
From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

Bom dia,

Seguem as respostas, para enviar à PLMJ e para colocar no site.

1. Pedido de Informação Prévia (“PIP”)
1.1.      Da documentação disponibilizada pela ESTAMO consta a aprovação de um PIP, pela

Câmara Municipal de Lisboa, datado de 06.08.2013, referente ao processo n.º
125/EDI/2013 (notificação 23394/NOT/DIVPE/GRESTURBE/2013). Tendo o PIP a validade
de um ano, passível de pedido de prorrogação, por igual período de tempo, essa
prorrogação terá terminado em 2015.

1.2.      Considerando a informação constante de 1.1 antecedente, muito agradecemos que nos
esclareçam de que forma decorre a menção no teaser disponibilizado – no ponto
referente à “situação urbanística” (cfr. pág. 4) –, de que o PIP, aprovado em 2013, está
“em revalidação”?

Em 26 de março de 2019, solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa que declarasse que se
mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à decisão favorável ao Pedido de
Informação Prévia constante do processo 125/EDI/2013.

1.3.      Foi submetido algum pedido de prorrogação, a título excecional?
Não houve qualquer pedido excecional.

1.4.      Foi submetido um novo PIP, distinto do processo n.º 125/EDI/2013? Se sim, qual o seu
conteúdo e / ou respetivos termos?

Não foi submetido novo PIP.

1.5.      Foi a ESTAMO notificada de alguma decisão de indeferimento relativamente ao PIP
apresentado e / ou notificada por parte da Câmara Municipal de Lisboa, a esse respeito?

Não. Ainda não se obteve resposta ao requerimento apresentado em 26 de março.

2. Licença de utilização

1. Para efeitos da outorga da escritura pública de compra e venda, será necessário requerer a
emissão de certidão de isenção de autorização de utilização, junto da Câmara Municipal de
Lisboa.
De acordo com o disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto,

entendemos que não será necessária a emissão de uma “certidão de isenção de autorização de
utilização”, bastando a apresentação do Título de Alienação por Ajuste Direto.

2. Foram executadas obra de reconstrução, ampliação ou alteração ou das quais resultem
modificações importantes das características do edifício que impeçam a sobredita emissão
de certidão de isenção de autorização de utilização? Se sim, quais?
Conforme consta do Título de Alienação por Ajuste Direto, apresentado na brochura do
imóvel, “O prédio transmitido foi adquirido em 15 de julho de 1983, em construção, para
instalação de serviços públicos, pelo que se encontrava isento de licenciamento
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municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 166/70, de 15 de abril.”.

3. A ESTAMO já solicitou a emissão da referida declaração? Se sim, a mesma já está disponível?
Em conformidade com a resposta à questão 2.1. e não sendo necessária certidão, não
fará sentido solicitá-la.
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From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

RE: Avenida Jose Malhoa - Esclarecimentos 

Attachments: 03.Memória Descritiva e Justificativa do PIP.pdf
PIP Parecer Favoravel 06-08-2013.pdf
taad av jose malhoa 11 lx.pdf

CS 2010 02 012B - Av. José Malhoa, 11, Alçados e Cortes.dwg
CS 2010 02 012B - Av. José Malhoa, 11, Plantas.dwg

Relativamente ao pedido de esclarecimentos infra, cumpre-nos informar o seguinte:

1. em anexo;
2. idem;
3. em 26 de março de 2019, solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa que declarasse

que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à decisão
favorável ao Pedido de Informação Prévia constante do processo 125/EDI/2013;

4. em anexo;
5. poderá consultar os VPTs nas cadernetas prediais disponibilizadas;
6. menção no título de adjudicação por ajuste direto em anexo e conforme consta da

brochura disponível no nosso site. Válido para transmissão do imóvel;
7. “… é da exclusiva responsabilidade dos concorrentes a recolha de todos os elementos de

informação
que reputem necessários ou convenientes para a eventual apresentação de propostas
designadamente, a
efetivação de todas as diligências e a obtenção de todas as informações junto das
entidades oficiais
competentes, sobre o imóvel…”;

8. Idem;
9. procedimento posterior à Adjudicação (Câmara Municipal de Lisboa, Direcção Geral do

Património Cultural);
10. os habituais inerentes à atividade de gestão de propriedade imobiliária nomeadamente

impostos, segurança e manutenção;
11. idem;
12. não;
13. não;
14. não temos conhecimento.

Anexamos ainda, conforme combinado o levantamento topográfico e arquitetónico do existente,
em formato autocad.

Com os melhores cumprimentos,
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Requerente: ESTAMO Participações Imobiliárias S.A.
Local da Obra: Avenida José Malhoa, nº11 – Lisboa
Tipo de Processo: Pedido de Informação Prévia


Índice:


(1) - Introdução e Histórico


(2) – Objectivos e Contextualização da Situação Existente


(3) – Enquadramento nos Instrumentos Urbanos e Fundamentação


(4) – Integração Urbana


(5) – Fachada e Volumetria Proposta


(6) – Quadros de Áreas 


(7) – Acessibilidades


Anexo 1- Imagens de Estudo de Fachadas e Interiores
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1- Introdução e Histórico


Refere-se a presente memória descritiva e justificativa, ao  Pedido de 
Informação Prévia que visa a ampliação e alteração do edifício de escritórios 
e serviços sito na Avenida José Malhoa nº 11 em Lisboa.


