
lnforma!(ao 
N.0 43468/INF/DPR/GESTURBE/2018 

Assunto: Operagoes de Loteamento 

Processo n.0 18/URB/2018 

Camara Munic::ipal de Lisboa 
Dire~ao Municipal de Urbanismo 

Departamento de Fleabilitagao Urbana 
Divisao de Programas de Reab ilita~ao 

Data 
10-09-2018 

Requerente: Alextoma Venda e Administragao de Bens SA 

Local: Quinta de Sao Bento,s/n 

Freguesia: Santa Clara 

A Chefe DPR, 

A Divisao de Loteamentos Urbanos solicitou ao Departamento de 
Planeamento que se pronunciasse sobre a adequabilidade do pedido de 
operagao de loteamento da Quinta de Sao Bento na Ameixoeira, realizado 
por ALEXTOMA, Venda e Administragao de Bens, SA, relativamente a 
Operagao de Reabilitagao Urbana (ORU) de Santa Clara, publicada na 2.a 
serie do Diario de Republica atraves do Aviso n.0 5873/2018, de 3 de maio. 
No pedido de parecer da Divisao de Loteamentos Urbanos e referido que a 
aprovagao e publicagao da Area de Reabilitagao Urbana (ARU) de Santa 
Clara constitui uma servidao administrativa, solicitando, por essa razao, a 
emissao de parecer ao abrigo do artigo 13.0 do Regime Juridico da 
Urbanizagao e da Edificagao. 

0 Departamento de Planeamento, considerando que a delimitayao da ARU 
de Santa Clara e desenvolvimento da respetiva ORU foram coordenados 
pela Divisao de Reabilitagao Urbana, enviou o respetivo pedido a esta 
unidade orgfmica. 

Face ao exposto, considera-se de referir, em primeiro Iugar, que a 
delimitagao da ARU de Santa Clara e a aprovagao da respetiva operayao 
sistematica nao constituem uma servidao administrativa. Nao obstante, a 
aprovagao de uma ORU sistematica constitui causa de utilidade publica para 
efeitos da expropriayao ou da venda foryada dos im6veis existentes na area 
abrangida, bern como da constituigao sobre os rnesmos das servidoes, 
necessarias a execugao da operagao de reabilitagao urbana. 

Assim, e ainda porque esta unidade organica nao constitui uma entidade 
externa ao Municipio, consideramos que nao faz sentido que esta pronuncia 
se realize ao abrigo do artigo 13.0 do Regime Juridico da Urbanizagao e da 
Edificagao (RJUE). 

A ORU de Santa Clara e o conjunto articulado de intervengoes que, de uma 
forma integrada, visam a reabilitagao urbana da respetiva ARU, envolvendo 
a reabilitagao do edificado e a qualificagao das infraestruturas, dos 
equipamentos, dos espagos verdes e urbanos de utilizagao coletiva, tendo 
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associado urn programa de investimento publico. 0 documento que a 
enquadra e urn Programa Estrategico de Reabilitagao Urbana. 

Ap6s a analise da operagao de loteamento em causa, exclusivamente, 
quanto a sua adequabilidade a ORU de Santa Clara, considera-se, 
genericamente, que esta se enquadra na estrategia definida por aquele 
instrumento. 

No entanto, atendendo a que a ORU Santa Clara preve que a area de 
intervengao da operagao de loteamento em causa seja atravessada pela 
Via Estruturante de Santa Clara, premissa que se encontra acautelada no 
desenho urbano proposto pela operagao de loteamento, e atendendo, 
ainda, a que os elementos desenhados que acompanham a ORU de Santa 
Clara, pela sua natureza, nao dispoem do rigor cartografico necessario a 
verificagao da coincidencia da proposta em causa com a via prevista na 
ORU, considera-se que sera de solicitar parecer a Divisao de Gestao de 
Projeto e Espayo Publico, unidade orgfmica responsavel pelo 
acompanhamento do projeto da referida via. 

O(A) Tecnico(a) 

(Rita Caetano (DMU/DRU/DPR)) 
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N.0 35712/INF/DMURB_DepEP _DivGPEP/GESTURBE/2020 
Data 
21-08-2020 

Assunto: Parecer DGPEP- Processo 18/URB/2018- Quinta de Sao Bento 

Processo n.0 18/URB/2018 

Requerente: Alextoma Venda e Administracao de Bens S.A. 

