2016, obteve a 

decisao favoravel condicionada (delibera<;::ao n.0 520/2017). 
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Em julho 2020 foi submetido o pedido de licenciamento de operac;:ao de loteamento 

de iniciativa particular conjunta com o municipio dando origem ao processo n.0 e

LOT /2020/2. 

Conforme referido no ponto "1. lntroduc;:ao" do memoria descritiva, a presente 

proposta pretende dar resposta aos ultimos pareceres emitidos pela Camara 

Municipal de Lisboa, bem como introduzi r ligeiras alterac;:oes que visam melhorar a 

soluc;:ao do loteamento. 

Este loteamento considera a constituic;:ao de dois lotes, L T1 e L T2, sendo o L T1 de 

propriedade do Camara Municipal de Lisboa com 1.159,00 m 2 e o L T2 de propriedade 

do requerente, Eltes Square Benfica Lda, com 1.340,00 m 2. No lote L T1 sera instalado 

um ediffcio com os usos habitacional e terciario (comercio e servic;:os) e no L T2 sera 

instalado um ediffcio com o uso de turismo. 

Para alem dos dois lotes, a proposta preve a constituic;:ao do parcela de cedencia EQ1 

para equipamento, as areas de cedencia VR1 e VR2 para espac;:os verdes, 

infraestruturas viarias e estacionamento publico. 

Para esta operac;:ao de loteamento esta previsto um fndice de edificabilidade de 0,85 

que sera distribufdo proporcionalmente pelas areas de coda lote de terreno a 

constituir, conforme descrito abaixo: 

• Superffcie de Pavimento maxima: 8.896,35 m2 

• Superffcie de Pavimento maxima para LT1: 4 .119,35 m 2 

• Superffcie de Pavimento maxima para L T2: 4.777,00 m 2 

4. Enquadramento da pretensao nos pianos territoriais aplicaveis 

0 loteamento proposto encontra-se abrangido pelo Plano Diretor Municipal de 

Lisboa publicado pelo Aviso n.0 11622/2012 no Diorio do Republica , 2.8 Serie -

n.0 168 - 30 de agosto de 2012, no sua redac;:ao atual. 

0 local esta qualificado nas seguintes plantas de ordenamento: 

• Qualificac;:ao do Espac;:o Urbano: UOPG 5 - Benfica; 

• Qualificac;:ao do Espac;:o: Espac;:o Central e Habitacional a Consolidar; 

• Carta Municipal do Patrim6nio - Logradouros: Quinta do Panasqueira (IMP 

39.51); 

• Nfvel Arqueo16gico: Nao integrado em nfvel de protec;:ao; 

• Zonamento acustico: Zona Mista; 

• Riscos Naturais II: Vulnerabilidade Sismica dos Solos: Moderada; 

• Sistema de vistas: Subsistema de angulos de visao; 
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• Acessibilidades e transportes: Estacionamento - Zona B; 

• Servid6es e restric;:oes de utilidade publica: Servidao Aeronautica - Se cota 

maxima absoluta de construc;:ao igual ou superior a 145m. 

5. lntegrac;ao urbana e paisagistica 

5.1. lntegrac;ao urbana 

5.1.1. Configurac;ao do terreno 

A presente intervenc;:ao vem garantir a consolidac;:ao e estruturac;:ao da malha urbana 

desta zona e reestruturar a Azinhaga do Ramalho. 

0 terrene atualmente apresenta uma configurac;:ao irregular com cotas variaveis 

entre 109 e 115. 

Podemos dividir a area do loteamento em duos areas principais tendo como 

referencia a Azinhaga do Ramalho que cruza o terrene de nascente a poente: 

• A primeira area fica a norte da Azinhaga do Ramalho e corresponde a area 

onde serao instalados os dois novas lotes e a quase totalidade do novo 

arruamento, bem como do estacionamento publico. Os dois lotes situam-se de 

forma contfgua, situando-se o Lote LT2 mais proximo da Rua Joao Hogan eo 

Lote L Tl na sua continuidade. 

• A segundo area fica a Sui da Azinhaga do Ramalho e corresponde 

maioritariamente as areas de cedencia , nomeadamente, a parcela EQl para 

equipamento, e as areas VRl e VR2 para espac;:os verdes. 

5.1.2. lmplantac;ao 

A implantac;:ao maxima do ediffcio no lote L Tl ocupa a totalidade do lote, sendo que: 

• A norte existe uma faixa de 1,20 m para terrac;:os privados do piso terreo e area 

privada de utilizac;:ao publica para acesso ao ediffcio; 

• A sui existe uma faixa de 2,35 m para terrac;:os privados do piso terreo; 

• A poente um afastamento de 6,5 m no piso terreo para acesso ao 

estacionamento. 

• A nascente existe uma faixa de 1,40 m para terrac;:os privados do piso terreo. 

• A delimitac;:ao entre os terrac;:os e do piso terreo e o espac;:o publico das 

ocupac;:oes com terciario, sera mediante elementos que promovam a 

transparencia e a relac;:ao com o espac;:o publico, situac;:ao esta a definir no 

ambito de um futuro projeto da obra de edificac;:ao. 

A implantac;:ao maxima do ediffcio no lote L T2 ocupa a totalidade do lote, sendo que: 
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• A norte existe uma faixa de 1,20 m para terra<;:os privados do piso terreo e area 

privada de utiliza<;:6o publica para acesso ao edificio; 

• A sui existe uma faixa de 2,35 m para terra<;:os privados do piso terreo; 

• A poente existe uma fai xa de 2,15 m para terra<;:os privados do piso terreo; 

• A nascente um afastamento de 6 ,5 m no piso terreo para acesso ao 

estacionamento. 

Os edificios dos lotes LT1 e LT2 apresentam uma distancia minima de 10m entre eles, 

dando cumprimentos aos termos do art.0 60° do RGEU e possibilitando a abertura de 

janelas nessas fachadas. 

Esta implanta<;:6o permite a instala<;:6o de varandas a norte, sui e nascente no lote 

L T1 e a norte, sui e poente no lote L T2. 

