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PROJETO DE REPACELAMENTO- PARCELA 3.21 

MEM6RIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA: 
A presente memoria descritiva refere-se ao projeto de Reparcelamento do Porcela 3.21, 

localizada no Parque das Nac;6es e limit ada a Norte pela Rua Argonaut as. a Sui pel a Rua Gaivotas 

em Terra, a Noscente pelo Av. a Fernando Pessoo e a Poente pela Ruo Mario Botos. 

Nos termos do Portaria no 1130-B/99 de 31 de dezembro, que aprova a revisao do Plano de 

Urbonizac;ao do Zqna de lntervenc;ao do EXPO 98, a definic;aa e coracterizac;ao dos lotes urbanos 

e realizada otraves dos Projetos de Reparcelamento. 

De ocordo como ponto 3, do Artigo 10°, do Regulamento do Plano de Pormenor 3 (PP3). por 

Reparcelamento entende-se a divisoo das parcelas em loies urbonos, para efeita de registo 

predial e inscric;ao matricial. As regros para o reparcelamento das Parcelas em lates urbonos sao 
definidos no Plano de Pormenor. 

ANTECEDENTES 

A Porcela 3.21 foi objeto de um primeiro Projeto de Corocterizac;ao oprovodo pela Porque Expo 

em l 2.12.1997, que foi alvo de revisoes oprovadas pela Parque Expo em 24.08.2000, 19.07.2001 e 

26.04.2006. 

ENQUADRAMENTO NO PLANO DE PORMENOR 3 - ZONA SUL, AV. MARECHAL GOMES DACOSTA 

A presente parcela est6 integrada no designodo Zona de Transic;oa e Alia do Plano de Pormenor 

do Zona Sui- PP3 no subunidade operative de planeamento e gestae, PUR 3.3.- Projeto Urbano 
de Referencia. 
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De ocordo com o d efinido no Artigo 9° do PU, ponte 1., alinea a) entende-se par Unidade e 

Subunidade Operative de Planeamento e Gestao o zona urbana correspondente a um 

subsistema de ordenamenta urbanistico, tendo por abjetivo a corocterizo<;ao do espo<;o urbana 

e a defini<;ao dos regros para a urbanizo<;ao e o edifico<;ao. 

Ainda de ocordo com o Artigo 9° do PU, ponte 1., olineo b) As Unidodes Operatives de 

Planeamento e Gestoo integrom, como Subunidades Operatives de Pfoneamento e Gestae. os 

Projetos Urbonos de Referenda (PUR) e as Projetos de Edifidos de Referenda (PER), tendo par 

objetivo osseguror que as operoc;;oes de reporcelamenfo e loteomento integrem j6 as estudos de 

orquiteturo urbana. A olineo b.1 .), do mesmo ortigo define que os PUR referem-se as zonas 

urbonos onde as continuidodes e conjuntos urbanos sao mois determinontes do imagem urbana, 

const ituindo os seus eixos ou 6reas estruturantes. 

As Parcelos 3.17 a 3.23 Zonas de Transi<;ao e Zona Alto consfiluem uma subunidade operative de 

ploneomento e gestae, PUR 3.3- Projeto Urbano de Referenda. 

De acordo corn o ponte 6 do Artigo 10° do Regulamento do PU, a caracterizoc;:ao dos ediffdos 

das Parcelos 3.17 a 3.23 foi estobelecida otroves de um "estudo conjunto de coracterizo<;ao 

orquitet6nica", que definiu regros urbonisticas e arquifet6nicos comuns a estes porcelas. 

A revisao do Plano de Pormenor 3 publicoda no aviso n.0 11018/2017, de 22 de setembro, define 

a Parcela 3.21 com uma 6rea de 6 211 m2. estondo programado a constru<;ao de ediffdos de 

equipomento turistico com umo 6rea brute de povimentos de 24 640 m2 mais 2 337 m 2 de 

comercio I restoura<;ao, com numero m6ximo de 14 pisos acima do embasomento e 1 ou 2 pisos 

no embosamento, cerceo de 43 m, altura m6ximo de consfru<;oo de 46 m e uma altura m6ximo 

de embasomento de 12 m. 