Local: Quinta de sao Bento 

Freguesia: Santa Clara 

Na sequencia do parecer prestado pelos nossos :servigos, a 08-01-2020, 
constante na informayao n.0 

1096/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 peyas escritas e desenhadas, enviadas pela Divisao de 
Loteamentos Urbanos. 

Da analise as pegas enviadas, cumpre, no ambito das nossas competencias, 
informar o seguinte: 

De acordo com o Manual de Espago Publico, Lisboa: o Desenho da Rua, 
" ... o desenho dos espagos de circulayao pedonal devera sempre en tender o 
peao como o utente primordial da cidade e procurar as melhores e mais 
apraziveis solugoes para a sua deslocagao em meio urbano." 

Esta proposta devera assegurar que todos os espagos de circulayao pedonal 
contemplem as dimensoes necessarias, cumprindo com todas as normas 
tecnicas exigidas, sejam integrados numa rede continua e coerente e sejam 
localizados de acordo com a linha de desejo do pei3o, proporcionando uma 
circulagao pedonal acessivel , segura, confortavel , continua e linear. 

Oeste modo, sugere-se que sejam consideradas neste projeto as seguintes 
situagoes: 

a) A criagao de atravessamentos pedonais, que, garantindo todas as 
quest6es de seguranya e conforto dos utentes, facilitem a circulagao pedonal 
entre os dois lados do passeio da rua Luis Oliveira C3uimaraes, junto ao lote 
1 e entre os passeios do espago verde AV2 e do lote 7; 
b) Assegurar a ligagao pedonal entre o passeio proposto e o passeio 
existente, na rua Luis Oliveira Guimaraes, junto ao lote 1, considerando em 
ambos as dimensoes necessarias; 
c) 0 alargamento da ligagao pedonal entre o passeio proposto, junto ao lote 
4, e o Impasse A. 
d) Melhoramento da situayao de estreitamento identificada ao Iongo do 
passeio junto ao lote 7; 
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e) Alinhamento da passadeira junto ao lote 7, de acordo com a linha de 
desejo do peao; 
f) Os espagos verdes apresentados deverao ser mais pormenorizados, 
assegurando que a estrutura arb6rea seja ordenada e coerente, devendo 
tambem ser apresentados todos os corredores pedonais e a respetiva 
localizagao de mobiliario urbano. 
g) lndicagao da localizagao prevista para mobiliario e equipamentos 
urbanos, compreendendo todos os equipamentos instalados no espago 
publico com fungoes de suporte as atividades ali desenvolvidas, incluindo 
recreio, lazer, circulagao ou estadia. A instalagao dos diferentes tipos de 
mobiliario urbano nao pode, em qualquer caso, comprometer a salvaguarda 
dos percursos acessiveis necessaries a circulagao e acessibilidade as 
diferentes areas do espago publico, aos equipamentos e aos edificios, nem 
criar quaisquer obstaculos a livre circulagao de qUialquer peao, incluindo 
peoes com mobilidade condicionada. 
h) Eliminagao dos lugares de estacionamento necessaries para que sejam 
asseguradas distfmcias minimas de 7,50m, entre o final da zona de 
estacionamento e o inicio da marca rodoviaria de passagem para peoes, 
medida no sentido de aproximagao dos veiculos. Destaca-se o Iugar 65, 
junto ao lote 6, que nao salvaguarda esta medida de seguranga; 
i) Utilizagao de pavimento em cubos de granito nos lugares de 
estacionamento; 
j) A criagao de uma zona pedonal de apoio aos utilizadores dos lugares de 
estacionamento, no impasse junto ao lote 7; 
k) A eliminagao de espagos verdes com larguras exiguas. Destaca-se parte 
do espago verde junto ao lote 7; 
I) Aumento da dimensao dos lugares de estacionamento longitudinais dos 
extremes para 5,5m; 
m) ldentificagao dos lugares de estacionamento para as pessoas com 
mobilidade condicionada, de acordo com a programagao estabelecida para 
os projetos de espago publico; 
n) lmplantagao das arvores num dos extremes das caldeiras, junto aos 
lugares de estacionamento, de forma a assegurar o desfasamento das 
mesmas com a abertura de porta dos veiculos; 
o) Marcagao das barras de paragem em todas as passadeiras; 
p) Marcagao da sinalizagao horizontal (efeito xadrez) nas rampas da rua 
Armando Ferreira; 
q) Colocagao de caldeiras quadradas e encostada:s ao lancil canteiro do 
espago verde AV2 das arvores do passeio da rua Armando Ferreira; 
r) Colocagao das caldeiras das arvores, do separador central, encostadas 
aos respetivos lancis da via Estruturante; 
s) Redesenho de barras de paragem horizontais colocadas na via 
Estruturante; 
t) Entrega de perfis dos arruamentos para uma analise mais detalhada as 
inclinagoes propostas para os passeios; 
u) Retificagao da situagao de incoerencia identificada na Planta Sintese da 
Operagao de Loteamento (Des. 04) entre a cotagem apresentada na via 
Estruturante e a respetiva correspondencia a medigao em desenho. As 
dimensoes das vias devem assegurar que estejarn cumpridas todas as 
normas tecnicas de seguranga rodoviaria; 
v) Utilizagao de pavimentos que reforcem o carater pedonal dos 
arruamentos sobrelevados e sem saida; 
w) T odos os revestimentos deverao ser adequado:s ao tipo de tratego e 
cargas a que irao estar sujeitos; 
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T odas as situag6es apresentadas no ambito da mobilidade deverao ser alvo 
de analise pela Diregao Municipal de Mobilidade. 

