
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

QUINTA DO LACTARIO 

Processo: 15/URB/2019 

Notifica~ao n° 4281 11NOT/DMURB_DepLPE_DivLUIGESTURBE/201 9 

a 

Licenciamento de Operac;:ao de Loteamento de alterac;:ao ao Alvara de Loteamento da 

Quinta do Lactario - Alvara 5/90 

NOTA USTI FICATIVA 

I d U bo 

Em resposta a notifica~ao acima referenciada, e subsistindo apenas, na aprecia~ao dos tecnicos 

dessa Camara, a reserva quanta a profundidade m<!xima da empena, que no seu entender nao deve 

ultrapassar os 15m, e pese embora o parecer diferente do tecnico responsavel pelo Projecto de 

Arquitectura que considera o ediffcio como isolado e portanto sem essa limita~ao, decidiu o 

requerente aceitar o parecer dos tecnicos Camararios, salvaguardada sempre a possibilidade de 

balan~os de acordo com a legisla~ao aplicavel, pelo que se junta em Anexo uma rev isao da Memoria 

Descritiva do projecto, na qual sao retiradas as referencias explicitas a pretensao do 

dimensionamento da profundidade dos edificios acima dos 15m. 

Considera-se assim que o Projecto de Licenciamento da Opera~ao de Loteamento esta em condi~oes 

de ser aprovado sem reservas . 

Anexo: Memoria Descritiva- 2019-11-20 

Lisboa, 21 de Novembro de 2019 
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1·1NTRODUCAO E ENQUADRAMENTO GERAL 

A presente Memoria Descritiva enquadra-se no ambito da pretensao de urn Pedido de Licenciamento 

para Alterayao ao Alvara de Loteamento n° 5/90, die 19 de Janeiro, decorrente dos condicionalismos 

resultantes da revisao do PDM Lisboa, publicado em Diario da Republica 23Serie - N°168, de 30 de 

Agosto de 2012, designadamente da identifica~ao e delimita~ao de urn geomonumento e respectiva area 

de protec9ao que abrangeu os lotes legalmente constituidos (lotes 1 e 5) . 

Como antecedentes imediatos, refere-se que em 2016 e exercido o Pedido de lnforma9ao ao abrigo do 

Direito a lnforma~ao pelo requerente, para os lotes em causa - Processo 2424/DOC/2016 (Anexo 1), o 

qual veio a ser aprovado em 15 de l~ovembro de 2018 pela Notifica~ao. n.0 

44071.NO .DMURB_depLPE_DivLU.GESTURBE.201lg 

0 Loteamento da Quinta do Lactario a que se reporta o Alvara supra, data de 1989, tendo sido requerido 

inicialmente pel a Associagao Protectora da primeira lnlffmcia - APPI, abrangendo 87 .400m2 e a definigao 

de 451otes. 

Os Lotes 1 a 8, sitos na antiga Quinta do Lactario- azinhaga dos Barros, predios localizados actualmente 

entre as ruas Sao Tomas de Aquino , Rua Virgilio Correia e Rua Olavo D'Ega Leal, freguesia de Sao 

Domingos de Benfica, Lisboa, sabre os quais recai a pretensao apresentada, terao que ser ajustados em 

virtude dos novos condicionalismos resultantes da entrada em vigor da Revisao do PDM de Lis boa. 

Os lotes em causa situam-se na proximidade do Eixo 1\lorte-Sul e respectivos acessos, pelo que usufruem 

de boa acessibilidade as principais arterias rodoviarias da regiao. 

Os lotes inserem-se em terrene expectante, envoito por tecido urbane consolidado, de caracter 

essencialmente habitacional, composto por blocos de habita9ao colectiva. 

Aos lotes correspondem os artigos matriciais 1760 a 1767, conforme Caderneta Predial Urbana e 

Certidoes Permanentes, com area total de 3.936,4m2. 
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Fig.1 - Enquadramento des terrenos a inlervencionar: Ortofotomapa 

No ambito do Loteamento aprovado, foram efectuadas as cedencias ao Municipio nele previstas, 

nomeadamente das areas destinadas a espayos exteriores publicos e infra-estruturas. Foram ainda 

cedidos lotes para edificayao, na sua maioria, ja edificados na actualidade. 

Oeste loteamento, ficaram por edificar as constru96es dos lotes 1 a 8, propriedade actual da Funda9ao 

Aboim Sande Lemos - ASL. 

Posteriormente a constitui9ao dos lotes resultante da revisao do PDM de Lisboa, publicado pelo Aviso n.0 

11622/2012, foi identificada uma area de protec9ao a um geomonumento que abrange parte dos lotes 1 e 

5, interceptando e inviabilizando a via de acesso prevlsta em loteamento e, consequentemente, 

impedindo a implementayao do conjunto dos 8 lotes mferidos, legalmente constituidos. 

Em 2016 e exercido o Pedido de lnformayao ao abri(JO do Direito a lnformaQao pelo requerente, para os 

lotes em causa - Processo 2424/DOC/2016 (Anexo 1) .. 
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Conforme lnforma<;ao Tecnica n° 26998/INF/DLU/GESTURBE/2016, refere a CML que se verificam 

constrangimentos urbanisticos e a necessidade de Aitera<;ao ao Alvara de Loteamento, nos seguintes 

termos: 

"Considerando que o desenho actual dos lotes, nao se coaduna com a manutenqao e preservaqao do 

geomonumento, a Oivisao de cadastro sugere que podera ser encontrada uma soluqao que viabilize a 

execuqao de todos os /otes, uma vez que os terrenos adjacentes ao da Entidade requerente sao 

propriedade da CM " 

0 conflito entre a necessaria preserva<;ao do geomonumento e a delimita<;ao dos lotes legalmente 

constituidos obriga assim, com vista a manuten<;ao do compromisso urbanisUco assumido pela CML, ao 

ajustamento e altera<;ao do Alvara de loteamento. 

Assim, como acida referido, a FASL elaborou um PE~dido de lnforma<;ao Previa para altera<;ao ao 

loteamento) Processo n° 28/URB/2017) que foi aprovaclo em 15 de Novembro de 2018 pela Notifica<;ao. 

n.0 44071.NOT.DMURB_depLPE_DivLU.GESTURBE.21018. Na sequencia dessa aprova<;ao, requer-se 

agora o licenciamento da altera<;ao da opera<;ao ·de loteamento cumprindo-se integralmente os 

parametres constantes do PIP aprovado. 

A altera<;ao ora requerida recai sobre os lotes abaixo indicados, legalmente constituidos pelo Alvara de 

loteamento 5/90, de 19 de Janeiro, emitido pela Camara Municipal de Lisboa, adiante designada por 

CML, que apresentam os seguintes parametres e indicadores urbanisticos: 

Lote 1 - confinando a Norte com CML, a sui com CML (arruamento), a nascente pelo Lote 2 e a poente 

pela Rua Virgilio Correia, com area total de 523,30m2, n° de pisos maximo de 9, area de implanta<;ao 

maxima de 343,80m2, area de implanta<;ao maxima de caves de 523,30m2 e, area total coberta de 

3094,20m2; 

Lote 2 - confinando a Norte com CML, a sui com CML (arruamento), a nascente pelo Lote 3 e a poente 

pelo Lote 1, com area total de 460,80m2, n° de pisos maximo de 9, area de implanta<;ao maxima de 

278,60m2, area de implanta<;ao maxima de caves de 460,80m2 e, area total coberta de 2507,40m2; 
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Lote 3 - confinando a Norte com CML, a sui com CML (arruamento), a a ce te elo L te 4 e a poente 

pelo Lote 2, com area total de 460,80m2, n° de pisos maximo de 9, area de imp lanta~ao maxima de 

278,60m2, area de implanta~ao maxima de caves de 460,80m2 e, area total coberta de 2507,40m2; 

Lote 4 - confinando a Norte com CML, a sui com CML (arruamento), a nascente pela CML e a poente 

pelo Lote 3, com area total de 523,30m2, n° de pisos maximo de 9, area de implanta~ao maxima de 

343,80m2, area de implanta~ao maxima de caves de 523,30m2 e, area total coberta de 3094,20m2; 

Lote 5- confinando a Norte com CML (arruamento), a sui com CML (arruamento), a nascente pelo Lote 6 

e a poente pela CML, com area total de 523,30m2, n° de pisos maximo de 9, area de implanta~ao 

maxima de 343,80m2, area de implanta~ao maxima de caves de 523,30m2 e, area total coberta de 

3094,20m2; 

Lote 6- confinando a Norte com CML (arruamento), a sui com CML (arruamento), a nascente pelo Lote 7 

e a poente pelo Lote 5, com area total de 460,80m2, n° de pisos maximo de 9, area de implanta~ao 

maxima de 278,60m2, area de implanta~ao maxima de caves de 460,80m2 e, area total coberta de 

2507,40m2; 

Lote 7- confinando a Norte com CML (arruamento), a sui com CML (arruamento), a nascente pelo Lote 8 

e a poente pelo Lote 6, com area total de 460,80m2, 11° de pisos maximo de 9, area de implanta~ao 

maxima de 278,60m2, area de implanta~ao maxima de caves de 460,80m2 e, area total coberta de 

2507,40,20m2; 

Lote 8- confinando a Norte com CML (arruamento) , a sui com CML (arruamento), a nascente pela CML e 

a poente pelo Lote 7, com area total de 523,30m2, n° de pisos maximo de 9, area de implanta~ao maxima 

de 343,80m2, area de implanta9ao maxima de caves de 523,30m2 e, area total coberta de 3094,20m2. 

Da descri~ao dos parametres e indicadores urbanisticos supra, importa referir que a "Area Total" 

consignada em Alvara e no respective Quadro Sin6ptico corresponde a actual terminologia de "Superficie 

de Pavimento". Essa area exclui o somat6rio afecta a caves destinada a estacionamento. A area 

consignada em Alvara corresponde unicamente a area de pavimentos acima do solo, afecta a habita~ao. 
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Fig.2- Planta do Loteamento Aprovado, Alvara 5/90 

Em sintese, o Alvarc~ de loteamento aprovado contempla os seguintes parametres e indicadores 

urbanisticos: 

• Numero de lotes: 8; 

• Uso: Habita~ao e estacionamento afecto; 

• Area total dos lotes 3.936,4 m2; 

• Area total de implanta~ao para caves: 3.936,4 rn2; 

• Area total de implanta~ao acima do solo: 2.489,6 m2; 

• Area total- Superficie de Pavimento (acima do solo): 22.406,4m2; 

• Numero maximo de pisos acima do solo: 9; 

• Numero maximo de pisos abaixo do solo (cave): 2. 
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Proccsso n° 

Fclha 1\0 

A alterac;ao do Alvara decorrera pelo necessaria dlesvio e alterac;ao dos limites dos lote 1 a 8, 

salvaguardando o geomonumento identificado, mantendo na generalidade os demais parametres e 

indicadores urbanisticos e cedencias ja realizadas (como adiante se desenvolve). 

Esta alterac;ao tern ainda em considerac;ao as Servidoes e Restric;oes de Utilidade Publica em presen9a, 

assim como, os afastamentos as edifica96es, entretanto ja erigidas na sua envolvente imediata. 

