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1. INTRODUÇÃO
1.1. Requerente
A presente Memória Descritiva diz respeito ao PIP - Pedido de Informação Prévia de LOTEAMENTO,
cujo promotor é a sociedade ESTAMO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SA.
O terreno objecto do presente Estudo, com uma área total de 42.155,00 m2, localiza-se na freguesia
de Santa Maria dos Olivais em Lisboa, confina a Nascente com a Estrada da Circunvalação e Rua
Conselheiro Teles de Vasconcelos, a Norte com a Estrada da Circunvalação e a Poente com o Instituto Geográfico do Exército e a Sul é limitado pela Av. Dr. Alfredo Bensaúde no local onde esta avenida
assume parte da sua rodovia em túnel.
Trata-se de uma propriedade abrangida pelo Plano Director Municipal de Lisboa, na redacção constante da Revisão do PDM Março 2011, enquadrada no CAPÍTULO IV - Espaço Urbano, SUBSECÇÃO III Espaços a Consolidar, artigo 58º e na Divisão Espaços Centrais e Residenciais de acordo
com o artigo 59º do Regulamento PDM.

Fig.01. Planta de Localização

!
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2. O IMÓVEL
2.1. Área objeto do pedido
A área de intervenção incide sobre a totalidade do imóvel descrito na Conservatória de Registo Predial de Lisboa sob o nº 2707|19960923 freguesia de Santa Maria dos Olivais e inscrito na respectiva
matriz predial urbana nº4207 com a seguinte composição e confrontações:
Terrenos para construção - Norte: Arruamento Público; Sul: Ava Dr.Alfredo Bensaúde; Nascente: terrenos municipais (C.M. L.); Poente: Estado Português. Desanexadas as instalações militares, com a
área global de 48.945m2, que vão ser descritas sob o nºos 3565 Santa Maria dos Olivais.

Fig.02. Ortofotomapa

!
3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NOS PLANOS TERRITORIAIS APLICÁVEIS
3.1. Planos Municipais: Plano Diretor Municipal
Ao nível dos planos eficazes e delineados para a cidade de Lisboa, o terreno está abrangido pelo
PDM - Plano Diretor Municipal - e insere-se quanto ao uso do solo em espaço urbano - Espaço Central e residencial - POLU (Polaridade Urbana) a consolidar.
O Terreno encontra-se ainda inserido em “ área de reabilitação Urbana de Lisboa”, Zona de Protecção de Rádio-Ajudas , em área sujeita a servidão aeronáutica (ANA) e Servidões Militares.
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A intervenção preconizada no PIP assume-se claramente como uma operação de loteamento urbano
que envolve o aproveitamento do terreno em três lotes, destinados ao uso habitacional, comercial e
serviços, constante na carta municipal do património e será por isso enquadrado pelas normas de
intervenção, materiais, instrutórias e procedimentais decorrentes do PDM naquilo para o qual este
remete.
3.2. Cumprimento da Legislação em vigor
Do conjunto de normas aplicáveis ao projeto preconizado no PIP - quer as de cariz adjetivo, quer as
mais substantivas - com as quais a presente proposta se conforma, ressalta a seguinte legislação:

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa
Aviso n.º 1229/2009, publicado no Diário da República n.º 8, 2.ª série, de 13 de janeiro, alterado pelo
Aviso n.º 5147/2013, publicado no Diário da República n.º 74, 2.ª série, de 16 de abril
Artigo 6
impacte relevante e ou semelhante a uma operação de loteamento
1 Consideram-se operações urbanísticas com impacte relevante, para efeitos do n.o 5 do artigo 44.o
do RJUE, as obras de construção nova ou as obras de ampliação em edificações existentes de que
resulte acréscimo de superfície de pavimento, relativamente à situação legal preexistente, em área
não abrangida por operação de loteamento, quando se verifique uma das seguintes situações:
a) 1800m2 ou mais de superfície de pavimento, incluindo, no caso das obras de ampliação, a área
preexistente e a área ampliada;
Artigo 7
consulta pública
1 Para efeitos do previsto no n.o 1 do artigo 22.o e no n.o 2 do artigo 27.o do RJUE e para além das
mencionadas no n.o 2 do artigo 22.o, consideram-se operações de loteamento com significativa relevância urbanística e, por isso, sujeitas a prévia discussão pública, as operações de loteamento não
abrangidas por plano de pormenor ou plano de urbanização em vigor ou por unidade de execução
que tenha sido objeto de discussão pública.
Artigo 10
cedências e compensações
1 Para efeitos do disposto no n 4 do artigo 44 e nos n.os 5 e 7 do artigo 57, ambos do RJUE, e nos
termos previstos no capítulo III do presente regulamento, as operações de loteamento e as outras
operações urbanísticas às quais, nos termos do RJUE e deste regulamento, sejam aplicáveis as disposições relativas a cedências e compensações, incluindo as operações urbanísticas promovidas em
conjunto pelo município e por particulares, devem obedecer às seguintes regras, no tocante a cedências e compensações:
a) Na apreciação dos projetos das operações urbanísticas o princípio é a integral execução das cedências obrigatórias previstas no artigo 88 do RPDML;
Artigo 11
Áreas de cedência para domínio municipal
4. Às operações com impacte relevante e ou semelhante a uma operação de loteamento definidas no
artigo 6 do presente regulamento, o cálculo das cedências a que houver lugar deve incidir apenas
sobre a ampliação, no caso de obras de ampliação, e, no caso de construção nova, sobre o aumento
de superfície de pavimento relativamente à situação legal preexistente, desde que esta não seja demolida, ou desde que a demolição seja licenciada no âmbito da operação urbanística.
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Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e
edifícios habitacionais
Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto
Ressalva-se na presente proposta que não será apresentado o plano de acessibilidades solicitando a
dispensa de aplicação do regime legal com o argumento de entrega em fase posterior, nomeadamente em licenciamento.
Plano Diretor Municipal de Lisboa
Aviso nº 11622/2012, publicado no Diário da República nº 168, 2ª série, de 30 de agosto
Artigo 4
«Área líquida do loteamento» é a superfície de solo destinada a uso privado, medida em m2, suscetível de construção após uma operação de loteamento, não incluindo as áreas destinadas a infraestruturas viárias, a espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos de utilização coletiva, que sejam cedidas para o domínio municipal;
«Polaridades urbanas (POLU)» correspondem a áreas da cidade com elevada acessibilidade por
transporte público, onde se preconiza um modelo compacto de ocupação do território e a localização
de funções urbanas de maior centralidade, sem comprometer a multifuncionalidade do tecido urbano;
«Superfície vegetal ponderada (Svp)» é o resultado, expresso em área, do contributo das diferentes
superfícies com revestimento vegetal, ponderadas em função da sua importância, com o objetivo de
requalificar os logradouros e espaços exteriores, do ponto de vista ambiental, funcional e urbanístico,
promover a melhoria do conforto térmico e visual, favorecer a infiltração de água no subsolo, retardar
o lançamento da água da chuva nas redes públicas de saneamento básico e contribuir para a regulação micro climática. Os parâmetros da fórmula de cálculo aplicam-se à área do logradouro, no caso
de obras de edificação, ou à área líquida do loteamento acrescida das áreas cedidas para espaços
verdes e de utilização coletiva, no caso de operações de loteamento, nas quais as áreas cedidas para
espaços verdes e de utilização coletiva integram o parâmetro A. Os parâmetros da fórmula de cálculo
variam em função das categorias de espaço, dos traçados urbanos, das operações urbanísticas e do
respetivo índice de edificabilidade e da inserção na estrutura ecológica municipal, sendo a impermeabilização máxima a que resulta da aplicação dos respetivos valores à área livre atualmente existente.
A Spa traduz-se da seguinte forma:
Spa = A + B + C
em que:
A — valor unitário mínimo em m2 de solo orgânico sem construção abaixo ou acima do solo, aplicável
à área do logradouro ou à área liquida do loteamento acrescida das áreas cedidas para espaços verdes e de utilização coletiva;
B — valor unitário em m2 de superfície vegetal sobre laje com um mínimo de 1 metro de terra viva/
substrato, não incluindo a camada de drenagem;
C — valor unitário em m2 de superfície vegetal sobre laje com um mínimo de 0,3 metros de terra viva/
substrato, não incluindo a camada de drenagem, acrescido do valor unitário em m3 de poço ou trincheira de infiltração ou de cisterna de armazenamento de água, obtido a partir da equivalência do seu
volume em área, em que 1m3 corresponde para efeitos de cálculo a 1m2;
Artigo 46
Loteamentos
1 — As operações de loteamento são admitidas quando a parcela a lotear confine com arruamento
público e a operação preveja uma das seguintes situações:
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a) A abertura de novos arruamentos pedonais ou viários;
b) A criação de equipamentos e ou espaços exteriores de utilização coletiva;
c) A criação, o desenvolvimento ou o fecho de malha urbana.
2 — As operações de loteamento devem considerar as características morfológicas e tipológicas das
frentes urbanas contíguas e prever o remate da malha preexistente, contribuindo para a respetiva
valorização arquitectónica e urbanística.
4 — Nas operações de loteamento, a edificabilidade é calculada com base nas seguintes disposições:
b) Salvo o disposto nas alíneas c) e d), o índice de edificabilidade é de 1,2, o qual pode ser, excepcionalmente, majorado até 1,5, desde que sejam observados os demais parâmetros e condicionamentos aplicáveis à operação urbanística e sem prejuízo das áreas de cedência para espaços verdes e
de utilização coletiva e para equipamentos de utilização coletiva, previstas no artigo 88 do presente
Regulamento, numa das seguintes situações:

i) A área de intervenção seja igual ou inferior a 0,5 ha e a morfologia da envolvente o justifique;
ii) A operação gere e ou utilize créditos de construção ao abrigo do sistema de incentivos previsto no
artigo 84.o do presente Regulamento;
e) Aplicação da superfície vegetal ponderada (Svp) aplicada à área líquida do loteamento acrescida
das áreas cedidas para espaços verdes e de utilização coletiva, calculada de acordo com o artigo 4.o
e com a seguinte ponderação: Svp = A + 0,6 B + 0,3 C; em que: Svp ≥ 0,4.Aref e A ≥ 0,2.Aref.
Artigo 60
Operações urbanísticas
1 Sem prejuízo da necessidade de prévia delimitação de unidade de execução prevista no artigo 58,
são admitidas as seguintes operações urbanísticas:
c) Operações de loteamento.
3 Às operações de loteamento aplicam-se as seguintes regras, sem prejuízo do disposto no número
seguinte:
a) Concordância com o nivelamento das alturas das fachadas e o alinhamento do traçado urbano,
nas zonas de transição com as áreas consolidadas, nas situações em que deva prevalecer aquela
concordância;
b) A altura máxima da fachada a adotar em situações de colmatação da malha urbana obedece às
regras definidas para os traçados que as novas construções visam colmatar ou, na sua falta destes,
proceder à concordância com as alturas das fachadas pré-existentes;
c) Nas situações em que o desenho urbano estabelece a ruptura com a morfologia da envolvente, a
altura máxima da fachada tem de promover uma adequada transição com as volumetrias da envolvente e deverá ser avaliado o seu impacto na silhueta da cidade;
d) À profundidade das empenas dos edifícios nas situações de remate da malha aplicam-se as
regras constantes do artigo 43 do presente Regulamento;
e) Índice de edificabilidade é de 1,2 na generalidade das áreas e de 1,7 nas áreas onde se pretende
o desenvolvimento das polaridades urbanas (POLU) identificadas na Planta de qualificação do
espaço urbano;
Artigo 75
Parâmetros de estacionamento de uso privativo
1 — Nas operações de loteamento e nas obras de construção e de ampliação, independentemente
da categoria de uso do solo onde se inserem e das demais normas aplicáveis, exige-se a observância
de valores mínimos e máximos de áreas destinadas a estacionamento.
2 — Para efeitos do cálculo de áreas a alocar a cada lugar de estacionamento de veículos ligeiros e
pesados aplica-se o disposto no seguinte quadro.
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3 — Os valores mínimos e máximos dos parâmetros de dimensionamento de estacionamento no interior da parcela ou lote, para cada zona de estacionamento identificadas na Planta de acessibilidades
e transportes, em função da proximidade à rede de transporte coletivo de 1.o nível e da disponibilidade de espaço público para estacionamento, são os constantes do Anexo X ao presente Regulamento,
do qual faz parte integrante.
4 — A Câmara Municipal pode dispensar a aplicação do estabelecido no número anterior se o total de
lugares de estacionamento daí resultante for igual ou inferior a 5 lugares ou quando a operação urbanística se localize em área consolidada e existam condicionamentos regulamentares ou físicos à
construção do estacionamento, sem prejuízo da legislação específica aplicável.
5 — As áreas ou lugares de estacionamento privado, calculadas com base nos parâmetros mínimos
estabelecidos, são insuscetíveis de constituir frações autónomas independentes das unidades de utilização dos edifícios a que ficam imperativamente adstritas.
Artigo 76
Parâmetros de estacionamento de uso público
1 — Nas operações de loteamento e nas obras de edificação com impacte relevante ou semelhante a
uma operação de loteamento devem ser previstas, além dos lugares de estacionamento estabelecidos no artigo anterior, as dotações de lugares de uso público indicadas no Anexo XI ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.
2 — Para o cálculo dos lugares de uso público são contabilizados os lugares localizados no passeio
confinante com o lote ou parcela, dentro do espaço limitado pelo seu alinhamento.
3 — Os lugares de estacionamento de uso público podem ser previstos à superfície ou em estrutura,
nos termos previstos em regulamento municipal.
4 — Os lugares de estacionamento de uso público à superfície cons- tituem cedência obrigatória para
o domínio municipal.
5 — Os lugares de estacionamento de uso público ficam sujeitos ao regime tarifário definido pela
Câmara Municipal de Lisboa para a respetiva zona.
Artigo 88
Cedências
1 — Os parâmetros para o dimensionamento das áreas a ceder gratuitamente para o domínio municipal para espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos de utilização coletiva, em área não