Nestes termos, salvo outro entendimento, considera-se de emitir parecer 
desfavoravel, condicionado a entrega de elementos graficos ajustados as 
indicagoes tecnicas mencionadas na presente informagao, devendo ter em 
considerayao as orientagoes do Manual de Espago Publico - "Lisboa: 0 
desenho da rua", publicado na pagina da Camara Municipal de Lisboa, 
devendo ser cumpridas todas as normas tecnic:as para melhoria da 
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada, do DL 163/2006 
de 8 de Agosto e todos os regulamentos aplicaveis em vigor. 

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

A consideragao superior, 

(Ana Teixeira (DMU/DEP/DGPEF,) 

(Helder Gaspar (DMU/DEP/DGPEF))) 
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N.0 49330/INF/DMURB_DepEP _DivGPEP/GESTURBE/2020 
Data 
24-11-2020 

Assunto: Opera~es de Loteamento 

Processo n.0 18/URB/2018 

Requerente: Alextoma Venda e Administracao de Bens S.A. 
Local: Quinta de sao Bento,s/n 

Freguesia: Santa Clara 

Na sequencia do parecer prestado pelos nossos servictos, a 21 de Agosto de 
202, constante na informactao 
35712/INF/DMURB_DepEP _DivGPEP/GESTURBE/2!020, e solicitado a 
emissao de parecer ao projeto de Loteamento da Quinta de Sao Bento, 
Santa Clara, da ultima soluctao apresentada do processo 18/URB/2018, 
atraves das pectas escritas e desenhadas, enviiadas pela Divisao de 
Loteamentos Urbanos. 

Nas pectas desenhadas apresentadas foi definido o limite da area de 
intervenctao das obras integradas na Via Estruturante, de Santa Clara. 

Da analise as pectas enviadas, tendo em conta os pontos apresentados no 
parecer anterior e o novo limite das obras de urbanizactao do loteamento, 
cumpre, no ambito das nossas competencias, informar o seguinte: 

a)Foi considerado o atravessamento pedonal entre IDS dois lados do passeio 
da rua Luis Oliveira Guimaraes, junto ao lote 1 e entre os passeios do 
espacto verde AV2 e do lote 7. 