CARACTERIZA<;AO OA PARCELA 

0 presente Projelo de Reparcelamento visa: i) converter o usa de parte do 6rea brvta de 

constru<;ao ofeta a equipomento turfstico para habita<;oo, ii) adequar o numero de lugores de 

estadonomento, poblicos e privodos, oos indices estobelecidos no revisoo do Plano de Pormenor 

3 publicodo a 22 de setembro de 2017 e iii) dividir o porcelo em 41otes, neste ambito, verifico-se 

o seguinte: 
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Conversao de USO, de parte da area de equlpamento turlstlco em hablta~OO 

A ultimo oltera<;oo oo Plano de Pormenor 3, oprovada em 2017, no Regulomento do Plano, 

artigo 29.0-B, altere a classe e categoric de espac;;o do Porcela 3.21 , de 'espa<;o privado de 

usa misto - multiuse' para 'espa<;o urbana de usa noo misto - equipamento turfstico'. 0 

mesmo Regulamento, ortigo 5.0
, determine que as classes e categories de espo<;o e as 

disposi<;oes especificos oplic6veis sao deftnidas no capitulo II do Regulomento do Plano de 

Urbonizo<;ao. 

0 capitulo II do Regulamento do Plano de Urbonizo<;ao, ortigo 6.0 
- Espo<;o Urbano de Usa 

nao Misto - refere no alfneo o.5) que a categoric de espoc;;o 'equipomento turistico' est6 

vinculado a estobelecfmento hoteleiro ou, alternotivamente, reservodo para espac;:o urbana 

privodo de usa misto fdentico 00 que !he e confinante. 
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Tambem no capitulo 11. o ortigo 5.0 define que os usos 'hobitocao' e 'equipomento turfstico' 

sao compatfveis e estabelece, em coso de conversoo de usos. o valor global de area brut a 

de construcoo para toda a area do Plano. nco podendo exceder os valores constantes no 

quadro sintese das UOPG. anexo ao Regulomento do Plano. 

A Parcela 3.21. no ambito urbana. esta inserida numa zona em que prevalece a classe e 

categoria de espa<;o 'urbana p rivado de usa misto- habitacional'. confinando a norte. sui 

e nascente. com as parcelas 3.22. 3.20 e 3.17. respetivamente. parcelas com essa classe e 

categoric de espa<;o. s6 a poente conforta com o canal ferrovi6rio e a parcela 3.24 -

subestacoo eletrica. 

No presente Projeto de Reparcelamento prop6e-se. mantendo a parceta com o uso 

dominante de equipamento turfstico, a conversoo de 7 180m2 de 6reo brulo de construcao 

para habitacoo. mantendo os demais parametres urbonisticos. 

QUA ORO 

Area bruta de constru~ao 

Usos; 

Plano Proposto 

Equlpamento tunstlco 24 640m2 17 460m2 

Comerclo I restoura~ao 2 337m2 2 337m2 

HabHa~ao - 7 180m2 

Tofal: 26 977m2 26977 m2 

Para a monitorizacoo e verificacoo do cumprimento dos limites m6ximos para conversoo de 

usos constantes do quadro sintese das UOPG. bern como do carrel a moniloriza<;oo das areas 

definidas no Plano. anexam-se: 

• Tabela de Verificacoo Parcelas/ Reparcelamenlo PP3; 

Quadro Comparative (Plano de Urbaniza<;oa- Caracterizacao/ Reparcelamento) 

Apllca~ao dos novos Indices de estaclonamento. publico e prlvado, a parcela 3.21. 