abrangida por plano de pormenor ou por unidade de execução que apliquem os mecanismos de perequação, são os constantes do quadro seguinte:
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2 — As cedências para o domínio municipal para infraestruturas viárias são as que resultarem da
operação urbanística em função das necessidades do projeto e da respetiva inserção urbana e atendendo às normas legais e regulamentares aplicáveis.
3 — Os parâmetros para o dimensionamento das áreas a ceder gratuitamente para o domínio municipal destinadas a estacionamento são os constantes do artigo 76 do presente Regulamento.
4 — Para efeitos do cálculo a que se referem os números 1 e 3, não se contabilizam na superfície de
pavimento as áreas previstas na operação urbanística afetas a equipamentos de utilização coletiva
nos domínios da ação social, saúde e educação, sobre os quais, no caso de serem de natureza privada, é constituída a servidão administrativa necessária à realização da sua utilização pública, nas
condições e termos que vierem a ser aprovados no caso concreto.
5 — Na cedência para o domínio público municipal de espaços verdes e de utilização coletiva, as áreas verdes têm de apresentar continuidade, só sendo contabilizadas para efeitos do n.o 1 as áreas
verdes com mais de 200 m2, as integradas nos arruamentos públicos com largura superior a 2 metros
e as áreas com declive inferior a 25 graus.
7 — Para os efeitos do número anterior, poderão ser consideradas tanto as áreas em excesso que
sejam transmitidas para o domínio municipal, como as que permaneçam de propriedade privada, mas
afetas a utilização pública, nos termos que sejam estabelecidos no regulamento municipal mencionado no número anterior.
8 — Caso os planos de urbanização ou de pormenor não estabeleçam parâmetros distintos para o
dimensionamento das áreas para as cedências nas respetivas áreas de intervenção, são aplicáveis
os definidos no presente artigo, devendo o regulamento dos planos conter expressa previsão nesse
sentido.
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9
de setembro
Artigo 2
i) «Operações de loteamento», as ações que tenham por objeto ou por efeito a constituição de um
ou mais lotes destinados, imediata ou subsequentemente, à edificação urbana e que resulte da
divisão de um ou vários prédios ou do seu reparcelamento;
Artigo 14
Pedido de informação prévia
2 - O interessado pode, em qualquer circunstância, designadamente quando o pedido respeite a operação de loteamento em área não abrangida por plano de pormenor, ou a obra de construção, ampliação ou alteração em área não abrangida por plano de pormenor ou operação de loteamento, requerer que a informação prévia contemple especificamente os seguintes aspetos, em função da informação pretendida e dos elementos apresentados:
a) A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos muros de vedação;
b) Projeto de arquitetura e memória descritiva;
c) Programa de utilização das edificações, incluindo a área total de construção a afetar aos diversos
usos e o número de fogos e outras unidades de utilização, com identificação das áreas acessórias,
técnicas e de serviço;
d) Infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais;
e) Estimativa de encargos urbanísticos devidos;
f) Áreas de cedência destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias.
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SUBSECÇÃO I
Operações de loteamento
Artigo 41
Localização
As operações de loteamento só podem realizar-se em áreas situadas dentro do perímetro urbano e
em terrenos já urbanizados ou cuja urbanização se encontre programada em plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território.
Artigo 43
Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas e equipamentos
1 - Os projetos de loteamento devem prever áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de
utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos.
2 - Os parâmetros para o dimensionamento das áreas referidas no número anterior são os que estiverem definidos em plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território.
3 - Para aferir se o projeto de loteamento respeita os parâmetros a que alude o número anterior consideram-se quer as parcelas de natureza privada a afetar àqueles fins quer as parcelas a ceder à câmara municipal nos termos do artigo seguinte.
4 - Os espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de natureza
privada constituem partes comuns dos lotes resultantes da operação de loteamento e dos edifícios
que neles venham a ser construídos e regem-se pelo disposto nos artigos 1420.º a 1438.º-A do Código Civil.
4. PROPOSTA
4.1. Caracterização da Operação Urbanística
A operação Urbanística proposta é caracterizada da seguinte forma :
I.