No espeitante aos afastamentos/recuos, na Rua Tomas Aquino, foram atendidas as altera96es 

posteriores efetuadas ao loteamento nos lotes SE, conforme Planta Sintese de Loteamento (lotes 26, 27 

e 28). 
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• u .... .... ... .. .. .. . . ... -· .... .... .. -.. -. .. 
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~· 
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7 . 
Fig.3 - Planta Sintese do Alvara Aprovado, com ajustamenlos nos lotes a SE (Lotes 26, 27 e 28). 
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A pe9a Desenhada 16-0015UR-0002 - Planta da Situa9ao Existente, delimita a area do loteamento a 

sujeitar a altera9ao, sendo complementada pela Planta 16-0015UR-0008 - Planta de Altera96es 

Propostas I Cores Convencionais (que Indica com pormenor os ajustamentos propostos na delimita9ao 

dos lotes), face a situa9a0 aprovada. 

Devera ainda atender-se a Pe9a Desenhada 16-001.5UR-0009 - Planta de Ajustamento ao Dominic 

Publico e Privado, que identifica as altera96es a verifica1r-se em materia dos terrenos em Dominic Privado 

e em Dominic Publico, sendo que nao existe altera9ao das respectivas areas globais inicialmente 

atribuidas tanto no dominic publico como no dominic privado. 

Com vista a melhor entendimento do destine a dar aos terrenos cedidos, abrangidos pela presente 

altera9ao de Alvara de Loteamento, foi criada a Pe9a Desenhada 16-0015UR-009B - Planta de 

Cedencias, com respetiva contabiliza9ao das areas destinadas a "espa9os verdes e de utiliza9ao coletiva" 

e "infraestruturas-estacionamento" que se encontram incluidos no "Limite da Area de lnterven9ao com 

Obras de Urbaniza9ao" a realizar no ambito das altera96es ao loteamento. Esta planta nao poe, no 

entanto, em causa o referido no paragrafo precedente, nomeadamente quanta ao facto de que a presente 

altera9ao ao loteamento, nao altera o valor global das areas de dominic publico e privado, havendo 

apenas um acerto na sua geometria e localiza9ao, sendo o balan9o final nulo. 

A leitura da presente Memoria Descritiva e Justificativa dlevera ser acompanhada pela consulta das Pe9as 

desenhadas para melhor compreensao dos ajustamentos propostos. 

2· AREA OBJETO DO PEDIDO 

A proposta de altera9ao ao Alvara de Loteamento recai sabre os Lotes 1 a 8 e zonas envolventes, tendo 

sido definido o "Limite da Area de lnterven9ao com Obras de Urbaniza9ao", por forma a garantir a efectiva 

e correcta articula9ao das infraestruturas a construir com a rede pre-existente, assim como, possibilitar a 

modela9ao do terrene e futura implanta9ao das edifica96es nos lotes entretanto ajustados. 

A Altera9ao do Loteamento recai apenas no seu limite Poente ao eixo Norte-Sui, na area identificada 

como antiga Quinta do Lactario, terrene localizado ent1re as ruas Sao Tomas de Aquino, Rua Virgilio 

Correia e Rua Olavo D"E9a Leal, freguesia de Sao Domingos de Benfica, Lisboa. 
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A Area de lnterven<;ao com Obras de Urbanrza<;ao abrange 13.052,3m2. 

A area encontra-se na generalidade infra-estruturada, conforme analise que adiante se desenvolve, 

sendo necessaria proceder as liga<;oes e extensoes das diferentes redes. 

3- CARACTERIZACAO DA OPERACAO URBANiSTIGA 

0 actual Pedido de Licenciamento, surge com o intuito de Altera<;ao de uma Opera<;ao de Loteamento, 

constituindo-se como urn futuro Aditamento ao Process:o licenciado. 

Pelos constrangimentos tecnicos e indisponibilidade de informa<;ao vectorial do Loteamento urbana 

aprovado, foi acordado em reuniao com a Divisao de· Loteamentos Urbanos realizada a 17-01 -2017, a 

utiliza<;ao da imagem em Anexo ao Alvara de Loteamento, que integra o processo de Loteamento 

aprovado, com correc<;ao do Quadro Sin6ptico e proposta de implanta<;ao dos totes 1 a 8. 

Esta informa<;ao foi completada com respective lev<mtamento topografico da area de interven<;ao e 

envolvente, conforme pega desenhada 16-0015UR-0001- Planta de Levantamento Topografico, sabre o 

qual se desenvolveu a proposta de desenho urbano. 

4- OBJETO DO ADITAMENTO - ALTERACAO AO ALVARA 5/90 

Pese embora se pretenda manter na generalidade os parametres e indicadores urbanisticos aprovados, 

as alteragoes propostas ao Alvara resultam da identificagao aquando da Revisao do PDM do 

geomonumento a preservar, de acordo com lnforrna<;ao Tecnica emitida pelos Servi<;os Tecnicos 

Municipais. 

Para alem do ajustamento referido, sao propostas ourtras altera<;5es, conforme explanado na presente 

memoria descritiva. 

5- ENQUADRAMENTO LEGAL NOS IGT- PLANO OIIRETOR MUNICIPAL DE LISBOA 

A area a sujeitar a Altera<;ao de Loteamento e abrangicla pelo PDM de Lis boa eficaz, publicado em Diario 

da Republica 2a serie - N.0 168, de 30 de agosto de 2012, tendo tido uma altera<;ao simplificada - Aviso 

5804/2014, de 8 de maio de 2014, publicado em Diario da Republica 2.a serie- N.0 88, de 8 de maio de 
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2014, uma correc9ao material, conforme Declara9ao 68/2015 publicado em Diario da epubhca, 2.a serie 

- N.0 64- 1 de abril de 2015 e, uma Rectifica9ao, conforme Declara9ao 67/2015, publicada em Diario 

da Republica, 2.3 serie- N.0 64, de 1 de abril de 2015. 

De acordo com a Planta de Qualifica9ao do Espa9o Urbano do PDM Lisboa em vigor, os lotes inserem-se 

na Categoria de Espa90 Central e Residencial - Tra9ado Urbano C consolidado. A area a sujeitar a 

ajustamentos, integra para alem do espa90 supra identificado, os Espa9os Verdes de Enquadramento a 

infra-estruturas Consolidado, criando um cordao de protec9ao ao eixo Norte-Sui. 

Sendo a Opera9ao Urbanistica em causa um Licenciamento para Altera9ao do respective Alvara de 

Loteamento aprovado, segundo a figura de Aditamento, aplica-se as disposi96es constantes no artigo 46° 

do Regulamento do PDM, nomeadamente: 

Artigo 46° 

Loleamentos 

1. As opera~iies de loteamento sao admitidas quando a parcela 11/otear confine com arruamento publico e a opera~ao preveja uma 

das seguinles silua~oes: 

a) A abertura de novas arruamenfos pedonais ou viarios; 

b) A cria~ao de equipamentos e/ou espa~os exferiores de uli/izaqao coleliva; 

c) A cria~ao, o desenvo/Vimenfo ou o !echo de malha urbana. 

2. As opera~iies de loteamento devem considerar as caracteristicas morfo/6gicas e tipol6gicas das frentes urbanas contiguas e 

prever o remale da malha pre·existente. contribuindo para a respeliva valorizar;ao arquitetonica e urbanislica. 

3. A Camara Municipal pode exigir que a operar;ao de loleamenlo se processe no ambito de unidade de execu~ao, nos termos do n. 0 3 do 

artigo 39. o do presente Regulamento. 

4. Nas operar;oes de loleamento, a edilicabilidade e calculada com ba•se nas seguintes disposir;oes: 

a) A altura maxima da fachada deve observer: 

1) Nos trar;ados urbanos A, B e C, identificados na Planta de qualificar;iio do espar;o urbana, a media da altura das fac/1adas, 

podendo recorrer-se a media da altura das fachadas das frentes urbanas convergentes, nos tror;os que se desenvolvem ate a 
primeira transversal, dentro da mesma calegoria de espa~o, quando desta resulte beneficia para a lnser~ilo urbana da opera~ilo 

de Joteamento no conjunto das frentes urbanas envolvidas; 

ii) ( .. .) 

b) Salvo o disposlo nas alineas c) e d), o indice de edificabilidade e d19 1,2, o qual pode ser, excecionalmente, majorado ate 1,5, desde que 

sejam observados os demais paramelros e condicionamentos aplicilVI~is a operar;ao urbanistica e sem prejuizo das areas de cedi'mcia para 

espar;os verdes e de utilizar;ao cole/iva e para equipamentos de uWizaqiio coletiva, pre vistas no artigo 88.0 do presenle Regulamenlo, 

numa das seguintes situar;oes: 

i) A area de intervenr;ao seja igual ou inferior a 0, 5 ha e a morfologia ala envolvenfe o justifique; 
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ii) A operaqao gere elou uttlize credilos de conslruq§o ao abtigo do sis lema de inct:nlivosptevislo no atligo 84. • do presenle Regu/amenlo; 

iii) A operar;ao urbanisllca seja promovida pelo Municipio. 

c)( .. .) 

d)( .. .) 

e) Aplicaqifo da superficie vegetal pondetada (Svp) aplicada a are•a Iiqulda do loteamento acrescida das areas cedidas para espaqos 

verdes e de utilizaqao coletiva, ca/culada de acordo como artigo 4.• El com a seguinte ponderaqao: Svp =A+ 0,6 B + 0,3 C; em que: 

Svp 2 0,4.Aref e A ~ 0,2.Aref. 

Daqui resultam as seguintes indica96es: 

• A proposta de altera9ao deve considerar as c;aracteristicas morfol6gica e tipol6gicas das frentes 

urbanas. Neste caso, blocos de habita9ao colectiva em banda ou terre, com defini9ao de uma 

frente de arruamento; 

• A Altura maxima da fachada integra-se na m1§dia da altura das fachadas envolventes; Os novas 

edificios, nao se integrando em qualquer frente urbana, impossibilitam a aplica9ao do criteria das 

frentes urbanas convergentes; Por essa razi3o, foram considerados, os ediffcios existentes no 

lado oposto ao arruamento e sua envolvente imediata, para verifica9ao da respetiva integra9ao 

urbana e volumetria proposta. De acordo com levantamento topografico e cerceas registadas, 

temos: 

1. Frente para a Rua Sao Tomas de Aquino: (46,48+46,48+28,77+28,93+28,29)/5 = 35,79m; 

2. Frente para a Rua Olavo D'E9a Leal: (45,83+48,82+35,97+32,98+32,98)/5= 39,32m. 

De notar que, para o calculo da altura da fachada maxima admissivel para o Bloco Norte, foi tida em 

considera9ao a frente edificada para a Rua Olavo D'E9a Leal, pese embora as respectivas entradas 

(cotas de soleira) se fa9am por outros arruamentos. 