O edifício que se pretende intervir  foi  Projectado pelo Arq. Fernando 
Escudeiro Naia Marques, a obra encontra-se no Arquivo intermédio de Lisboa 
sob o número 60395.


A presente proposta, vem no seguimento do P.I.P. já Efectuado e do 
respectivo parecer emitido pelos serviços camarários sob o nº 125/EDI/2013, 
cujo a informação prévia nº 25764/INF/DIVPE/GESTURBE/2013.


Em  resposta  á  notificação  nº18516/NOT/DIVPE/GESTURBE/2013, 
pretende o requerente proceder à correcção dos elementos que impedem a 
aprovação sem condicionantes do P.I.P., nomeadamente no que se refere ao 
aumento de Pisos a Tardoz e prolongamento da empena com cerca de 28m.


Para o efeito a nova proposta prevê a anulação da ampliação de 2 pisos 
na zona tardoz, limitando a empena à existente (15m), compensando o facto 
com a introdução de mais um piso na fachada principal conforme sugerido na 
notificação.


2 – Objectivos e Contextualização da Situação Existente


Pretende o proprietário do edificado, a Estamo Participações imobiliárias 
S.A., através deste processo, verificar da viabilidade de alterações ao edifício 
ao nível da arquitectura e da área total de construção, propondo para o efeito, 
para alem da alteração e renovação de fachadas e interiores, a implantação de 
novos pisos no volume mais baixo (poente), correspondendo a: +5 pisos na 
fachada principal.


3d-Fachada Principal - existente                 


                      3d-Fachada Principal – Volumes a Implantar 
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Para a execução do presente pedido foram tomados em consideração 
os seguintes princípios gerais:


-Aumento do nº de pisos existentes.
-Alteração das fachadas e melhoramento do desempenho energético e 
técnico.
-Enquadramento Urbanístico da intenção.
-Reformulação  de  layouts  dos  pisos  de  forma  a  maximizar  a  sua 
ocupação.
-Integração na malha verde Urbana.
-Privilegiar e dinamizar as vistas a sul.


A Av. José Malhoa é uma das Avenidas com maior importância a nível 
de aglomerado de escritórios e edifícios da indústria Hoteleira, que no contexto 
geral,  apesar  de  existirem  edifícios  de  grande  qualidade  construtiva  e 
arquitectónica, deparamo-nos também com o oposto, mostrando esta avenida 
já alguns sinais de descontextualização a nível do património edificado, o que 
tem ajudado a levar ao surgimento de edifícios sem utilizadores e sem uso, 
estando alguns em estado devoluto.


A  iniciativa  de  reconversão  do  edificado  existente  é  de  extrema 
importância e urgência para revitalizar uma das principais avenidas de Lisboa 
e para adequar os edifícios às exigências técnicas e legais do presente.


Contraste dos edifícios existentes – Edifícios contemporâneos VS Edifícios devolutos
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A volumetria e carácter geral do actualmente edificado no nº 11 da Av. 
José Malhoa está de acordo com a arquitectura e linhas de pensamento da 
época,  alguns  dos  edifícios  circundantes  partilham  do  mesmo  desenho  e 
abordagem.


Na sua generalidade a concepção está desactualizada dos princípios da 
arquitectura  contemporânea,  o  que  não  lhe  dá  pretextos  para  competir  no 
mercado imobiliário actual.


Por outro lado apresenta vários problemas a nível construtivo, sendo um 
dos mais relevantes o sistema construtivo das fachadas em vidro simples que 
tem influência em vários factores, a nível térmico, acústico, da luminosidade e 
de  desconforto  em  geral.  Este  é  um  dos  principais  pontos  nos  quais  se 
pretende intervir em futura obra a realizar.


3d-Fachada Principal - existente                                     


A nível geral o Requerente pretende implantar ou modificar os seguintes 
pontos, os quais se tentou interpretar e inserir no presente estudo, sendo:


Pisos -3 e -2 – Reformulação dos lugares de estacionamento no sentido de 
sua optimização assim como a criação de espaços de arrumos e técnicos.


Piso -1 Prever a possibilidade de transformação do piso, actualmente ocupado 
como  arquivo,  em garagem.  Prevê-se,  com esta  alteração,  passar  dos  59 
lugares  de estacionamento  actuais  para  85  lugares,  incluindo lugares  para 
mobilidade condicionada. 


A  implementação  de  mais  lugares  de  estacionamento  em  edifícios 
existentes  não  é  fácil  e  nem  sempre  exequível  no  entanto  é  de  extrema 
importância para a cidade.
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Piso 0 - Reformulação de layout, criação de nova compartimentação, espaços 
de  recepção,  salas  de  reuniões  e  trabalho,  ampliação  e  encerramento  do 
espaço exterior por baixo da escada existente. 


     


Piso 1 - Reformulação de layout,  possibilidade de racionalização de uso do 
espaço em “Open-Space” ou compartimentação, ampliação do corpo a poente 
para a zona das escadas. Demolição/alteração das escadas existentes.


Piso 2 - Reformulação de layout,  possibilidade de racionalização de uso do 
espaço em “Open-Space” ou compartimentado.


Piso 3 - Reformulação de layout,  possibilidade de racionalização de uso do 
espaço em “Open-Space”  ou compartimentado. Ampliação do corpo poente 
para o Sul.


Piso 4,5,6,7 e 8 - Reformulação de layout, possibilidade de racionalização de 
uso do espaço em “Open-Space” ou compartimentado. Acréscimo de piso no 
corpo poente para o Sul.