Construção de 3 LOTES com 30 pisos acima do solo e 5 caves;

II. Cedência para Construção de Parque Verde Urbano;
III. Construção de Estacionamento em superfície;
IV. Construção de Via de circulação automóvel;
V. Proposta de Nova Ligação Pedonal sobre a Av Dr Alfredo Bensaúde;
VI. Proposta de construção de nova rotunda junto dos Bombeiros no limite administrativo com CM
Loures;.
4.2. Principios orientadores da operação

Fase anterior
As fases anteriores de desenvolvimento da atual proposta de intervenção fazem a demonstração da
estratégia seguida.
O território urbano é entendido como um tecido dinâmico no qual esta gigante ilha vazia, passará a
fazer parte, cuidando de trazer vivência aos 42000 m2 de terreno urbano existente
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Fig.03.Planta síntese

Intervenção
Ao analisar a malha urbana da cidade, construída em tempos distintos, elegeu-se a direcção na qual
está construído o Bairro da Portela, correspondente a orientar longitudinalmente o principal edifício na
direção Norte/Sul.
Esta direção coincide com a maior diagonal do quadrilátero que forma a área de intervenção. A Torre
apresenta-se no extremo sul com um “quadrirosto” de filigrana atingindo uma altura total de 135m.
Este desenho urbano, careta igualmente um desejo partilhado com a Câmara Municipal de Lisboa,
como seja a formalização de um corredor verde vegetal, que estruture a malha de massas arbórea na
cidade e as interligue. Deste modo, temos a Torre do Parque verde conjugados pelo embasamento
edifício que permite uma ligação direta à frente de rua da Av Dr Alfredo bensaúde, constituindo um
espaço privilegiado e destinado ao uso preferencial comercial.
Finalmente a espinha dorsal de circulação automóvel corresponde à ligação a poente confinante com
o edifício dos Serviços Cartográficos do Exército, ligando a Estrada da Circunvalação à Av Dr Alfredo
Bensaúde. Ao longo desta via constrói-se um edifício com 2 pisos acima do solo e estacionamento
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em cave. A eventual futura ligação ao lote confinante fica assim garantida e formalizada com um edifício de dimensões proporcionais ao referido edifício dos Serviços Cartográficos do Exército.
Os usos mistos, sem dúvida permitem conciliar, habitar, trabalhar, comprar e vender, tudo num só lugar.

Fig.04. Vista aérea

4.3. Enquadramento urbano
A permeabilidade proporcionada pela implantação proposta, intensifica a relação de proximidade física que se pretende promover com o território a Norte, ou seja a Portela com o território a sul, abruptamente interrompido pelo ”rio/estrada” que constitui a Av Dr Alfredo Bensaúde. Transpor esta barreira, é também maximizar as relações visuais que permitam uma leitura mais alargada do território envolvente.
4.4. Condicionantes
O facto da área de intervenção ser fronteira com o limite administrativo Municipal entre os concelhos
de Lisboa e Loures poderia determinar uma solução de compromisso, considerando as diferentes
formas urbanas em presença.
Esta é uma ilha circundada por vias de comunicação infra-estruturadas, bastando para tal uma adequada análise para a sua ligação e conexão ao restante território urbano se tornar natural e potenciadora de novos fluxos nesta área da cidade de Lisboa.
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4.5. Programa de Utilização
O programa de utilização proposto é misto e composto da seguinte forma:
- Uso habitacional
- Uso comercial
- Uso serviços
- Uso Equipamentos coletivos culturais / biblioteca municipal.
As áreas destinadas a Infraestruturas, Equipamentos, Espaços Verdes e outros espaços de utilização
coletiva estão quantificados e identificados na Planta de Proposta Geral, devendo os restantes parâmetros ser objecto de cumprimento em fase subsequente.
LIMITE SERVIDÃO AERONAUTICA (145m)