No que concerne a disposi9ao da alinea e) do numero 4- Superficie Vegetal Ponderada, considera-se de 

dispensar respective cumprimento, dado que o loteamento ja se encontra licenciado, sendo que a 

altera9ao agora introduzida nao altera os valores cornespondentes a area de constru9ao, implanta9ao ou 

dos lotes, inicialmente previstas em Alvara para as lotes 1 a 8, nao havendo qualquer altera9ao dos 

valores globais entre dominic publico e privado (rnantendo-se assim as pressupostos inicialmente 

aprovados em Alvara) . 
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Sem p juizo, foram ainda analisados e ponderados os artigos 39° a 4 ° do Regulamento do PDM 

aplicaveis sobre a Categoria de Espa9o Central e Residencial - Tragado Urbano C consolidado, 

nomeadamente: 

Arligo 3:9• 

Ambito, objelivos e execu~ao 

1. Os espat;os consolidados integram o tecido urbana infraestruturado e predominantemente ocupado que se pretende 

preservar e valorizar, no que respeita as morfologias e lipologias urban as, ao patrim6nio edilicado e aos elementos de caracteriza~iio 

e valorizac;iio da paisagem, tendo em considerac;iio o lipo de trat;ado definido no arligo seguinte. ( ... ) 

Arligo 40• 

Trac;ados urbanos 

1. Os trar;ados urbanos, cartografados na Planta de qualificac;ao 110 espac;o urbana. compreendem os espar;os centrals e residenciais 

onde, pela singular/dade dos respetivos trat;ados e caracteristicas de ocupat;iio urbana, devem ser preservadas as 

caracteristicas morfo/6g/cas, ambientais e paisagisticas e e1lementos mais relevantes, no sent/do da sua qualificat;iio. 

2. ldenlificam-se os seguinles traqados: 

a) ( ... ) 

b) ( .. .) 

c) Traljados urbanos C- correspondem aos traqados de implanlaljiio livre que abrangem tecidos urbanos edificados desde 

a segunda metade do seculo XX. Caracterizam-se essenc:ialmente pela implantac;ao de edificios isolados, em forma de banda 

ou /orre, e de grandes areas /ivres que circundam as edificar;iies. Conslituem exemplos mais marcantes: 0/ivais, Telheiras e 

Che/as; 

d) ( ... ) 

Arligo 41° 

Ambito, objetivos e usos 

1. Nos espat;os consolidados centrals e residenciais, com vist:<~ a promover a sua regenerat;iio funcional e social, privilegia-se 

a predominiincia do uso /Jabitacional, a conservaqiio e reabilitar;ao do edificado existente, a colmataqiio e compactar;ao da malha 

urbana, a compatibilizac;iio dos usos, a criar;iio de equipamentos e a qualificar;iio do espar;o publico, nomeadamente promovendo o 

aumento da sua permeabilidade. 

2. ( ... ) 

3. ( ... ) 

4. Admitem·se os usos de l!abitar;iio, terciario, /urismo, equipamento, industria compativel e micrologislica, nos termos 

definidos no arligo 4. • do presente Regu/amento. 

5. ( ... ) 

6. Nos trat;ados urbanos B e C todas as mudant;as de uso sao admitidas, mas a mudant;a de habita~iio para um dos restantes 

usos so e passive/ num dos seguintes casas: 

a) Quando abranja a tota/idade das frar;iies habitacionais existentes ou a totalidade do edif/cio, com excer;ao para os 

empreendimentos turisticos que poderao ocupar apenas parle do edificio; 

b) ( .. .) 

c) ( ... ) 

d) Quando se trate de pisos terreos confinantes com via p1rib/ica com acesso independente. 
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Artigo 42• 

Obras de constru~ao, arnpliaqao e alteraqao 

As obras de construqiio, ampliaqao e afleraqiio tem qu.e se enquadrar nas caracteristicas morfol6gicas e lipol6gicas 

dominantes no arruamento em que o edificio se locafiza e conlribulr para a respetiva va/orizaqao arquitet6nica e urbanistica. 

2. Tem de ser mantido o alinhamento do plano marginal do edificado, sem prejuizo de casas especiais, devidamente 

fundamentados, podendo a Camara Municipal divu/gar desenhos do alinhamento dos arwamenlos para efeitos de explicitaqao 

des/a norma 

3. ( ... ) 

4. (. .. ) 

a) Admite-se a construr;ao de urn piso recuada, em edificios novos ou existentes, quando tal seja dominante nessa (rente 

urbana ou sirva de colmala~ao a empena existenle, desde que con lido nos pianos a 45 graus passando pelas linhas superiores 

de todas as fachadas do edificio. nao ullrapasse 3, 5 metros acima da altura maxima da fachada admi/ida e niia descaracterize 

o edificio pre-existente; 

b) Admite·se o aproveitamento da cobertura em s6tao e a alleraqiio da configuraqiio geral das coberturas, designadamente 

incluindo trapeiras, mansardas e terraqos, desde que con/ida nos pianos a 45 graus passando pelas linhas superiores de todas 

as fachadas do ediffclo, a altura da edificaqao nao ullrapasse 3, 5 metros acima da altura maxima da fachada admitlda e seja 

assegurado o adequado enquadramento urbanislico 

c) ( ... ) 

5. ( .. .) 

6. Nos traqados urbanos C - implantaqiio livre, as obras cJe construr;ao, alterar;iio e ampliar;ao estao sujeitas as seguintes 

regras: 

a) Para os edificios de tipologia em banda, a altura maxima da fachada obedece ao nivelamento das alturas das fachadas 

existentes na envolvente; 

b) Para os edificios isolados, a altura maxima da fachada e de 25 metros, exceto nas seguintes situaqoes: 

i) ( .. . ) 

ii) Quando resulte da necessidade de as:Segurar o respeito par compromissos legitimos assumidos pelo 

Municipio a data da entrada em vigor do PDML; 

iii) ( ... ). 

c) Relativamente a conslwqiio de um plso recuado e ao aproveitamento e configurar;ao geral das coberturas, aplicam-se as 

a/ineas d) e e) don. • 4 do presente artigo; 

d) A profundidade maxima da empena aplica-se o artigro seguinte do presente Regulamento; 

e) A construr;ao de caves apllcam-se as allneas ~ e g) don. • 3 do presente artigo; 

Q Ao /ogradouro aplica-se o artigo 44. • do presente Regulamento. 

Artigo 43• 

Profundidade maxima das empenas dos ediflcios 

( ... ) 
6. Os edificios isofados niio estiio sujeitos a uma profundir1ade maxima de empena. 
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Daqui resultam as seguintes indica(f5e : 

• Devem ser preservadas as caracteristicas morfol6gicas, ambientais e paisagisticas. No caso 

concreto, a manuten9ao de tipologias de habita9ao colectiva em banda ou torre, com 

constitui9ao de frentes urbanas definidas nos c:muamentos; 

• Deve manter-se a predominancia do Uso Ha1bitacional, podendo integrar outros que com ele 

sejam compativeis e complementares; 

• E admitida a altera9ao de usos consignado • cumprido os requisites complementares 

aplicaveis; 

• A Altura maxima das fachadas devera integrar-se na media das alturas das fachadas existentes 

na envolvente; 

Considerou-se, para uma maior flexibilidade do projecto de arquitectura, um poligono de implanta9ao 

maximo com 17 metros de largura (acima do solo). 

De notar que nao se aplicam os requisitos constantes na alinea D do artigo 42° do PDM, designadamente 

no referente aos Logradouros, dado estes nao estarem previstos no Alvara aprovado, sendo a area da 

Cave coincidente com a area do lote, sendo o indice de impermeabiliza(fao, dai resultante, de 1. 

No que concerne as Servidoes e Restri96es de Utilidade Publica, identificadas na Planta de 

Condicionantes e ARU do PDM Lisboa, verifica-se a presen9a da servidao relativa a Rede Rodoviaria 

Nacional I Concessoes - Eixo Norte-Sui, Aeroporto de Usboa - Plano Horizontal Interior e Area de 

Reabilita9ao Urbana- Aviso n° 8391/2015 do DL 2aserie n° 148 de 31 de Julho de 2015. 

Artigo 7• 

Ambito e regime 

1. Na area de interven~o do PDML identificam·se as seguintes :servid6es administrativas e restriqoes de utilidade publica, as 

quais se encontram assinaladas na Planta de servidoes administrativas e restriq6es de utilidade publica I e na Planta de 

servidoes admlnistrativas e restri~toes de utilidade publica II, com excef80 das referidas nas a/ineas Q e o): ( ... ) 

2. Nas areas abrangidas por servidoes adminislrativas e restri~iies de ulilidade publica aplicam-se os respetivos regimes juridicos 

em vigor, que preva/ecem sobre o regime de uso do solo apliclJVel por forfa do presenle PDML. 

No respeitante a rede Rodoviaria Nacional - Eixo Norte-Sui, a mesma encontra-se classificada como 

Rede Viaria Existente 1° Nivel- Rede Rodoviaria Nacional, correspondendo a um ltinerario Principai - IP. 
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Para este tipo de vias esta prevista uma Zona de Servida Non A difi andi, conforme classifica~ao no 

Plano Rodoviario Nacional, constituida por faixa minima de 50m ao eixo da "estrada" para cada um dos 

lados, nunca podendo haver constru~oes a menos de 20m da respectiva "zona da estrada". 

Entende-se por zona de estrada "o so/olterreno ocupado pela estrada, abrangendo a faixa de rodagem, 
as bermas, as pontes e os viadutos nela incorporados e, quando existam, as valetas, os passeios, as 
banquetas e os taludes ". 

Esta Servidao nao se sobrepoe aos lotes legalmente definidos e aprovados pelo Alvara emitido pela CML. 

Relativamente a servidao do Aeroporto de Lisboa, encontra-se estabelecido o Plano Horizontal Interior, 

com zona de interven~ao do Aeroporto Humberto Delgado, com cota maxima absoluta igual ou superior a 
cota 145m. Na nossa proposta esta prevista uma altura maxima de edificagoes a cota 119. 

No que respeita a abrangemcia da ARU sobre os Lotes em apre~o. devera atender-se ao explanado no 

Aviso n. 0 8391/2015, de 31 de Julho, publicado no Difuio da Republica 2° Serie n° 148. 

Na Planta de Qualificagao do Espago Urbano do PDM Lisboa, sao identificados os Geomonumentos no 

concelho. 

0 geomonumento e respectiva area de protecgao identificada e delimitada na Rua Virgilio Correia 

sobrepoem-se aos Lotes 1 e 5 do Loteamento aprova~do, ao abrigo da emissao do Alvara 5/90, de 19 de 

Janeiro. Refere o Regulamento do PDM no seu artigo 34°: 

Artigo 34• 

Geomonumenlos e ooorrencias hidrominerais 

1. Os geomonumentos devem ser preservados e va/orizados tendo em coni a o seu Interesse cientifico, pedagog/co e cultural. 

2. Os geomonumenlos dispoem de uma area de prole~iio num perimetro minima de 10m, definida a partir do extrema do 

geomonumento e prolongada em toda a sua envolvente, sem prejuizo das construqoes pre-existentes, a qual visa manter as 

condi¢es de estabi/idade, tendo em vista a seguran~a e proteqiio de pessoas e bens, bern como as condiqoes de acessibilidade ao 

local e de enquadramenlo paisagislico. 

3. ( ... ) 

4. Nas areas de proteqiio aos geomonumentos aplicam-se as seguintes regras: 

a) Nos casas em que hil coincidencia da area de prol•eqiio do geomonumento com vias existentes, exige-se a criai(BO de 

condlqoes de acessibilidade e visualizaqiio do geomonumento a partir da via; 

b) Sao permilidas a instala~iio de infraestruturas de recreio e /azer e a manutenqiio dos alinhamentos urbanos existentes na area 

de proteqilo, com exceqao de situa.qoes de instabi/idade1 geologica; 
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c) ( . ) 

Quanta a intervenc;ao na area envolvente ao Geomonumento, verifica-se a necessidade de alterac;5es e 

ajustamentos ao coberto e modelac;ao do natural do terreno inserido na area de protecc;ao, par forma a 

criar as condic;oes necessarias para a estabilizac;ao do mesmo, assim como, a criac;ao de espac;os de 

circulac;ao pedonal e de estadia que garantam a sua valorizac;ao e contemplac;ao. 

