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MEMÓRIA DESCRITIVA 
 
 

 1 - ACERCA DO EXISTENTE   
 
 

 
O terreno para o qual se apresenta o presente Pedido de Informação Prévia (PIP) localiza-se na Estrada 
de Benfica nº 382, 384 e 384-A, mais concretamente na confluência dessa estrada com a Rua Alfredo 
Guisado. O Terreno em causa possui uma área de 3.109,42 m² sendo ocupado por um Palacete e ainda 
por um conjunto de construções correspondendo a sua ocupação aos seguintes valores: 
● Área de Implantação Certidão Registo Predial de 710,00 m² 
● Área de Implantação Existente de 726,44 m² 
● Área Bruta de Construção Averbada nas Finanças de 1.338,40 m² 
● Área Bruta de Construção Existente de 1.275,82 m² 

 
 

O Terreno possui um Logradouro, com uma área de 2.399,00 m², o qual se desenvolve em vários níveis e 
patamares, tendo em conta a topografia do mesmo, e o desnível existente entre a Estrada de Benfica e a 
Rua Alfredo Guisado do lado do limite norte do terreno. 

 
 

 
Em 6 de Agosto de 2009 foi submetido para aprovação da Câmara Municipal de Lisboa um PIP, para o 
terreno em causa, em tudo semelhante ao que agora se apresenta. O referido PIP com o número de 
processo 1144 / EDI / 2009, mereceu a sua aprovação em 20 de Abril de 2011 através da notificação 
6090/NOT/DPP/GESTURBE/2011 da qual se junta cópia (Anexo I). 

 
No âmbito da aprovação do referido PIP, foi também consultado o então IGESPAR, tendo-se entidade 
proferido na altura um parecer igualmente favorável relativamente ao PIP então apresentado. 

 
Efetivamente o PIP que agora se apresenta é como referido de um modo geral muito semelhante ao 
submetido no ano de 2009, muito concretamente nos aspetos de maior relevo, como seja a volumetria e a 
altura dos edifícios propostos, a sua implantação no terreno e a sua utilização, a tipologia do 
estacionamento em cave, e a natureza dos espaços exteriores e das áreas ajardinadas. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA O CONJUNTO DE EDIFÍCIOS E REMODELAÇÃO 
DE UM PALACETE LOCALIZADOS NA ESTRADA DE BENFICA N.º 382, 384 E 384 A, EM 

LISBOA 

1.1 - LOCALIZAÇÃO 

1.2 - ANTECEDENTES 
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É no entanto de referir que, contrariamente ao considerado no PIP apresentado em 2009, o presente PIP 
não considera no entanto a cedência do Palacete nem de parte da área de logradouro resultante da 
intervenção, para espaços verdes e de utilização coletiva e para equipamentos de utilização coletiva, 
propondo-se a integração dos mesmos no conjunto da intervenção, muito concretamente através do uso 
Habitacional do Palacete (transformação num conjunto de Habitações), e da integração da totalidade do 
logradouro na operação a realizar. 

 
É também de assinalar que relativamente ao processo anteriormente aprovado, realizaram-se algumas 
alterações de caracter pontual, face ao caracter e dimensão da intervenção, as quais decorreram das 
diversas reuniões de trabalho realizadas, quer com a Direcção de Projectos Estruturantes, quer com a 
Estrutura Consultiva do PDM, quer com o representante da DGPC na Comissão Conjunta, no sentido de 
enquadrar e avaliar o presente pedido, muito concretamente a sua adaptação ao PDM agora em vigor, bem 
como às novas disposições do RMUEL decorrentes da sua revisão em 2013. 

 
Entre os aspetos decorrentes dessas reuniões refere-se a intenção de considerar um novo corpo de menor 
altura no Edifício 1, à face com o atual muro do Palacete, de modo a assinalar no conjunto o antigo 
alinhamento da Estrada de Benfica. 

 
De um modo geral manteve-se a ordem de grandeza da Superfície de Pavimento (SP) considerada no PIP 
aprovado em 2011, no valor de 5.820,59 m², propondo-se no presente PIP uma SP de 6.268,00 m². 

