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CONCORDO. Promova-se a discussao publica. 

Nos termos e com os fundamentos constantes na informa(fao e despachos inseridos no sistema 

Geslis e que se anexam ao presente despacho. 

A discus sao publica deve inclu ir duas sessoes de apresenta(filo do projeto e de esclarecimento de 

questoes, uma a Junta de Freguesia e outra a popula(filo enn geral, utilizando os canais de 

comunicar;:ao da Camara Municipal, devendo ser promovida a adequada divulga(filo previa da 

discussao publica e das sessoes de esclarecimento 

0 Vereador 

Ricardo Veludo 

Por delegayao e subdelegayao de compet~ncias 

conforme Desp. N' 99/P/2017, publicado no 1' 

Sup!. ao B.M. n• 1240, de 2311112017 alterado e 

republicado pelo Desp. N' 12012019, publicado no 

5° Sup!. ao B.M. n• 1342, de 711112019. 
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Departamento de Ucenclamento de Projetos Estwturantes 
Olvlsao de Loteamentos Urbanos 

lnforma~ao 
N.• 51082/INF/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2020 

Assunto: Operac0es de Loteamento 

Processo n.o 18/URB/2018 
Requerente: Alextoma Venda e Ac!ministracao de Bens S.A 

Local: Quinta de sao Bento,sJn 

Freguesia: Santa Clara 

Data 
09-12-20.20 

1· No ambito da ultima informayao tecnica elaborada n.~ 
41 141/INF/DMURB DepLPE_DivLU/GESTURBE/2020 e respectiva. 
notifical(3o, precede a Sociedade Requerente a entrega de elementos que 
visam sanar as quest6es apontadas. 
2- lntrodulf3o 
Refere-se o presente pedido a um licenciamento para opera~;ao de 
loteamento, que tem como Antecedente valido para o local o Pr•otocoloo 
celebrado entre o municipio e a Alextoma - Venda e Administral(3o dte bens, 
SA- em 9 de Junho de 2010 que e valido e eficaz conforme despacho da 
Sra. CDCAJ e, que reconhece a aplical(3o de um indice referencia de 1 ,2 a 
qualificayao do solo - espayos centrals e residenciais a consolidar e, 
identifica as areas ja decidas e a ceder para execuyao da Via Estruturante 
prevista na UOPG1 - Norte, da rua de acesso a urban iza~ao da au1inta de 
Sao Joao Batista2 e ainda para a construl(3o do Eixo NI-S. 

3- No ambito de aferir a melhor solul(3o de desenho urbano 
para este territ6rio salvaguardando os respectivos beneficios e encargos 
urbanisticos de Iadas as partes envolvidas, e acolhendo as orientayeies dos 
servi~tos municipals respectivos: nomeadamente da DGEP e SRU importa 
situar os ultimos pareceres tecnicos por eles emitidos , assim como a1 uttima 
versao de projecto apresentada que visa essencialmente o desenho •e limite 
do espa((o publico referente a Estrutura de Santa Clara assim como as 
respectivas obras integradas na Via. 
3.1. DEP- DGEP 
Conclui o parecer IEicnico que e de " ... emitir parecer favoravel a esta lfase do· 
projecto, oondicionado ao envio, posteriormente do projecto de execu~tao." 
Elencam-se em seguida as atterayaes efectuadas ao projecto que moltivaram 
esta proposta de parecer: 

a) Foi considerado o atravessamento pedonal entre os dais 
Iadas do passeio da rua Luis Oliveira Guimaraes, junto ao late 1 e entre os 
passeios do espa((o verde AV2 e do late 7. 

b) Foi assegurada a ligal(3o pedonal entre o passeio proposto 
e o passeio existente, na rua Luis Oliveira Guimaraes, junto ao lote 1. 

Folha n,• 

Despacho 
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c) Foi alargada a ligal(3o pedonal junto ao lote 4 e o lm passe A. 

d) Esta previsto o atargamento/methoria da situacao de estreitamento 
pedonal junto ao tote 7. tsto e, foi esclarecido no Aditamento a Me!m6ria 
Descritiva que "a situa~o de es·treitamento do passeio junto ao lote 7 fica 
registada em ptanta, e podera ser integrada nas obras de execu~o da Via 
Estruturante, sendo no entanto necessaria a verifica11ao da sua viabilidade 
junto as entidades licenciadoras das infra-estruturas afectadas, dado que e 
precisamente nesse local onde estao as entradas de abastecimento de 
energia electrica, telecomunica11oes e agua. Sendo tambem necessaria 
comunicar ao IMT qualquer altera11ao nesse tote." 

e) Foi criada uma zona de coexistencia junto ao tote 7, eliminando a 
passagem de pe6es. 

D Os espa110s verdes irao ser pormenorizados em fase de Projecto de 
Execul(3o 
g) Nao foram apresentadas as localizal15es do mobiliiario e equiparnentos 
urbanos serao apresentados em IProjecto de Execu~o· . 

h) Os materials e solu96es de revestimentos serao apresentados enn fase 
de Projeto de Execu9ao e terao em conta os elementos previstos no Projeto 
da Via Estruturante de Santa Clara. 
3.2. SRU 
Via correio electr6nico emitiu a SRU o seu parecer, com as seguintes 
aferi96es: 
a) Confirma que a solu~o agora apresentada integra a versao actual da Via 
Estruturante de Santa Clara e que se encontra a ser desenvolvida na Lisboa 
Ocidental SRU; 

b) Jdentifica que nao e clara inten980 de proceder ao aC€!r!O do 
limite do Lo·te 7, por forma a salvaguardar uma largura de passeio constante 
(3 metros) , lembrando que essa altera98o obriga a relocalizaQao I 
reconstruc;§o (parcial ou total) do espa110 reservado para RSU e 1outros 
servi9os de apoio a actividade do centro de inspeCI1aO, conforme imagem 
abaixo: 

4- A proposta 
A caracterizacao da proposta consiste numa operaQao de loteamento para 
constitui9ao de ?Joles, sendo a area de interven9ao igual a 16.994m~~ . com 
uma superficie de pavimento igual a 19.260m2 e um indice 1,2 contforrne 
previsto em RPDM. As edifical15es tem no maximo 111 pisos acima do solo 
destinados ao uso de habita~o com um total s.p. de 13.463m2 por 146 
fogos e nos Joles : L 1, L2, L3, L4, L5, e urn equipamento - resid€m1cia de 
estudantes com 4.909m2 de s.p. alocado no tote 6. Preve-se ainda uma 
area de 220m2 para uso de comercio no tote 3 e, 668m2 para o utso de 
servi9os no lote 7. Abaixo do solo preveem-se 4 pisos para estacionamento 
privado. lmporta salvaguardar o entendimento anterior quanta a tipifi ca9ao 
do uso para as residencias universitarias - estudantes adoptado pelos 
servi9os municipals, e constante do artigo 4.0 do RPDM, sendo que innporta 
clarificar a tipificaQao desta utiliza~o. 
Foram entregues novos elementos pela requerente com a data do mes de 
Novembro, com alteral15es no desenho de espa9o publico conforme acima 
ja identificadas e devidamente apreciadas. 
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A proposta agora apresentada preve um ligeiro aumento na an3a de 
cedencia colectiva ao dominic publico para espa<;:os verdes de utiliza<;:ao 
colectiva, sendo na anterior versao igual a 5.267m2 e agora de 5.540m2. 
justificando-se em mem6ria descritiva estes numeros pela area de 5 .. 820m 
atribuida a Via Estruturante de Santa clara. Pelo enquadramento do art.0 88 
do PDM, apura-se um defice des sa cedencia para areas de espa<;:os verdes 
e de utiliza<;:ao colectiva de 4.090m2 (19260m2*0.5) - 5.540m2, ~trea a 
sujeita a compensa<;:ao urbanfstica. No entanto, em memoria descritiva 
relembra a requerente a interpreta<;:ao do Departamento de Patrim6ni'o pelo 
oficio n.0 OF/818/DMGP/CMU2019 e Aviso n° 19400/2019, que escla1rece a 
pcssibilidade de uma indeminiza<;:iio pela proposta de expropria<;:ao 
amigavel, atraves da cedencia ao expropriado de direitos. (em anexo.), 
situa<;:iio que carece de validayao superior. Sao ainda cedidos 6.492m2 
para o dominic publica municipal destinado a infra-estruturas viarias e, 79 
lugares de estacionamento na via publica. 