5.1.3. Volumetric 

Do ponto de vista da volumetria, o presente loteamento considera a instala<;:6o de 2 

edificios com uma profundidade maxima de 16,45 m, coda um com 5 andares. Na 

cobertura encontram-se apenas a caixa de escadas, a caixa dos elevadores e 

poder6o ser instalados espa<;:os de utiliza<;:6o comum, tais como piscinas. A 

explica<;:6o detalhada dos usos em coda lote encontra-se descrita no ponto 7 da 

memoria descritiva. 0 calculo para a volumetria maxima e consequente verifica<;:6o 

da Superficie de Pavimento max ima admitida pode ser feito da forma descrita a baixo: 

• Edificio do lote L T1 

o Area do piso 1: 823,32 m 2 

o Area dos pisos 2 a 5: 3.392,00 m 2 (848,00 x 4) 

o Area na cobertura : 54,69 m 2 

o Area total: 4 .270,01 m 2 

o Da area total de 4.270,01 m 2 devem ser descontados 150,66 m 2 que 

correspondem a areas de cai xas de elevadores, coretes tecnicas 

verticais e recuos de fachada, que ser6o representados na arquitetura 

dos edificios em fase posterior, resultando numa Superficie de 

Pavimento maxima de 4.119,35 m 2. 

• Edificio do lote L T2 

o Area do piso 1: 959,86 m 2 

o Area dos pisos 2 a 5: 3.938,12 m 2 (984,53 x 4) 

o Area na cobertura : 54,69 m 2 

o Area total: 4 .952,67 m 2 

o Da area total de 4.952,67 m 2 devem ser descontados 175,67 m 2 que 

correspondem a areas de cai xas de elevadores, coretes tecnicas 

verticais e recuos de fachada, que ser6o representados na arquitetura 
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dos ediffcios em fase posterior, resultando numa Superffcie de 

Pavimento maxima de 4.777 m 2. 

5.1.3. Altura da fachada e do edificio 

De acordo com a alfnea a) do numero 3 do Art.0 60 do regulamento do PDM de Lisboa, 

nas opera<;:oes de loteamento, deve existir uma "concordoncia como nivelamento das 

alturas das fachadas eo alinhamento do tra<;:ado urbane, nas zonas de transi<;:ao com 

as areas consolidadas, nas situa<;:oes em que deva prevalecer aquela concordoncia." 

Para este loteamento foi utilizado como ediffcio de referencia , o ediffcio mais proximo 

localizado a poente (Rua Joao de Freitas Branco, 16-16N - Obra 67846) que, de 

acordo com a informa<;:ao disponibilizada pela Dire<;:ao Municipal de Urbanismo 

(informa<;:ao n.0 e-REG/INF/2021/12379), apresenta, nas telas finais, na cobertura do 

ultimo piso habitacional (recuado) a cota de 128,10. Este mesmo ediffcio apresenta 

mais um piso, novamente recuado onde se verifica a instala<;:ao de areas tecnicas e 

areas de utiliza<;:ao comum, nomeadamente piscinas. 

Para o lote que se situa mais proximo do ediffcio de referencia , o lote L T2, iremos 

utilizar como cota maxima de fachada, correspondendo ao quinto e ultimo piso com 

o uso de turismo, a mesma cota de 128,10, garantindo desta forma a concordoncia 

com o nivelamento das alturas das fachadas. Na cobertura encontram-se apenas a 

caixa de escadas, a caixa dos elevadores e poderao ser instalados espa<;:os de 

utiliza<;:ao comum, tais como piscinas. A altura maxima do ediffcio fica a cota 131,50. 

Ja em rela<;:ao ao lote LT1, os mesmos princfpios serao mantidos, mas com uma cota 

ligeiramente superior, uma vez que a rua sobe ligeiramente a medida que se afasta 

para nascente da Rua Joao Hogan, ou seja, do ediffc io de referencia. A altura maxima 

da fachada do ediffcio do lote LT1 fica definida a cota 130,20 e a altura maxima do 

ediffcio a cota 133,60. 

5.2.1ntegraC?OO paisagistica 

Relativamente ao enquadramento paisagfstico como a propriedade nao apresenta 

um coberto vegetal relevante ou singular, optou-se pela cria<;:ao de duos areas de 

espa<;:os verdes e de utiliza<;:ao coletiva, VR1 e VR2 com 1.703,37 m 2 e 985,11 m 2 de 

area respetivamente. 

Estas duos areas verdes estao situadas na parte sui do loteamento e ladeiam a 

parcela de equipamento de utiliza<;:ao coletiva EQ1 com 1.780,39 m 2 da area. Desta 

forma toda a parte sui do terrene destina-se a areas de utiliza<;:ao coletiva e, para 

alem dos passeios que fazem parte dos arruamentos, e definido um percurso pedonal 
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que atravessa toda a parte Sui integrando a Azinhaga do Ramalho no loteamento 

Bensaude. 

Toda esta area a sui contribui para a correta integra<;:Cio do loteamento com a 

envolvente e e garantido um declive maximo de 25 graus, cumprindo 0 estabelecido 

no numero 5 do Art.0 88 do Regulamento do PDM. 

Em rela<;:Cio ao cumprimento do superffcie vegetal ponderada (Svp), tal como vem 

definido no n.0 3 do art.0 60 do PDM, sera necessaria para o presente loteamento ter 

em considera<;:Cio o seguinte valor de referencia: 

• 0 parametro Aref corresponde a 5.187,48 m 2 (2.499,00 m 2 do area de lotes ou 

area lfquida do loteamento + 2.688,48 m 2 para cedencia de espa<;:os verdes) 

A Svp calcula-se atraves do seguinte formula: Svp =A+ 0,68 + 0 ,3C, sendo que Svp 

deve ser superior ou igual a 0,4 Aref (2.074,99 m 2
) e A deve ser superior ou igual a 0,3 

Aref (1.556,24 m 2) . Como neste loteamento para a situa<;:Cio prevista em "A", ou seja, 

solo organico sem constru<;:Cio acima ou abaixo do solo, conforme o disposto no Art.0 

4 do PDM, temos uma area total de 2.206,30 m 2 (1.221,19 m 2 em VR1 e 985,11 m 2 em 

VR2), cumprimos a Svp com excedente de 131,31 m 2. 

6. Relacionamento formal-funcional com a envolvente 

6.1. Confrontacyoes com a envolvente 

0 loteamento confronta a norte com terrenos privados com moradias unifamiliares, 

a sui com o Convento de S. Domingos e terrenos desocupados que fazem parte do 

Loteamento de lniciativa Municipal do Quinta do Bensaude, a Este tambem com 

terrenos desocupados que fazem parte do Loteamento do Quinta do Bensaude e a 

Oeste com a Rua Joao Hogan onde se encontram construfdos ediffcios 

multifamiliares. 