Piso 9 e10 – Reformulação de layout, possibilidade de racionalização de uso 
do espaço em “Open-Space” ou compartimentado. 


3 – Enquadramento nos Instrumentos Urbanos e Fundamentação


Existe para a Avenida José Malhoa uma proposta de Plano Pormenor, 
este documento apresenta várias medidas de melhoramento para a rua e para 
as infra-estruturas assim como apresenta condicionantes para os lotes que 
ainda se encontram vagos, no entanto, segundo os elementos que tivemos 
acesso,  deixa  em  aberto  a  delimitação  das  intervenções  nos  edifícios 
preexistentes,  posto  isto  remete-se  a  apreciação  para  efeitos  do  presente 
Pedido de Informação Prévia para os princípios gerais do Novo Plano Director 
Municipal de Lisboa.


Segundo o PDM de Lisboa o edifício encontra-se em zona de Traçado 
Urbano C, o que à partida, da análise efectuada, permitirá a execução das 
alterações pretendidas, infra apresentamos excerto do documento:


(…)
Art.º42
(…)
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c) Traçados urbanos C – correspondem aos traçados de implantação livre que  
abrangem
tecidos  urbanos  edificados  desde  a  segunda  metade  do  século  XX.  
Caracterizam-se
essencialmente pela implantação de edifícios isolados, em forma de banda  
ou torre, e de
grandes  áreas  livres  que  circundam  as  edificações.  Constituem  exemplos  
mais
marcantes: Olivais, Telheiras e Chelas;


6.  Nos  traçados  urbanos  C  –  implantação  livre,  as  obras  de  construção,  
alteração e ampliação
estão sujeitas às seguintes regras:
a)  Para  os  edifícios  de  tipologia  em banda,  a  altura  máxima da  fachada  
obedece ao nivelamento das alturas das fachadas existentes na envolvente;
b) Para os edifícios isolados, a altura máxima da fachada é de 25 metros,  
exceto nas seguintes situações:
i)  Quando integrados em plano de pormenor ou unidade de execução, em  
que se proceda à repartição de benefícios e encargos entre os proprietários;
ii) Quando resulte da necessidade de assegurar o respeito por compromissos  
legítimos assumidos pelo Município à data da entrada em vigor do PDML;
iii) Quando se verifique a adequada integração no espaço urbano em que se  
inserem e incorporem créditos de construção obtidos nos termos do disposto  
no artigo 84.º do
presente Regulamento, até ao limite em que seja admitida a sua utilização  
cumulativa e desde que a solução seja objeto de debate público.
c) Relativamente à construção de um piso recuado e ao aproveitamento e  
configuração geral das coberturas, aplicam-se as alíneas d) e e) do n.º 4 do  
presente artigo;
d)  À  profundidade  máxima  da  empena  aplica-se  o  artigo  seguinte  do  
presente Regulamento;
e) À construção de caves aplicam-se as alíneas f) e g) do n.º 3 do presente  
artigo;
f) Ao logradouro aplica-se o artigo 44.º do presente Regulamento.  (…)


Visto  que a  tipologia  predominante  na Avenida José Malhoa é  a  de 
Construção em Banda, prevê-se que se aplique a alínea a) do Ponto 6 do 
Artigo 42º do PDMl no que se refere à altura máxima do edifício.


Do que se apreende desta referência, a intenção de introduzir mais 5 
Pisos ao volume mais baixo, vai gerar uma leitura mais uniforme daquele troço 
da  rua,  principalmente  no  que  se  refere  à  confrontação  com  o  edifício  a 
Poente, resultando dessa forma os dois volumes praticamente com a mesma 
cota.
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A  intenção  proposta  parece  não  ter  impacto  no  sistema  de  vistas 
previsto no P.P. e no P.D.M.L.


Para além destes factores, vinculativos para a pretensão serão também 
a execução de estudos e  sondagens a  nível  estrutural,  para  aferir  da  sua 
viabilidade física (acréscimo do nº de pisos, aberturas de vãos, encerramento 
de paramentos, etc.). 


No  Projecto  a  executar  será  também tomada em conta  a  legislação 
aplicável  no  que  se  refere  à  segurança  contra  risco  de  incêndio,  térmica, 
acústica, etc.  factores que não foram ainda estudados a fundo no presente 
estudo,  submetendo  a  futura  intervenção  a  toda  a  legislação  que  lhe  é 
aplicável.


-Inserção de elementos de sombreamento e encerramento/redução de área de vãos
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4 – Integração Urbana


A intervenção a executar tem bastante potencial de integração e prevê-
se que a imagem final do edificado tome contornos contemporâneos, tentando 
agregar  de  forma coerente  as  formas  preexistentes,  que  através  das  suas 
volumetrias acaba por ter um conceito irregular e pouco claro.


Por  outro  lado  pretende-se  que  o  edifício  venha  a  ser  funcional  e 
sustentável,  tanto  a  nível  dos  consumos  energéticos,  assim  como  da 
incorporação da estrutura verde que o rodeia, dotando o imóvel  de línguas 
verdes,  que  o  humanizará,  e  participará  na  edificação  enquanto  meio  de 
arrefecimento e sombreamento.


-“Línguas” Verdes


Os  espaços  verdes  contidos  no 
próprio  edifício  vêm  dar  continuação  às 
áreas  verdes  a  sul  e  das  que  serão 
implantadas a norte conforme previsto na 


proposta de Plano Pormenor, potencializado a vivência do edifício. 