 
Na Superfície de Pavimento não foram contabilizadas as Áreas de Estacionamento (Ac est), 
correspondentes à área bruta de construção acima e abaixo do solo (incluindo os acessos / escadas / 
elevadores e áreas técnicas), tal como definido no Manual Técnico do PDM, de acordo com a redação e 
definições constantes no DL 9/2009. 

 
 

 
De acordo com o PDM, o terreno encontra-se integrado nos Espaços Consolidados (Artigo 39º), nos 
Traçados Urbanos C (Artigo 40º), nos Espaços Centrais e Residenciais (Artigo 41º). O Palacete encontra- 
se ainda identificado na Carta do Património com o número 39.11, pelo que a intervenção deverá ter em 
conta o disposto nos artigos 27º Princípios Orientadores, 28º obras de Conservação, Alteração e 
Ampliação, 29º Obras de Demolição e o artigo 30º Usos. 

 
Tendo em conta a ocupação que se propõe a operação prevista é considerada, em termos do RMUEL 
como possuindo Impacte Relevante e ou Semelhante a uma Operação de Loteamento de acordo com o 
indicado no seu artigo 6º. 

1.3 – INTEGRAÇÃO NO PDM E RMUEL 
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O Terreno existente terá feito parte no passado de um conjunto de dimensão, um pouco maior quase 
seguramente de uma das quintas que se alinhavam ao longo da Estrada de Benfica e caracterizavam a 
sua frente e os seus ambientes. O Palacete de construção de finais do séc. XIX define claramente o limite 
do Terreno com a Estrada de Benfica a par de um conjunto de espaços, Logradouro Sobrelevado, e Pátio 
de Acesso. Este último referenciando bem o conjunto tendo em conta as três espécies arbóreas aí 
existentes. O Edifício do Palacete encontra-se ainda localizado sensivelmente a eixo da Avenida 
Conselheiro Barjona de Freitas constituindo o seu remate físico e visual. 

 
O edifício será hoje em termos volumétricos em tudo idêntico ao que terá sido a construção original, com 
execração do facto de não possuir atualmente uma cobertura. 

 
O Palacete foi no passado alvo de um incêndio, restando praticamente apenas as paredes exteriores e 
ainda alguns elementos arquitetónicos e decorativos como sendo as escadas exteriores, varandas, guardas 
e balaustrada da platibanda para além de alguns paramentos do piso térreo. Deste edifício apresentam-se 
apenas alguns elementos de levantamento, tendo em conta o estado atual do mesmo bem como do 
logradouro. 

 
É de salientar que no passado foi revogado o Pedido de Classificação do Palacete por parte da Direcção 
Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, Ministério da Cultura, tendo em conta “...o estado de 

ruína/degradação em que se encontra o imóvel, fruto de várias vicissitudes ocorridas durante esta ultima 

década e meia, que levaram infelizmente à perda da sua funcionalidade/identidade, à destruição dos seus 

interiores e consequente desvalorização patrimonial/histórica, considerámos que não se mantém a 

integridade e autenticidade do conjunto em vias de classificação, verificando não subsistirem, actualmente, 

as condições/critérios patrimoniais que levaram ao despacho de abertura do processo de instrução relativo 

à eventual classificação do Palacete.”, de acordo com a Comunicação 2335 datada de 14-07-2009 com a 

referência 94/3(15) contendo a Informação nº 2041/DRCLVT/2009, da qual foi dado conhecimento à 

Estamo. 
 

O Edifício do Palacete é constituído por dois corpos; um corpo principal com três Pisos e um outro corpo 
com dois Pisos, com uma Área Bruta de Construção Total existente de 839,35 m². 

 
Do ponto de vista construtivo o Palacete, possui uma estrutura típica de finais do século XIX, constituindo 
por paredes das fachada em de alvenaria de pedra, paredes interiores em tabique e vigamentos de 
pavimentos e da cobertura em madeira, sendo de salientar que tal como referido o palacete foi alvo de um 

1.4 - ACERCA DO CONJUNTO EXISTENTE – CONSTRUÇÕES E LOGRADOURO 

1.4.1 - PALACETE E CONSTRUÇÕES NO LOGRADOURO 
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incêndio, tendo restado do mesmo pouco mais que as suas fachadas, no caso do corpo de maior dimensão 
que dá para a Estrada de Benfica. 