6.2. Sistema viario 

No desenvolvimento do solu<;:Cio viaria para o loteamento, foram seguidos os 

seguintes princfpios: 

• No essencial , prolongou-se o alinhamento do Rua Joao Hogan com o rumo 

procedente de norte (sensivelmente o mesmo do existente), anulando o 

alinhamento curvo projetado para poente. Este alinhamento permite garantir 

a largura do passeio existente, melhorando substancialmente a situa<;:Cio 

anterior. Cabe ainda alertar que existe uma area fora do loteamento proposto 

e que pertence ao loteamento do Quinta Bensaude onde existem quest6es que 
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devem ser solucionadas pelo loteamento do Quinta Bensaude, nomeadamente 

o encontro entre o muro do escadaria e a rotunda ; 

• No safda do rotunda para norte, considerou-se um alinhamento curve com raio 

de 30,00 m; 

• Os raios interior e exterior das curvas nascente e poente do arruamento foram 

alterados, respetivamente, para 6,00 m e 9,00 m , de modo a aumentar a 

sobrelargura do faixa de rodagem ate 7,22 m, cumprindo, desta forma, a 

orienta<;:ao do Parecer do CML que exige 7,00 m ; 

• No extremidade nascente do arruamento (cul-de-sac) foi aumentado o 

diametro do rotunda para 18,00 m, inscrevendo-se, deste modo, dentro dos 

criterios definidos pela CML para diametros de viragem entre passeios de 17,70 

m +- 0 ,50 m. 

• No cul-de-sac, foi considerado um passeio perimetral. Real<;:a-se o facto de 

ser necessaria considerar um muro de conten<;:ao coroado por um guarda 

corpo no limite exterior do passeio. 

Em rela<;:ao aos materiais a serem utilizados, a op<;:ao foi dar continuidade aos 

materiais escolhidos para o Loteamento de lniciativa Municipal do Quinta Bensaude, 

conforme indicado nos pe<;:as desenhadas: 

• Pavimento em cal<;:ada de granite no via autom6vel, nos lugares de 

estacionamento e no acesso ao estacionamento; 

• Passeio em cal<;:ada de vidra<;:o; 

A continua<;:ao do Azinhaga do Ramalho e os acessos pedonais que integram as 

parcelas VR1 e VR2 serao em pavimento tipo Pavidren. 

lmporta referir a rotunda no final do novo arruamento preve a concordancia para o 

acesso autom6vel a continua<;:ao do Azinhaga do Ramalho, sendo esta a unica liga<;:ao 

viaria a uma edifica<;:ao unifamiliar ja existente. Este tro<;:o do azinhaga do Ramalho 

ficara condicionada apenas a circula<;:ao via ria do edifica<;:ao unifamiliar e vefculos de 

emergencia, atraves de "pilaretes" rebatfveis, evitando o potencial estacionamento 

abusive. Uma vez que o acesso de vefculos e muito pontual, teremos uma situa<;:ao 

mista de acesso pedonal e de vefculos. 

6.3. Acessibilidade 

A presente memoria refere-se a descri<;:ao das solu<;:6es de detalhe metrico, tecnico 

e construtivo, demonstrando o cumprimento das disposi<;:6es aplicaveis no coso 

concreto, definidas no Decreta-Lei n. 0 163/2006 de 8 de Agosto, onde e regulado o 

espa<;:o construfdo no sentido de o tornar acessfvel a todos, nomeadamente a 

pessoas com mobilidade condicionada. 
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As soluc;:oes abordam o espac;:o publico adjacente ao L Tl, L T2, VRl e EQl, 

nomeadamente as areas de cedencias ao dominic publico. Tratando-se de Espac;:o 

Publico, procurou-se melhor explicitar a rede de percursos acessfveis que contempla 

a operac;:ao de loteamento. Nesse sentido sao apresentados novos desenhos para o 

plano de acessibilidades, especificando as soluc;:oes metricas adotadas nos percursos 

pedonais, nomeadamente os passeios publicos, assim como os pontes de transic;:ao 

para atravessamentos pedonais de superffcie (passadeiras). 

0 espac;:o publico onde vamos intervir e sobretudo a rede de passeios pedonais 

adjacentes aos arruamentos que servem os lotes. 

A largura do passeio do continuac;:ao do Rua Joao Hogan do lado nascente nao sofre 

qualquer alterac;:ao face ao existente. 

No novo arruamento a norte dos lotes, o passeio tem 3,00 m de largura, com excec;:ao 

do parte mais desfavoravel que tem 2,50 m de largura devido ao alargamento dos 

lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida. 

No lado sui do novo arruamento a largura do passeio e de 4 ,25 m , no lado poente do 

LT2 a largura minima e de 3,00 m assim como no lado nascente do LTl. 

Em todos OS passeios e garantida uma passagem livre e completamente 

desobstruida de qualquer equipamento urbane, nomeadamente iluminac;:ao publica, 

de 2,50 m, garantindo desta forma a rotac;:ao de 360°, inserc;:ao de circunferencia com 

1,50 m de diametro, em qualquer zona. Encontram-se apenas quatro excec;:oes onde 

a passagem livre e inferior aos 2,50 m: 

• No passeio do lado nascente do L Tl onde, devido a equipamentos de 

iluminac;:ao publica, a passagem livre e de 1,75 m e 1,55 m. 

• No passeio do lado poente doL T2 onde, devido a equipamentos de iluminac;:ao 

publica, a passagem livre e de 2,40 m e 2,00 m. 

Nos passadeiras propostas para os novos arruamentos, esta garantida a largura 

minima de 4,00 m e com passeio desnivelado em rampa junto as passadeiras de 

pe6es, de forma a veneer a altura do passeio em relac;:ao ao arruamento adjacente. 

No zona das passadeiras esta previsto um pavimento tatil para garantir a circulac;:ao 

de pessoas invisuais. 

Os acessos as edificac;:oes propostas serao feitos em rampa e/ou soleiras em rampa 

com um desnivel minimo de 0,02 m, a soluc;:ao a adotar para coda um dos lotes sera 

definida com o projeto de coda edificio. 