A propria limpeza dos espa~os envolventes ao geomonumento com vista a sua intervenc;ao e valorizac;ao, 

obrigara a modelac;ao do terreno, sem que com isso se •Comprometa a sua integralidade. 

Em sintese, as alterag5es ao Alvara de Loteamento, sem prejuizo da manutengao da generalidade dos 

parametres e indicadores urbanisticos legalmente definidos {area de late, area de implantac;ao e area de 

construc;ao do edificio acima do solo e superficie de pavimento acima do solo e das areas de cedencias e 

compensac;5es ja realizadas) , devem atender as seguint:es disposic;5es complementares: 

- Predominancia do usa habitacional, sendo permitidas actividades complementares e outros usos 

desde que compativeis com a fungao dominante; 

- As novas construc;5es devem integrar-se nas caracteristicas morfol6gicas e tipol6gicas 

dominantes do arruamento onde se localizam,; 

- Cumprimento dos alinhamentos e das formas de relagao do edif1cio com o espac;o publico 

dominante na frente urbana em que o predio se integra; 

- Admite-se o aproveitamento da cobertura em s6tao; 

Devera ainda ser assegurada a valoriza~ao do geomonumento, podendo ai ser previstas actividades e 

usos compativeis com respectiva protecc;ao. 
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6. JUS I I AC'AO AS OPCOES TECNICAS E DA INTEGRAC'AO URBANA E PAISAGiSTICA DA 

OPERAC'AO 

6.1 Descri~ao geral da proposta de Altera~ao do Alvara de Loteamento 5/90, de 19 de Janeiro 

Conforme expresso anteriormente, pretende-se altera r o Alvara de Loteamento 5/90, de acordo com o 

PIP ja aprovado, mantendo na generalidade os parametres e indicadores urbanisticos legalmente 

definidos a data de aprova9ao do antigo loteamento. Devera atender-se a evolufiao de alguns conceitos e 

terminologias urbanisticas uti lizadas, conforme adiante se pormenoriza, por forma a garantir a 

edificabilidade legalmente aprovada pelos Servi9os Tecnicos Municipais a data. 

A Alteravao pretendida ao Alvara resulta dos seguintes pressupostos: 

- ldentificayao de Geomonumento na Planta de Qualificayao do Espa9o Urbano do PDM no 

decorrer dos trabalhos de Revisao do PDM de Lisboa, que abrange os Lotes 1 e 5, 

comprometendo a exequibilidade do compn::Jmisso urbanistico legalmente estabelecido entre o 

requerente e CML, conforme explanado no Alvara emitido; 

- Contemplar o uso de comercio e servi9os, complementar ao Uso Habitacional - dominante, no 

piso terreo dos lotes com frente para a Rua Sao Tomas de Aquino; 

- Redu9ao do numero de Lotes, de 8 para 4; 

- Aumento do numero de pisos em Cave para satisfazer as actuais necessidades e exigencias de 

estacionamento privado no interior dos lotes; 

- Aumento do numero de pisos acima do solo para satisfazer a Superficie de Pavimentos 

estabelecida em Alvara face ao ajustamBnto consignado na forma geometrica dos lotes, 

(resultante do necessaria cumprimento relative aos afastamentos as constru96es envolventes), 

assegurando o cumprimento pelas normas e regulamentos actualmente em vigor. 

Do primeiro pressuposto, resultam as seguintes altera1~6es : 

- 0 desvio dos conjuntos de lotes 1 a 4 e 5 a 8 para nordeste, garantido os devidos afastamentos a 

Rede Rodoviaria Nacional- Eixo Norte-Sui , mantendo inalteradas as areas de lotes iniciais e a 

tipologia e morfologia urbana consignada no Alvara de Loteamento, assim como, garantido 

demais regras urbanisticas legalmente aplicaveis, como sejam afastamentos, acessos, entre 

outros; 
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- A supressao do arruamento interio previ to no Loteamento, entre os lotes 1 a 4 e 5 a 8, 

alterando necessariamente a rede de acesso viario e pedonal ao edificado; Esta supressao 

resulta da impossibilidade de constru<;ao do arruamento em causa por este atravessar o 

geomonumento, assim como, pela topografia a nascente, que obrigaria a inclina<;oes de 

percentagem muito elevada; 

- Supressao de bolsa de estacionamento interior aos lotes associada ao arruamento suprimido, 

com necessaria relocaliza<;ao dos lugares de estacionamento (151ugares de ligeiros), proposta 

para a Rua Sao Tomas de Aquino; 

Proposta de espa<;os publicos e pedonais qualificados, que dignifiquem e valorizem o 

geomonumento em presen<;a e sua compatibiliza<;ao com os lotes e edifica<;oes a erigir. 

Do segundo pressuposto, nao se considera haver inconvenientes de maior, considerando-se que a 

pretensao se integra nos usos definidos para o Espa<;o Central e Residencial - Tra<;ado C, consolidado. 

Acresce o facto que, deste ajustamento, nao resulta q~1alquer acrescimo de area de constru<;ao face ao 

inicialmente estipulado pelo Alvara. 

Para efeitos de calculo de estacionamento privado, atendeu-se aos minimos consignados no PDM eficaz. 

A pretensao de redu<;ao do numero de lotes, designadannente com a passagem de 8 para 4 lotes, garante 

efectivos melhoramentos e rentabiliza<;ao das areas comuns em cave destinadas a estacionamento. 

Verifica-se ainda uma melhoria substancial pelo facto de minimizar as interrup<;oes de acessos viarios em 

passeios aos lotes, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana pedonal. 

Para os Lotes propostos 1 e 2 e, 3 e 4, respectivamente, e proposta a constitui<;ao de caves comuns 

partilhadas, de acordo com o numero 6 do artigo 57° do RMUEL. 

A proposta de aumento do numero de pisos em cave resulta da necessidade de aumento da area de 

constru<;ao afecta a estacionamento para responder as actuais exigencias no interior do lote, de acordo 

com as actividades que ali se pretendem instalar, tendo urn impacto positive em termos urbanos, 

designadamente por possibilitar a diminui<;ao na procura de lugares de estacionamento a superficie em 

arruamentos publicos. 
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Por ultimo, a proposta de aumento do numero de pisos acima do solo nao reverte em qualquer aumento 

da area de Superficie de Pavimentos definida, servindo apenas para garantir o cumprimento dos 

parametres e compromisso urbanistico assumido entre o municipio e requerente, conforme explanado no 

Alvara aprovado. 

Considera-se ainda que o aumento do numero de pisos garante efectiva integra9ao urbanistica na 

envolvente, sendo que a altura das respectivas fachadas se insere na media dos predios vizinhos, 

conforme exposto no ponto 5, da presente Memoria Descritiva. 

A interven9ao proposta apresenta as seguintes op96es orientadoras: 

6.2 lmplanta~ao do edificado 

A proposta de ajustamento ao Alvara atendeu ao desenho urbana pre-definido, constituido por duas 

bandas de blocos paralelos entre si, criando um espa9o de utiliza9ao colectiva central para usufrui9ao 

publica. 

Procurou-se a valoriza9ao do geomonumento criando um espa9o de estadia publico junto deste a cota 

mais elevada, devendo estar equipada com mobiliario urbano adequado. Este espa9o assume a forma de 

Alameda publica, criando um eixo visual com a igreja existente na Rua Virgilio Correia. 

A rela9ao entre conjuntos de ediffcios (antigos lotes 1 a 4 e 5 a 8) mantem-se assim inalteradas, sendo, 

porem, o afastamento entre ambas redefinido de forma a dar cumprimento aos afastamentos exigiveis em 

conformidade como RGEU. 

Os edificios mantem assim uma rela9ao directa com os arruamentos confinantes, criando uma frente 

urbana continua a estes. 

A disposi9ao dos blocos construidos permite tambem melhorar o comportamento acustico das futuras 

edifica96es face a proximidade ao eixo Norte-Sui, ficando apenas com as empenas voltadas para aquela 

infra-estrutura. 
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Esta atenc;ao e reforc;ada pelo tratamento dos espac;os verdes a nascente, com proposta de criac;ao de 

urn cordao arb6reo de enquadramento. 

Fig.4- Planta de Apresentayao da proposta para a altera~tao ao Loteamenlo 

6.3 Alinhamento de fachadas 

Para os edificios propostos sao definidos alinhamentos de fachada, mantendo-se a relac;ao entre estas e 

a frente dos arruamentos marginais. 

Nao existindo bandas ou outros elementos construidos que possibilitassem ou condicionassem os 

respectivos alinhamentos e tratando-se de edificios isolados, atendeu-se aos afastamentos legais como 

principios orientadores, a qual acresceu a preocupa<;ao de criac;ao de espac;os e circulac;ao pedonais 

mais amplos na frente do edificado. 
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6.4 Mobilidade pedonal e acessibilidades 

A proposta de altera9ao do loteamento foi acompanhada pela elabora9ao e desenvolvimento de um Plano 

de Acessibilidades por forma a garantir uma rede coesa de acessos pedonais aos edificios a construir e 

espa9os envolventes, de acordo como Decreto-Lei n°·t6312006, de 8 de Agosto. 

Os passeios e percursos criados ao nivel do peao favorecem a mobilidade urbana, conforme se pode 

constatar na Pe9a desenhada n° 16-0015UR-0016 - Plano de Acessibilidades. 

Conforme se pode verificar, sao criados percursos pedonais nascente-poente e norte-sui, permitindo uma 

mobilidade mais facil entre a Rua Olavo O'E9a Leal e 1rua Sao Tomas de Aquino. 

Lateralmente aos blocos de constru9ao definidos, criaram-se duas passagens pedonais transversais, que 

permitirao melhor acesso e articula9ao entre o recinto desportivo existente junto a Rua Olavo 0' E9a Leal 

e espa9os envolventes. 

Este acesso teve que ser previsto sob a forma de escadas, dada a impossibilidade de inclusao de rampa 

com os requisites legais em vigor. 

As escadas obedecem aos requisites legais em vigor em materia de mobilidade/acessibilidade. 

Por ultimo, a op9ao por passeios de largura util bastante superior aos minimos regulamentares vem a 

conferir uma maior qualidade e seguran9a aos percursos pedonais, sendo em grande parte 

acompanhados por elementos arb6reos e estacionarnento. 

Os lugares de estacionamento reservados a pessoas de mobilidade condicionada foram localizados em 

pontos considerados privilegiados pela proximidade ao edificado e respectivas entradas pedonais. 

6.5 Arruamentos 

A altera9ao a implanta9ao dos lotes nao implicou a cria9ao de novos arruamentos para acesso aos 

mesmos. Porem, e proposta a redefini9ao e reperfilamento pontual dos arruamentos existentes. 
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N respeitante a Rua Sao Tomas de Aquino e propo la a criac;ao de uma bolsa de estacionamento 

perpendicular a via existente, acrescendo ainda uma area de passeio de 5,75m de largura/perfil , 

aproximadamente. 

Para a Rua Virgilio Correia, mantem-se o perfi l exist~ente, sendo proposta apenas a regularizac;ao do 

passeio adjacente a nascente, confinante com o geomonumento, passando a uma largura regular 

constante de 3m de perfil , aproximadamente. 