De acordo com os artigos 23.0 e 23.0 -A do PP3 aplicam-se os parametres de estacionamento 

de usos privado e publico estabelecidos no PDM de Lisboa em vigor. 
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QUADRO 

Supe rtfcle de 
Porametros do PDM htaclonamento publico 

pavlmento (m2) 

HabHaljOO 7 180 0,40/100m7 29 

Comerclo retalhlsta 2337 0,75/100m2 18 

Total 9 517 47 

A aplicac;:ao dos Indices de estacionamento publicos. eslabelecidos no PDM de Lisboa. a 
parcela 3.21 obtem-se o numero de 471ugores. conforme demoslrado no quadro em cima. 

Mas o Regulamento Municipal de Urbanizac;:oo e Edificac;:ao de Lisboa estabelece, no artigo 

63.c - F, 11que o numero de lugares destinado a eslacionamento publico em esfrulura 

edificada nao seja inferior a 60", pelo que se fixa o numero de lugares de estacionamento 

de uso publico no parcela em 60. 

0 numero de lugares de estacionamento privado sera aferido no ambito do processo de 

licenciamento J autorizac;:ao de construc;:ao de acordo com os parametres de 

estacionamento de uso privative estabelecidos no PDM em vigor, fase ao numero 

alojamentos e 6s tipologias apre.sentadas. 

Dlvlsao da parcela em 4 lotes 

0 Plano de Pormenor 3 define no seu Artigo 1 0.0 que a divisao dos parcelas em lotes urbanos 

para efeitos de registo predial e inscric;:ao motricial e realizada atraves do reparcelamento. 

Propondo-se a divisao do Parcela 3.21 em quatro lotes, 3.21.01; 3.21.02; 3.21.03 e 3.21.04. 

mantendo os parametres urbanisticos da parcela. 

REGULAMENTO DA PARCELA 3.21 

Os p rojelos das edificac;:oes observarao as disposic;:oes legais aplic6veis e as disposic;:oes 

estabelecidas no Plano, para a parcela em que se localizam, de acordo com o definido no 

Regulamento do Plano de Pormenor PP3, Titulo V - Condic;:oes Especiais Relatives a Edificac;:ao, 

nomeadomente: 

1. sao consideradas fachadas todas as superficies que definem o involucra do construc;:ao, 
nomeadamente os pianos verticais que confinam com os espac;:os exteriores publicos ou 

privados e as coberturas; 

2. A envolvente e a cobertura do ediffcio sao consideradas elementos de relevancia 

arquitet6nica. A instalac;:ao de quaisquer elementos no envolvente e cobertura do ediffcio, 

nomeadamente instalac;:oes e equipamentos de 6guas, esgotos. gas. eletricidade, 

telecomunicac;:oes. ventilac;:ao. exaustao de fumos, or condicionado. chamines, caixas de 

elevadores, limpeza e manutenc;:ao do edificio, ou outros equipamentos. devem ester 
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perfeltamente integrados no construc;ao, de preferencio constituindo um volume unico de 

modo a assegurar a salvaguarda do qualidode arquitet6nica do edificio. do paisagem 

urbana e dos sistemas de vistas. 

Nao e permit ida a instala<;ao de unidades de climatiza<;ao de janela, condulas de or ou de 

fumos (chamines) e estendais no exterior das fochadas. No coso de usos que requeiram a 

sua instala<;ao, e obrigot6rio a sua inclusoo no interior do conslru<;oo e a suo represento<;oo 

no projeto de arquitetura; 

3. Os ediffcios a implant or nos lotes deveroo respeilar os alinhamentos e implanta<;oo definidos 

no Projeto de Reparcelamento. sendo admitida a sua altera<;oo de acordo com o 

estabelecido no artigo 20.0 do regulamento do PP3. Admite-se. tambem. constru<;ao 

balan<;ada. sobre o embasamento e sabre o espo<;o p(Jblico. desde que respeitados os 

poromelros estabelecidos para os afaslamentos entre edificios; 

4. Os pisos em cave destinom-se a estacionamento e instala<;oes tecnicos podendo ser 

ulilizados .com arrecada<;oes ou outros usos desde que seja cumprido o numero de lugares 

de estacionamento necess6rios e respeitado o limite m6ximo definido para a 6rea brute de 

construc;ao; 