0 caminho pedonal complementar inserido no proposta paisagistica do zona sui do 

L Tl e L T2 tem uma largura minima de 2,70 m no zona entre o L Tl e EQl, sendo que 
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nos restantes areas a largura aumenta, garantindo sempre zonas de rotayao 360°, 

com uma largura mfnima de 2,70 m em todos os "cruzamentos". 

A inclinayao prevista e no maximo de 3,5%, na zona entre o LT1 eo EQl, sendo que 

nos restantes zonas varia entre 3% e 3,4%. 

0 acesso ao estacionamento privative dos ediffcios nos dois lotes, cumpre o 

estabelecido no art.0 44 do RMUEL, nomeadamente a continuidade altimetrica dos 

passeios sem obstaculos, assinalando-os pela diferen9a de pavimento. 

6.4. Residuos Solidos Urbanos 

Para a presente fase de aprovayOO da arquitetura da operayOO loteamento, e 

importante referir que a solu96o de deposi96o e armazenamento de resfduos sera 

feita no interior dos ediffcios em conformidade com o regulamento em vigor -

RGRLHUL - Aviso 20811-B/2019 publicado em DR em 31 de Dezembro de 2019. 0 

dimensionamento para a solu96o sera apresentado em sede de projeto de obra de 

edifica96o. 

0 acesso aos compartimentos de RU sera efetuado, para o lote L Tl, atraves do novo 

arruamento e para o lote L T2 at raves da continuayao da Rua Joao Hogan. 

0 novo arruamento projetado permite o acesso e regresso de uma viatura pesada de 

recolha de RSU, uma vez que apresenta raio de manobra de 18,00 metros mais a area 

do passeio na zona de impasse I rotunda. 

7. Programa de utilizac;ao das edificac;oes 

0 ediffcio a ser instalado no lote L T1 pretende ter o seguinte programa: 

• Uso habitacional e terciario (comercio e servi9os); 

o Uso habitacional: 

• Numero maximo de fogos: 55 em 5 pisos; 

• Na presente fase estamos a considerar 55 fogos com a tipologia 

T2; 

• Cobertura com areas tecnicas e de utilizayao comum; 

• 3.619,35 m 2 de superffcie de pavimento maxima. 

o Uso terciario (comercio e servi9os): 

• 500 m 2 de superffcie de pavimento maxima no primeiro piso 

(terreo). 

• Estacionamento privative (em zona B): 

o 3 pisos abaixo da cota de soleira; 

o 50 lugares para uso habitacional ; 
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• Aplicando o racio do Anexo X do PDM para habita<;:ao coletiva 

em zona B, temos o seguinte calculo para o numero minima de 

lugares de estacionamento: 0 ,90 x 55 = 49,5. 

o 4 lugares para usa terciario. 

• Aplicando o racio do Anexo X do PDM para servi<;:os em zona B, 

temos 0 seguinte calculo para numero minima de lugares de 

estacionamento: (500/100) x 0 ,80 = 4 

• Aplicando o racio do Anexo X do PDM para comercio retalhista 

em zona B, temos os seguintes calculos: 

• Para numero minima de lugares de estacionamento: 

(500/100) X 0,75 = 3,75 

• Para numero maximo de lugares de estacionamento: 

(500/100) X 0 ,90 = 4,5 

0 ediffcio ser instalado no late L T2 pretende ter o seguinte programa: 

• Usa turistico para apartamentos turfsticos; 

o Numero maximo de unidades de alojamento: 82 unidades em 5 pisos; 

o Na presente fase estamos a considerar as seguintes tipologias: 

• TO: 10 

• T1: 68 

• T2: 3 

• T4: 1 

o Cobertura com areas tecnicas e de utiliza<;:ao comum; 

o Categoria minima de 3 estrelas; 

o Numero maximo de camas/utentes: 176; 

0 4.777,00 m 2 de superficie de pavimento maxima; 

• Estacionamento privative (em zona B): 

o 3 pisos abaixo da cota de soleira; 

o 82 lugares: 

• Aplicando o racio do Anexo X do PDM para habita<;:ao coletiva 

em zona B, temos o seguinte calculo para o numero minima de 

lugares de estacionamento: 

• Para as tipologias TO, T1 e T2: 81 x 0 ,9 = 72,9 

• Para a tipologia T4: 1 x 1,25 = 1,25 

• Total: 74,15 

• De acordo com os requisites definidos no Anexo Ill da Portaria n.0 

309/2015, de 25 de setembro, na versao conferida pela 

Declara<;:ao de Retifica<;:ao n.0 49/2015, os apartamentos 

turfsticos devem prever estacionamento privative com 
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capacidade para um veiculo por Unidade de Alojamento. Neste 

COSO, temos 0 seguinte calculo: 82 X 1 = 82. 

De acordo com a distribui<;:Cio de usos indicada acima cumprimos o disposto no n.0 4 

do art.0 59 do PDM que exige em loteamentos com area de interven<;:ao superior a 1 

ha um minima de 20% do superficie total de pavimento destinada a um uso diferente 

do predominante, neste coso o habitacional. Considerando uma superficie de 

pavimento maxima de 8.896,35 m 2
, necessitariamos de 1.779,27 m 2 para uso diferente 

do habitacional. Neste coso temos 5.277 m 2 com usos diferentes do predominante, 

nomeadamente turismo e terciario, sem cantor como equipamento destinado a uma 

residencia senior com 1.280 m 2. 

8. Areas de cedencia 

8.1. EspaC?OS verdes de utilizaC?OO coletiva e equipamentos de utilizaC?OO 

coletiva 

Em rela<;:Cio as areas de cedencia , o n.0 1 do art.0 88 do PDM define que devem ser 

cedidos nos espa<;:os a consolidar 50 m 2 de areas para espa<;:os verdes e de utiliza<;:Cio 

coletiva e equipamentos de utiliza<;:ao coletiva por coda 100 m 2 de superficie de 

pavimento. No coso deste loteamento o valor para estas areas que decorre do PDM 

corresponde a 4 .448,18 m 2 ((8.896,351100) x 50). Este parometro encontra-se 

cumprido, uma vez que estamos a ceder 4 .468,87 m 2 considerado as seguintes 

espa<;:os e parcela: 

• Espa<;:o verde de utiliza<;:ao coletiva VR1 com 1.703,37 m 2; 

• Espa<;:o verde de utiliza<;:ao coletiva VR2 com 985,11 m 2
; 

• Parcela para equipamento de utiliza<;:Cio coletiva EQ1 com 1.780,39 m 2. 