5- Conclusao 
Quante ao prosseguimento da analise do presente processo, ju'lga-se 
estarem reunidas condic;Oes para a sua decisao e, entende-se de aceitar as 
alterac;Oes introduzidas na proposta no senlido de acolher o preconizado 
pela DGEP e SRU, ficando apenas "dubio" o apontamento emitido pela 
SRU na alinea b) do ponto 3.2 supra. Pelo que se coloca a consideravao 
superior sobre a melhor forma de esdarecer e definir com a Sociledade 
Requerente essa duvida. 

E tudo quanta cum pre informar 

O(A) Tecnico(a) 

(Claudia--Mota (DMU/DPE/DLU)) 
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lnforma~ao 
N.• 41 141 /INF/DMURB_DepLPE_DivLU/GESTURBE/2020 

Assunto: Operac0es de Loteamento 

Processo n.• 18/URB/2018 

Requerente: Alextoma Venda e Ac!ministracao de Bens S.A 

Local: Quinta de sao Bento,sJn 

Freguesia: Santa Clara 

Data 
07-1 0-20.20 

1· Refere-se o presente pedido a um licenciamento para operaqao de· 
loteamento nos termos da alinea a) do n.• 2 do artigo 4.0 do RJUE (Decreta
Lei n.• 55/99 de 16 de Dezembro, na redaclfiio dada pelo Decreta- Lei n.• 
136/2014, de 9 de Setembro. 
Como antecedente valido para o local e apreciat;;ao ha um Pr10tocolo 
celebrado entre o municipio e a Alextoma -Venda e Administralfiio dte bens, 
SA- em 9 de Junho de 2010 que e valido e eficaz conforme despacho da 
Sra. CDCAJ que recaiu sobre a referida infomnat;;ao do Departamento 
Jurfdico. 0 protocolo, ingresso a fls. 34 , foi celebrado em data anlterior a 
publicalfiio da revisao do RPDM, e reconhece a aplicalfiio de um indice 
referencia de 1,2 a qualificayao do solo - espac;os centrals e residenciais a 
consolidar e, identifica as areas ja decidas e a ceder para execw;:ao da Via 
Estruturante prevista na UOPG1 - Norte, da rua de acesso a urbanizatlfiio da 
Quinta de Sao Joao Batista2 e ainda para a construt;;ao do Eixo N-S. 
0 instrumento de gestao territorial aplicavel e o RPDM na sua versao revista 
- primeira revisao aprovada em reuniao da Assembleia Municipal de! 24 de 
Julho de 2012 (Deliberayao n.• 46/AMU2012 e Deliberayao 47/AML/2012) 
publicada em DR de 30 de Agosto de 2012, mas tambem As opt;;·ties da 
operat;;ao de reabilitayao Urbana de Santa Clara, delimitada atraves da 
deliberat;ao n.0 61/AMU2014 de 18 Marr;:o (cujos limites foram alterados pela 
deliberayao n.• 374/AMU2016, de 15 de Novembro). 

2- Consultas extemas e servir;:os CML que se destacam das an11eriores 
analises: 
a) Direet;;ao - geral de recursos da defesa nacional - parecer 
favoravel condicionado a fls.82 
b) ANAC - autoridlade nacional de avialfiio civil - parecer 
favoravel a fls. 120 
c) lnfra-estruturas de Portugal, IP- parecer favoravel a fls. 121 
d) DMGP- Divisao de Cadastre - a fls. 324 conclui tque os 
trabalhos previstos irao afectar a formalfiio semipermeavel togo, o regime 
hidrogeol6gico local, referindo a necessidade de se implementar um plano 
de monitorizayao durante e ap6s a intervenc,;ao prevista para monitori:zar os 
fluxos exislentes. Existe ainda um conjunto de condi<;ties a conside:rar na 
intervenc,;ao: 

Folha n,• 

Despacho 
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lmplementayao sistema de drenagem de fluxo de forma a minimizar 
impactos a montante; em lase de projecto efectuar sondagem de 
prospecyao adicional no local, de forma a determinar se os valore:s sao 
pontuais ou se caracterizam uma area extensa, o que pode condicionar a 
ocupayao no subsolo 
e) DRU/Divisao de Programa de Reabilitayao - parecer fls. 
118. 0 parecer refere que " apos analise da opera~ao de loteamento e 
causa, exclusivamente, quanta a adequabilidade a ORU de Santa Clara, 
considera-se, genericamente, que esta se enquadra na estrategia dHfinida 
por aquele instrumento: 
D DGEP - Divisao de Gestao de Projectos de Espa~ Publico 
- Parecer desfavoravei-
No ambito daquelas competencias e conforme ultimo parecer emitido e 
Manual de Espa9o Publico, Lisboa: o Desenho da Rua "( .. . )o desenhto dos 
espa~s de circulayao pedonal devera sempre entender o peao como o 
utente primordial da cidade e procurar as melhores e mais apratziveis 
solu((6es para a sua desloca((ao em meio urbana." Assim para qu1~ esta 
proposta assegure que todos os espa9os de circulayao pedonal 
contemplerm as dimens6es necessanas, cumprindo as normas tecnicas 
exigiveis e integre uma rede continua e coerente proporcionandat uma 
circula((ao pedonal acessivel, segura, confortavel e I inear, importa ·que a 
presente proposta considere as muitas recomenday6es do parecer q1ue se 
junta em anexo. 

3- A proposta 
Salvaguardam-se as considerayaes ja anteriormente referidas quanta a 
ausencia de urn instrumento de planeamento que perspective a urbanizayao 
deste territ6rio no seu conjunto que para alem de ponderar sobre o desenho 
urbano deste territ6rio salvaguarde tambem os respectivos beneficios e 
encargos de todos os envolvidos. 
Quanto ao prosseguimento da analise do presente processo, julga-se 
estarem reunidas condiy6es para a sua decisao. Mantem-·se a 
caracteriza~o da proposta como uma operayao de loteamento para 
constituiyao de 6 totes. As edificay6es tern no maximo 11 pisos acirna do 
solo destinados a habitayao e equipamento - residencia de estudantes. 
Preve-se ainda uma area de 375m2 para uso de comercio no piso ten·eo do 
lote 3. 1m porta salvaguardar que se mantem o entendimento anterior quanta 
a tipifica~o do uso para as residencias universitarias I estudantes adoptado 
pelos N/serviyos, e constante do artigo 4.0 do RPDM, concluindo-se pela 
lipificayao generica de "uso especial", contudo e em simultaneo para 
cumprimento do disposto no artigo 54.0 do RPDM o usc especial pode:rc'l ser 
considerado um uso diferente do predominante (habitayao), sendto que 
importa clarificar a tipi fica9ao desta utilizayao. 
Foram entregues novos elementos pela requerente com a data de 
20/07/2020 com altera96es no desenho de espa9o publico referente a via 
estruturante de Santa Clara desenvolvida pela SRU, rnomeadamente: "( ... ) 
somente a implanta9ao do Lote 6, a razao da deslocayao do lote patra sui, 
em cerca de 2,80m tern a ver com a entrada para o estacionamento em 
cave que iria colidir com a caldeira da arvore. A SRU desejava manter a 
metrica ao Iongo da Via Estruturante de 2 estacionamentos/1 arvore de 
cada lado dessa via ( ... ) este ajustamento da implantayao do Lote 6 em 
nada interfere com os parametros urbanisticos da proposta que esta em 
apreciayao." 
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A proposta agora apresentada preve uma reduc;;ao na area de cedencia 
colectiva ao dominic publico para espac;;os verdes de utilizac;;ao coh~ctiva, 
sendo na anterior versao igual a 701 18m2 e agora de 5267m2 .. Pelo 
enquadramento do arl.0 88 do PDM, apura-se urn defice dessa cedencia 
para areas de espa<;os verdes e de utiliza<;ao colectiva de 4.2163m2 
(19260m2*0.5) - 5267m2, area a sujeita a compensa<;ao urbanistica. 

