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EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA SA  
  
  
Processo nº17/URB/2019  
  
Loteamento 01/2011  
2º Aditamento  
  
  
Memória descritiva e Justificativa  
Revisão 3  
  
  
  

1- Introdução  
  

Serve a presente memória descritiva e justificativa à alteração pretendida pela EDP – 

Distribuição - Energia S.A. do Alvará de Loteamento nº 01/2011, relativo aos terrenos ao 

Cabo Ruivo, na Av. Marechal Gomes da Costa, processo 70/URB/2005 e respectivo 

aditamento nº1, processo 8/URB/2011.  

  

As alterações pretendidas correspondem:  

- ao aumento da área a lotear.  

- à compatibilização com o PDM vigente.  

- à actualização do projecto de urbanização de acordo com as condicionantes de tráfego 

e acessos rodoviários indicados pela Câmara Municipal de Lisboa e o projecto de 

arquitectura em desenvolvimento.  

- à actualização das peças desenhadas de acordo com os pontos anteriores.  

  

Introduzem-se igualmente as alterações decorrentes da NOTIFICAÇÃO 

2666/NOT/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2020 e da informação técnica  

1150/INF/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2020,   
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assim com as alterações anteriores decorrentes da notificação 

30451/NOT/DMURB_DepLEP_DivLU/GESTURBE/2019 e da informação técnica 28905/  

DMURB_DepLEP_DivLU/GESTURBE/2019  
  
  

2- Aumento da área das parcelas a lotear  
  

Às parcelas propriedade da EDP Distribuição-Energia SA, que constituíam a área a 

lotear do loteamento aprovado, acrescenta-se a parcela urbana registada sob o nº 1059, 

da freguesia de Santa Maria dos Olivais (artigo matricial 480). A área das parcelas a 

lotear total acresce em 199,35 m², resultando em 15.389,60 m².  

  

3- Adopção dos critérios do PDM vigente  
  

O loteamento aprovado aplicou o previsto no PDM de 1994, vigente na altura da sua 

apreciação e do 1º aditamento. Com o presente aditamento são aplicados o regulamento 

e parâmetros urbanísticos do PDM de 2012.  

  
A área do loteamento passa a integrar duas qualificações: Espaço de Actividades 

Económicas Consolidado com 14.648,00 m2 e Espaço Central e Residencial a Consolidar 

com 741,60 m2.   

  
Conforme previsto no regulamento do PDM, em ambas qualificações urbanas é 

permitida a majoração do índice de edificabilidade, que é de 1,2, até 1,5, com ao recurso 

a Créditos de Construção (art.º 48 e 60º do RPDM), cujo requerimento será instruído em 

paralelo com a presente alteração solicitada. Assim, com um índice de edificabilidade de 

1,5, a superfície de pavimento máxima é 23.084,40 m².  

  
No loteamento aprovado foram considerados “3.602,83 m2 de Área Permeável 

(incluído Ciclovia)”. Na proposta de aditamento a área de solo permeável é de 

3.771,99m² (área de solo orgânico de 2.422,88 m² e área de solo com pavimento 

poroso de 1.349,11 m²).  

  
A soma das áreas de Cedência deverá ser equivalente a 30 m²/100 m² de Superfície 

de Pavimento em espaço consolidado e 50 m²/100 m² de Superfície de Pavimento em 

espaço a consolidar, o que resulta em 7.147,80 m² (Art nº88 do RPDM). No aditamento do 
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loteamento proposto a área de Cedência para o Domínio Público para espaços verdes e 

de utilização colectiva, incluindo a área de arruamentos e estacionamentos, é de 1.166,03 

m²; a área de Cedência para o Domínio Público-Ciclovia é de 1.186,03 m²; e a área de 

Cedência para o Domínio Público-Estacionamento de uso público é de  

3.384,00 m². A soma das áreas de Cedência é de 5.736,06 m².  