8.2. Estacionamento publico 

Em rela<;:ao ao estacionamento publico, para o presente loteamento, a ex1gencia 

aplica-se aos usos habitacional e de comercio uma vez que o regulamento do PDM 

nao gera a necessidade de cria<;:ao de lugares de estacionamento publico para 

turismo. Este entendimento foi confirmado pela Comara Municipal de Lisboa no 

despacho e-REGIDSPI2022I454 de 0410212022. 

Para o uso habitacional em zona B o anexo XI do PDM estabelece os seguintes limites: 

entre 0,25 e 0,40 lugares por 100 m 2 de superficie de pavimento: 

• Minima: 3.619,35 m 2 I 100 x 0 ,25 = 10 lugares 

• Maximo: 3.619,35 m 2 I 100 x 0,40 = 15 lugares 
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Para o uso de comercio em zona B o anexo XI do PDM estabelece os seguintes limites: 

entre 0 ,55 e 0 ,75 lugares por 100 m 2 de superffcie de pavimento: 

• Minima: 500,00 m 2 I 100 x 0,55 = 3 lugares 

• Maximo: 500,00 m 2 I 100 x 0,75 = 4 lugares 

De acordo como DPM devem ser considerados entre 13 e 19 lugares publicos para o 

loteamento. 

Para o loteamento estamos a propor 19 lugares de estacionamento publico. 

8.3. Arruamentos/lnfraestruturas viarias 

Os arruamentos do loteamento, conforme descrito no ponto 6.2. Sistema Viario e que 

irao integrar o dominic Municipal tem uma area total de 3.498,42 m 2. 

9.1nfraestruturas 

Nesta fase sera realizada a carateriza<;:ao e identifica<;:ao das redes de 

infraestruturas existentes no envolvente do futuro empreendimento. Este estudo 

integra, ainda, a proposta de tra<;:ados das liga<;:6es das infraestruturas do futuro 

empreendimento com as redes de existentes. 

No fase subsequente, serao apresentados os projetos necessaries para as obras de 

urbaniZOyOO e que SOO OS seguintes: 

(1) Projeto dos arruamentos e espa<;:os verdes de utiliza<;:ao coletiva , incluido 
projeto de estrutura de suporte de conten<;:ao de terras ; 

(2) Rede Distribui<;:ao de Energia Eletrica em Baixo Tensao e Rede de 
llumina<;:ao Publica; 

(3) Projeto das redes de abastecimento de aguas; 

(4) Projeto de saneamento de aguas pluviais e aguas residuais domesticas; 

(5) Projeto de telecomunica<;:6es; 

(6) Projeto do rede de distribui<;:ao de gas. 

Com vista a elabora<;:ao deste estudo, foram notificadas as entidades com jurisdi<;:ao 

sabre infraestruturas que podem ser interferidas pelo futuro empreendimento, no 

sentido de serem fornecidos elementos referentes as suas redes existentes elou 

projetadas. 

No pe<;:a desenhada referente a Planta de Cadastre do Situa<;:ao Existente encontra

se representada a implanta<;:ao dos diferentes servi<;:os afetados. 
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lndicam-se de seguida as entidades contactadas e eventualmente envolvidas: 

• DMM -Camara Municipal de Lisboa; 

• EPAL - Empresa Portuguesa das Aguas Livres, SA; 

• Saneamento- Camara Municipal de Lisboa; 

• Lisboa Gas - Galp Energia; 

• EDP - Distribui<;:ao de Energia, SA; 

• REN - Rede Electrica Nacional , SA; 

• Altice Comunica<;:oes SA; 

• Vodafone Telecomunica<;:oes S.A.; 

• NOS Comunica<;:oes SA; 

• IP Telecom; 

• Nowo Comunica<;:oes S.A.; 

• Colt Telecom; 

• ONI Comunica<;:oes SA; 

• Ar Telecom; 

• STM - Dire<;:ao de Comunica<;:oes e Sistemas de lnforma<;:ao. 

De uma forma geral nao serao afetados os servi<;:os existentes no envolvente. Com a 

constru<;:ao do futuro loteamento, aquando do execu<;:ao de trabalhos no sua 

proximidade dos servi<;:os existentes deverao ser respeitadas as recomenda<;:oes e 

normas de coda identidade. 

Aquando do execu<;:ao do obra serao contactadas as diversas concessionarias das 

especialidades envolvidas, de forma a obter os respetivos cadastros atualizados, 

para garantir a compatibiliza<;:ao nos casas de sobreposi<;:ao e cruzamentos entre 

diferentes infraestruturas. 

S6 serao retiradas, desviadas ou desativadas as infraestruturas existentes depois de 

ter executa do as infraestruturas novas respeitando a programa<;:ao dos trabalhos e a 

aprova<;:ao das respetivas concessionarias das infraestruturas envolvidas. Sera 

garantida a continuidade de servi<;:o aos lotes nao intervencionados. 

9 .1. Muro de Contenc;ao 
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0 plano de urbaniza<;:ao do loteamento preve a implanta<;:ao de muros de conten<;:ao 

e respetivos acessos, junto a terrenos com ocupa<;:ao privada e que podem 

condicionar a implanta<;:ao do urbaniza<;:ao, nomeadamente a Quinta Bensaude. 

Sendo que os limites de interven<;:ao se encontram imediatamente encostados ao 

terrene do Quinta Bensaude, e que este encontra-se a uma cota superior a 
implanta<;:ao prevista para a urbaniza<;:ao, sera necessaria construir um muro de 

conten<;:ao de terras definitive para permitir a constru<;:ao do empreendimento 

conforme previsto. 

Assim sendo, no limite Norte do urbaniza<;:ao sera materializado um muro com uma 

altura livre maxima de cerca de 3m e com uma espessura de cerca de 30cm, com 

caracterfsticas tais que sejam capazes de canter a terra em todas as fases do 

constru<;:ao e no fase definitiva e de criar uma separa<;:ao ffsica entre a nova 

urbaniza<;:ao e a Quinta Bensaude. 