+137,80

+120,40

+70,56

+70,06
+68,06
+67,26

+62,26
+60,26

AV. DR. ALFREDO
BENSAUDE
+50,06

+01

+46,26

+00

+43,26

-01

+40,26

-02

+37,26

-03

+34,26

-04

LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

LIMITE SERVIDÃO AERONAUTICA (145m)

+95,06

+92,06

+79,26

+73,86

+69,76

+04

+65,96

+03

+62,16

+02

+70,06
+69,26

+68,13

+68,06

+64,26

N

+60,26
+58,37

+01

+54,86

+00

+51,86

-01

+48,86

-02

0

DONO DE OBRA :

ESTAMO PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS SA
ARQUITETURA :

! Fig.05. Cortes Alçado

SAMUEL TORRES DE CARVALHO - ARQUITE
PROJETO / FASE :

BEMSAÚDE
PROJETO DE ARQUITECTURA - PED
DESENHO:

PROPOSTO - CORTES A I B
LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
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QUADRO DE ÁREAS POR LOTE
ÁREA DO TERRENO

42.155,00

LOTE 01
USO - SERVIÇOS
NÚMERO PISOS - 2CV + 5 PISOS
SUP PAVIMENTO - 16 750 M2
ESTACIONAMENTO PRIVADO (INDICE 0,9) 160 LUGARES

16.750,00

LOTE 02
USO - SERVIÇOS / COMÉRCIO / SAÚDE
NÚMERO PISOS - 4CV + 2 PISOS
SUP PAVIMENTO - 4 700 M2
ESTACIONAMENTO PRIVADO (INDICE 1,5) 80 LUGARES
ESTACIONAMENTO PÚBLICO 220 LUGARES

4.700,00

TOTAL SUP OUTROS USOS

21.450,00 30,00%

LOTE 03
USO - HABITAÇÃO
NÚMERO DE PISOS - 7 CV + 30 PISOS
SUP PAVIMENTO - 50 050 M2
ESTACIONAMENTO PRIVADO 550 LUGARES

50.050,00 70,00%

TOTAL SUP PAVIMENTO

71.500,00 30,32%

ÁREA DE CEDENCIA ESPAÇOS VERDES E EQUIP.

21.680,00

ESTACIONAMENTO PÚBLICO
ESTRUTURA EDIFICADA
EXTERIOR
TOTAL

220
134
354

NOTA: A ÁREA TOTAL DO TERRENO MEDIDA EM DESENHO (41.840,00M2) É INFERIOR AO TOTAL INDICADO NA CADERNETA PREDIAL

Quadro resumo de áreas
42 155,00

ÁREA DO TERRENO

1,696

ÍNDICE EDIFICABILIDADE
SUPERFÍCIE PAVIMENTO
CEDÊNCIAS ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS
USO PREDOMINANTE HABITAÇÃO
OUTROS USOS COMÉRCIO/SERVIÇOS
ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA - ZONA D

71 500,00

M2
< 30m2 por 100m2 s.p.
M2

20 534,00

s.p.

68,95%

M2

49 300,00

s.p.

31,05%

M2

22 200,00
0,4 lug por 100m2 s.p.
286

lug
1 lug por fogo < T3
1,5 lug por fogo ≥ T3

ESTACIONAMENTO NO LOTE - ZONA D - USO HABITACIONAL

177

un < T3
un ≥ T3

153

lug

407

M2
1,5 lug /100m2 s.p.
ESTACIONAMENTO NO LOTE - ZONA D - OUTROS USOS

lug

333

M2
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5. QUADRO SINOPTICO

6. CONCLUSÃO
A cidade de Lisboa, nos últimos anos tem vindo a sofrer uma transformação assinalável, as intervenções no centro da cidade têm permitido reabilitar dezenas de edifícios contribuindo para um acrescido
cosmopolitismo e desenvolvimento económico.
Este recente movimento permitiu igualmente uma atractividade à cidade de novos habitantes, novos
turistas e novas actividades.
Neste sentido também a nova construção em áreas da cidade onde vazios urbanos permaneceram
inalterados por motivos diversos, permite uma acrescida oferta de espaços qualificados para o setor
imobiliário, legando à cidade espaços qualificados destinados às diferentes actividades citadinas.

Lisboa, 09 de Novembro de 2018.

(Samuel Ruiz Torres de Carvalho, Arquiteto).
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