Por ultimo, para a Rua Olavo D'Ec;a Leal, propoe-se o reperfilamento da area sui deste arruamento, com 

criac;ao de um passeio demarcado com 2,5m de perfil e regularizac;ao de via adjacente. 

Nao existe proposta de alterac;ao dos perfis existentes em materia de vias de circulac;ao autom6vel. 

6.6 Espacos Verdes e de Utilizacao Colectiva 

A concepc;ao do espac;o apresentada para a resoluc;ao dos espac;os exteriores do loteamento equaciona 

quatro intervenc;oes distintas, conforme abaixo exposto. 

• Rua Sao Tomas de Aquino 

Para a frente desta rua propoem-se alinhament:os arb6reos - 16daos, em caldeira ao compasso 

de 1Om, aproximadamente. Este alinhamento confere conforto microclimatico aos peoes que 

utilizam a rua. A escolha de especies arb6reas caducif61ias assegura sombra no verao, 

permitindo, no inverno, a entrada de radiac;ao so~ar . 

• Quadrante Norte /Enquadramento do Eixo Norte-Sui 

A resoluc;ao da area ataludada que funcionara como enquadramento do eixo N/S sera modelada 

em concordancia harmoniosa com a faixa de protecc;ao ja existente; A ideia sera fortalecer o 

"cinturao verde" de protecc;ao ao eixo N/S, criando urn efeito de orla de mata mediterranica, 

atenuando o eventual impacto negative que hoje tern . 

Este "cinturao verde" constituir-se-a como parte integrante do "Greenway" ja apontado nas faixas 

de protecc;ao laterais do Eixo N/S. 

0 efeito desta mata mediterranica tera como contraponto a clareira que se abrira ate ao 

edificado. 
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Esta clareira, resolvida com pradarias naturab de equeiro sera marcada com arvores dispersas 

e alguns arbustos que defenderao o talude da erosao. 

A resolu~tao deste talude com uma inclina9ao de 30% assegura a sua estabilidade apenas com 

urn coberto vegetal, evitando assim a construgao de muros, que resultariam impositivos, num 

local que se pretende que seja de descompressao. 

• Geomonumento 

A area ataludada a Poente tern a presen9a de urn Geo-monumento Este espa9o constitui-se 

como urn afloramento rochoso condicionando naturalmente a presen~ta de vegetagao no seu 

enquadramento. Assim, a resolugao deste espago respeita a sua presenga e leitura, marcando 

apenas na crista do talude pequenos grupos arbustivos mediterranicos de pequeno porte. 

Passeio pedonal arborizado entre o edificado 

Este espa9o central de ligagao entre o quadrante nascente e poente e resolvido como urn 

passeio pedonal arborizado. A ausencia de trafego mecanico possibilita a estadia de urn modo 

seguro e confortavel em qualquer epoca do ana. 

A colocagao de especies arb6reas caducif61ias de media porte, conferira urn elevado conforto 

microclimatico. A entrada de radiagao no inverno e a sombra no verao convida a estadia no 

exterior, num espago que sera devidamente mobilado e iluminado. 
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Fig.5- Vista geral indicativa sabre a proposla de valoriza~ao e enquadramenlo do geomonumento- Rua Virgilio Correia 

6.7 Volumetria, altura da fachada e altura da edificar;aio 

Os lotes para os quais se pretende alteragao da sua irnplantagao e geometria, inserem-se num amplo 

espago expectante, envolto por edificagoes de volumetrias e alturas dispares entre si. 

Para aferigao da altura das edificag6es e das fachadas atendeu-se ao levantamento topografico, o qual 

identifica as cotas de cerceas e soleira de referencia das construgoes envolventes. 

A aferigao na implantagao dos lotes em causa atendeu, por esse facto, aos afastamentos relativos as 

construgoes vizinhas, garantindo o cumprimento do estipLJiado no RGEU. 

Tendo sido definido no Alvara de Loteamento 5/90, de 191 de Janeiro o numero maximo de 9 pisos acima 

do solo para a totalidade dos lotes aprovados, a proposta ora apresentada, pela diferenga de cotas 

existente entre a Rua Sao Tomas de Aquino e ponto mais elevado a edificar, bern como pelos 

constrangimentos existentes face a implantagao das ed ificagoes e respectiva relagao com os edificios 

envolventes, propoe agora urn ajustamento. 
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Este ajustamento consubstancia-se na cria9ao de um piso e1r1ie te rado, com frente para a Rua Sao 

Tomas e Aquino, integrando acessos pedonais e viario aos lotes (3 e 4) , assim como espa9os destinados 

ao uso Terciario (comercio e servi9os). Assim, os lotes com frente para a Rua Sao Tomas de Aquino 

manteriam os 9 pisos acima da cota de soleira, dos quais os ultimos dois pisos apresentariam uma 

volumetria particular, dando cumprimento aos afastamentos legais estipulados, mas igualmente de forma 

a reduzir a presen9a volumetrica do edificio, concorrendo para uma melhor integra9ao urbanistica com a 

envolvente. 

Desta forma, sera possivel garantir a edificabilidade legalmente atribuida pelo Alvara aprovado face aos 

actuais constrangimentos urbanisticos e do geomonumento identificado que obrigou a relocalizayao dos 

mesmos. Tal proposta e observada pela Pe9a Desenhada 16-0015UR-0010 - Perfis Longitudinais e 

Transversais. Neste desenho delimitou-se urn perfil maximo de implanta9ao, dando cumprimento aos 

afastamentos legais, onde e possivel ainda a edifica9~io para Ia do go piso. No entanto, nao se pretende a 

constru9ao de urn outro piso, mas sim a possibilidade de localiza9ao de acessos a cobertura e a 

implanta9ao de equipamentos de lazer e/ou tecnicos. 

Para os lotes a norte (1 e 2) confinantes com a Rua Olavo D'E9a Leal, partindo dos mesmos 

pressupostos, e proposto o ajustamento de 9 para 11 pisos acima da cota de soleira. 

De referir que, do ajustamento proposto para o ntJmero de pisos, nao existe qualquer aumento da 

Superficie de Pavimentos acima do solo, conforme estipulada no Alvara de Loteamento aprovado. 

As Alturas maximas para as fachadas foram definidas tendo por base OS afastamentos legais as 

constru9oes e media da envolvente. 

Como se pode ver, no desenho n° 16-0015UR-001 0, nos perfis indicatives e nas notas do desenho, a 

altura da fachada e o numero de pisos serao condicionados pelo cumprimento das diversas regras 

existentes. No entanto deixou-se "liberdade" para o projecto de arquitectura se poder encaixar, da melhor 

forma e com a maxima qualidade, dentro da projec~tao vertical do poligono maximo de implanta9ao de 

cada lote, conforme indicado nas pe9as desenhadas. 

Assim, sao propostas as seguintes alturas maximas de fachadas: 
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• Lote 1: AF = 34,78; 

• Lote 2: AF = 33,57; 

• Lote 3: AF = 25,22; 

• Lote 4: AF = 24,67 . 

Relativamente a altura maxima de fachadas e volumetria em estudo, garantindo alguma flexibilidade para 

o projecto a desenvolver oportunamente, con forme Pe9a Desenhada 16-0015UR-001 0 - Perfis 

Longitudinais e Transversais, e proposto que a altura maxima da edifica9ao nos lotes 1 e 2 seja a cola 

11 9 e, para os lotes 3 e 4 a cola 109. 

6.8 Usos do Edificado 

Em termos dos uses previstos para o edificado, sem prejuizo da manuten9ao da dominancia do uso 

habitacional, e proposta a cria9ao de urn piso semienterrado com frente para a Rua Sao Tomas de 

Aquino, destinado a terciario (comercio e/ou servi9os). 

Esta ultima proposta consubstancia uma altera9ao ao consignado no Alvara que previa exclusivamente o 

uso habitacional para os lotes aprovados. 

Pretendendo-se agora a reconversao de 700m2 de habita9ao em espa9o destinado a terciario, foi 

ponderado o numero de lugares de veiculos ligeiros que deveria acrescer, ao uso habitacional. 

Para tal, atendeu-se ao especificado no Anexo XI do PDM. Assim, Iemos: 

• Habita9ao colectiva: racio minimo de 0,4 e maximo de 0,6 (aplicavel a cada 100m2 de Superficie 

de Pavimento), o que daria respectivamente 2 a 3 lugares; 

• Terciario: racio minimo de 0,75 e maximo de 1 (aplicavel a cada 100m2 de Superficie de 

Pavimento), o que daria respectivamente 7,5 a 10 lugares. 

Com a reorganiza9ao do estacionamento no limite norte da Rua Sao Tomas de Aquino, foi possivel 

garantir 30 lugares destinados a veiculos ligeiros na frente dos lotes 3 e 4. 
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6.9 Parametres Urbanfsticos 

No Alvara de Loteamento aprovado, designadamente na Planta e Quadro Sin6ptico (Anexos II e Ill), 

podemos verificar que os parametres e indicadores urbanisticos definidos tiveram uma altera9ao no 

respective conceito e terminologia urbanistica, pelo qu•e importa clarificar algumas das situa96es: 

• Areas de estacionamento, que corresponde a area bruta de construr;ao destinada a 

estacionamento e que resulta dos artigos 7'5. o e 76. o do presente regu/amento - Omissa em 

Alvara que, contudo, decorre da multiplica9~io simples do numero de pi os em cave admitido 

(conforme identificado na Planta Sintese) com a area de implanta9ao maxima definida para os 

pisos em cave (coincidente com a area do lot.e); Em Alvara, sao admitidos 2 pisos em cave; 

• indice de permeabilidade, que correspond!~ ao quociente entre a area permeave/ e a area do 

solo a que o indice diz respeito; No Alvara aprovado o indice de permeabilidade e de "0" para a 

area de lotes constituidos, sendo a implanta~:ao das caves coincidente com aqueles; 

• Superficie de pavimento, que corresponde a area, abaixo ou acima da cota de soleira, medida 

em m2, pelo perimetro exterior das paredes exteriores, destinada aos diferentes usos previstos 

no plano: habifa9ao, comercio, servir;os, turismo, industria compativel, logfstica e equipamentos 

privados, incluindo armadms e arrecada9oes e excluindo varandas, areas em s6tao e em cave 

sem pe direito regulamentar e espa9os exteriores cobertos de utilizar;ao coletiva (a/pendres, 

telheiros e terrar;os cobertos); Este conceito tem uma proximidade directa com os paramentos 

definidos em Alvara, nomeadamente com a "Area Total"; Esta ultima exclui a area afecta a 

"estacionamento" - caves, correspondendlo apenas a area acima do solo afecta ao usa 

habitacional. 