 
Do ponto de vista dos revestimentos as paredes exteriores são rebocadas e pintadas, encontrando-se em 
muito mau estado de conservação. 

 
Relativamente aos aspetos decorativos são apenas de realçar as guardas dos muros, varandas e sacadas 
e as balaustradas da platibanda da fachada sobre a Estrada de Benfica constituída por elementos 
cerâmicos. 

 
Para além do Palacete, existe ainda como referido um conjunto de construções no terreno de natureza 
muito diversa, sem qualquer interesse de ponto de vista cultural e arquitetónico, as quais foram edificadas 
ao longo dos anos de modo a responder às necessidades de cada momento possuindo um carácter e uma 
imagem muito precárias. 

 
Considera-se na intervenção proposta a demolição integral destas construções tendo-se anexado um 
desenho de levantamento apenas da com a planimetria das mesmas, tendo em conta o estado do conjunto 
e a vegetação existente na sua envolvente. Juntam-se no entanto ainda algumas imagens fotográficas das 
mesmas. 

 
 

 
O Logradouro existente encontra-se muito degradado espelhando a ausência de manutenção pelo qual 
terá passado desde há muitos anos. 

 
É um espaço composto por diversos níveis/patamares resultantes da sua acomodação á topografia do local 
- uma encosta suave que se estende para norte. 

 
 

Três dos espaços ainda hoje existentes constituíram no passado, um Jardim elevado sobre a Estrada de 
Benfica, o Jardim do Palacete voltado a Norte e o Jardim do pátio de acesso, com entrada a partir da 
Estrada de Benfica. Neste acesso, subsistem ainda uma rampa e a escadaria de acesso á varanda de 
entrada do Palacete. 

 
O Logradouro encontra-se densamente ocupado com vegetação e arborização, assinalando-se, no pátio 
de acesso ao Palacete junto à Estrada de Benfica, a existência de um conjunto de porte e escala muito 
marcantes constituído por uma Tília, um Plátano e uma Palmeira, considerando-se a sua preservação no 
âmbito da presente proposta. 

1.4.2 - LOGRADOURO 
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O Palacete e Logradouro, tal como referido, constituíam a par de outras construções, os limites da Estrada 
de Benfica, caracterizado no passado por ocupações muito similares, tendo a grande maioria dessas 
ocupações sido progressivamente substituída sobretudo a partir da década de cinquenta / sessenta pelos 
edifícios que hoje marginam e delimitam a referida estrada. 

 
Os lados Sul e Norte expressam bem o que foi num primeiro momento uma ocupação com uma escala 
menor com cerca de 4 pisos e num segundo momento uma ocupação caracterizada por edifícios com cerca 
de nove pisos. Em ambos os casos tal constituiu certamente um empobrecimento do carácter da Estrada. 

 
Como tal o conjunto existente, Palacete e Logradouro, representam hoje a par de outros conjuntos os 
poucos registos que atestam o passado deste local, sendo o palacete facilmente referenciável não só para 
quem circula na Estrada de Benfica mas também para quem se desloca ao longo da Avenida Conselheiro 
Barjona de Freitas constituindo este o seu limite visual. Apesar do seu acentuado estado de degradação o 
conjunto não deixa no entanto de ser marcante no local. 

 
A sua envolvente próxima é muito heterogénea e imperfeita. 

 
 
● Heterogénea porque é constituída por construções muito díspares na sua arquitetura e qualidade da 
mesma, na volumetria, nos usos e nos tempos de construção. A Sul um conjunto de edifícios de Habitação 
construídos entre meados e finais do séc. XX, variando entre os cinco e os seis pisos. A Norte o edifício da 
Fábrica de Peles com nove pisos, o qual aliás consta do processo de obra do Terreno em causa. A 
Nascente, o conjunto dos Pupilos do Exército muito concretamente as empenas e tardoz de algumas das 
suas construções configurando uma frente muito irregular feita de sobreposições e acidentes. 