5- Conclusao 
Entende-se· de aceitar as altera<;oes introduzidas na proposta no senbido de 
acolher o preconizado pela SRU, e prop6e-se notificar a Soci,edade 
Requerente do condicionamento a entrega de novas pe<;as graficas 
ajustadas as tecnicas mencionadas no parecer tecnico da DGEP, tendo em 
conta as orienta<;6es do Manual de Espayo Publico • "Lisboa: o desenho da 
rua", junto em anexo. 

E tude quanta cum pre informar 

A considerayao superior 

O(A) Tecnico(a) 

(DMU/DPE/DLU)) 
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CAMARA MUNICIPAL DE L I SBOIA 

TABELA DE CALCULO DE COMPENSAc;;Ao URBANISTICA 
Edifica~lio de lisboa 

Classe de Espal(O Predominante: 
(Man.:ar com "~" apenas uma opQ[tO) { Area Consolidada, POLU ou Espago de Atividad!es Econ6micas a consalidarO 

Area a Cansolidar [!J 

Usos Prt!-existente 

Oiferenga entre a S.P. proposta 
Habilact~a 0,00 
Servi9os 0.00 

na opera~ urban!stica e a S.P. 
Comercio 0,00 

prti-existente 
Outros 0,00 
Total 0,00 

Usos Sp 

Ced6ncia obrigat6rias 
Habitacaa 13 463,00 
Servi9os 668 00 
Comercio 220.00 
Outros 4 909,00 

Total Discriminado de (Aco) Total 19 260,00 

Ced6ncla efectiva proposta 

Zona de Estacionamento: 
(Marear com "x" apenas uma op~) 

Praposto Salda (disci'.) 
13 463,00 13 463,00 

668,00 668,00 
220,00 220,00 

4 909,00 4909,00 
19 260,00 19 260,00 

Lugares de Estac. 
Are.a Verde de Ut. 

53,85 
Colectiva ou de 

2,67 
1,65 

Equipam. 

19,64 
58.17 9 630,00 

Area Verde de Ul. 
N° de Lugares de' Colect. ou de 
Estacionamento Equipam. (•) 

78,00 5 540,00 
rl a Area Verde e de UtilzacAo Cok!cUva ced'Jda acresca o v~or decorrante da aplif::acao do dlsposto no rf 2 do /Jiff' 63-F 

ndice de Edificabilidade of Quafifica9lio do Espa90 Urbano PDM (le) 1 . 1~ 
Percentagem terrene urbanlzado para construcao - t;IMI (TJ 2~~ 
Coeficiente de localiza~o • CIMI (Cl) 1,8j) Z=(Vu x CLxT)= 
Valor do custo da constru<;llo por m2 - CIMI (VUJ) 615.00 ~~ 298,89 €1 
Factor ponderacAo flxado peta Assembleia Municipal (F) 0;1 

{ 

Nota: Para abler valor de /e consulle, no RPDM Lisboa, o lndice de edificabilidade associ ado a Qualiftca<;ao do espaoo u rbano 
Para obter o valor de T e de CL , consults, para o local da opera~o urbanlstica, o's coeficientes do CIMI em: 
http://www.e-financas.gov,pt/SIGIMI/default,jsp 

Area Verde de Ut. 
Area de ced6ncia objecto de Colee!. ou de 
oompens. (Ace • At;o -Ace) lugares de Eslao. Equipam. Ace 

4 090,00 4 090.00 
I I 

Valor de compensa<;lio devido 
C = Z X (le) X F X Ar;c 

por deficit de ced6ncias (C) 

+ + 
I Vias e Estac. Area verde e u.c. I 

0,00 € 146 695,21 € 

+ + 
I Valor total de C 

146 695,21 € 

.. 
- Valores de projecto a preencher pj3fo requerente 
- Valores a preend'ler de acordo com dados constantes no C6digo IMI 
• Valores preenchidos automaticam,ente 
-Valor fixado pela Assembleia Muniicipal por urn periodo de 4 anos 



F - 0.1 
lndice medio - 1.2 
Area a compensar (50m2/100m2) 
Utilizayiio Predominante Habita~ao - 1, 8 

Comercio - 1, 7 
Servi~os - 1 , 6 

Terrene Urbanizado- 27% 

Espa~os Centrals e Residenciais a Consoli dar 

TRIU 



PARECER DESPACHO 

. cr 

INFORMACAO N° DINAV/IEA . 2018/0918 31 -07-2018 

ASSUNTO: Servidoes Aeronauticas I Portal SIRJUE -· LSR2018/00237 
---------r=~~~~~~~---------------------------------camara Municipal de Llsboa 

Data de Entrada: T01·07·-::2~0"-"1 -=-s -------
SIIIJUE Requerenu~: 1 Alextoma Venda e Adm1nlstratJo dl! i:-len- s-=s-:-A-. --------------i 

Procedimento. .1 • ce n~a'---------

0 requerimento LSB2018/00237 efetuado pelo requerente Alextoma Venda e 
Admlnistra~ao de Bens S.A., constante no Portal d10 Sistema de lnforma~ao do 
Regime juridico de Urbanizac;ao e Edifica<;ao (SII\JUE), refere-se a uma operac;ao 
urbanistica de loteamento, localizada na freguesia de Santa Clara a poente do 
denominado ' Eixo Norte-Sui" (IP7), concelho de Usboa. 

0 local flea condicionado pela Zona 6 (plano horizontal i nterior), da servidao do 
Aeroporto de Usboa, publicada j)eiOi)ecreto n.0 48542, de 24 de agosto de 1968. 
A cota de referencia desta zona e ~e 145 m, valor este que nao deve ser 
ultrapassado pelas constrw;oes (lncluindo chamines e qualquer equipamento que 
venha a ser instalado nas coberturas) propostas para •O loteamento. E de referir que 
este ass unto ja teve uma emissao de parecer (informa~ao DINAV /lEA - 2018/0311 ). 

Ass im, e face ao exposto, propoe-se um pare•cer favoravel condicionado, 
salvaguardando os requisites mencionadas ;;:;t'eriorm;nt:e. - ----

0 Tecnico Superior 



lnforma~ao 

Camara Municipal de Lisboa 
Dire~iia Municipal de Urbanismo 

Departamento de Espa~o Publico 
Divis3o de Ges~o de Pro)etos de Espa9o Publioco 

N.• 49330/INF/DMURB_DepEP _DivGPEP/GESTURBE/2020 
Data 
24-11-20.20 

Assunto: Operac6es de Loteamento 

Processo n.o 18/URB/2018 
Requerente: Alextoma Venda e Ac!ministracao de Bens S.A 

Local: Quinta de sao Bento,sJn 

Freguesia: Santa Clara 

Na sequencia do parecer prestado pelos nossos servigos, a 21 de Agosto de 
202, constante na infonna<;ao 
35712/INF/DMURB_DepEP _DivGPEP/GESTURBE/2020, e solicitado a, 
emissao de parecer ao projeto de Loteamento da Quinta de Sao Bento, 
Santa Clara, da ultima soluGao apresentada do processo 18/URB/2018, 
atraves das pe<;as escritas e desenhadas, enviadas pela Divisao de 
Loteamentos Urbanos. 

Nas pe<;as. desenhadas apresentadas foi definido o limite da area de 
interven<;ao das obras integradas na Via Estruturante de Santa Clara. 