• Area de constru~ao do Edificio, que cor11esponde ao somat6rio das areas de todos os pisos, 

acima e abaixo da cota de so/eira, com e•xclusao das areas de s6tao e cave sem pe direito 

regulamentar. A area de construr;ao e, em cada piso, medida pelo perimetro exterior das 

paredes exteriores e inclui os espar;os de circutar;ao cobertos e os espar;os exteriores cobertos; 

A data de aprova9ao do Loteamento, o conceito de area de constru9ao exclufa as varandas e 

espa9os exteriores cobertos, pelo que se torna mais correcto, no caso em apre9o, reportar-nos a 
"Superficie de pavimento"; 
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• Area de lmplanta~ao do edificio, que corresponde a area de solo ocupada pelo edificio, 

contido no interior de um poligono fechado que compreenda o peri metro exterior do contacto do 

edificio com o solo e o per/metro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave; 0 conceito 

de area de i mplanta~ao evoluiu, tendo tambem hoje um entendimento distinto daquele que 

vigorava a data de aprovagao do loteamento; A data e, conforme Alvara- Quadro Sin6ptico, foi 

definida a implantagao acima e abaixo do solo; 

• Area Total de Constru~ao, que corresponde ciO somat6rio das areas de construr;ao de todos os 

edificios existentes ou previstos numa porr;ao delimitada de territ6rio. Neste caso o conceito 

tambem nao apresenta correspondencia directa , dado que a "Area total" definida no Quadro 

Sin6ptico nao inclui os espa<fOS afectos a estacionamento/caves; 

• Piso, que corresponde a cada um dos pianos sobrepostos, cobertos e dotados de pe direito 

regu/amentar em que se divide o edificio e que se destin am a satisfazer as exigencias funcionais 

a sua utilizar;ao; tambem aqui existe uma diferen~a face ao definido em Alvara; Neste, apenas e 
referenciado o numero de pisos de 9, para a1 fun~ao habitacional, sendo os pisos em cave 

omissos (apenas indicados em Planta - 2 pisos em cave); 0 Alvara nao apresenta o somat6rio 

total do numero de Pisos. 

Assim e, para melhor analise dos parametres e indicadores urbanisticos propostos para a altera~ao do 

Loteamento, apresenta-se em seguida urn Quadro comparative contemplando as altera~oes de 

terminologias e conceitos acima expostos. 

Em sintese, verifica-se a seguinte proposta de altera~ao ao nivel dos parametres e indicadores 

urbanisticos aprovados: 

• Oiminuiyao do numero de lotes de 8 para 4; 

• Aumento do numero de pisos em cave para satisfazer as actuais exigencias de estacionamento 

no interior dos lotes, de 2 para 4 pisos; 

• Diminuiyao da Superficie de pavimento afecta a lhabita<{ao, sendo o valor transferido para o Uso 

de terciario, mantendo-se assim a area total definida em Alvara; 

• lnclusao do uso de comercio e servi~os no piso te!rreo dos lotes 3 e 4; 
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• Aumento do numero de pisos acima da cotta de soleira de 9 para 1, nos lotes 1 e 2, sem 

aumento da Superflcie de Pavimento definida em Alvara. 

Em seguida sao apresentados o Quadro Sin6ptico e o Quadro Comparative entre a nova solu9ao 

urbanlstica e os parametres e indicadores constantes no Alvara aprovado em vigor. 

QUADRO COMPARATIVO - ALTERACAO DO ALVARA DE.LOTEAMENTO 5/90,1 9 DEJAN8RO 

PARAMETROS E INDICA DO RES URBAN·fSTICOS ALVAAA 5/90 
PROPOSTA DE 

ALTERA<;AO 

N!! de totes 8 4 

Area de lotes 3936.4 3936.4 

Area maxima de implanta~ao em cave 3936.4 3936.4 

Area maxima de implanta~ao acima do so lo 2489.6 2489.6 

Superficie de Pavimento * 22406 .4 22406.4 

Habitadio 22406.4 21706 .4 

Co merci a e servicos 0 700 

*Na Tabela de Allrara consta a termmologia de "Area Tota l", a qual corresponde na actualidade a Superficie de Pavime11 lo 

dos pisos acima do solo, nao comtemplando a soma da area a fec ta a estaciona me nlo ; Par esta razao, co nsidera-se que 

se mantem inalterada a Superficie de Pavlmento acima do solo, sendo proposta po rem a sua divisao entre habita~ao e 

te rci ario; 

Area de constru~ao em cave 7872.8 15745 .6 

N!! de pisos 11 15 

Acima da cota desoleira 9 11 

Abaixo da cota desoleira (cave) 2 4 

Usos 
habita~;ao e ha bitac;ao, terciario e 

estac ionamento afecto estacionamento afecto 

indice de Permeabilidade, face a area de lote 0 0 

Altura de fachada 
Ll: 34,78; L2 : 33,57; L3 : 

-
25,22; L4 : 24,67 . 

Altura de edifica~ao 113/119 

Novembro 2019 29 





.f 

7. EST ACIONAMENTO E ACES SO AUTOMOVEL AOIS LOTES 

Cada Lote tern acesso por vias publicas existentes, estando as mesmas assinaladas nas pe~as 

desenhadas apresentadas, nomeadamente, os Lotes 11 e 2 pela Rua Olavo o·E~a Leal e Lotes 3 e 4, pela 

Rua Sao Tomas de Aquino. 

Actualmente nao existe bolsa de estacionamento formal na Rua Sao Tomas de Aquino, na frente aos 

Lotes a alterar, fazendo-se o mesmo ao Iongo da via. Atendendo ao tro~o da rua a poente, propoe-se o 

respective reperfi lamento, contemplando uma baia cle estacionamento perpendicular, conforme pe~as 

desenhadas, criando um total de 30 lug ares de estacionamento para vefculos ligeiros. 

Os lotes propostos integram 4 pisos abaixo da cola cle soleira destinados a caves de estacionamento e 

arrecada~oes , cujo dimensionamento e dota~ao minima foram calculados de acordo com os usos e 

demais indicadores previstos em PDM em vigor (incjjcativo, dado variar em fun~ao das tipologias dos 

fogos e superficie de pavimento afecta ao terciario, a desenvolver e definir oportunamente aquando do 

processo de comunica~ao previa de obras de ed ifica~ao) . 

Face aos usos consignados, foram considerados os s1eguintes racios: 

• Para o calculo dos parametres de estacionamento privative, foram considerados os racios do 

artigo 75° do PDM; 

• Para Habita~ao colectiva , aplicou-se o racio de 1 Iugar por Tipologia inferior a T3 e 1,5 lug ares 

por tipologia igual ou superior a T3; 

• Para as unidades de comercio ou servi~os a localizar no piso terreo, aplicou-se o racio de 1 Iugar 

de estacionamento por cad a 1 00rn2 de supe~rficie de pavirnento afecta a qualquer urn dos usos, 

considerando urn maximo de 500m2/frac~ao. 

Conforme PDM, foi estabelecido um numero maximo de lugares de estacionamento afetos a terciario, nao 

havendo a mesma obrigatoriedade para os lugares afetos a habita~ao , que dispoern apenas de 

parametres minimos. 0 nurnero de lugares minirnos e rnaximos propostos sao os constantes nos 

Quadros Sin6ptico. 
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8. INFRA·ESTRUTURAS LOCAlS E LIGA(fAO AS INFRA·ESTRUTURAS GERAIS 

Os arruamentos envolventes aos Lotes a ajustar encontram-se ja infra-estruturados, existindo as 

diferentes redes prediais urbanas no local, designadamente electricidade, comunica96es, abastecimento 

de agua, rede de drenagem de aguas residuais, rede de drenagem de aguas pluviais, ilumina9a0 publica 

e gas. 

Com vista a elabora9ao do loteamento, foram contactadas/notificadas as entidades com jurisdi9ao obre 

infraestruturas que podem ser interferidas pelo futuro E~mpreendimento, no sentido de serem fornecidos 

os elementos referentes as suas redes existentes e/ou projectadas- cadastre das redes prediais. 

Na pe9a desenhada 16-0015UR-0013A- Planta de lnfra-estruturas -cadastre das redes existentes, 

encontra-se representada a implanta9ao dos diferentes servi9os afetados. 

lndicam-se de seguida as entidades contactadas e eventualmente envolvidas: 

• EDP - Distribui9ao de Energia, SA; 

• REN - Rede Electrica Nacional, SA; 

• Galp Energia; 

• EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lis boa; 

• MEO. PT Comunica96es S.A.; 

• NOS Comunica96es, S.A. ; 

• Vodafone Telecomunica96es; 

• EPAL - Empresa Portuguesa das Aguas Livres, SA; 

• Camara Municipal de Lisboa. 

Conforme se pode verificar nos elementos que compoem o licenciamento, nenhuma das redes 

identificadas sera afectada directamente pelo futuro loteamento aquando da execu9ao de trabalhos na 

sua proximidade, designadamente no que se refere a eventual necessidade de desvio. Sem prejuizo, 

aquando da futura interven9ao, deverao ser atendidas as recomenda96es de cada identidade em 

particular, para as respectivas redes de tutela. 
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De acordo com os usos, proposta de interven~ao e capita~5es espectaveis face ao volume e areas de 

constru~ao propostas, foram analisadas as diferentes f~edes de lnfra-estruturas, sendo apresentados nas 

pe~as desenhadas 16-0015UR-013B a 16-0015UR-013G os tro~os de liga~ao e/ou ajustamentos, 

conforme o caso, bern como as caracterfsticas gerais das mesmas a contemplar, seja dimensionamento 

como materiais e outras. 

Em seguida e realizada uma abordagem generica para cada uma das redes de infra-estruturas, face aos 

i pactos espectaveis do empreendimento e caracteristicas tecnicas pre-existentes das mesmas. 

8.1. Rede Viaria e Estacionamento 

Com a edifica~ao nos lotes 1 a 4 do Loteamento da ()uinta do Lactario, em termos rede viaria, nao se 

considera haver qualquer impacto com Rua Virg ilio Correia, visto nao estar programado qualquer acesso 

rodoviario nem pedonal entre os novos edificios a erigir e a referida rua. 

Na Rua Sao Tomas de Aquino, a nivel de circula~ao autom6vel nao havera qualquer interferencia directa 

na altera~ao do perfil viario existente. 

As altera~5es preconizadas para este arruamento recaem sobre a proposta de configura~ao dos lugares 

de estacionamento, actualmente longitudinais, cuja proposta preve que passem a fazer-se na 

perpendicular face as vias de circula~ao , conforme acontece com restante perfil viario ja consolidado, a 

nascente. 

Oeste ajustamento, surge a necessidade de relocalizar urn parquimetro da EMEL (Empresa Municipal de 

Mobilidade e Estacionamento de Lisboa). 

0 passeio marginal confinante com a interven~ao tera urn acrescimo significative no seu perfil transversal, 

passando de cerca de 1 ,60m para 5,5m, contemplando uma fila de arborizac;:ao. Em termos pedonais, 

verifica-se uma melhoria significativa em termos de mobilidade e seguran~a. 

Os pavimentos a implementar para os lugares de esltacionamento sera igual ao existente, camada de 

desgaste em betao betuminoso e camadas de base em material britado. 
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Para os passeios, devera ser previsto o revest1mento em material similar aos pre-existentes na 

envolvente do empreendimento, nomeadamente em cal~ada de vidrac;o. 

Idem para os pavimentos de acesso a garagens e atravessamentos viarios, contudo, de dimensao 

superior. 

As inclinac;6es longitudinais das rampas de acesso <3s garagens nao deverao ser superiores a 15%, 

sen do obrigat6rio o seu desenvolvimento integral no interior dos respectivos lotes. 

0 tra~ado em planta da rede viaria proposta para a area em estudo, da qual fazem parte os, 

estacionamentos e percurso pedonal (passeios) , eo apresentado nas pec;as desenhadas relativas a esta 

Especialidade. 