 
A Poente um Conjunto / Banda de Edifícios de Habitação com dez pisos hoje visivelmente consolidados, 
ainda que correspondendo o décimo piso à ocupação de um Terraço com um Piso Recuado. 

 
● Imperfeita porque muito concretamente tanto a Nascente como a Poente são hoje bem visíveis nos muros 
e na empena existentes os sinais quer da abertura de vias (Rua Alfredo Guisado) expondo como frente 
meros elementos de separação de propriedades vizinhas, que ilustram o carácter inacabado de operações 
que visavam uma abrangência maior, como seja o caso do Conjunto de Edifícios que se desenvolve para 
Poente e a sua empena que marca de um modo impressionantemente a imagem do local. 

 
Aliás num Estudo de Urbanização aprovado em 1963, o qual consta do Processo, este conjunto previa 
justamente dois corpos com oito pisos que se desenvolviam para Poente e para Nascente respetivamente 
rematando o último, a empena em causa e implantando-se sobre o edifício do Palacete. Esse facto atesta 

1.4.3 - O CONJUNTO NO CONTEXTO DA ESTRADA DE BENFICA E DA ENVOLVENTE 
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o carácter incompleto da atual ocupação bem como as indecisões que pendem sobre a resolução deste 
troço de Estrada de Benfica muito concretamente sobre o seu remate e integração na envolvente. 

 
Esse conjunto edificado, de grande dimensão em extensão e em altura, possui ainda um terraço/varanda 
que se desenvolve sobre a Estrada de Benfica. Do lado tardoz / norte existe igualmente um terraço de 
grande dimensão delimitado por um talude ajardinado e pelo conjunto de Edifícios que constituem a frente 
da Rua Manuel Ferreira de Andrade. 

 
Tanto esse espaço como a Varanda / Terraço, referida, morrem abruptamente no terreno do Palacete, 
sendo bem visível a ausência de uma relação entre os vários espaços e realidades. 

 
É certo que não se podem apagar as intervenções, por mais duras que nos pareçam mas poder-se-á 
acreditar que será possível reconciliar o local com a sua história, reconciliar os aspetos mais Amenos e 
Românticos com os mais Pragmáticos e Violentos. 

 
A cidade é feita de contrastes e contradições. O preço da sobrevivência do Palacete enquanto testemunho 
de um passado será porventura o de lhe caber a obrigação de resolver este impasse e ferida na paisagem 
da Estrada de Benfica. 

 
Apesar da dimensão relativamente pequena do Terreno em causa, se comparada com a dimensão da sua 
envolvente, este ganha no entanto um estatuto e importância muito particulares. De facto caberá a este 
troço da Estrada rematar e compatibilizar as construções, os ambientes e os percursos do local. O Palacete 
e Logradouro convertem-se como tal num ponto de grande intensidade sobre o qual recaiam naturalmente 
as maiores expectativas do ponto de vista daquilo que a sua reformulação e ocupação poderão significar. 

 
Por outro lado o terreno constitui-se também como uma charneira devendo articular duas realidades muito 
distintas; a ocupação para Sul e ao longo da Estrada de Benfica e a ocupação ao longo da encosta que se 
desenvolve para Norte. 

 
 

 
O terreno possui uma configuração praticamente retangular apenas com um ligeiro corte no seu extremo 
nordeste. 

 
Da análise do Cadastro dos Terrenos Municipais resulta uma pequena área não afeta nem ao Terreno em 
causa nem ao Espaço Público com cerca de 161,13 m², aspeto este que será fundamental clarificar em 
sede de análise do presente PIP, tal como já sucedeu no PIP apresentado em 2009. 

1.4.4 - ACERCA DA CONFIGURAÇÃO E DIMENSÃO DO TERRENO 
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Efetivamente como se poderá verificar no parecer Anexo, foi consultado em 2009 o DPI/DCI o qual concluiu 
tratar-se de “uma faixa de terreno que se enquadra (…) em obras de urbanização local”, na tendo sido no 
entanto identificado o domínio municipal a que pertence a faixa de terreno em causa. No presente PIP 
propõe-se que a mesma constitua um alargamento de passeio. 