0 muro podera ser construfdo de duos formas, consoante as caracterfsticas 

geotecnicas locais: atraves de uma escava<;:ao e estabiliza<;:ao faseada , com perfis 

cravados no solo e com paineis a canter o solo entre eles coso os terrenos nao tenham 

competencia, ou atraves de uma escava<;:ao vertical e betonagem "in situ " coso os 

terrenos sejam bastante competentes. 

A solu<;:ao estrutural e as condi<;:6es de execu<;:ao serao definidas apes os resultados 

dos ensaios geotecnicos previstos de forma a serem melhor detalhadas em fases 

posteriores do projeto. Todas as solu<;:6es propostas respeitarao a regulamenta<;:ao 

nacional vigente, nomeadamente os Euroc6digos Estruturais. 

9.2. Rede Distribui~ao de Energia Elc~trica em Baixo Tensao 

A ficha sfntese do loteamento foi enviada para a distribuidora EDP Distribui<;:ao para 

efeitos de pedido de viabilidade e caracterfsticas do rede de media no local do 

loteamento. 

Com os dimensionamentos realizados nesta fase, estimamos que a instala<;:ao de um 

PT (2x630kVA) sera suficiente para a alimenta<;:ao eletrica do loteamento. Este PT 

esta previsto ser implantado no edifice no Late L T2 para garantir a integra<;:ao 

arquitet6nica com a restantes elementos urbanos e do paisagem. 

A rede de distribui<;:ao de energia tera origem no rede de Media Tensao, localizada no 

Rua Joao de Feitas Branco, sera executada em rede subterranea ate aos pastas de 

seccionamento e transforma<;:ao previstos construir no loteamento objeto do 

presente estudo. 
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A partir do PST alimentado em Media Tensao proceder-se-a a alimentac;:ao dos 

diversos quadros de distribuic;:ao previstos instalar. A partir dos quadros de 

distribuic;:ao serao feitas as varias alimentac;:6es em Baixo Tensao ate aos respetivos 

lotes. 

Dentro do proprio lote e respetivos blocos, sera de acordo como Projeto Execuc;:ao de 

lnstalac;:6es Eletricas (Categoric C). 0 anel do Rtv1T tera origem no rede existente, bem 

como de acordo com cadastre atualizado fornecido pela EDP e ligara a rede EDP 

conforme assinalado nos pec;:as desenhadas. 

Os armories dos quadros eletricos serao instalados encastrados nos fachadas dos 

ediffcios, no local indicado nos pec;:as desenhadas e a sua localizac;:ao foi selecionada 

de forma a, no medida do possfvel, nao perturbar a regular circulac;:ao de pessoas e 

vefculos. 

9.3. Rede de lluminac;ao Publica 

As alimentac;:6es dos circuitos de iluminac;:ao publica terao origem em PTS previstos 

no projeto de lnfraestruturas Exteriores de Eletricidade. 

No dimensionamento desta instalac;:ao, procurou-se que o numero de aparelhos de 

iluminac;:ao e a sua disposic;:ao garantam uma adequada iluminac;:ao do via publica, no 

que se refere a circulac;:ao noturna de pe6es e vefculos, oferecendo-lhes boas 

condic;:6es de visibilidade. A soluc;:ao baseia-se em colunas metalicas, ligac;:ao pela 

base enterrada equipada com luminaries dotadas de tecnologia LED 

Sera prevista a execuc;:ao de um eletrodo de terra no proximidade de coda coluna ao 

qual sera ligada a luminaria respetiva. Nesta ligac;:ao serao utilizados condutores 

isolados a fim de se evitar o aparecimento de tens6es de contacto e de passo 

perigosas para pessoas ou animais que circulem no proximidade do coluna. 

lluminac;:ao publica - Equipamentos 

L1 

Luminaria: tv1odelo Piano, do marco Schreder ou equivalente. 

9.4. Rede de abastecimento de agua 

A rede de distribuic;:ao de agua contempla o abastecimento aos diferentes lotes, 

funcionando em simultaneo como rede de incendios e de rega para as zonas verdes 

de caracter publico. 
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A rede de abastecimento de agua devera processar-se por uma conduta alimentada 

atraves da Rua Joao de Freitas Franco, com distribuic;:ao pela conduta existente 

(DN160 PEAD), atraves da qual se procedera o abastecimento aos lotes previstos. 

Esta rede de alimentac;:ao e distribuic;:ao, constituida por uma rede principal de DN125 

e as derivac;:oes executadas para distribuir a totalidade dos lotes de DNllO, devera 

contemplar igualmente a alimentac;:ao da soluc;:ao de combate a incendio, 

alimentac;:ao a bebedouros e rede de rega. 

Devera ser igualmente previsto nesta rede de aguas, dispositivos de seguranc;:a 

regulamentares, em complemento do bom funcionamento da rede, designadamente: 

-Valvula de seccionamento, dispostas de modo a ser permitido isolar os 

diversos troc;:os, permitindo o abastecimento dos restantes: 

- Marco de lncendio, de apoio ao combate a risco de incendio. Relativamente 

ao servic;:o de combate a incendio, para a zona de intervenc;:ao sera considerado um 

risco de Grau 2. 

Apes compatibilizac;:ao com o novo layout do empreendimento, parte do trac;:ado da 

conduta existente sera desativada e outra tera de ser ajustada ao novo trac;:ado do 

arruamento proposto, propondo-se que a sua implantac;:ao seja efetuada no passeio. 

Atendendo aos valores da pressao minima regulamentar a garantir a entrada dos 

lotes, determinada com base no numero maximo de pisos dos lotes, devera ser 

prevista a instalac;:ao de equipamentos de pressurizac;:ao direta nos lotes, instaladas 

individualmente, constitu ido por grupos de velocidade variavel , com o objetivo de 

introduzir um acrescimo de pressao, de forma a se atingir o valor pretendido a entrada 

de coda uma das frac;:oes dos loteamentos. 

Sendo assim, propoe-se que a alimentac;:ao a estes loteamentos derive de um 

conjunto cisterna I grupo hidropressor, que permitira tambem dotar as instalac;:oes de 

uma reserva de agua face a eventuais cortes na rede publica. 

Todas as condutas a executor serao implantadas preferencialmente em zonas de 

passeios, sempre que estes existam, com uma profundidade minima de 0.80m. 

Todas as soluc;:oes propostas neste projeto respeitam a regulamentac;:ao nacional 

vigente, nomeadamente o Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de 

Distribuic;:ao de Agua e Drenagem de Aguas Residuais - Dec. Regulamentar n°23/95 

de 23 de agosto de 1995. 