8.2. Residuos S61idos Urbanos 

Atendendo aos usos previstos e capitag6es espectaveis, assim como pontes de recolha e residues 

existentes nas areas envolventes a interven~ao , verifica-se a necessidade de alguns ajustamentos face a 
actual situac;ao. 

Observa-se na zona abrangida pelo presente projecto a existencia apenas de vidr6es, em vez de 

ecopontos, situagao esta que vai de encontro a aposta na recolha selectiva porta - a - porta que 

actualmente se assiste de uma forma generalizada no concelho de Lisboa. 

Oeste modo, o projeto da rede viaria prop6e a localiza~ao de dois vidr6es, um na Rua Sao Tomas de 

Aquino e outro na Rua Olavo o· Ec;a Leal, com capacidade de 2,5m3 cada. Salienta-se que tanto a 

capacidade proposta como a localizac;ao dos vidr6es cleverao ser validados e aprovados pelos servic;os 

municipalizados da especialidade, tendo em conta a cobertura da rede de recolha existente no Municipio. 

8.3. Rede de Abastecimento de agua 

A presente intervenc;ao corresponde a extensao da rede ja instalada na Rua Sao Tomas de Aquino e na 

Rua Virgilio Correia para abastecimento respetivamentH dos lotes 3 e 4 do Bloco Sui (9 pisos) e lotes 1 e 

2 do Bloco Norte (11 pisos) . 
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Lotes 1 e 2 do Bloco Norte 

0 tra~ado para extensao da rede existente em ferro fundido 0150 no passeio oeste da Rua Virgilio 

Correia, esta prevista fazer-se sob o passeio daquele arruamento, seguida de um tro~o atravessando 

uma escada publica, outre na berma da Rua Olavo o·E~a Leal e finalmente em passeio previsto na 

alte ra~ao de alvara de Loteamento. 

Lotes 3 e 4 do Bloco Norte 

0 tra~ado para extensao da rede existente em ferro fundido 0200 no passeio oeste da Rua Virgilio 

Correia, esta prevista fazer-se sob a faixa de rodagem junto da passadeira, seguida por tro~o em passeio, 

contornando um estacionamento longitudinal previsto na altera~ao de alvara de Loteamento. 

A extensao das lnfra-estruturas que no diz respeito a Rede de Distribui~ao de Agua preve as seguintes 

situa~6es : 

• Estabelecimento da liga~ao de novos tro~os a rede existente, nas juntas cegas entretanto 

instaladas; 

• Garantir o estabelecimento dos ramais de liga·9ao da rede as baterias dos futures contadores dos 

lotes; 

• Garantir estabelecimento dos ramais de liga~~io ao futuro contador da rede de rega; 

• Estabelecimento de juntas cegas nas zonas terminais dos ramais precedidas de valvulas de 

seccionamento; 

• Dotar a rede de dispositivos de combate a eventuais incendios, de acordo com a categoria de 

risco. 

De acordo com as tipologias habitacionais e frac~6es comerciais propostas no Aditamento de Alvara, 

arbitraram-se os provaveis dispositivos para se obter um resultado mais proximo do que se verificara no 

futuro em rela~ao aos caudais. Dessa abordagem, resulta a conclusao de que as infraestruturas 

instaladas ou a instalar serao suficientes para o abastecimento dos futuros Lotes, conforme Quadro que 

em seguida se apresenta. 
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DISPOSITIVOS DE UTILIZA«;AO CAUDAIS (1/ s ) DIAMETRO 

LOTE !TOTAL 
Qa v 

Lv Rt Bi Ch ll Ml Mr TE 
Qa. Qc cs Chuv 

Qct I n t Nominal (m/s ) 
DISP. (1/s) (1/ s ) 

(1/s) 
(1/s) (mm) (mm) 

LOTE1 

STl 4 4 4 5 4 5 4 4 34 8,7!0 1,67 0,19 0,75 2,42 

19T2 38 38 38 38 19 19 19 19 228 27,55 3 ,13 0,11 5,7 8,83 

29 T3 87 87 58 58 29 29 29 29 406 50,75 4,97 0,10 8,7 13, 67 

5T4 30 20 15 15 5 5 5 5 100 12 1,98 0 , 17 2,25 4 , 23 

RAMAL 159 149 115 116 57 58 57 57 768 94,Ei 7,97 0,08 3 ,48 11,45 102, 2 125 
1,40 PEAD 

LOTE2 

19T2 38 38 38 38 19 19 19 19 228 27,5!5 3,13 0,11 5,7 8,83 

9T3 27 27 18 18 9 9 9 9 126 15,7!5 2,29 0 , 15 2,7 4,99 

5T4 30 20 15 15 5 5 5 5 100 12 1,98 0,17 2, 25 4, 23 

RAMAL 95 85 71 71 33 33 33 33 454 55,3: 5,30 0,10 2,13 7,43 90,0 
110 

1,17 PEAD 

LOTE3 

2T1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 4,3 1 ,14 0,27 0,3 1,44 
-

11T2 22 22 22 22 11 11 11 11 132 15,9!i 2,31 0,14 3,3 5,61 

7 T3 21 21 14 14 7 7 7 7 98 12, 25 2,00 0,16 2,1 4,10 

4T4 24 16 14 14 4 4 4 4 84 9,9 1,79 0,18 2,1 3,89 

2 FC 4 4 2 2 2 14 2,3 0,84 0,36 0,3 1,14 

RAMAL 73 65 52 54 26 24 24 26 344 42,4 4,33 0,10 1,62 5,95 90,0 110 0,94 
PEAD 

LOTE4 

4T1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 8,6 1,66 0,19 0,6 2,26 

12T2 24 24 24 24 12 12 12 12 144 17,4 2,42 0,14 3,6 6,02 

20 T3 60 60 40 40 20 20 20 20 280 35 3,75 0,11 6 9,75 

6T4 36 24 18 18 6 6 6 6 120 14,4 2,19 0,15 2,7 4 ,89 

3 FC 6 6 3 3 3 21 3, 45 1,03 0 ,30 0,09 1,12 

RAMAL 130 118 86 89 45 42 42 45 597 74,25 6,63 0,09 2,67 9,30 102,2 
125 

1 ,13 PEAD 

8.4. Rede de Seguranya e Com bate a lncendio 

De acordo com os lotes, usos e vias de acesso envolventes e proposta a extensao da rede de combate a 

inc€mdios instalada na envolvente aos lotes 1 a 4. 
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Em resultado da analise e proposta efectuada, sera necessaria dotar a rede de dois dispositivos de 

combate a incendios, de acordo com a categoria de risco em causa, que neste caso se traduziu na 

implanta~ao de um marco de incendio na zona intermedia ao bloco Sui e, outra, no Bloco Norte. 

8.5. Rede de Drenagem, de Aguas Residuais Domel;ticas e Pluviais 

Em resultado do Aditamento propo to, sera necessa1ria uma interven9ao que preveja a extensao das 

lnfra-estruturas existentes aos dos lotes 1 e 2, no Bloco Norte - Rua Olavo D'E9a Leal, e a garantia das 

futuras liga96es ao Bloco Sul - lotes 3 e 4, na Rua Sao Tomas de Aquino. 

Lotes 1 e 2 do Bloco Norte 

No diz respeito a Rede de Esgotos Domesticos, e proposto: 

- 0 estabelecimento de um coletor paralelamente ao colector existente da rede de pluviais e respectivas 

caixas, garantindo a execu9ao dos ramais domiciliarios aos Lotes 1 e 2 - no tro9o da Rua Olavo D'E9a 

Leal e liga9ao a uma caixa existente localizada na Rua Virgilio Correia, atravessando a escada publica 

existente no local; 

Em rela9ao a Rede de Esgotos Pluviais esta garantido o estabelecimento dos ramais domiciliarios aos 

Lotes 1 e 2 pela rede existente e respectivas condi~6e:s e caracteristicas. 

Lotes 3 e 4 do Bloco Sui 

No diz respeito a Rede de Esgotos Domesticos e Pluviais esta garantido o estabelecimento dos ramais 

domiciliarios dos Lotes 3 e 4, com liga9ao as caixas E3xistentes ou a construir nos coletores da Rua Sao 

Tomas de Aquino 

Para os ramais de aguas residuais pluviais, de acordo com a proposta arquitect6nica desenvolvida, 

considera-se que os ramais existentes e extens61es sao suficientes para absorverem os caudais 

adicionais gerados no ambito do Empreendimento. 
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<b Calc. PPSNS Poder de 
RAMAIS Qcal (int) <bext <bint i*min Qsc Vsc Vesc Hesc trans porte 

PLUVIAIS (1/min) {mm) (mm) {mm) {%) {lfs) { m/s) {m/s) (m) (kgf/m2) 

RL Ll BN 3370 226 51 315 274,1 20% 139 88 2 37 1 12 0 02 0 32 

RL L2 BN 2150 191 38 250 221,6 2 0% 79 35 2 06 0 47 0 03 0 42 

RL L3 BS 2150 191 38 250 221,6 15% 68 72 1 78 0 58 0 02 0 25 

RL L$ BS 3370 226 51 315 2741 10% 98 91 1 68 0 35 0 04 0 28 

Para os ramais de aguas residuais domesticas, de acordo com os usos, area de constru~ao e tipologias 

habitacionais previstas, considera-se que os ramais existentes e extensoes a construir sao suficientes 

para absorverem os caudais adicionais gerados. 

I I CAUDAIS 

I LOTE/RAMAL 
NUMEROS DE APARELHCIS TOTAL (I/ min) 

Lv Rt Bi De Ll Ml Mr DISPOSIT. Qa Qc cs 
LOTE1/RAMAL 159 149 116 116 58 58 58 714 33840 2647 73 0 08 

LOTE2/ RAMAL 97 87 73 73 35 35 35 435 20370 1925,45 0,09 
LOTE3/RAMAL 73 65 52 I 54 26 24 24 318 14880 1581,32 0,11 
LOTE4/ RAMAL 130 118 86 89 45 42 42 552 26160 2234,55 0,09 

0calc <bPP SNS -

I 

Q LOTE/ RAMAL Qac(l /min) Qcal(l / min) Qcal(l/ min) (int) <bext <bint i*min (%) cal(l / s) cs (mm) (mm) (mm) 

LOTE1LRAMAL 33840 2647 73 0 08 2650 44 17 245 5 315 274 
LOTE2/ RAMAL 20370 1925 45 0 09 1930 32 17 217 9 315 274 1,0% 

LOTE3 / RAMAL 14880 1581 32 011 1585 26 42 202 4 250 222 
LOTE4/ RAMAL 26160 2234 55 0 09 2235 37 25 230 3 315 274 

0 cadastro das redes de infra-estrutura recepcionados pelos Servi<;:os da CML, apresentam a indica<;:ao 

de ser necessaria completar o mesmo com novos levantamentos. 
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Analisada a informayao, verifica-se ainda que e encont1a a ·i alado dais colectores paralelos, sem 

referenda a diametros e cotas de soleira de caixas 1ou qualquer liga({ao a restante rede existente, no 

espa({o compreendido entre os Blocos Norte e Sui. 

No levantamento topogratico nao ha reg isto de qualquer caixa existente no local, pelo que se depreende 

que os tra9ados supra tenham origem na proposta de loteamento inicial para a zona onde estava previsto 

urn arruamento publico, entretanto, inviabilizado pela existencia do geomonumento. 