 
 2 - ACERCA DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO   

 
 

 
Relativamente ao RPDM referem-se os aspetos que se descrevem seguidamente: 

 
 

2.1.1 - Planta de Qualificação do Espaço Urbano: o terreno encontra-se integrado nos Espaços 
Consolidados (Art.º 39º), Espaços Centrais e Residenciais (Artigo 41º), Traçados Urbanos C (Artigo 42º). 
O Palacete encontra-se ainda identificado na lista de Bens Imóveis de Interesse Municipal e Outros Bens 
Culturais Imóveis, Carta do Património com o número 39.11, pelo que a intervenção deverá ter em conta o 
disposto nos artigos 27º Princípios Orientadores, 28º obras de Conservação, Alteração e Ampliação, 29º 
Obras de Demolição e 30º Usos. O terreno encontra-se integrado na ARU de Lisboa. 

 
No que se refere ao patrimônio arqueológico e geológico de acordo com os extratos das plantas de 
condicionantes, o terreno não apresenta quaisquer resultados, não sendo como tal abrangido por qualquer 
classificação. 

 
2.1.2 - Zonamento Acústico: 
De acordo com os documentos da Intersecção Geográfica os níveis de ruído na área onde se insere o 
terreno são os seguintes: 
- Ruído Geral Diurno (db) Nível LDEN: 55 < Lden <= 60 Nível LDEN: 60 < Lden <= 65 Nível LDEN: 65 < 
Lden <= 70 Nível LDEN: Lden <= 55 
- Ruído Geral Nocturno Nível LN: 45 < Ln <= 50 Nível LN: 50 < Ln <= 55 Nível LN: 55 < Ln <= 60 Nível LN: 
Ln <= 45 

 
2.1.3 - Estrutura Ecológica Municipal: dada a sua topografia o terreno encontra-se abrangido pontualmente 
numa faixa adjacente à Estrada de Benfica, pela Elevada Vulnerabilidade às Inundações, pela Estrutura 
Ecológica Fundamental, muito concretamente o Sistema Húmido. 

 
2.1.4 - Riscos Naturais I e Antrópicos; dada a sua topografia o terreno encontra-se abrangido muito 
pontualmente numa faixa adjacente à Estrada de Benfica, pela Elevada Vulnerabilidade às Inundações. 
Muito embora não existam aparentemente impedimentos à realização do Piso de Estacionamento em Cave, 
sendo necessário no entanto aferir por parte da Câmara Municipal de Lisboa, em sede de Projeto de 

2.1 - ENQUADRAMENTO NO PDM 
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Licenciamento de Edificação, a necessidade da realização de um Estudo de Caracterização Hidrológica de 
acordo com o Artigo 22º e com o Artigo 13º do RPDM 
2.1.5 - Riscos Naturais II e Antrópicos: o terreno encontra-se abrangido pelas áreas de Moderada 
Vulnerabilidade Sísmica dos Solos. 

 
2.1.6 - Sistema de Vistas: tendo em conta a volumetria dos edifícios existentes na envolvente do terreno, 
bem como o facto de a volumetria dos edifícios propostos, bem como a altura dos mesmos, não são 
superiores às dos edifícios existentes na envolvente, considera-se que a intervenção não constitui em 
princípio um agravamento relativamente às tomadas de vistas a partir do ponto localizado no alto do 
conjunto do Jardim Zoológico de Lisboa (área identificada na Planta de Qualificação do Espaço Urbano 
com o nº 3327). 

 
2.1.7 - Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública II: o terreno encontra-se abrangido pela 
Zona Especial de Protecção ZEP, da Quinta das Campainhas ou do Beau-Sejour e do Bairro Grandela. 

 
Dada a altura dos edifícios propostos, inferior à cota 145 m, a intervenção não é abrangia pela Servidão da 
Aeronáutica. 

 
2.1.8 - Acessibilidades e Transportes: o terreno encontra-se integrado na Zona D. 