9.5. Rede de drenagem de aguas residuais domesticas e pluviais 
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0 sistema de drenagem de aguas residuais domesticas e pluviais devera processar

se graviticamente e de modo separative, propondo-se a sua ligac;:ao as redes ja 

projetadas pelo projeto do "Loteamento Municipal da Quinta do Bensaude". 

A area de intervenc;:ao deste projeto confina diretamente, a Sui , com o projeto do 

"Loteamento Municipal da Quinta do Bensaude". Assim sendo, e de acordo com os 

elementos disponibilizados, foram identificadas redes de aguas residuais domesticas 

e redes de aguas residuais pluviais na envolvente da area de intervenc;:ao. Tratam-se 

de coletores gravfticos Gres 0300 (aguas residuais domesticas) e Betao 0400 

(aguas residuais pluviais), que se desenvolvem no sentido Este-Oeste e vice-versa , 

com ligac;:ao as redes publicas existentes nos Ruas Joao de Freitas Franco e Estrada 

da Luz. 

Na soluc;:ao, ligac;:ao a Quinta Bensaude todas as entregas de aguas pluviais e aguas 

residuais nos coletores projetados pelo projeto da Quinta do Bensaude. Face ao 

acrescimo de caudais previstos do Loteamento do presente projeto, parte da rede 

pluvial projetada pela Quinta do Bensaude nao tem capacidade suficiente para 

escoar todos os caudais previstos, preconizando no presente projeto o respetivo 

ajuste, onde necessaria. Assim devera ser previsto um aumento do coletor de DN300 

para DN400, na zona indicada das pec;:as desenhas anexas a este projeto. 

Devera ser aferido em fases mais avanc;:adas do projeto ou em obra, a 

compatibilizac;:ao das telas finais de ambos os processes. 

Na eventualidade das obras do presente projeto avanc;:arem primeiro do que as da 

Quinta do Bensaude, poder-se-a optar por uma outra soluc;:ao, onde a ligac;:ao das 

redes residuais e pluviais do Loteamento do Alto dos Moinhos devera ser prolongada 

ate as infraestruturas existentes, localizadas na Rua Joao de Freitas Branco. 

A rede de drenagem de aguas residuais domesticas contempla a recolha dos 

efluentes provenientes dos lotes e encaminha-os atraves de uma rede de coletores 

gravfticos ate a rede projetada do "Loteamento da Quinta do Bensaude". A rede 

proposta sera constitufda por um coletor principal que se desenvolve ao Iongo do 

caminho no espac;:o publico central do empreendimento e, termina no coletor 

projetado ja referido acima. 

A rede de drenagem de aguas residuais pluviais contemplara a recolha das aguas 

provenientes da precipitac;:ao na area de intervenc;:ao, como a evacuac;:ao das 

escorrencias das coberturas dos ediffcios e dos espac;:os dos arranjos exteriores. 

Integra tambem a rede proposta, a drenagem dos arruamentos (novas e existentes a 

reformular) que definem o perfmetro da area de intervenc;:ao. Para a drenagem dos 

arruamentos foi prevista a instalac;:ao de sumidouros, que captam a agua e 
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encaminham-na para os coletores instalados nos arruamentos, atraves de ramais de 

liga<;:ao. 

Para coda um dos lotes serao previstas camaras de ramal e respetivos ramais de 

liga<;:ao aos coletores principais, nomeadamente de aguas residuais domesticas e 

aguas residua is pluviais, localizadas nos passeios junto dos limites de coda lote. 

Prop6e-se que os tra<;:ados dos novos coletores sejam ajustados aos novos tra<;:ados 

de arruamentos propostos, sendo preferencialmente as suas implanta<;:6es ao Iongo 

do ei xo do via, paralelamente um ao outro. 

0 material proposto para a rede de drenagem de aguas residuais domesticas eo PVC 

para esgoto. Para a rede de drenagem de aguas residua is pluviais, o material proposto 

eo Betao. 

Todas as solu<;:6es propostas neste projeto respeitam a regulamenta<;:ao nacional 

vigente, nomeadamente o Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de 

Distribui<;:ao de Agua e Drenagem de Aguas Residuais - Dec. Regulamentar n°23/95 

de 23 de agosto de 1995. 

9.6. Rede de Telecomunica4?6es 

As infraestruturas foram dimensionadas de forma a permitir o estabelecimento do 

rede de cabos das operadoras de telecomunica<;:6es (cablagem exclufda do presente 

estudo de acordo com o Manual Tecnico ITUR 28 Edi<;:ao dado se tratar de uma 

urbaniza<;:ao publica) ate aos lotes, de forma a assegurar a futuro passagem de cabos 

de telecomunica<;:6es atraves do urbaniza<;:ao, sem que para tal seja necessaria 

proceder a obras de vulto. 

No presente projeto o que se prop6e e a liga<;:ao a rede principal (ex istente) em um 

ponto destinto, o que representa no presente coso uma tipologia de rede de tubagem 

do tipo ponto. Sera constitufda porum tro<;:o ao Iongo do area a intervencionar, entre 

0 limite do propriedade, no qual serao intercaladas camaras de visita onde tera 

origem a deriva<;:ao para as redes de tubagem de distribui<;:ao. 

As canaliza<;:6es do rede ITUR. sera constitufda por tubos PEAD Corrugado de Dupla 

Parede DNllO com interior liso, cor verde, tendo como diametro mfnimos exterior de 

110 mm e tritubos de polietileno (TRIPEAD) DN40, estabelecidos enterrados no 

pavimento envoltos em po de pedro com IP66 e IK08 (mfnimo). Se os tubos nao 

possufrem o IK referido como mfnimo, deve considerar-se, obrigatoriamente, a sua 

instala<;:ao com envolvimento em betao. Os Indices de prote<;:ao (IP e IK), mfnimos, 

referidos anteriormente deverao ser considerados para os tubos e acessorios. 
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No dimensionamento do rede de tubagem teve-se em considerayao, como mfnimo, 

as seguintes tubagens: 

1 tritubo para a fibra 6tica; 

1 tubo para cabos coaxiais; 

1 tubo para cabos em pares de cobre; 

Em coda forma96o de tubagem (ligayao entre CV), deve prever-se 1 tubo para 

manobras de alterayao ou manuten96o do infraestrutura, considerado de reserva. 