Pretende-se ainda que os espaços exteriores como terraços, coberturas 
e varandas proporcionem ambientes constituídos por estruturas verdes, e que 
permitam o usufruto dos utilizadores do edifício, tentando dar sentido a áreas 
que por vezes são regaladas para segundo plano.


 5 – Fachadas e Volumetrias Propostas


As  fachadas  e  volumetrias  propostas  irão  derivar  dos  pretextos  e 
conceitos  de  projecto.  A  materialização  e  ritmos  a  implantar  vão  resultar 
maioritariamente das palas redução de áreas envidraçadas e possivelmente de 
elementos estruturais a implantar.


-Uniformização da abordagem
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A intenção passa por uniformizar o edifício de forma a dotá-lo de uma 
imagem uniforme, a estudar em projecto de Arquitectura em fase posterior.


Pretende-se também, sempre que possível, incorporar na concepção os 
elementos verdes de transição do interior/exterior, para que as vistas sejam 
devidamente enquadradas e a privacidade nas áreas de maior envidraçado 
seja também mais satisfatória e sustentável.


-Vista da sala de trabalho a SUL – Maximização das Vistas 


6 – Quadros de Áreas 


ABC m2
Antecedente


ABC m2
Proposta


Diferença 
m2


Superfície de 
Pavimento m2
(Serviços)
Antecedente


Superfície de 
Pavimento m2
(Serviços)
Proposto


Diferença 
m2


Piso -3 1.319,85 1.319,85 0,00 0,00 0,00 0,00


Piso -2 1.319,85 1.319,85 0,00 0,00 0,00 0,00


Piso -1 1.319,85 1.319,85 0,00 0,00 0,00 0,00


Piso 0 1.319,55 1.319,55 0,00 1.141,12 1.319,52 178,40
Piso 1 1.210,34 1.227,27 16,93 1.077,18 1.227,26 150,08
Piso 2 1.195,64 1.195,64 0,00 1.195,64 1.195,64 0,00


Piso 3 869,52 869,52 0,00 869,52 869,52 0,00


Piso 4 467,46 911,31 443,85 428,01 911,31 483,30
Piso 5 428,06 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 6 428,06 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 7 428,05 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 8 428,06 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 9 427,98 428,06 0,08 427,98 428,06 0,08
Piso 10 313,89 313,89 0,00 313,89 313,89 0,00


Piso 11 61,59 61,59 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL: 11.537,75 13.931,62 2.393,86 7165,54 9.910,44 2744,9
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PARÂMETROS GERAIS ANTECEDENT
E*


PROPOSTA


-Nº de Pisos Acima do Solo 11 11
-Nº de Pisos Abaixo do Solo 3 3


-Área do Lote *1.319,85 m2 1.319,85 m2
-Área de Implantação *1.319,85 m2 1.319,85 m2
-Área Coberta *1.319,85 m2 1.319,85 m2


-Área Bruta Acima do Solo *7.578,20 m2 9.972,07 m2
-Área Bruta Abaixo do Solo *3.959,55 m2 3.959,55 m2
-Área Bruta Total *11.537,75 m2 13.931,62 m2


*CONFORME LEVANTAMENTO ARQUITECTÓNICO FORNECIDO


(7) – Acessibilidades


Apesar do enquadramento do edifício, e da estrutura física preexistente 
nem  sempre  facilitar  a  implantação  das  medidas  necessárias  referidas  no 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, é já parte integrante deste estudo a 
implantação  das  medidas  que  permitam  aos  utilizadores  de  mobilidade 
reduzida  a  acessibilidade  à  grande  maioria  dos  espaços  do  edifício,  com 
excepção para alguns espaços técnicos e secundários. 
 O acesso ao interior do edifício será realizado a partir da via pública 
através de portas com medidas razoáveis superiores a 1,40m de largura e os 
percursos  interiores  transformados  através  de  rampas  ou  plataformas 
elevatórias quando a obra se provar totalmente inviável.


O  acesso  aos  pisos  superiores  e  inferiores  será  feito  através  de 
elevadores com dimensões regulamentares.


Os espaços de entrada e halls permitirão uma manobra para rotação de 
360º, os vãos de porta terão sempre que aplicável 0,90cm sendo o mínimo de 
77cm livres,  os corredores e outros espaços de circulação uma largura de 
0,90m, 1,20m ou 1,50m.


Pretende-se  também,  em  todos  os  pisos  executar  uma  instalação 
sanitária com as dimensões regulamentares, equipadas ou com a possibilidade 
de equipar para dar resposta às necessidades dos utilizadores.


O  estacionamento  será  dotado  pelo  menos  com  3  lugares  de 
estacionamento exclusivos para utilizadores com mobilidade reduzida.
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Nº de Estac. 
Antecedente.


Nº de Estac. 
Proposto


Dif. AC Est. 
M2


Piso -3 28 29+3 Moto. +1+3 Moto 1.278,18
Piso -2 31 33+3 Moto. +2+3 Moto 1.287,12
Piso -1 0 23+3 Moto +23+3 Moto 1.232,69
TOTAL: 59 85+9 Moto. +26 3.797,19


Lugares de Estacionamento – AC EST
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Em tudo o omisso será cumprida a legislação em vigor,


Solicita Deferimento,


Lisboa, 8 de Julho de 2013


O arquitecto, 


Ricardo Francisco Bartolomeu Mendes – O.A. nº 16602
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ANEXO I - Imagens de Estudo de Fachadas E Volumetrias
Infra apresenta-mos alguns dos caminhos de Projecto que a intervenção 
poderá tomar:
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FOTO-MONTAGEM DE POSSÍVEL CONCEITO DE ABORDAGEM 
ARQUITECTÓNICA
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		Requerente: 	ESTAMO Participações Imobiliárias S.A.