  
Relativamente ao estacionamento, o Lote 1 situa-se em zona D (Art. nº74 e Planta de 

acessibilidades e transportes) e o uso dominante do edifício será de serviços, pelo que o 

número de lugares de estacionamento público é de 0,6 /m² de Superfície de Pavimento 

(Art. nº76 e anexo XI do RPDM), e o número de lugares de estacionamento privado 

máximo é de 2,2/m² de Superfície de Pavimento (Art. nº75 e anexo X do RPDM). O 

número de lugares de estacionamento público é de 139 e o número de lugares de 

estacionamento privado de 508.  

  
  

4- Actualização do projecto de urbanização  

  
A CML tem previsto limitar a acessibilidade do tráfego rodoviário à Av. Marechal 

Gomes da Costa, que no futuro acolherá um corredor de transporte colectivo em sítio 

próprio, com a consequente redução de faixas da via. Por este motivo o estacionamento 

público apenas poderá ter acesso desde a Avenida, devendo a saída fazer-se pela Rua do 

Vale Formoso de Cima. O estacionamento privado deverá ter acesso e saída pela Rua do 

Vale Formoso de Cima.   

Por outro lado, propõe-se uma via de serviço que decorrerá ao longo do lote com 

entrada pela Avenida e saída pela Rua do Vale Formoso de Cima.   

Propõe-se igualmente tratar como espaço verde toda a área situada a Sul da área a 

urbanizar, correspondente aos terrenos municipais e as parcelas cedidas ao domínio 

público.  

  
  

5- Actualização das peças desenhadas  

  
Desenho nª1 – Planta da situação existente: acrescenta-se identificação das diferentes 

parcelas propriedade da EDP Distribuição-Energia SA objecto do loteamento.  
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Desenho nº2 – Planta das alterações: modificam-se os vermelhos e amarelos com base 

no 1º aditamento ao Alvará de Loteamento 01/2011. A geometria geral do edifício é 

alterada: perímetro e configuração de volume rectangular (61,50 x 160,95m), com dois 

pátios (30,30 x 99,15m e 14,70x x 30,30m), profundidade de construção (15,60m e 

15,75m) ; alteram-se as passadeiras em concordância com o Plano de Acessibilidade.  

  
Desenho nº3 – Planta de Síntese:   

O lote resultante mantém a geometria e reduz a área em 35,55 m² para aumentar a área 

de cedências (13.037,54 m²). A implantação do edifício, a projecção da implantação dos 

pisos superiores – no caso a pala proposta na fachada norte – e a implantação do edifício 

no subsolo são alteradas. O limite das obras de urbanização mantém-se, aumentando a 

área com a incorporação da parcela referida no ponto 2. O perímetro da servidão de 

passagem a constituir entre o lote e o estacionamento público altera-se. O uso passa a ser 

de espaço de Serviços. A Superfície de Pavimento modifica-se. O índice de ocupação do 

solo altera-se. O nº de pisos acima do solo e o nº de pisos abaixo do solo alteram-se. A 

cota de soleira mantém-se. A cota de platibanda e a cércea máxima eliminam-se. A área 

e o nº de lugares do estacionamento alteram-se.  Elimina-se o polígono máximo de 

implantação acima do solo; alteram-se as passadeiras em concordância com o Plano de 

Acessibilidade.   

O quadro sinóptico altera-se.  

  
Desenho nº4 – Planta de Cedências: O limite da área a lotear aumenta com a incorporação 

da parcela referida no ponto 2. A descrição das parcelas é actualizada. O lote a construir 

reduz-se em 35,55 m². A área de Cedência para o Domínio Público para espaços verdes 

e de utilização colectiva aumenta. A área de Cedência para o Domínio Público-Ciclovia 

aumenta. A área de arruamentos e Estacionamento reduz-se com a alteração da 

urbanização proposta. A área total de cedência aumenta. A área da servidão de passagem 

a constituir entre o lote e o estacionamento público reduz-se, com a incorporação das 

rampas de ligação do rés-do-chão ao subsolo -1 ao perímetro do estacionamento. A área 

do estacionamento público a ceder a CML reduz-se com a diminuição do número de 

lugares permitido. A área da servidão de acesso público a constituir com o lote reduz-se 

com a implantação do edifício no limite do perímetro de implantação.  