b)Foi assegurada a ligactao pedonal entre o passeio proposto e o passeio 
existente, na rua Luis Oliveira Guimaraes, junto ao lote 1. 
c)Foi alargada a ligactao pedonal junto ao lote 4 eo Impasse A. 
d)Esta previsto o alargamento/melhoria da situactao de estreitamento 

pedonal junto ao lote 7. lsto e, foi esclarecido no Aditamento a Memoria 
Descritiva que "a situactao de estreitamento do pas:seio junto ao lote 7 fica 
registada em planta, e podera ser integrada nas obras de execuctao da Via 
Estruturante, sendo no entanto necessaria a verificactao da sua viabilidade 
junto as entidades licenciadoras das infraestruturas afectadas, dado que e 
precisamente nesse local onde estao as entradas de abastecimento de 
energia electrica, telecomunicactoes e agua. sendo tambem necessaria 
comunicar ao IMT qualquer alteractao nesse late." 
e)Foi criada uma zona de coexistencia junto a10 late 7, eliminando a 

passagem de peoes. 
nos espaCfOS verdes irao ser pormenorizados em fase de Projeto de 

Execuctao 
g)Nao foram apresentadas as localizactoes do mobiliario e equipamentos 

urbanos serao apresentados em Projeto de Execuctao. 
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h)Os materiais e soluc;oes de revestimentos serao apresentados em fase 
de Projeto de Execuc;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 parecer 
favoravel a esta fase do projeto, condicionado ao envio, posteriormente do 
projeto de execuc;ao. 

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

A considerac;ao superior, 

A Tecnica 

---
(Ana Almeida Teixeira (DMU/DEP/DGPEP)) 
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N.0 1096/INF/DMURB_DepEP _DivGPEP/GESTURBE/2020 
Data 
08-01-2020 

Assunto: Operay6es de Loteamento 

Processo n.0 18/URB/2018 

Requerente: Alextoma Venda e Administracao de Bens S.A. 

Local: Quinta de sao Bento,s/n 

Freguesia: Santa Clara 

Atraves do presente processo (p.p), como n.0 18/Uf~B/2018, referente a urn 
pedido de Licenciamento de Obras de Urbanizagao, que se encontra, na 
presente data, em apreciagao, conforme informagao indicada no Sistema de 
Gestao Urbana de Lisboa, e solicitada emissao de parecer relativamente a 
proposta de arranjos exteriores para as areas de cedencia para Espayo 
Publico. 

Em analise: 

Da analise ao desenho proposto para arranjos exteriores, que compoe o p.p., 
constante no Sistema de Gestao Urbana de Lisboa, cumpre informar o 
seguinte: 