Da analise as pe<;as enviadas, tendo em conta os pontos apresentados no· 
parecer anterior e o novo limite das obras de urbaniza<;ao do loteatmento, 
cumpre, no ambito das nossas competencias, informar o seguinte: 

a)Foi considerado o atravessamento pedonaf entre os dois !ados do passeio 
da rua Luis Oliveira Guimaraes, junto ao lote 1 e entre os passeios do· 
espa<;o verde AV2 e do lote 7. 

b)Foi assegurada a ligagao pedonal entre o passeio proposto e o passeio· 
existents, na rua Luis Oliveira Gu imaraes, junto ao late 1. 
c)Foi afargada a liga<;ao pedonal junto ao lote 4 eo Impasse A. 
d)Esta previsto o alargamento/melhoria da situagao de estreit3mento 

pedonal junto ao lote 7. lsto e, foi esclarecido no Aditamento a Mlem6ria 
Descritiva que "a situa<;ao de estreitamento do passeio junto ao lote 7 fica 
registada em planta, e podera ser integrada nas obras de execu<;ao da Via 
Estruturante, sendo no entanto necessaria a verificagao da sua viabilldade· 
junto as entidades licenciadoras das infraestruturas afectadas, dadao que e 
precisamente nesse local onde estao as entradas de abastecime•nlo de 
energia electrica, telecomunicat;6es e agua. sendo tambem necessario 
comunicar ao IMT qualquer alteragao nesse lote." 

e)Foi criada uma zona de coexistencia junto ao late 7, eliminando a 
passagem de peoes. 
f)Os espa90s verdes irao ser pormenorizados em lase de Projeto de 

Execu<;ao 
g)Nao foram apresentadas as localiza<;oes do mobiliano e equipamentos 

urbanos serao apresentados em IProjeto de Execu<;ao. 

Folha n.• 

Despacho 

Lisboa.pt I te1808 20 32 321 e-mail munidpe@c:m-li:sboa.pt 



Camara Municipal de Lisboa 
Dire~iia Municipal de Urbanisma 

Departamento de Espa~o Plibfico 
Divisao de Gestao de Pro)e1os de Espa9o Publi1co 

h)Os materiais e solu¢es de revestimentos serao apresentados enn fase 
de Projeto de Execu<;:ao e terao em conta os elementos previstos no Projeto 
da Via Estruturante de Santa Clara. 

Nestes termos, salvo outre entendimento, considera-se de emitir p;arecer 
favoravel a esta fase do projeto, condicionado ao envio, posteriormente do 
projelo de execur,:ao. 

Devendo o presente processo ser remetido a Divisao de Loteamentos 
Urbanos. 

A considerar,:ao superior, 

A Tecnica 

(Ana (DMUIDEP/DGPEP)) 

Lisboa.pt I tel 808 20 32 32 1 e-mail munidpe@cm-lisboa.pt 



I lnfraestruturas 
de Portugal 

Dlre~tAo de Servic;os da Rode e Parcorlas 
p, t;a da Por1.a9em. Ed 2 
2809-013 ALMADA 
Po•tugal 

Camara Municipal de Lisboa 

Direyao Municlpl31 de Urbanlsmo 

Departamento dr3 Projetos Estruturantes 

Divis<'lo de Loteamentos Urbanos 

Pra~ do Muni1cipio 

1100-038 Usboa 

SUA REFE.Ri':NCIA SUA COMUNICAt;..\0 DE. NOSSA RE.FE.Ri':NCIA ANTECEDENTE SA IDA DATA 

or. N• 188811 

Gesturbe/2018 
2018-08-31 

7539LSB180910 
DRP/1.8/986 

2330248 18861 2018-09-28 

Ass unto: Parecer sobre opera~ao de loteamento na Quinta de Sao Bento, Ameixoeira. 

Localiza~ao· IP7 entre o km 2+325 e o km 2+4.87 do Lado Direito. 

Requerente. ALEXTOMA- Venda e Administra~o de Bens SA. 

Relativamente ao assunto tndicado em epigrafe e analisadas as pe<;;as processuais apresentadas 

a luz da legisla~o em VIgOr, informa-se 0 seguinte: 

1. a opera<;;ao de loteamento localiza-se em terrene limltrofe ao IP 7, em area de jurisdil(ao 
desta em pres a nos termos do artigo 41 <> do Estatuto das Eslradas da Rede Rodovlaria 
Nacional (EERRN), aprovado pela Lei n.0 34/2015 de 27 de abril; 

2. atraves da planta de lmplanta<;;ao e da planta de situa<;;ao existente, verifica-se que as 
edifica¢es cumprem com as distc\lncias estabelecidas na alfnea b) , do n.0 8, do artigo 32.0 

doEERRN 

Face ao exposto, a lnfraestruturas de Portugal, SA emite pamcer favoravel. 

Com os melhores cumprimentos, 

(Ao 

5 d~ 
tNrrlAFSTRUTURAS DE PORTUGAL SA 
f'liiC& ~ P!lll;)qem 280!1-013 Al MAOA 1'0110 I 
f • I 712117 000 F •351 212 951 !!?7 

{ 0 Diretor 

I 
Joao Morgado 

rnrr~osrru1urasd6 wgal p1 w.wt ~"' •ut,.ltS<IepOIIugat p1 

NIPC '503 933 813 
C pi tal SociOcl 4 915 375 000 



REPUBUCA 
PORTUGUESA 
DEFISA NACIONAL 

SUA REFER~NCIA 

LSB2018/00237 

Exmo. Senhor 
Presidente da Comissao de Coordenac;:ao e 
Desenvolviment:o Reg.ional de Lisboa e Vale do 
Tejo 
Rua Alexandre Herculano, n.0 37 
1250-009 Lisboa 

NOSSA REFER~I"ICIA 

N.•: 5562 
PROC. N°: 02.05.015 

DATA 20 de Julho de 2018 

SERVI<;:O DPTM-AF 

ASS UNTO: Pedido de parecer para licencliamento de operac;:ao urbanistica de 
loteamento, em Lisboa. (LSB2018/00237) 

Relativamente ao assunto em epigrafe, cumpre informar que, ap6s analise dos 

elementos descritivos e cartograficos relatives a urn pedido de parecer para licenciamento de 

operac;ao urbanistica de loteamento, sito na Terreiro 2, 3 e 4 e Estrada do Forte (Loteamento 

da Quinta de Sao bento - Santa Oara - Lisboa), na fregue:sia da Ameixoeira, no concelho de 

Lisboa, requerido por Alextoma Venda e Administra~§o de Bens S.A., nos termos da Servidao 

Militar existe viabilidade para realiza~ao do projet•o de loteamento, por parte da 

Defesa Nacional. 

No entanto, informa-se que nos termos da Servidao r-1ilitar, o projeto final com memoria 

descritiva, implantac;:ao, cortes e alc;:ados devidamente cot:ados, incluindo altura maxima de 

edificac;:ao, devera ser remetido a Defesa Nacional para emissao de parecer final. 

Com os melhores cumprimentos, 

~~62 
10 de Ju\ho de 2018 
P~ro.Ftamalhortl!' 

0 Diretor-Geral 

Alberto ho 

Dlr~Ao-jeral de Recursos da Defesa Nacl<>nal 
Av. llha da Madeira, 1400·204 Lisboa, f>ORnJGAL 
TEL + 351 21 303 85 71 FAX + 351 21 302 7;1 21 
EMAIL dgrdn@delesa.pt www.portuRai.RO>'.pt 
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Ana Sofia Beleza (DMU/DLPE/DLU) 

De: Joao Marrana SRU.pt> 
Enviado: 20 de novembro de 2020 18:36 
Para: Joana Monteiro (DMU/DLPE/DLU) 
C<:: 
Ass unto: 

Claudia Mota (DMU/DLPE/DLU); Ana Sella Beleza (DMU/DLPE/DLU); Jose Laranj eira 
RE: Pedido de Parecer- Processo 18/URB/2018 -Quinta de Sao Bento 

AT£!11~0, Este email teve origem fora da CML. Nao clique em links ou abra anexos, a menos que reconh~a 
o remetente e saiba que o conteudo e seguro. 