		Local da Obra: 	Avenida José Malhoa, nº11 – Lisboa


















































De: 
Enviada: 
Para:  Assunto: Avenida Jose Malhoa 

Relativamente às informações ainda necessárias, descrevo abaixo as questões que gostaríamos
que fossem respondidas, com a brevidade possível. Caso seja necessário articular algumas das
matérias com o departamento jurídico e documental, solicitava que me informasse para que eu
o possa fazer.

Elementos a analisar:

1. – Pedido Informação Prévia
2.  – Requerimento de PIP, memória descritiva e quadro sinóptico
3. - Requerimento de “revalidação” do PIP
4. – Despacho de aprovação do PIP
5. - Liquidações de IMI últimos três anos
6. -  Registo predial com menção de isenção de licenciamento ou declaração de isenção do

licenciamento
7. – Parecer da CM de Lisboa sobre a edificação.
8. - Enquadramento Urbanístico (ARU, ACCRU, utilização solos, condicionantes, classificação

etc.)

9. - Informação acerca dos direitos de preferência (entidades)

10. – quais os Contratos de fornecimento e manutenção (seguros, luz água, gás, elevadores,
manutenção, etc.) e seus custos

11. – qual a estrutura de custos com a gestão da propriedade nos últimos três anos
12. – existem ações judiciais que tenham como objecto directo ou indirecto o imóvel e sua

propriedade pendentes ou findas há menos de três anos ?
13. – existem procedimentos administrativos que tenham como objecto directo ou indireto o

imóvel ?
14. - Riscos ambientais – há conhecimento de materiais perigosos utilizados na construção ou

elementos poluentes existentes no solo ?

mailto:adv@ribeiroteixeira.pt
mailto:Elsa.Horta@Estamo.pt


From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

RE: Edifício José Malhoa 11/ 

Attachments: 03.Memória Descritiva e Justificativado PIP.pdf
PIP Parecer Favoravel 06-08-2013.pdf

Relativamente ao pedido de esclarecimentos infra, cumpre-nos informar o seguinte:

1. em anexo;
2. em 26 de março de 2019, solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa que declarasse que se

mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à decisão favorável ao Pedido
de Informação Prévia constante do processo 125/EDI/2013;

3. O levantamento estrutural de que dispomos foi elaborado para uma instalação específica
de empresa pública;

4. não temos conhecimento.

De: 
Enviada: 3 de maio de 2019 18:18
Para: vendas <vendas@estamo.pt>; 
Assunto: Edifício José Malhoa 11/ 

Boa tarde,

No seguimento da nossa conversa  a __ esta a acompanhar a empresa _____ que poderá 
fazer proposta para o V/edifício Malhoa 11.
O cliente pediu-nos para ver junto da Estamo se podem ter acesso a mais alguns documentos/
informações, nomeadamente:

Receber o PIP que esteve aprovado e com a respetiva aprovação/diferimento da CML
Receber o PIP voltou a ser submetido recentemente e ponto de situação
A analise/estudo estrutural do edifício que permitiria suportar o incremento de áreas
concedido pelo PIP
Indicação se têm conhecimento que o imóvel possa ter algum material
contaminante/poluente como por exemplo Amianto
Qualquer outra informação que considerem importante para este processo     

mailto:/O=SAGESTAMO/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ELSA HORTA
mailto:Afonso.Tavora@eu.jll.com
mailto:Patricia.Bernardo@Estamo.pt
mailto:filomena.pontes@florestgal-sa.pt
mailto:Geral@Estamo.pt
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Requerente: ESTAMO Participações Imobiliárias S.A.
Local da Obra: Avenida José Malhoa, nº11 – Lisboa
Tipo de Processo: Pedido de Informação Prévia


Índice:


(1) - Introdução e Histórico


(2) – Objectivos e Contextualização da Situação Existente


(3) – Enquadramento nos Instrumentos Urbanos e Fundamentação


(4) – Integração Urbana


(5) – Fachada e Volumetria Proposta


(6) – Quadros de Áreas 


(7) – Acessibilidades


Anexo 1- Imagens de Estudo de Fachadas e Interiores
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PIP - Memória Descritiva e Justificativa – REV1
Av. José Malhoa, nº11 - Lisboa
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1- Introdução e Histórico


Refere-se a presente memória descritiva e justificativa, ao  Pedido de 
Informação Prévia que visa a ampliação e alteração do edifício de escritórios 
e serviços sito na Avenida José Malhoa nº 11 em Lisboa.


O edifício que se pretende intervir  foi  Projectado pelo Arq. Fernando 
Escudeiro Naia Marques, a obra encontra-se no Arquivo intermédio de Lisboa 
sob o número 60395.


A presente proposta, vem no seguimento do P.I.P. já Efectuado e do 
respectivo parecer emitido pelos serviços camarários sob o nº 125/EDI/2013, 
cujo a informação prévia nº 25764/INF/DIVPE/GESTURBE/2013.