a) Foi identificado nos perfis apresentados uma 
sobrelevayao/diferenya de cota entre as zonas de caves em relagao ao 
espago publico. Devera ser assegurado que todos os acessos aos edificios 
propostos sejam de nivel com os passeios, de forma a garantir a 
acessibilidade e mobilidade universal e nao provocando desniveis com a 
envolvente. De forma a demonstrar esta situagao, sugere-se a apresentagao 
de novos cortes, principalmente pelas entradas dos edificios; 
b) Foram identificadas zonas verdes no acesso aos edificios. 
Esta situagao devera ser retificada, uma vez que os acessos aos edificios 
deverao assegurar a acessibilidade e mobilidade universal; 
c) De forma a garantir o artigo 59° do Regulamento Geral das 
Edificagoes Urbanas, sugere-se a apresentagao de urn novo perfil com a 
linha de corte na situagao mais desfavoravel; 
d) Sugere-se que sejam representadas em planta as rampas de 
acesso as garagens, e apresentados pormenores que demonstrem que as 
mesmas se encontram no interior do lote, asse~Jurando desta forma a 
acessibilidade e mobilidade universal; 
e) Sugere-se que sejam apresentados novos atravessamentos 
pedonais, que facilitem a circulagao pedonal nos se!guintes locais: entre os 
Lotes 4 e 5, na rua Armando Ferreira e na rua Luis Oliveira Guimaraes, 
junto ao lote 1. 
f) Sugere-se que sejam apresentados novos percursos 
pedonais continuos na envolvente dos lotes propostos, assim como nas 
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zonas de espagos verdes propostas, devendo ser assegurada a interligagao 
e a compatibilizayao dos espagos publicos com as areas urbanas inerentes 
e adjacentes; 
g) As zonas de passeio adjacentes as passagens de peoes 
deverao garantir o piso tatil , conjugando devidamente as faixas de alerta; 
guia de encaminhamento e moldura de contraste, c:onforme as indicagoes 
do Manual de espago publico, Lisboa: o Desenho da Rua; 
h) As passadeiras propostas deverao ser localizadas de 
acordo com a linha de desejo do peao, proporcionando uma circulayao 
pedonal continua e linear. 
i) Os espagos verdes apresentados deverao ser alvo de urn 
projeto de espayos exteriores mais pormenorizado, assegurando que a 
estrutura arb6rea seja ordenada e coerente. Deverao tambem ser 
apresentados os corredores pedonais e a respetiva localizagao de 
mobiliario urbano. 
j) Sugere-se a eliminagao dos lugares de estacionamento 
autom6vel que impossibilitem que entre o final da zona de estacionamento 
e o inicio da marca rodoviaria de passagem para peoes seja assegurado 
uma distfmcia minima de 7,50m, medida no sentido de aproximagao dos 
veiculos; 
k) Sugere-se que sejam identificados os lugares de 
estacionamento para as pessoas com mobilidade condicionada de acordo 
com a programagao estabelecida para os projetos de espago publico; 
I) A separagao fisica entre a pista ciclavel proposta e 
quaisquer obstaculos fisicos e/ou bolsas de estacionamento, deve ter uma 
largura de 0,70m; 
m) A largura minima dos passeios propostos nao devera ser 
inferior a 3m de largura e deve assegurar urn corredor livre de obstaculos 
(alinhamentos arb6reos, mobiliario urbano, postes de iluminagao publica e 
equipamento necessario) com uma largura minima de 1 ,80m; 
n) Julgam-se suficientes a largura de 2m para lugares de 
estacionamento longitudinais e o comprimento de 4,6m para os lugares de 
estacionamento perpendiculares a via, no entanto sugere-se que a 
colocagao dos lugares de estacionamento seja de forma obliqua a via; 
o) Sugere-se que sejam colocadas caldeiras longitudinais, 
entre os lugares de estacionamento propostos, para colocagao de arvoredo, 
libertando-se deste modo maior area para circulagao pedonal; 
p) Sugere-se para o pavimento dos lugares de estacionamento 
cubos de granito; 
q) De acordo com Manual de espago publico, Lisboa: o 
Desenho da Rua, " ... o desenho dos espagos de circ:ulagao pedonal devera 
sempre entender o peao como o utente primordial da cidade e procurar as 
melhores e mais apraziveis solugoes para a sua deslocagao em meio 
urbano." 
Esta proposta devera assegurar que todos os espagos de circulagao 
pedonal sejam integrados numa rede continua e coerente e sejam 
localizadas de acordo com a linha de desejo do peao, proporcionando uma 
circulagao pedonal continua e linear, evitando os an!~ulos retos. lsto nao se 
verifica no percurso pedonal entre os lotes 5 e 6, entre os lotes 3 e 6 e no 
passeio junto ao lote 1 e devera ser retificado. 
r) No impasse junto ao lote 6 devera ser criada uma zona 
pedonal de apoio aos utilizadores dos lugares de estacionamento. 
s) As intersecgoes sao pontos criticos nos percursos ciclaveis. 
Por este motivo, devera o desenho de espago publico minimizar conflitos, 
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dando especial atengao a seguranga, direccionalidade e conforto dos 
utilizadores. Desta forma, devera ser redefinido o atravessamento ciclavel 
no cruzamento entre a via estruturante e a rua Luis Oliveira Guimaraes, de 
acordo com as indicagoes e pormenores constantes no Manual de espayo 
publico, Lisboa: o Desenho da Rua. 
Nestes termos, aguarda-se, salvo outro entendirnento, a entrega dos 
elementos alterados para emissao de parecer final. Os elementos graficos 
devem ser ajustados as indicagoes tecnicas mencionadas na presente 
informagao, e em tudo o mais que for omisso, deveri3o ter em consideragao 
as orientagoes do Manual de Espago Publico- "Lisboa: 0 desenho da rua", 
publicado na pagina da Camara Municipal de Lisboa e respetivos 
regulamentos. 

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

A consideragao superior, 

Os Tecnicos 

(Ana-Teixeira (DMU/DEP/O(;PEP) 

Helder Gaspar (DMU/DEP/DC~PEP)) 
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