Boa tarde Joana, 

Conforme solicitado e combinado em reuniao realizada ontem, dia 19-ll-2020, relativamente aos elementos 

disponibl lizados referentes a opera~ao de Loteamento para a Quinta de Siio Bento em Santa Clara, temos a referir o 

seguinte : 

• Confirma-se que a solu~ao agora apresentada integra a versao atual da Via Estruturante de Santa Clara e 

que se encontra a ser desenvolvida na Lisboa Ocidental SRU; 

• Nao e clara, quer ao nfvel das pe~as desenhadas quer ao nfvel da M.D. e aditamento a M .D. a 

disponibilidade I inten~ao de proceder ao acerto do limite do LotE! 7 (centro de i nspe~ao) per forma a 

salvaguardar uma largura de passeio constante (3 metros). De relembrar que esta altera~ao obriga a 

relocaliza~ao I reconstru~ao (parcial ou total) do espa~o reservado para RSU e outros servi~os <de apoio a 
atividade do centro de inspec;ao (ver fig. Abaixo). 



• Por ultimo no aditamento a M .D. e referido, no 12 paragrafo a seg;uir as alfneas, que 'e proposta da SRU 

passar o lagradouro para a ftente dos totes em 3m'. Tal nao corresponde a realidade pois o mer ito desta 

proposta e inteiramente do Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes e da Dilvisao de 

Loteamentos Urbanos e nao da SRU, pelo que se sugere a sua corre~ao . 

Caso seja necessaria alguma informac;ao e/ou esdarecimento adicional, encontramo-nos a disposic;ao. 

Obrigado 
Cumprimentos 
Joao Marrana 
Arquiteto 
Nudeo de Projeto 

lisboa Ocidental SRU- Sociedade de Reabilita~ao Urbana, EM SA 
Pra~ do Municipio, N.0 31 , 2" Piso. 1 100-365 Lisboa 
Tell.. +351 910 536 924 
Web: www.lisboaocidentalsru.pt 

T\1 
Lisboa Ocidental SRU- Sociedade de Reabilita~iio Urbana, EM SA 
Prat;a do MunicipiO N •31, 2" Piso. 1100-365 Us boa 

Ale do Sr. Arquitecto Joao Marrana 

Encontrando-se em apreciagao nesta Direcgao Municipal de Urbanismo urn pedido de Operagao de Loteamento para 
Quita de Sao Bento em Santa Clara, encarrega-me a Sra. Arq.a Joana Parcial Monteiro, Chefe de Loteamento Urbanos 
de solicitar a V. Excia. a emissao de parecer ao projecto, juntando para os devidos efeitos os elementos considerados 
necessaries para a apreciagao. 

Mantendo-nos disponiveis para qualquer esclarecimento adicional. 

Com os melhores cumprimentos 

Sofia Beleza 
Assjstente Tecnica- Secretariado 
Camara Municipal de llsboa 
Dife~ao Municipal de Urtlinisma 
Oep. Lk-l!.nclamentotle Profect_o.s E..!itrutur<~ntas 
OrVJsao LoteamPntos Urb:ano5 
C.a.rnpo Gtande, n..(o 25 Jl749~09:g U~BOA 
T goral(-351)2!7 l17989 258 

W'l.vw.cm-1 sboa.pt ~!:.!!~~~ 
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De: aaudia Mota (DMU/DLPE/DLU) 
Enviada: 16 de novembro de 2020 15:22 
Para: Ana Sofia Beleza (DMU/DLPE/DLU) 
Cc: Joana Monteiro (DMU/DLPE/DLU) 
Assunto: Jun~ao de Elementos- Processo 18/URB/2018 

Sofia, boa tarde, 

Seguem anexo elementos novos do proc . 18 - urb-2018 para providenciarmos consulta 
A DGEP e a SRU. 

Obrigada beijinhos 

Mota 

Cilmara Municipal de lisboa 
Dire~ao Municipal de u rbanismo 
Departamento de Projectos Estruturantes 
Dlvisao Loteamentos Urbanos 
Campo Grande, n.!1 25 1 1749-099 US BOA 
T. geral (+351) 217 988 000 +351} 217 988916 
www.cm-Jisboa.pt I cm-lisboa . t 

3 



Camara Municipal de Lisboa 
Dlte~iio Municipal de Urbantsmo 

Departamento de U0011ciameoto de Projetas Estruturantes 
Divislio de Loleamentos U rba nos 

Ex.mo Director do Departamento de Projetos Estruturantes, 
Arq. Eduardo Campelo, 

Quinta de Sao Bento 
Processo n.•18JURB/2018 

23 de dezembro de 2020 

1. A presente pretensao constitui um pedido de licenciamento de ope~rar;ao de loteamento com obras de 
urbanizar;ao a realizar nos terrenos sitos na Quinta de Sao Bento, junto da Rua Luis Oliveira Guimaraes, 
Eixo Norte-Sui (IP7) e Calr;ada do Forte da Ameixoeira , na freguesia de Santa Clara. 

2. Conforme referido na presente informar;ao a area de terreno do loteamento apresenta 16.994m2, 
sendo proposta uma superficie de pavimento de 19.260m2, dos quais 13.463m2 para habita9ao (146 
fogos nos Lotes 1 a 5), 4.909m2 para residencia de estudantes (late 16), 220m2 para comercio {Late 3) e 
668m2 para servi90s {Late 7 existente). 

0 late 7 corresponde a um Centro de lnspecr;ao Tecnica de Vefculos {CITV), licenciado como obra de 
edifica9lio (1447/EDI/2014, 677/EDI/2017 e 2032/POL/2017) com Autoriza9ao de Utiliza9ao n. 0 500fUT
CMU2017, e os respectivos acessos viarios licenoiados como obra de urbanizar;ao (6/URB/2016), 
integrando a presente proposta de loteamento como um late e uma ocupa9lio de carcicter definitive. 

Em termos volumetrioos o CITV possui 2 pisos acima do solo e .as edifica96es dos restantes lotes 
apresentam 7, 9 e 11 pisos acima do solo e 3 e 4 pisos abaixo do solo. 

No que respeita as areas a integrar no dominic municipal sao cediidos um total de 12.032m2, sendo 
5.540m2 destinados a espar;:os verdes e de utiliza9lio colectiva e 6.49:2m2 afectos a arruamentos. 

3. Em 09.06.2010, e ap6s decisao de indeferimento de um pedido de licenciamento de operar;:ao de 
loteamento (processo n.0 7/URB/2006) que foi contestada atraves de uma ace;;ao em Tribunal, o Municipio 
de Lisboa celebrou um Protocolo oom a Alextoma oom vista a dE3fini9lio de alguns pressupostos a 
considerar numa futura operar;:ao de loteamento a realizar neste terreno, designadamente: 

{i) a defini9lio de urn indice de edificabilidade a autorizar para o loteamento de 1.2, suportado 
pela Revisao do PDM, em curso a data, au atraves de um Plano de Pormenor, aplicado na area 
qualificada como "Espalio Central e Residencial a Consolid;ar" , do qual resulta a superficie de 
pavimento de 19.260m2; 
(ii) a formaliza,.ao das areas de cedencia ao dominio municipal destinadas a infraestruturas 
viarias ja executadas, a que corresponde o acesso a urbanizar;:ao da "Quinta Sao Joao Baptista", 
com 1.221 ,37m2, e uma zona do Eixo Via rio Fundamental Norte-Sui, com 850m2; 
(i ii) a programar;:ao da oedencia ao dominio municipal de aretas destinadas a implementar;:ao da 
Via Estruturante prevista na UOPG1 -Norte e espar;os verdes, equipamentos e estacionamento; 
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Camara Municipal de Lisboa 
Dlte~iio Municipal de Urbantsmo 

Departamento de U0011ciameoto de Projetas Estruturantes 
Divislio de Loleamentos U rba nos 

4, 0 projec1o de loleamento apresentado em 2018 foi objecto de div<ersas solu¢es devido ao interesse 
em consolidar um desenho urbano compativel como futuro desenvolvimento dos terrenos, a norte, e que 
integrasse a Via Estruturante de Santa Clara, cujo anteprojecto, em desenvolvimento inicialmente pelos 
servi~s municipais e agora pela SRU, apenas recentemente foi estabilizado. 