Em  resposta  á  notificação  nº18516/NOT/DIVPE/GESTURBE/2013, 
pretende o requerente proceder à correcção dos elementos que impedem a 
aprovação sem condicionantes do P.I.P., nomeadamente no que se refere ao 
aumento de Pisos a Tardoz e prolongamento da empena com cerca de 28m.


Para o efeito a nova proposta prevê a anulação da ampliação de 2 pisos 
na zona tardoz, limitando a empena à existente (15m), compensando o facto 
com a introdução de mais um piso na fachada principal conforme sugerido na 
notificação.


2 – Objectivos e Contextualização da Situação Existente


Pretende o proprietário do edificado, a Estamo Participações imobiliárias 
S.A., através deste processo, verificar da viabilidade de alterações ao edifício 
ao nível da arquitectura e da área total de construção, propondo para o efeito, 
para alem da alteração e renovação de fachadas e interiores, a implantação de 
novos pisos no volume mais baixo (poente), correspondendo a: +5 pisos na 
fachada principal.


3d-Fachada Principal - existente                 


                      3d-Fachada Principal – Volumes a Implantar 
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Para a execução do presente pedido foram tomados em consideração 
os seguintes princípios gerais:


-Aumento do nº de pisos existentes.
-Alteração das fachadas e melhoramento do desempenho energético e 
técnico.
-Enquadramento Urbanístico da intenção.
-Reformulação  de  layouts  dos  pisos  de  forma  a  maximizar  a  sua 
ocupação.
-Integração na malha verde Urbana.
-Privilegiar e dinamizar as vistas a sul.


A Av. José Malhoa é uma das Avenidas com maior importância a nível 
de aglomerado de escritórios e edifícios da indústria Hoteleira, que no contexto 
geral,  apesar  de  existirem  edifícios  de  grande  qualidade  construtiva  e 
arquitectónica, deparamo-nos também com o oposto, mostrando esta avenida 
já alguns sinais de descontextualização a nível do património edificado, o que 
tem ajudado a levar ao surgimento de edifícios sem utilizadores e sem uso, 
estando alguns em estado devoluto.


A  iniciativa  de  reconversão  do  edificado  existente  é  de  extrema 
importância e urgência para revitalizar uma das principais avenidas de Lisboa 
e para adequar os edifícios às exigências técnicas e legais do presente.


Contraste dos edifícios existentes – Edifícios contemporâneos VS Edifícios devolutos
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A volumetria e carácter geral do actualmente edificado no nº 11 da Av. 
José Malhoa está de acordo com a arquitectura e linhas de pensamento da 
época,  alguns  dos  edifícios  circundantes  partilham  do  mesmo  desenho  e 
abordagem.


Na sua generalidade a concepção está desactualizada dos princípios da 
arquitectura  contemporânea,  o  que  não  lhe  dá  pretextos  para  competir  no 
mercado imobiliário actual.


Por outro lado apresenta vários problemas a nível construtivo, sendo um 
dos mais relevantes o sistema construtivo das fachadas em vidro simples que 
tem influência em vários factores, a nível térmico, acústico, da luminosidade e 
de  desconforto  em  geral.  Este  é  um  dos  principais  pontos  nos  quais  se 
pretende intervir em futura obra a realizar.


3d-Fachada Principal - existente                                     


A nível geral o Requerente pretende implantar ou modificar os seguintes 
pontos, os quais se tentou interpretar e inserir no presente estudo, sendo:


Pisos -3 e -2 – Reformulação dos lugares de estacionamento no sentido de 
sua optimização assim como a criação de espaços de arrumos e técnicos.


Piso -1 Prever a possibilidade de transformação do piso, actualmente ocupado 
como  arquivo,  em garagem.  Prevê-se,  com esta  alteração,  passar  dos  59 
lugares  de estacionamento  actuais  para  85  lugares,  incluindo lugares  para 
mobilidade condicionada. 


A  implementação  de  mais  lugares  de  estacionamento  em  edifícios 
existentes  não  é  fácil  e  nem  sempre  exequível  no  entanto  é  de  extrema 
importância para a cidade.
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Piso 0 - Reformulação de layout, criação de nova compartimentação, espaços 
de  recepção,  salas  de  reuniões  e  trabalho,  ampliação  e  encerramento  do 
espaço exterior por baixo da escada existente. 


     


Piso 1 - Reformulação de layout,  possibilidade de racionalização de uso do 
espaço em “Open-Space” ou compartimentação, ampliação do corpo a poente 
para a zona das escadas. Demolição/alteração das escadas existentes.


Piso 2 - Reformulação de layout,  possibilidade de racionalização de uso do 
espaço em “Open-Space” ou compartimentado.


Piso 3 - Reformulação de layout,  possibilidade de racionalização de uso do 
espaço em “Open-Space”  ou compartimentado. Ampliação do corpo poente 
para o Sul.


Piso 4,5,6,7 e 8 - Reformulação de layout, possibilidade de racionalização de 
uso do espaço em “Open-Space” ou compartimentado. Acréscimo de piso no 
corpo poente para o Sul.


Piso 9 e10 – Reformulação de layout, possibilidade de racionalização de uso 
do espaço em “Open-Space” ou compartimentado. 


3 – Enquadramento nos Instrumentos Urbanos e Fundamentação


Existe para a Avenida José Malhoa uma proposta de Plano Pormenor, 
este documento apresenta várias medidas de melhoramento para a rua e para 
as infra-estruturas assim como apresenta condicionantes para os lotes que 
ainda se encontram vagos, no entanto, segundo os elementos que tivemos 
acesso,  deixa  em  aberto  a  delimitação  das  intervenções  nos  edifícios 
preexistentes,  posto  isto  remete-se  a  apreciação  para  efeitos  do  presente 
Pedido de Informação Prévia para os princípios gerais do Novo Plano Director 
Municipal de Lisboa.