5. A edificac;ao a cima do embasamento aplica-se o disposto no n.0 2 e 3 do Art.0 17, Cap. II do 

Regulamento do PP3; 

6. No frente nascente do embasamenlo confinonle com a Av. Fernando Pessoa e obrigot6ria 

a constitui<;oo de galerio de uso publico com a lorguro de 4.00m e compotivel com o passeio 

do avenida Fernando Pessoa; 

l. O(s) material(ais) de revestimento do embosamento e a sua estereotomia dever6 ser alva 

de um esludo de conjunto a desenvolver com o projeto de arquitetura. que define uma 

imagem coeso e uniforme para o volume do embasamento. 

8. 0 desenho, cores e materials a aplicar nos fachados deverao ser alva de um estudo de 

conjunto para a parcela o desenvolver com o projeto de arquitetura. definindo 

nomeadamente: cores. malarias. estereotomios e nivelamentos de guardas e vaos. 0 

conjunto dos edificac;:oes do parcelo dever6 fer umo imagem coesa. 

9. As colas piso a piso sao eslabelecidas de acordo como respetivo uso e condicionadas pelos 

m6ximos definidos no Fiche de Coraclerizac;ao para a cercea e altura maximo de 

conslru<;oo. 

1 0. As col as de nivel definidas no presente Projeto de Reparcelamento deverao ser confirmadas 

com as colas dos arruamentos existentes e do espoc;:o publico envolvente atraves de 

levantamento topogr6fico, podendo ser alva de ajustamentos no cumprimento do definido 

no Plano de Urbanizac;:ao e no Plano de Pormenor; 

11. E obrigat6ria a conlen<;oo das funda<;oes e estruturas resistentes. bem como do area 

edificada abaixo do terrene. dentro dos limites do porcela ou late em que se implantam; 

12. Os numeros de lugares de estacionamento privodo. consoante os usos dos edificios. teroo 

de ser lolalmenle assegurados em garagem nos pisos em cave ou meia-cave incluindo os 

localizados no embasamento; 
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13. Os acessos a parcela 3.21 deverao ser compatibilizados como espaco publico envolvente 

e considerar a acessibilidade dos cidadaos com mobilidade condicionada, atraves do 

supressao das barreiras arquitetonicas. Quando se tamar necess6Jiio resolver o acesso por 

rampa esta dever6 ester integrada no concecoo gerol do edificio nao podendo de modo 

o lgum ocupar o espac;o publico; 

14. O(s) acesso(s) aos parques de estacionamento deve ser feito preferencialmente pela Rua 

Gaivotas em Terra. admitindo-se tambem o acesso pela Rua dos Argonautas. Esta materia 

dever6 ser analisada no ambito do projeto de arquitetura pela Camara Municipal de Usboa. 

15. Os espac;os exteriores de utilizac;ao privada nco pod em ser ocupados com qualquer tipo de 

construc;ao. ainda que a titulo precario. excetuando as construc;oes oligeiradas diretamente 

relacionadas com a utilizac;oo do espac;o exterior; 

16. Devera ser dado cumprimento oo estabelecido rno ponte 12 do Artigo 12<' do Regula menlo 

do PU- seguranc;a contra incendio em ediffcios com embasamento; 

17. E interdita a instalac;ao de equipomentos ou sistemas suscetiveis de produzir plumas de vapor 

au fumes, impactos auditivos ou vibrat6rios. ou de outre forma percetrveis no envolvente 

exterior dos edificlos; 

18. E interdita a utilizoc;:ao de HCFCs ou de outros substancias com potencial de degradac;:ao do 

camada estratosferico do ozona nos sistemas energeticos dos edificios; 

19. A area de construcao do operm;ao de reparcelamento teve em consideracao as definicoes 

constantes das disposic;oes legais e regulamentores aplicaveis; 

20. 0 projeto de cor dos materials de revestimento do edificac;oo dever6 cumprir a Norma 