 
 

2.1.9 - O Palacete encontra-se ainda identificado na lista de Bens Imóveis de Interesse Municipal e Outros 
Bens Culturais Imóveis, Carta do Património com o número 39.11, pelo que a intervenção deverá ter em 
conta o disposto nos seguintes artigos, nomeadamente os aspetos que se enunciam: 

 

2.1.9.1 - No que se refere ao Artigo 26º, Âmbito e Princípios, considera-se que a intervenção proposta dá 
cumprimento ao mesmo tendo em conta que a mesma propõe a conservação e valorização, do palacete 
de modo a assegurar a sua identidade. 

 

Relativamente ao número 8, muito concretamente o facto das operações urbanísticas sobre os bens 
culturais imóveis da estrutura patrimonial municipal, não classificados, nem em vias de classificação, 
estarem sujeitas a vistoria e parecer patrimonial e carecerem de estudo de caracterização histórica, 
construtiva, arquitetónica, de valores técnico industriais, e decorativa do bem que justifica a adequação 
das intervenções propostas, considerou-se na presente memória um capitulo de caracterização do 
existente, bem como um enquadramento da intervenção e da sua adequação aos valores patrimoniais em 
presença, tendo em conta não só o facto do presente projeto se tratar de um Pedido de Informação Prévia, 
mas também o estado de degradação do palacete, encontrando-se o seu interior inacessível na 
generalidade. 
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2.1.9.2 - No que se refere ao Artigo 27º, Princípios Orientadores, considera-se que a intervenção proposta 
dá cumprimento ao mesmo tendo em conta que a mesma respeita não só as características do Palacete 
bem com a possibilidade da sua fruição pela comunidade, mas também a morfologia na sua interligação 
com o território envolvente, e as características arquitetónicas incluindo a volumetria, a altura das fachadas, 
o cromatismo e os revestimentos. Por outro lado a intervenção proposta privilegia ainda a conservação do 
edificado para a preservação da identidade cultural e histórica da cidade, respeitando os critérios da 
autenticidade, no reconhecimento de cada época de construção, abrangendo sobretudo o exterior, tendo 
em conta o estado de degradação do interior do Palacete. A sua recuperação e adaptação a novas 
tipologias habitacionais e ao uso de comércio terá em conta o significado histórico do imóvel, o estudo 
estrutural do mesmo, a compatibilização de materiais e a utilização de uma linguagem arquitetónica que 
promova a sua harmonização com a envolvente. 

 
No que se refere ao restauro de elementos patrimoniais, nomeadamente de cantarias, guardas em ferro e 
balaustradas em elementos cerâmicos, o mesmo basear-se-á no respeito pelas estruturas preexistentes e 
tendo por objetivo a sua conservação a longo prazo. 

 
No que se refere ao logradouro de acordo com o número 8 do presente artigo, bem como com o número 
6.1 do Manual Técnico do PDM, o conceito de Superfície Vegetal Ponderada e o respetivo regime constante 
RPDM, não se aplica aos logradouros dos bens incluídos na Carta Municipal de Património, como é 
precisamente o presente caso. 

 
2.1.9.3 - No que se refere ao Artigo 28º, Obras de Conservação, Alteração e Ampliação, considera-se que 
a intervenção proposta dá cumprimento ao mesmo tendo em conta que a mesma propõe a reposição das 
características e coerência arquitetónica do imóvel, muito concretamente da sua cobertura, a adaptação 
do imóvel ao uso habitacional e a exigências legais relativas ao uso existente, a melhoria do desempenho 
estrutural e funcional do edifício. 

 
2.1.9.4 - No que se refere ao Artigo 29º, Obras de Demolição, considera-se que a intervenção proposta dá 
cumprimento ao mesmo tendo em conta que a mesma propõe a demolição de elementos interiores e da 
cobertura do corpo de menor dimensão, sem valor arquitetónico e histórico, com vista à valorização do 
Palacete. Considera-se ainda a demolição de um conjunto de construções existentes no logradouro sem 
qualquer valor arquitetónico e patrimonial com vista à valorização urbanística do conjunto. 