As diversas informa96es tecnicas, respectivos despactnos, e pareceres dos servi~s municipals, conduem 
pela conformidade do projecto de loteamento com o Plano Director Municipal de Lisboa, a sua devida 
articulac;8o com o projecto da Via Estruturante de Santa Clara e, que se enquadra genericamente com a 
estrategia Operac;:ao de Reabi lila'<ao Urbana de Santa Clara. 

As entidades extemas consuHadas emiliram pareceres de aprovac;:ao, designadamenle as lnfraestruturas 
de Portugal, a ANAC, que condiciona todos os elementos da construc;:ao a nao ultrapassagem da cola 
145 m, e, a Defesa Nacional que pretende emitir par·ecer aos projectos mais completes (remetendcrse 
como condic;ao para a fase da ed ifica9ao). 

5. Sera no entanto de relembrar os enquadramentos urbanisticos que sustentam a presente proposta de 
operacao de loteamento: 

De acordo com a Memoria Descritiva dos 16.994m2 de area de terrene, 16.050m2 estao abrangidos na 
qualificac;ao de "Espa~ Central e Residencial a Consolidar", e 944m2 qualificados como "Espa~s 
Verdes de Enquadramento Consolidado' (Zona de Protecc;ao do Eixo !Norte-Sui). 

As edificar;:Oes estao previstas apenas na area qualificada como Espar;o Central e Residencial a 
Consolidar, pelo que OS parametres urbanisticos foram aferidos allendendo a area de terrenos com 
16.050m2; 

a) Foi considerado viavel que a operac;ao de loteamento ficasse dispensada da previa delimitac;ao de 
unidade de execuc;ao por enquadramento na alinea c), n.0 5 do artigo 58.0 do RPDM, considerando a 
contiguidade como o Espa90 Centrale Residencial- Trac;ado C, Consolidado; 

b) 0 indice de edificabilidade proposto correspornde a 1,2 (16.050m2 x 1.2 = 19.260m2), em 
conformidade como maximo previsto na aliena e) o no n.0 3 do artigo 150.0 do RPDM; 

c) No que respeita a diversidade de usos tern sido entendimenlo que as residencias de estudantes 
podem enquadrar-se no uso de habitac;ao residencial especial ou no uso de equipamento, nos termos dos 
conceitos do artigo 4.0 do RPDM, sendo o equipamento a utiliza9ao considerada na presente proposta, 
designadannente para verificac;ao do cumprimento da regra da diverskJade de usos con stante no n.0 4 do 
artigo 59.0 do RPDM- Habita<;:ao· (69,9%), servi90s e comercio (4,6%), equipamento (25,5%); 

d) Em termos do cumprimento da superficie vegetal ponderada, sao revistos os calculos atendendo ao 
acerto dos valores da proposta final e tendo por referencia a area de loteamento integrada em Espa~ 
Centrale Residencial a Consolidar, concluindo-se pelo cumprimento da allnea g), do n.0 3 do artigo 6.0 do 
RPDM; 

Aref de 9.558m2 
Area dos Lotes 4.962m2 + Cedencia para espa9os verdes 4.596m2 (5 .. 540m2- 944m2); 

Para metro A minima 0.3- 2.867 ,40m2, sendo propos to 4.596m2 
Pan'lmetro SVP minima 0.4- 3.823,20m2, sendo proposto = 5.198,40m2 = (A.4.596m2+0.6xB.1.004m2) 
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Camara Municipal de Lisboa 
Dlte~iio Municipal de Urbantsmo 

Departamento de U0011ciameoto de Projetas Estruturantes 
Divislio de Loleamentos U rba nos 

e) Relativamente ao cumprimento do Anexo XI, na materia de estacionamento publico, confirma-se que 
os 78 lugares de estacionamento publico programados na area dH interven<;ao sao suficientes para 
garantir a capita~o exigida {mlnimo de 591ugares e maximo de 871u~jares). 

Habitartao -13.463m2, minimo de 541ugares e maximo de 811ugares 
Servi<;os - 668m2, minimo de 3lugares e maximo de 4lugares 
Comercio- 220m2, minima e maJ<imo de 21ugares 

Na memoria descritiva, para efeitos deste calculo considerou-se o utso de equipamento como servi<;os 
(4.909m2), o que resultou em mais 181ugares. 
Contudo, tem sido entendido que· os usos de equipamento e hotelaria, nos termos do Anexo XI do RPDM, 
nao estao sujeitos a programartao de lugares de estacionamento publi1co. 
Nao obstante, considero o valor de 781ugares adequado para o programa de loteamento apresentado. 

f) Sobre a volumetria, tratando-se de urn Espa<;o a Consolidar admite-se a possibilidade do desenho 
urbano promover uma transi~o adequada com as volumetrias da envolvente, nos temnos da alinea c) do 
n.0 3, do artigo 60.0 do RPDM, desde que seja avaliado o seu impacto na silhueta da cidade; 

Conforme estudo de vistas apresentado, ao abrigo do artigo 17.0 do RPDM, par a interven~o estar 
abrangida por um ponto dominante do Forte da Ameixoeira, a novas e1dificay6es serao fundidas na malha 
existente, nao relevando obstrurtao de vistas, apenas se integrando nat paisagem urbana. 

As edificaQ5es existentes a sui apresentam 7 pisos, e pontualmente 9 pisos, acompanhado a proposta de 
loteamento esta volumetria, nas frentes urbanas a criar, alteando a edificartao na zona de proximidade ao 
Eixo Norte-Sui e na zona norte, onde sera desenvolvido novo desenho urbano no ambito da ORU. 
Considero a proposta adequada para o local que viabiliza a liberta<;ao de espa<;o publico no loteamento 
para programartao da Via Estruturante e de espartos verdes de utilizartao colectiva. 

Quer o estudo de vistas, quer as perspectivas que acompanham o projecto de loteamento devem ser 
actualizados com a ultima versao do projecto de loteamento, previam•ente ao procedimento de discussao 
publica. 

g) Em materia de cedencias pelos 19.260m2 de superficie de pavimento previstos no loteamen to -
incluindo os 668m2 do CITY ja existente, mas que nao foi sujeito a 10briga~o de cedencia aquando do 
respec~vo licenciamento, sendo por isso agora integrado - sao devidos nos termos do artigo 88.0 do 
RPDM, 9.630m2 de espa<;os verdes e de utiliza~o colectiva, se•ndo propostos areas verdes com 
5.540m2, e estando em falta 4.090m2, o que se considera justificado face a area de terrene 
compromelida com a programa<;ao da Via Estruturante de Santa Clara, que inclui uma ciclovia; 

Nos termos do Protocolo celebrado entre o Municipio de Lisboa e a Alextoma foi autorizado pelo 
requerente a ocupa<;ao de areas integradas na rede viaria, que sao agora concretizadas e formalizadas 
no ambito dlo presente loteamento como cedencias ao dominio publiC<) municipal, nomeadamente na Rua 
Luis de Oliveira de Guimaraes (1.221 ,37m2) e no Eixo Norte-Sui {850m2). Estas areas integram os 
6.492m2 de areas de cedencia para arruamentos previstas na operaQfiO de loteamento; 

Efectuado o calculo da Compensa~o Urbanistica pela dispensa da c:edencia de 4.090m2, considerando 
que o Factor F aplicavel sera de 0.1 , nos termos da Deliberartao n.0 7N2015, de 2.4.2015, por a opera~o 
urbanistica se localizar em Area Abrangida por Opera~o de Reabilita~o Urbana Sistematica de Santa 
Clara, conclui-se pela necessidade de serem compensados em numerario 146.695,21€/ 35,86€Jm2 
(calculo em anexo); 
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Na memoria descritiva refere-se que, conforme email da Divisao de Opera96es Patrimoniais da DMGP, a 
diferenl(a da area de cedencia que estaria sujeita a compensa~:ao urbanistica seria aceite como 
compensaG8o ao requerente, pelo facto de nao exercer os direitos; de i ndemniza~o transmitidos na 
notifica~o n.0 818/DMGP/CMU2019, apurados em 2.037.000€, optando por uma situa~o de acordo 
amigavel; 

Esta situaif<lo deve ser aferida com a DMGP, nao obstante, a solu9<]io da expropria~o implicaria que o 
requerente abdicasse dos direitos de edificabilida:de que decorrem d.a aplica~ao do indice de 
edificabilidade ao terrene expropriado, o que nao acontece com o projecto de loteamento apresentado 
que considera a totalidade da area para o efeito. 