Urbanistica relative a cor dos materials de revestimento do edificac;ao no zona de 

lntervenc;oo do EXPO 98 (em anexo); 

21. A sinalizac;oo e publicidade exterior a a dolor nos edificios eo estabelecida no Regulamento 

de Ocupoc;ao do Espoc;:o de Utilizac;ao Publica. Mobiliario Urbano e Publicidade referido no 
artigo 10° 5.a.8) do Regulamento do PU; 

22. Seroo considerados em coda edificio compartimentos para operadore.s de 

Telecomunicac;:oes, com a dimensao minima de 10 m2, dispondo de energia eletrica 

230V /6A. Dever6. coso necessaria, ser constituido serventia de passogem das infraestruturas 

necessaries, nos condic;oes impastos pelas redes de distribuic;:oo e respetivas especiticac;oes; 

23. Devera ser integrado no lote 3.21.01 um Posta de ifranstorma<;oo publico de energia eletrica. 

sendo o dimensionamento e condic;oes de acesso e ventilac;:ao definidos de acordo com as 

especificac;oes do respetiva entidade distribuidora. 
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lnclui-se ainda a constituic;oo das serventias necessaries para a passogem das infraestruturas 

e do conolizoc;:oo ofeta ao posto de transforma<;oo nos condic;:oes impastos pela rede de 

distribuic;:oo e respetivas especificac;oes. 

Constitui encargo do promotor a reserva destes espac;os e a sua execuc;ao em 

conformidade com o definido; 
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24. E obrigat6rio nos termos do n.0
• 14 do art.0

• 12 do Portaria n.0
• 1130-B/99, a existencia de 

sistemas de monuten<;oo e conserva<;oo des fachodas; 

25. A energio final para oquecimento e ou orrefecimento ambiente nos ediffcios deve ser 
proveniente de rede de distribui<;oo centrolizoda de frio e calor - para o que devem ser 

cumpridos os condicionomentos tecnicos requeridos para a suo instalo<;oo nos edificios, 
e/ou de aproveitomentos de energio endogene nos pr6prios edificios nos termos do no 16 do 

art .0 12 do Porto ria n.0 1130-B/99; 

26. E obrigat6ria, nos termos do n.0 15 do arl. 0 12 do Portoria n.o 1130-B/99, o ligac;:oo a Rede 
Publica de Recolho de Residues S61idos Urbanos, bem como a satisfa<;ao dos 

condicionamentos tecnicos requeridos para a sua instala<;oo nos edificios; 

27. E obrigot6rio a inclusao no Projeto de licenciamento dos pormenores consirutivos que 

caracterizom a envolvente e seus pontes singulores, bem coma o ossistencio tecnico a obro 
pelos tecnicos respons6veis dos Projetos de Arquiteturo e Especiolidodes. 

Lisboa, fevereiro de 2020 
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ANEXOS: 

PE<;AS ESCRIT AS 

• Fichas de Caracterizac;:ao: 

• Parcela 3. 21 

• Lote 3.21.01 

• Lote 3.21 .02 
• Lote 

• Lote 

3.21.03 

3.21.04 

• Norma Urbanistica Relativa a Cor dos Materiais de Revestimento do Edifica<;oo no 

Zona de lntervenc;ao do Parque Expo 98, S.A.; 

• To bela de Verificac;ao Parcelas I Reparcelamento - PP3 

• Quadro Comparative (Plano de Urbanizoc;:ao- Caracterizac;:ao/Reparcelomento) 

PE<;AS DESENHADAS 

• l.o Planta de localizac;ao 

• 2.0 Planta de lmplonta<;oo 

• 3.0 Planta do Situac;:ao Existente 

• 4.0 Planta de Sintese 

• 5.0 Alc;:ados Conjunto 

• 6.0 Alc;:ados Conjunto 

• 7.0 Planta Cadastral- Extrato PP3 

• 8.0 Planta de lnfraestruturas Envolventes 

• 9.0 Pienta de Acessibilidades 

• 10.0 Planta com Areas de Cedemcia 
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