
ALTERAÇÃO À URBANIZAÇÃO SUL I ALVARÁ DE LOTEAMENTO N° 04/99 

PROPOSTA DE ADITAMENTO N° 4 (NOVA ALTERAÇÃO DO LOTE 10) 

ADENDA À MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

NOTIFICAÇÃO N. 0 578/NOT/DMURB_Dept_PE_DivLU/GESTURBE/2020 

Na sequência de reuniões de concertação com os Serviços Técnicos da Câmara Municipal de 

Lisboa apresenta-se uma nova Proposta para o lote 1 O almejando corresponder às expectativas 

para o local. 

Não tendo ocorrido alterações de contexto urbanístico ou regulamentares com influência no 

processo (3/URB/2019) considera-se adequado o Enquadramento e o Programa descrito na 

Memória Descritiva e Justificativa inicial. 

Comt este projecto apresenta-se uma solução de composição urbana alternativa sem 

agravamento quantitativo da edificabilidade prevista para o lote ou para a Urbanização. 

Para o efeito, definem-se no lote 1 O duas zonas distintas a partir de um eixo de composição 

passante pelo Estádio: 

1. A zona norte do eixo destina-se ao desenvolvimento do empreendimento, utilizando 

apenas metade da área do lote; 

2. A área remanescente do lote, a sul do mesmo eixo, ficará liberta de construção e será 

cedida ao Domínio Privado da Câmara Municipal, para espaço público, a resolver e 

desenvolver conjuntamente com outra:; áreas publicas confinantes. 

PROPOSTA 

A Proposta destina-se ao desenvolvimento de um edifício isolado, com carácter marcante e 

valorizador da área, implantado no alinhamento edificado nascente da Urbanização, definido na 

planta Síntese do Alvará, correspondendo à frente da rua João de Freitas Branco. 

A orientação do corpo edificado garante a exposição solar dos fogos e as vistas, e diminui a 

exposição do mesmo à Avenida Lusíada. 

A superfície, o edifício desenvolve-se em 8 pisos de altura destinados a habitação (incluindo 1 

eventual piso vazado) sobre o embasamento semi-enterrado (resultante da relação com o 

terreno envolvente) encimado por piscina comum. O piso da cobertura destina-se a instalações 

técnicas e a terraços. 
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Mantém-se a proposta com a soleira à cota 101.00, susceptível de ser aperfeiçoada em função 

do projecto específico para o local, considerando-se 2 pisos em cave para cumprir com os 

requisitos de estacionamento. 

Atendendo às potencialidades decorrentes da relação com o espaço publico, beneficiando de 

inserção urbanística paisagisticamente qualificada e de adequada exposição solar, propõe-se 

estabelecer actividades do sector terc_iário no lado sul do edifício, à cota do piso -1 

(embasamento) com acesso pelo exterior do empreendimento, contribuindo para a dinamização 

e vivificação do local. 

CEDÊNCIAS E ESPAÇO PÚBLICO 

Conforme anteriormente referido, não haverá lugar a novas cedências se não se verificar na 

Proposta o acréscimo de Superfície de Pavimentos (Memória Descritiva e Justificativa, Incidência 

da Proposta em termos de cedências para espaços verdes e de equipamentos de utilizaçilo 

colectiva). 

No entanto, face a referência no Alvará ao computo de superfície do lote com direito de 

passagem publica entenderam as partes envolvidas avançar para o estudo de uma solução 

alternativa, mais clara no que concerne à responsabilidade da gestão do espaço público, por a 

solução prevista- que mantinha o solo na esfera privada -ser desadequada face à proximidade 

do Estádio, e à utilização do espaço pelos adeptos em dias de jogo, potencialmente gerando 

conflito com os residentes. 

Face ao descrito, propõe-se ceder parte do lote ao Domínio Privado da Câmara Municipal, para 

espaço público, a sujeitar. a projecto agregador de arranjo de espaços exteriores, da iniciativa 

do Requerente, a desenvolver de acordo com as directrizes dos Serviços Técnicos da Câmara. 

O projecto, com área de incidência abrangente, inclui parte dos arruamentos contigues, 

estendendo-se ao viaduto de transposição pedonal para o Estádio. Contribui para a qualificação 

urbanística do local, com integração de coberto arbóreo, dissipando as vistas urbanas sobre o 

viaduto da Avenida Lusíada e o ruído do tráfego de atravessamento, permite definir novos 

circuitos e aperfeiçoar a rede de acessibilidades com vias partilhadas para acesso local a 

estacionamento. 
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Com a presente Proposta recupera-se o pressuposto urbanístico de se constituir nesta zona um 

espaço público qualificado que possa funcionar- em dia de jogos no Estádio- como "antecâmara" 

para os adeptos, articulável com a estação de Metro do Alto dos Moinhos, em túnel ou à 

superfície. 

O novo quadro de quantificação urbanística é o que figura na Planta de Síntese da Operação de 

Loteamento, e se sujeita a aprovação camarária. 

Lisboa, 15 de Janeiro 2020 
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