Saliento que o protocolo celebrado nao justificaria a aprova~o da opera~o de loteamento com o indice 
de edificabilidade de 1.2 caso este nao estivesse conforme o PDML, o que se verificara se o terreno da 
Via Estruturante nao for incluido na area a lotear. 

6. Em relac;:ao ao desenho urbana e na sequencia das ultimas informa~o tecnicas elaboradas sabre os 
mais recentes pareceres dos servic;os municipais, sera de referir: 

(i) 0 PT localizado junto do lote 1 devera ser integrado dentro da edificayao; 
(ii) Conforme referido pela SRU, de forma a viabilizar urn pa,sseio de 3m na Via Estruturante, a 
zona tecnica do Centro de lnspec~6es devera ser relocalizada, tendo o requerente demonstrado 
total disponibilidade para o efeito, conforme contacto realizadt:>; 
(iii) Nos lotes 1, 2 e 3 a zona com 2m a tardoz, sem pisos abaixo do solo, devera integrar a area 
verde de cedencia ao municipio, nao tendo esta altera~o qu:alquer i nterferencia com os calculos 
da SVP. 

7. Em conclusao sera de referir que: 

a) Estao verificados os pressupostos da opera~ao de loteamento estabelecidos no Protocolo celebrado 
em 09.06.2010, no que respeita ao cumprimento do indice de edificabilidade de 1.2, formalizal(ao da 
cedencias das areas ocupadas com infraestruturas viarias e previsi3o da Via Estruturantes, ciclovia e 
areas destinadas a espa~os verdes- nos considerandos ha urn refen3ncia ao cumprimento de urn indice 
de permeabilidade de 0.3 por parte do operayao de loteamento, que nao foi concretizada na Revisao do 
PDM, sendo substituida pelo conceito de superficie vegetal pondtarada, com a qual a proposta se 
conforma; 

b) Em caso de concordancia com os pressupostos de enquadramento da proposta no PDML, entendo 
que o projecto de loteamento se encontra em condiQ(ies de ser submetido a discussao publica, devendo 
para o efeito ser entregue estudo de vistas actualizado com a pre~>ente soluyao de desenho urbana, 
acompanhado de simulayao tridimensional e corrigndas as pe!fas desenlhadas para integra~ao dos 
aspectos referidos no ponto 6; 

c) Havera de aferir com a DOPIDMGP a questao colocada sob,re a dispensa do pagamento da 
compensaG8o em numerario por o requerente ter prescindindo dos direitos indemnizat6rios da 
exproprial(£io do terre no para execu~o da Via Estruturante de Santa Clara; 
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d) Estando definida e compatibilizada a presente proposta de loteamento com o anteprojecto da Via 
Estruturante de Santa Clara, em actual acompanhamento pela SRU, prop6e-se que seja dado 
conhecimento dos projectos por especialidade ao requerente, para que desenvolva os projectos de obras 
de urbanizar;:ao em conformidade, podendo ser equacionada outra solur;:ao quanta a realizar;:ao da obra, 
caso o municipio pretenda avam;ar com a execur;:ao deste arruamento previamente a concretizar;:ao do 
loteamento. 

Remeto o ass unto a considerar;:ao superior 

.-:1 CA.RTAO DE CIDAOAO .:II •••• 

Chefe da Divisao de loteamentos Urbanos 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBO.A 

DIREq:Ao MUNICIPAL DE URBANISMO 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAM EN TO 0£ PROJECTOS ESTR!JTURA TES 

18/URB/2018 

Para Directora Municipal da DMU, Dr.~ Rosalia Rutsso 

1. Sublinhe-se a importancia que este processo de loteamento possui, no quadro da estrategia de 

desenvolvimento urbane de toda a area entre a Ameixoeira e as Galinheiras, pela abertura de um 

tro~o da futura Via Estruturante de Santa Clara, permitindo finalmente, deixar de 

obrigatoriamente utilizar o nucleo antigo da Ameixoeira, 1com ruas muito estreitas e sem 

condi~oes de utiliza~ao pedonal, para aceder ao territ6rio mais a norte, das Galinheiras. 

2. Ap6s a apresenta~ao dos 'Uitimos elementos desenhados, ,em resultado da articula~ao como 

Departamento de Espac;o Publico e a equipa projectista da SRU, encarregue da elaborac;ao do 

projecto da Via Estruturante de Santa Clara e, conforme informac;ao tecnica e despacho da 

senhora Chefe de Divisao da DLU, Arqt~ Joana Pardal Monteiro, considero que a proposta esta em 

condic;oes de ser submetida a discussao publica. 

3. Ja depois do despacho da Arqt~ Joana Pardal Monteiro, a e:ntidade requerente entregou mais 

elementos, ao nfvel da simulac;ao tridimensional, que acre:scenta mais informac;ao mas que 

contudo, nao tern as tfpicas fotomontagens que simulam a realidade futura, o que coloco a 
considerac;ao se devem ser solicitadas, para efeito da discussao publica. 

4. Des aspectos apontados no ponte 6. do referldo despacho, ,considero igualmente que poderao 

ser melhorados, pelo que, havendo disponibilidade para <J efeito, deverao constar ja des 

elementos a submeter a discussao publica. 

5. Neste quadro, proponho simultaneamente, solicitar os elementos corrigidos da proposta, 

eventualmente as fotomontagens e providenciar os procedimentos para o infcio do perfodo de 

d iscussao IPliblica. 

0 Diretor de Departamento, 

Eduardo Campe/o 

21/01/2021 

Campo Grande, nQ 25 - 32 B 
1749-099 Lisboa 

Telef. 217989069 / 217989071 
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Data Tecnico 
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Data recep~o: 02-<l7-2018 

Estado: Em aprecia~o 

Tipo Sentido 

Parecer A Considera~o Superior 

Procedimento: Licen~ 

Op. Urbanlstica: 0pera9(ies de Loteamento 

Conclusoes 
Ex.rno Sr. Dir'iltor co D<ilP<'rl<'rn'illlto Q'il !.ioonci<~m'ilnto de Proj'i!r;to~ 
Estruturantes, Arq. Eduando Campelo, 1. Concordo genericamente com 
as conclus6es da presente informa<;ao tecnica , com exce~o para a 
necessidade de previa delimitac;ao de unidade de execucao por 
entender que, em face da contiguidade como Espa<;o Central e 
Residencial1. trac;ado C consolidado, a opera~o de loteamento pode 
fica r dispensada da mesma, por enquadramento na allnea c) do regime 
excepcional previsto no n.• 5, do artigo 58.• do regulamento do PDM. 
decisao que deve ser conftrmar com o Departamento de Planeamento. 
2. Nao obstante, ur~e ~arantir um desenho urbano que intesre a via 
estruturante de Santa Clara com o perfil solicitado pelo DEUIDEP, e 
que esteja devidamente articulado com as propostas de ocupac;:ao 
resultantes da requalificac;ao da AUGI da Quinta da Mourisca e com as 
altimetrias das edificac;aes do espac;o consolidado; No sentido de dar 
alguma orienta~ao ao requerente proponho a realiza~o de reuniao 
com o Departamen1o de Planeamento para conhecer os objectives 
estnuturantes da ORU de Santa Clara e a ocupa~o urbana em estudo 
para estes terrenos; No Ambito da referida reunilio devera ainda ser 
abordada a questao das areas de ced!ncia, designadamente. quer a 
dispensa da previsao de equipamentos publicos, quer a aceita98o dos 
espac;os verdes a ceder ao domlnlo publico, a contabi lizar para efeitos 
dos parAmetres do artigo 88. o do Regulamento do PDM. 3. De 
acrescentar que, pese embcra se verifique que a edifica<;ao do Lote 6 
nao se encontra abrangida na qualifica~o de espac;o verde de 
enquadramento de infraestruturas vi arias, sera desejavel que tambem 
o Iota definido nao se sobreponha. de forma a nao condicionar a 
intenc;ao do PDM de revestir estas areas com vegeta~o. 4. Reitero 
ainda o entendimento presente na informa<;ao, relativamente ao 
parecer da Direc~o-Geral de Recursos da Defesa Nacional . ou seja , 
com a necessidade de submeter a novo parecer apenas os projectos 
de edificacao resultantes do loteamento, fase em que havera a 
inforrna<;ao pormenorizada solicitada: 5. Na planta de cedencias devera 
ser indicada a area a ceder na presente operac;ao de loteamento que 
visam concretizar e formalizar o previsto no protocolo celebrado. 
Coloco o assunto a considera~o superior, propondo que, desde ja. 
seja dado conhecimento a entidade requerente das informacoes e 
despachos elabcrados sobre a proposta. 