Este tra9ado colide com os lotes 1 e 2, tendo que ser ajustado futuramente de acordo com o novo 

desenho e proposta urbanistica para o local. 

8.6. Rede de lnstalac;oes Eh~ctricas 

A proposta para o tra9ado de ligayao do empreendim1ento a rede eh~trica existente esta representada na 

pe9a desenhada 16-0015UR-013E. 

A soluyao proposta para o bloco Norte passa por fazer uma ligayao a rede existente, mais precisamente a 
caixa localizada proxima do Posta de Transformayao, situada na Rua Virgilio Correia, sendo que o seu 

tra9ado se desenvolvera dentro dos limites do empreendimento, sob o percurso pedonal projetado 

(debaixo das escadas e passeios propostos). 

Em relayao ao bloco Sui , a proposta de ligayao a recle existente e feita numa caixa existente em frente 

aos lotes propostos, situada na Rua Sao Tomas de Aquino. 

8.7. Rede de lnstalac;ao de Gas 

A proposta de tra9ado de liga({ao do empreendimento a rede de gas existente esta representada na pe9a 

desenhado 16-0015UR-013F. A soluyao proposta para a alimentayao dos blocos passa por se executar 

uma picagem (mica na rede (AC 300) situada na Rua Sao Tomas de Aquino. 

Para a alimentayao da rede de gas ao bloco Norte propomos que o trayado se desenvolva dentro do 

empreendimento coincidente com o percurso pedonal projetado. 
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A proposta de liga9ao ao Bloco Sui preve que o eu tra9ado e desenvolva paralelamente aos Lotes na 

Rua Sao Tomas de Aquino sob a area pedonal, garantindo urn afastamento superior a dais metros das 

caldeiras propostas para a planta9ao de arvores. 

8.8. Rede de Telecomunicayoes 

No ambito do PIP, anteriormente aprovado, foi solicitado o cadastre das redes existentes de 

telecomunica96es as diferentes operadoras, nomeadamente a MEO. PT Comunica96es S.A. , NOS 

Comunica96es, S.A. e Vodafone Telecom nica96es. as tres operadoras, apenas se obteve informa9ao 

da Nos Comunica96es SA, que informou nao dispor de 1qualquer rede e infra-estrutura no local. 

Com base na cartografia e visitas ao local, foi possivHI determinar urn tra9ado aproximado da rede de 

telecomunica96es sem corresponder, porem, ao desejado rigor. 

A proposta de tra9ado de liga9ao do empreendimento i:1 rede de telecomunica96es existente encontra-se 

representado na pe9a desenhada 16-0015UR-013G. 

A proposta para alimenta9ao dos edificios e estabelecida par uma ligaQao a caixa existente na Rua Mario 

Gomes, atravessando a Rua Sao Tomas de Aquino para11iga9ao ao empreendimento. 

9. CEDENCIAS AO DOMiNIC PUBLICO 

Sendo o actual processo urn Licenciamento para altma9ao de Alvara de Loteamento - Aditamento, 

entretanto ja implementado no local na generalidade, verifica-se que foram ja entregues ao municipio as 

respectivas areas de cedencia para efeitos de "Espa9os Verdes e de Utiliza9ao Colectiva", "Equipamento 

de Utiliza9ao Colectiva" e "Arruamentos-lnfraestruturas". 

Nao havendo alteraQao das areas dos lotes definidas inicialmente em Alvara face ao pedido de 

Aditamento, nem tao pouco da Superficie de Pavimento aprovada, considera-se que nao ha Iugar a novas 

cedencias ou pagamento de compensaQ6es por falta daquelas. 

Assim, a proposta de alteraQao ao Alvara mantem inaltHrados os valores globais das areas de Dominic 

Publico e Privado, de acordo como estipulado a data, aquando da aprovaQao do Alvara 5/90. 
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Assim, verifica-se que: 

• A area de dominic privado (lotes a ajustar) mantem-se em 3.936,4m2; 

• 0 ajustamento decorre exclusivamente dentro dos limites do Loteamento 5/90, sendo que, 

apenas para as respectivas obras de urbani:za9ao e articula9ao com os espa9os envolventes, 

sera necessaria exceder esses limites sendo identificado o "limite da area de interven9ao com 

obras de urbaniza9ao" nas diferentes Pe9as Desenhadas. 

Desta forma e conforme Pe9a desenhada n° 16-0011 5UR-0009A - Ajustamento ao Dominic Publico e 

Privado, e indicado o ajustamento geometrico das zonas de Dominic publico e privado, sendo garantido 

que ambas se mantem inalteradas, em termos dos valores absolutes globais face ao consignado em 

Alvara de loteamento. 

Para melhor esclarecimento do destine a dar as cea1encias em Dominic publico, conforme lnforma9ao 

Tecnica 6056/NOT/DLU/GESTURB/2018, no ambito do PIP aprovado, integrou-se a Planta de Cedencias 

16-0015UR-009B, que identifica as areas a destirnar a Espa9os verdes e de utiliza9ao coletiva 

(5 .61 0,9m2) e lnfraestruturas- estacionamento (3.505,0m2). 

De frisar que estas areas foram ja cedidas oportunamente, sendo que a determina9ao do respetivo uso 

tern por base o limite definido no presente licenciamento de opera9ao de loteamento como "Area de 

lnterven9ao das Obras de Urbaniza9ao". 

10. ADEQUABILIDADE As NORMAS DO REGIME DAS ACESSIBILIDADES 

0 Plano de Acessibilidades apresentado garante o cumprimento de todas as normas de acessibilidades 

previstas na regulamenta9ao em vigor, nomeadamente o Decreta-Lei 163/2006 de 8 de Agosto, conforme 

evidenciado na Pe9a Desenhada 16-0015UR-0016. 

Foram definidos os principais percursos de acesso aos edificios a erigir, atendendo as respectivas cotas 

de soleira e rela9ao com passeios marginais. 

Daqui resultou tambem a defini9ao e demarca9ao da1s lugares de estacionamento para veiculos ligeiros 

destinados as pessoas de mobilidade condicionada. 
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As inclina~oes longitudinais para os passeios marginais criados no ambito da altera~ao ao Loteamento, 

situam-se abaixo dos 3%. A inclina~ao transversal dos circuitos pedonais, obedece igualmente ao 

maximo de 2%. 

Dada a impossibilidade de comunica~ao entre as cotas mais elevadas (Rua Olavo D'E~a Leal) e Rua Sao 

Tomas de Aquino, sem prejuizo da proposta de escadas que devera obedecer as normas do Decreto das 

Acessibilidades, a c i rcu la~ao em cadeira de rodas faz-se obrigatoriamente de forma aut6noma, porum ou 

outro arruamento. A circu la~ao entre arruamentos de cadeiras de rodas e garantida atraves de outros 

circuitos pedonais ja existentes, articulados com os prirneiros. 

Os lugares de estacionamento para veiculos ligeiros de pessoas de mobilidade condicionada (3), 

obedece as dimensoes regulamentares definidas, sendo localizados nos locais que se considera mais 

conveniente para entrada/saida dos condutores. 

A proposta apresentada propoe a cria~ao de uma passadeira suplementar as existentes, sendo que estas 

obedecem aos requisitos da CML em materia de materiais, forma e dimensao, a desenvolver 

oportunamente em Fase de projectos de Especialidade. 

11. ANALISE ACUSTICA · RUiDO 

De acordo com os Mapas de Ruido disponibilizados pela Camara Municipal de Lisboa, constata-se que 

para a area em estudo estamos perante valores de Lden diurno-entardecer-nocturno superiores a 

70dB(A) e Ln- ruido nocturno superior a 60dB(A). 

A area encontra-se classificada como Zona Mista, de acordo com o Decreto Lei 9/2007 de 17 de Janeiro. 

Verifica-se assim que os valores registados sao superiores aos legalmente deftnidos para o tipo de Zona 

estabelecida, designadamente 65 dB(A) expresso pello indicador Lden e 55 dB(A), expresso pelo 

indicador Ln. 

Desta forma, serao tomadas as medidas mitigadoras e preventivas oportunamente, aquando dos 

projectos a desenvolver, que garantam o efectivo cumprirnento dos valores maximos estabelecidos 
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12. ESTUDO PREVIO DO EDIFICADO A ERIGIR NO LOCAL 

No ambito do loteamento, foi desenvolvida uma proposta preliminar indicativa para o edificado a erigir, 

cujo projecto sera oportunamente desenvolvido, em fase de comunicac;ao previa. 

A titulo indicativa, junto se anexam elementos graficos que evidenciam a imagem urbana, tipologia 

habitacional e densidades propostas para os diferentHs lotes, integrando-se nos pressupostos definidos 

na alterac;ao de loteamento. 

0 desenvolvimento do estudo previa do edificado permitiu avaliar as possibilidades de enquadramento 

urbanistico da pretensao, assim como,. possibilitar aos pr6prios servic;os municipais a avaliac;ao sabre os 

impactos, enquadramento e imagem urbana proposta. 

A pec;a desenhada 16-0015UR-0015 apresenta soluc;oes arqu itect6nicas possiveis para os diferentes 

pisos dos blocos Norte e Sui. 
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PISO I 

PISOS::! - 9 

Fig.S- Esludo indicativa dos pisos do Bloco Norte 

A aproximactao nesta fase ao projecto de arquitectura, possibilitou ainda uma aferi9ao minuciosa sobre o 

Programa a lmplementar, designadamente no referente as tipologias Habitacionais, apoiada por urn 

estudo de Viabilidade Econ6mica e de Mercado, que extravasa o ambito do Licenciamento de 

loteamento, ora requerido. 

Os blocos habitacionais desenvolvem-se em dois volumes distintos - Norte e Sui, cada qual composto 

por dois lotes distintos que partilham uma cave comum. 
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Com base no desenvolvimento do estudo previa indiiCativo para o edificado constatou-se a vantagem 

relativa a constitui~ao de uma cave comum a dais lotes, par blocos, permitindo reduzir a area afecta a 

circula~ao e rampas. 

A cave sera partilhada, sendo que os primeiros edificios a erigir serao os que garantem os respectivos 

acessos. Perspectiva-se que a cave seja construida na1 fase inicial da obra, podendo a construgao acima 

da cota de sole ira ser faseada. 

Pretende-se que os edificios assumam uma linguagem homog{mea e comum entre si, composta por uma 

composi9ao bastante simples de blocos uniformes, ritmado par varandas corridas, pontualmente 

interrompidas por elementos que evidenciam a verticalidade do conjunto. 

Pese embora os arruamentos adjacentes observem alguma inclina~ao , o conjunto foi desenvolvido de 

modo a que as fachadas e alturas de edifica~ao fossern uniformes e constantes entre si, podendo haver 

apenas quebra nos alinhamentos dos vaos ao nivel do piso terreo. 

Tal facto deve-se a necessidade de cumprimento do 01:lcreto das Acessibilidades no que toea ao acesso 

ao piso terreo e, simultaneamente, garantir que a laje deste permite posterior privacidade as habita~6es, 

situando-se o peitoril dos vaos a uma altura minima de '1,6 a 1,8m. 

Do estudo decorre a defini~ao indicativa das tipolonias habitacionais, numero de fogos maximo e 

respective estacionamento associado, explanados no Quadro Sin6ptico. 
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Fig,?- Perspectiva sobre a propos1a; vista sobre geomonumen1o e rua Sao Tomas de Aquino 

Lisboa, 20 de Novembro de 2019 
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