Segundo o PDM de Lisboa o edifício encontra-se em zona de Traçado 
Urbano C, o que à partida, da análise efectuada, permitirá a execução das 
alterações pretendidas, infra apresentamos excerto do documento:


(…)
Art.º42
(…)
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c) Traçados urbanos C – correspondem aos traçados de implantação livre que  
abrangem
tecidos  urbanos  edificados  desde  a  segunda  metade  do  século  XX.  
Caracterizam-se
essencialmente pela implantação de edifícios isolados, em forma de banda  
ou torre, e de
grandes  áreas  livres  que  circundam  as  edificações.  Constituem  exemplos  
mais
marcantes: Olivais, Telheiras e Chelas;


6.  Nos  traçados  urbanos  C  –  implantação  livre,  as  obras  de  construção,  
alteração e ampliação
estão sujeitas às seguintes regras:
a)  Para  os  edifícios  de  tipologia  em banda,  a  altura  máxima da  fachada  
obedece ao nivelamento das alturas das fachadas existentes na envolvente;
b) Para os edifícios isolados, a altura máxima da fachada é de 25 metros,  
exceto nas seguintes situações:
i)  Quando integrados em plano de pormenor ou unidade de execução, em  
que se proceda à repartição de benefícios e encargos entre os proprietários;
ii) Quando resulte da necessidade de assegurar o respeito por compromissos  
legítimos assumidos pelo Município à data da entrada em vigor do PDML;
iii) Quando se verifique a adequada integração no espaço urbano em que se  
inserem e incorporem créditos de construção obtidos nos termos do disposto  
no artigo 84.º do
presente Regulamento, até ao limite em que seja admitida a sua utilização  
cumulativa e desde que a solução seja objeto de debate público.
c) Relativamente à construção de um piso recuado e ao aproveitamento e  
configuração geral das coberturas, aplicam-se as alíneas d) e e) do n.º 4 do  
presente artigo;
d)  À  profundidade  máxima  da  empena  aplica-se  o  artigo  seguinte  do  
presente Regulamento;
e) À construção de caves aplicam-se as alíneas f) e g) do n.º 3 do presente  
artigo;
f) Ao logradouro aplica-se o artigo 44.º do presente Regulamento.  (…)


Visto  que a  tipologia  predominante  na Avenida José Malhoa é  a  de 
Construção em Banda, prevê-se que se aplique a alínea a) do Ponto 6 do 
Artigo 42º do PDMl no que se refere à altura máxima do edifício.


Do que se apreende desta referência, a intenção de introduzir mais 5 
Pisos ao volume mais baixo, vai gerar uma leitura mais uniforme daquele troço 
da  rua,  principalmente  no  que  se  refere  à  confrontação  com  o  edifício  a 
Poente, resultando dessa forma os dois volumes praticamente com a mesma 
cota.
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A  intenção  proposta  parece  não  ter  impacto  no  sistema  de  vistas 
previsto no P.P. e no P.D.M.L.


Para além destes factores, vinculativos para a pretensão serão também 
a execução de estudos e  sondagens a  nível  estrutural,  para  aferir  da  sua 
viabilidade física (acréscimo do nº de pisos, aberturas de vãos, encerramento 
de paramentos, etc.). 


No  Projecto  a  executar  será  também tomada em conta  a  legislação 
aplicável  no  que  se  refere  à  segurança  contra  risco  de  incêndio,  térmica, 
acústica, etc.  factores que não foram ainda estudados a fundo no presente 
estudo,  submetendo  a  futura  intervenção  a  toda  a  legislação  que  lhe  é 
aplicável.


-Inserção de elementos de sombreamento e encerramento/redução de área de vãos
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4 – Integração Urbana


A intervenção a executar tem bastante potencial de integração e prevê-
se que a imagem final do edificado tome contornos contemporâneos, tentando 
agregar  de  forma coerente  as  formas  preexistentes,  que  através  das  suas 
volumetrias acaba por ter um conceito irregular e pouco claro.


Por  outro  lado  pretende-se  que  o  edifício  venha  a  ser  funcional  e 
sustentável,  tanto  a  nível  dos  consumos  energéticos,  assim  como  da 
incorporação da estrutura verde que o rodeia, dotando o imóvel  de línguas 
verdes,  que  o  humanizará,  e  participará  na  edificação  enquanto  meio  de 
arrefecimento e sombreamento.


-“Línguas” Verdes


Os  espaços  verdes  contidos  no 
próprio  edifício  vêm  dar  continuação  às 
áreas  verdes  a  sul  e  das  que  serão 
implantadas a norte conforme previsto na 


proposta de Plano Pormenor, potencializado a vivência do edifício. 


Pretende-se ainda que os espaços exteriores como terraços, coberturas 
e varandas proporcionem ambientes constituídos por estruturas verdes, e que 
permitam o usufruto dos utilizadores do edifício, tentando dar sentido a áreas 
que por vezes são regaladas para segundo plano.


 5 – Fachadas e Volumetrias Propostas


As  fachadas  e  volumetrias  propostas  irão  derivar  dos  pretextos  e 
conceitos  de  projecto.  A  materialização  e  ritmos  a  implantar  vão  resultar 
maioritariamente das palas redução de áreas envidraçadas e possivelmente de 
elementos estruturais a implantar.