( .. . )7. Em conclusao sera de referir que:a) Estao verificados os 
pressupostos da opera~o de loteamento estabelecidos no Protocolo 
celebrado em 09.06.2010, no que respeita ao cumprimento do indice 
de edificabilidade de 1.2, forrnaliza~o da cedencias das areas 
ocupadas com infraestruturas viarias e previsao da Via Estruturantes, 
ciclovia e areas destinadas a espac;os verdes l. nos considerandos M 
um referend a ao cumprimento de um indice de permeabilidade de 0.3 
por parte do operar;lio de loteamento, que nao foi concretizada na 
Revisiio do PDM, sendo substituida pelo conceito de superficie vegetal 
ponderada, com a qual a proposta se conforma;b) Em caso de 
concordancia com os pressupostos de enquadramento da proposta no 



23-12-2020 DMURB_DepLPE_DivLU-Joana Monteiro (DMU/DLPE/DLU) 

21-01-2021 DMURB_DepLPE-Eduardo Campelo (DMU/DLPE) 

13-03-2021 DMURB-Rosalia Russo (DMU) 

Parecer A Considera~o Superior 

Parecer A Consldera~o Superior 

Parecer Aprova~o 

PDML, entendo que o projecto de loteamento se encontra em 
condii;Oes de ser submetido a discussao publica. devendo para o efeito 
ser entregue estudo de vistas actualizado com a presente solu~o de 
desenho urbana, acompanhado de simula~o tridimensional e 
corrigidas as pe~s desenhadas para integra~ao dos aspectos 
referidos no ponto 6;c) Havera de aferir com a DOP/DMGP a questao 
colocada sabre a dispensa do pagamento da compensacao em 
numerario por o requerente ter prescindindo dos dire~os 
indemnizat6rios da expropriacao do terrene para execu~o da Via 
Estruturante de Santa Clara;d) Estando definida e compatibilizada a 
presente proposta de loteamento como anteprojecto da Via 
Estruturante de Santa Clara, em actual acompanhamento pela SRU, 
propOe-se que seja dado conhecimento dos projectos por 
especialidade ao requerente, para que desenvolva os projectos de 
obras de urbanizat;ao em conformidade, podendo ser equacionada 
outra solu~o quanto a realiza~o da obra, caso o municipio pretenda 
avancar com a execu~o deste arruamento previamente a 
concretiza~o do loteamento. Remeto o assunto ~ considera~o 
superior despacho Digitalizado 
Para Directora Municipal da DMU, Dr.• Rosalia Russo. 1. Sublinhe-se a 
importAncia que este processo de loteamento possui, no quadro da 
estrategia de desenvolvimento urbano de toda a area entre a 
Ameixoeira e as Galinheiras. pela abertura de um troco da futura Via 
Estruturante de Santa Clara, permitindo finalmente, delxar de 
obrigatoriamente utilizar o nucleo antigo da Ameixoeira. com ruas multo 
estreitas e sem condi¢es de utilizayao pedonal, para aceder ao 
terrlt6rio mais a norte, das Galinheiras. 2. Ap6s a apresenta~o dos 
Ultlmos elementos desenhados, em resultado da articula~o como 
Departamento de Espaco Publico e a equipa projectista da SRU, 
encarregue da elaboracao do projecto da Via Estruturante de Santa 
Clara e, conforme lnformacM tecnlca e despacho da senhora Chefe de 
Divisao da DLU, Arqt' Joana Pardal Monteiro, consldero que a 
proposta esta em condi¢es de ser submetlda a dlscussao publica. 3. 
Ja depols do despacho da Arqt' Joana Pardal Monteiro, a entldade 
requerente entregou mais elementos, ao nlvel da slmula~o 
tridimensional, que acrescenta mais lnformacao mas que contudo, nao 
lem as tipicas fotomontagens que simulam a realidade future, o que 
coloco a considera<;;iio se devem ser solicitadas, para efeilo da 
discussao publica. 4. Dos aspectos apontados no ponte 6. do referido 
despacho, considero igualmente que poderao ser melhorados, pelo 
que, havendo disponibilidade para o efeito, deveriio constar ja dos 
elementos a submeter a discussiio publica. 5. Neste quadro, proponho 
simultaneamente, solicitar os elementos corrigidos da proposta , 
eventual mente as fotomontagens e providenciar os procedimentos para 
o infcio do perfodo de discussao publica. 

Exmo. Senhor Vereador Ricardo Veludo Concordo como teor da 
informa~o e dos despachos que antecedem, da Sra. Arq. Joana 
Monteiro e do Sr. Arq. Eduardo Campelo, estando a operayao de 
acordo com os parametres urbanlstlcos apllcaveis e com o 
convencionado no Protocolo celebrado entre as partes. Em materia de 
cedllncias, alem de parcelas ja transmitidas anteriormente para 
infraestruturas viMas (e a que alude o referido Protocolo), sao cedidas 
outras areas que permitem viabi lizar um troco da Via Estruturante de 
Santa Clara. Quante a cedtrmcias para espacos verdes e 
equipamentos, previstas no artigo 88.0 do PDML, do total de 9.630m2 
exigfveis, e cedida uma area com 5.540m2 para espaco verdes, pelo 
que esta em !alta a cedencia de 4.090m2. Proponho que se aceite a 
dlspensa da cedencfa, por causa de a area dlsponivel para constru<fi!O 
ja ter sido limitada pela cedencia de area para a Via Estruturante de 



Consufia a Enlidades 

Entidade Consultada 
Anac - Autoridade Nacional da Aviacao Civil 
Direcao Geral de Recursos da Defesa Nacional 
Divisii.o de Gestao de Projectos de Espa~o Publico 
Sru- Oriental - Sociedade de Reabilitavao Urbana 

Tipo Data Consulta 
Extern a 02-07-201 8 
Extema 02-07-201 8 
lntema CML 17-1 1-2020 
Extern a 17-11-2020 

Paracer 
Favoravel 
Condidonado 
Favoravel 
Condicionado 

Santa Clara , mas com a condiel!o de ser paga a compensa~i!io 
liquidada no valor de 146 695,21 E. 0 pagamento da compensa~ao por 
nao serem cedidas areas para espa~s verdes ou equipamentos e 
obriga!6ria e a sua dispensa, solicitada pela requerente , no ambito da 
memoria descritiva, nao encontra qualquer fundamento no quadro 
desta operacao, nomeadamente nao pode ser fundamentada em 
cedi:mcias para infraestruturas, ate porque estas nao impediram que 
fosse alcan~do o fndice de edificabilidade maximo aplicavel a lodo o 
terreno da requerenle. Nesles termos, proponho a submissao da 
proposta a discussao publica, devendo a requerente apresentar 
fotomontagens e as corre~6es dos aspetos referidos no ponto 6 do 
despacho da Sra. Arq . Joana Monteiro, antes do seu infdo. 

Data Resposta Utllizador Resposta 
31-07-2018 Ana Beca (DMU/OPE/DLU) 
20-07-2018 
02-12-2020 Joana Monteiro (DMU/DLPEIDLU) 
20-11-2020 Joana Monteiro (DMUIDLPEIDLU) 