  
Desenho nº5 – Cortes: acrescentam-se vermelhos e amarelos, acrescenta-se cércea 

máxima das instalações mecânicas e outras, necessárias ao funcionamento do edifício, 

situadas na cobertura.  



Souto Moura Arquitectos SA    15-12-2020  

  

LOT 01/2011 Aditamento 2_Rev 3.1-Memória Descritiva            
   5  

  

  
Desenho nº6 – Alçados: acrescentam-se vermelhos e amarelos, acrescenta-se cércea 

máxima das instalações mecânicas e outras, necessárias ao funcionamento do edifício, 

situadas na cobertura.  

  

Desenho nº7 – Planta de arranjos exteriores: acrescenta-se novo desenho para melhor 

compreensão da proposta de arranjos exteriores, que será desenvolvida no âmbito do 

Projecto de Obras de Urbanização. Identificam-se nomeadamente os diferentes tipos de 

solos e acabamentos, assim com as áreas permeáveis e impermeáveis.  

  

  

  
6- Quadro sinóptico do Loteamento actualizado                                                                    

  

Área das parcelas a lotear / artigos de Matriz 3081 (com origem nos artigos 481, 675, 1282, 2233 e 2234) e  
480 da Freguesia de Marvila  

15.389,60  

Área de cedência para Domínio Público  1.166,03  

Área de cedência para Domínio Público destinada à Ciclovia  1.186,03  

Área do Lote  13.037,54  

Área das parcelas contabilizável para efeitos de edificabilidade  15.389,60  

Índice Edificabilidade aplicável (Art. nº48/b)i), Art. nº60/f)ii) e nº 84/3g do RPDM de Lisboa)  1,50 

Superfície de Pavimento máxima total  23.084,40  

   

Área bruta de construção proposta acima ou abaixo do solo, contabilizável para efeitos de 

edificabilidade  
23.084,40  

Área bruta de construção proposta acima ou abaixo do solo, não contabilizável para efeitos de 

edificabilidade  
25.046,88  

Área total de construção  48.131,28  

      

Área permeável (solo orgânico) (m²)   2.422,88  

Cota de Soleira   46,50  

    

Área de Implantação máxima do edifício no subsolo   10.126,64  

   

Estacionamento público   

Cálculo de necessidades (art 76º do RPDM Lisboa) zona D: 0,6 lugar por 100 m² de SP de uso serviços    
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Superfície de pavimento (m²)  23.084,40  

Total de lugares permitidos pelo RPDML  139 

Proposta de estacionamento público   

Subsolo piso -1  122 

Lugares de estacionamento em superfície novos  17 

Lugares de estacionamento em superfície pré-existentes repostos  23 

Total de lugares propostos para estacionamento público  162 

Área de estacionamento público em silo (m²)  3.384,00  

   

Estacionamento Privado   

Cálculo de necessidades (art 75º e anexo X do RPDM Lisboa) zona D: max  2,2 lugar por 100 m²  SP de uso serviços   

Superfície de pavimento (m²)  23.084,40  

Total de lugares permitidos pelo RPDML  508 

Proposta de estacionamento privado   

pisos    

Subsolo piso -1   66 

Subsolo piso -2  220 

Subsolo piso -3  222 

Total de lugares propostos para estacionamento privado  508 

  
   

  

Porto, 15 de Dezembro de 2020.  

  

O autor do projecto,  

     

  

Eduardo Souto de Moura  

Arquitecto inscrito na Ordem dos Arquitectos nº 1810-N   