-Uniformização da abordagem
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A intenção passa por uniformizar o edifício de forma a dotá-lo de uma 
imagem uniforme, a estudar em projecto de Arquitectura em fase posterior.


Pretende-se também, sempre que possível, incorporar na concepção os 
elementos verdes de transição do interior/exterior, para que as vistas sejam 
devidamente enquadradas e a privacidade nas áreas de maior envidraçado 
seja também mais satisfatória e sustentável.


-Vista da sala de trabalho a SUL – Maximização das Vistas 


6 – Quadros de Áreas 


ABC m2
Antecedente


ABC m2
Proposta


Diferença 
m2


Superfície de 
Pavimento m2
(Serviços)
Antecedente


Superfície de 
Pavimento m2
(Serviços)
Proposto


Diferença 
m2


Piso -3 1.319,85 1.319,85 0,00 0,00 0,00 0,00


Piso -2 1.319,85 1.319,85 0,00 0,00 0,00 0,00


Piso -1 1.319,85 1.319,85 0,00 0,00 0,00 0,00


Piso 0 1.319,55 1.319,55 0,00 1.141,12 1.319,52 178,40
Piso 1 1.210,34 1.227,27 16,93 1.077,18 1.227,26 150,08
Piso 2 1.195,64 1.195,64 0,00 1.195,64 1.195,64 0,00


Piso 3 869,52 869,52 0,00 869,52 869,52 0,00


Piso 4 467,46 911,31 443,85 428,01 911,31 483,30
Piso 5 428,06 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 6 428,06 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 7 428,05 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 8 428,06 911,31 483,25 428,05 911,31 483,26
Piso 9 427,98 428,06 0,08 427,98 428,06 0,08
Piso 10 313,89 313,89 0,00 313,89 313,89 0,00


Piso 11 61,59 61,59 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL: 11.537,75 13.931,62 2.393,86 7165,54 9.910,44 2744,9
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Áreas Brutas e Superfície de pavimento por Piso
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PARÂMETROS GERAIS ANTECEDENT
E*


PROPOSTA


-Nº de Pisos Acima do Solo 11 11
-Nº de Pisos Abaixo do Solo 3 3


-Área do Lote *1.319,85 m2 1.319,85 m2
-Área de Implantação *1.319,85 m2 1.319,85 m2
-Área Coberta *1.319,85 m2 1.319,85 m2


-Área Bruta Acima do Solo *7.578,20 m2 9.972,07 m2
-Área Bruta Abaixo do Solo *3.959,55 m2 3.959,55 m2
-Área Bruta Total *11.537,75 m2 13.931,62 m2


*CONFORME LEVANTAMENTO ARQUITECTÓNICO FORNECIDO


(7) – Acessibilidades


Apesar do enquadramento do edifício, e da estrutura física preexistente 
nem  sempre  facilitar  a  implantação  das  medidas  necessárias  referidas  no 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, é já parte integrante deste estudo a 
implantação  das  medidas  que  permitam  aos  utilizadores  de  mobilidade 
reduzida  a  acessibilidade  à  grande  maioria  dos  espaços  do  edifício,  com 
excepção para alguns espaços técnicos e secundários. 
 O acesso ao interior do edifício será realizado a partir da via pública 
através de portas com medidas razoáveis superiores a 1,40m de largura e os 
percursos  interiores  transformados  através  de  rampas  ou  plataformas 
elevatórias quando a obra se provar totalmente inviável.


O  acesso  aos  pisos  superiores  e  inferiores  será  feito  através  de 
elevadores com dimensões regulamentares.


Os espaços de entrada e halls permitirão uma manobra para rotação de 
360º, os vãos de porta terão sempre que aplicável 0,90cm sendo o mínimo de 
77cm livres,  os corredores e outros espaços de circulação uma largura de 
0,90m, 1,20m ou 1,50m.


Pretende-se  também,  em  todos  os  pisos  executar  uma  instalação 
sanitária com as dimensões regulamentares, equipadas ou com a possibilidade 
de equipar para dar resposta às necessidades dos utilizadores.


O  estacionamento  será  dotado  pelo  menos  com  3  lugares  de 
estacionamento exclusivos para utilizadores com mobilidade reduzida.
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Nº de Estac. 
Antecedente.


Nº de Estac. 
Proposto


Dif. AC Est. 
M2


Piso -3 28 29+3 Moto. +1+3 Moto 1.278,18
Piso -2 31 33+3 Moto. +2+3 Moto 1.287,12
Piso -1 0 23+3 Moto +23+3 Moto 1.232,69
TOTAL: 59 85+9 Moto. +26 3.797,19


Lugares de Estacionamento – AC EST
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Em tudo o omisso será cumprida a legislação em vigor,


Solicita Deferimento,


Lisboa, 8 de Julho de 2013


O arquitecto, 


Ricardo Francisco Bartolomeu Mendes – O.A. nº 16602
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ANEXO I - Imagens de Estudo de Fachadas E Volumetrias
Infra apresenta-mos alguns dos caminhos de Projecto que a intervenção 
poderá tomar:
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FOTO-MONTAGEM DE POSSÍVEL CONCEITO DE ABORDAGEM 
ARQUITECTÓNICA
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		Requerente: 	ESTAMO Participações Imobiliárias S.A.

		Local da Obra: 	Avenida José Malhoa, nº11 – Lisboa
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