9.7. Rede de Distribuic;:ao de Gas 

A instalayao sera dimensionada para gas natural como poder calorffico mfnimo e as 

caracterfsticas principais seguintes: 

Poder calorffico superior 10.032 Kcal/m3(n) 

Poder calorffico inferior 9.054 Kcal/m3(n) 

Densidade em rela96o ao or 0 ,65 

Densidade corrigida 0 ,62 

Pressao de distribui96o (baixo pressao/rede existente) 22 mbar 

A liga96o a rede de distribui96o do concessionaria sera feita num unico ponto (A), 

situado, de acordo como indicado nos pe9as desenhadas, no entrada do urbanizayao. 

No referido ponto (A) considerou-se que pressao minima sera de 22mbar. A liga96o 

sera feita por intermedio de uma valvula flangeada, enterrada, que permanecera 

tamponada ate que se proceda a ligayOO definitiva. 

0 ramo principal do rede de distribui96o, com origem no, ja referida, valvula de liga96o 

a rede do concessionaria , sera executado a tubo PEAD DN160mm (SDRll) e 

desenvolver-se-a ao Iongo do estrada, em confo rmidade com as pe9as desenhadas 

constantes no presente projeto. Neste ramo princ ipal terao origem os ramos 

derivados que assegurara a alimentayao dos lotes do urbaniza96o que se encontram 

afastados do ramo principal. 

Para efeitos de dimensionamento das canalizay6es, atendendo a natureza das 

fra96es, foi considerado que a potencia a instalar nos fra96es residenciais sera de 

45,5kW, e considerou-se uma potencia de 120kW para o lote 3 (equipamento). 

10. Contrato de Urbanizac;:ao 

21 



Reify. 
A presente operac;;ao urbanfstica implica a celebrac;;ao de um contrato de urbanizac;;ao 

com o Municipio. A revisao do minuta do contrato de urbanizac;;ao foi enviada pore

mail para o Departamento de Urbanismo e para o Departamento de Patrim6nio, sendo 

que aguardamos resposta por parte do Camara Municipal para dar continuidade a 
negociac;;ao do contrato de urbanizac;;ao. 

11. Avaliac;ao Preliminar do Risco de Contaminac;ao do Solo 

A Avaliac;;ao Preliminar do Risco de Contaminac;;ao do Solo foi enviada no anterior 

submissao de elementos, a 02/05/2022. Este documento apresentava como principal 

conclusao a necessidade de uma Avaliac;;ao Explorat6ria do Risco de Contaminac;;ao 

do Solo no terrene Municipal face a utilizac;;ao no passado para a deposic;;ao de 

residues de natureza desconhecida. Recomenda-se tambem uma inspec;;ao do area 

atualmente ocupada pela oficina de reparac;;ao autom6vel. 

Ap6s reunioes com o Departamento de Urbanismo e com o Departamento de 

Patrimonio, aguardamos autorizac;;ao para aceder ao terrene Municipal para a 

Avaliac;;ao Explorat6ria do Risco de Contaminac;;ao do Solo atraves do realizac;;ao de 

poc;;os de prospec;;ao. 

12. Calculo Taxa TRIU 

Com recurso a plataforma do Camara Municipal de Lisboa, foi calculada a taxa TRIU 

no valor de € 537.721,02 para a globalidade do operac;;ao de loteamento e 

considerando as seguintes premissas: 

• Area SP = 8 .896,35 m2; 

• N. Fogos = 55; 

• Prazo Execuc;;ao 14 meses; 

• Area a consolidar - Espac;;o Centrale Residencial. 

Oeste valor, devera ser apenas liquidado o valor correspondente a obra de edificac;;ao 

do entidade provada, nao havendo Iugar a compensac;;oes urbanfsticas por 

cumprimento integral das areas de ced€mcia. 

13. Quadro sin6ptico 
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Reify. 
Area a Lotear 

Lotes Cedencias Total 

Arruamentos e 
LTl LT2 VRl VR2 EQl i nfraestrutu ras 

Lotes + 

viarias 
Cedencias 

1.159,00 m 2 1.340,00 m 2 1.703,37 m 2 985,11 m 2 1.780,39 m 2 3.498,42 m 2 10.466,29 m 2 

Lotes 

LTl LT2 Totais 

Area 1.159,00 m 2 1.340,00 m 2 2.499,00 m 2 

Area de lmplantac;:ao 
1.159,00 m 2 1.340,00 m 2 2.499,00 m 2 

(max) 

Area de Construc;:ao 
7.617,01 m 2 8.841,96 m 2 16.458,97 m 2 

(max.) 

Superficie de Pavimento 
4.119,35 m 2 4.777,00 m 2 8.896,35 m 2 

(max.) 

N° max. de Pisos (acima 
5 5 \ dasoleira) 

N° max. de Pisos (abaixo 
3 3 \ dasoleira) 

Cota de Soleira 114,20 112,10 \ 

Altura max. da Cercea 130,20 128,10 \ 

Altura max. da Fachada 16.00 m 16.00 m \ 

Altura max. da 

Edificac;:ao 
133,60 131,50 \ 

Usos Habitacional e Terciario 
Turismo (Categoria Minima 

\ 3 estre las) 

N° max. de Fogos /Unid. 
55 82 137 

De Alojamento 

N° max. de lugares de 
54 82 136 

estacionamento privado 

N° max de lugares de 
19 \ 19 

estacionamento publico 
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Reify. 
13. lmagens aereas e simulas:ao tridimensional 

lmagem 1 - Vista aerea do area de intervenc;:ao 

lmagem 2- Vista aerea do area de intervenc;:ao 
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Reify. 

lmagem 3- Vista aerea da area de interven9ao 

lmagem 4 - Simula96o tridimensional integrada na area de interven9ao 

25 



Reify. 
lmagem 5- Simula<;:ao tridimensional 

lmagem 6- Simula<;:ao tridimensional 

lmagem 7 - Simula<;:ao tridimensional 

lmagem 8 - Simula<;:ao tridimensional 
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Reify. 
Nota: simula<;:6es tridimensionais sao apenas simula<;:6es esquem6ticas, tendo como 

base 0 polfgono de implanta<;:Cio maxima. 

Jorge Manuel Garcia P. Morgadinho (Arquiteto) 
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