 
No caso do Palacete, a propósito da demolição dos elementos atrás referidos salienta-se, tal como 
anteriormente indicado, que no passado foi revogado o Pedido de Classificação do Palacete por parte da 
Direcção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, Ministério da Cultura, tendo em conta “...o estado 

de ruína/degradação em que se encontra o imóvel, fruto de várias vicissitudes ocorridas durante esta ultima 
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década e meia, que levaram infelizmente à perda da sua funcionalidade/identidade, à destruição dos seus 

interiores e consequente desvalorização patrimonial/histórica, considerámos que não se mantém a 

integridade e autenticidade do conjunto em vias de classificação, verificando não subsistirem, actualmente, 

as condições/critérios patrimoniais que levaram ao despacho de abertura do processo de instrução relativo 

à eventual classificação do Palacete.”, de acordo com a Comunicação 2335 datada de 14-07-2009 com a 

referência 94/3(15) contendo a Informação nº 2041/DRCLVT/2009, da qual foi dado conhecimento à 

Estamo. 
 

No que se refere ao número 4, considera-se a recuperação e restauro de elementos, tais como cantarias, 
guardas em ferro e balaustres na platibanda da fachada principal. 

 
2.1.9.5 - No que se refere ao Artigo 30º, Usos, considera-se que a intervenção proposta dá cumprimento 
ao mesmo tendo em conta que a mesma propõe a alteração do uso do Palacete, com vista à sua utilização 
habitacional, repondo-se assim o seu uso original, e que tal não compromete a manutenção das suas 
características urbanas e paisagísticas, históricas, construtivas, arquitetónicas e decorativas. 

 
2.1.9.6 - No que se refere ao Artigo 39º, Espaços Consolidados, Âmbito, objetivos e execução, considera- 
se que intervenção proposta dá cumprimento ao mesmo tendo em conta que a mesma preserva e valoriza, 
os aspetos do existente nomeadamente, as morfologias e tipologias urbanas, o património edificado, os 
elementos de caracterização e valorização da paisagem, e ainda tendo em conta que a intervenção em 
causa processa-se através de uma proposta de operação urbanística, apropriadas à natureza e dimensão 
do terreno existente e ao grau de dependência em relação à ocupação envolvente 

 

2.1.9.7 - No que se refere ao Artigo 40º, Traçados Urbanos, o terreno objeto da presente intervenção 
integra-se nos Traçados urbanos C, os quais correspondem aos traçados de implantação livre, 
caracterizando-se essencialmente pela implantação de edifícios isolados, em forma de banda e de grandes 
áreas livres que circundam as edificações, sendo este um dos aspetos que caracteriza grande uma parte 
significativa da envolvente do terreno, muito concretamente as áreas que se desenvolvem a poente e a 
norte do mesmo. 

 
2.1.9.8 - No que se refere ao Artigo 41º, Espaços Centrais e Residenciais, Âmbito, Objetivos e Usos, 
considera-se que intervenção proposta dá cumprimento ao mesmo tendo em conta que a mesma promove 
a regeneração funcional e social do existente, privilegiando a predominância do uso habitacional, a 
conservação e reabilitação do Palacete existente, a colmatação e compactação da malha urbana, a 
compatibilização dos usos habitacional e comercial com os usos existentes na envolvente. 
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Refere-se ainda que o uso comercial pontualmente proposto é compatível com o uso habitacional, 
designadamente ao nível da segurança de pessoas e bens, ruído, vibrações, gases, efluentes e trafego, 
não causando desequilíbrios ou perda da harmonia da envolvente. 

 
Considera-se ainda que a proposta de alteração de uso do Palacete para uso Habitacional, repondo o seu 
uso original, está de acordo com a possibilidade de serem admitidas todas as mudanças de uso. 

 
2.1.9.9 - No que se refere ao Artigo 42º, Obras de construção, ampliação e alteração, considera-se que 
intervenção proposta dá cumprimento ao mesmo tendo em conta que mesma enquadra-se nas 
características morfológicas e tipológicas dominantes na envolvente e contribui para a valorização 
arquitetónica e urbanística da área da cidade em questão, em particular para a resolução de o remate 
arquitetónico, há muito adiado, da banda de edifícios que se desenvolve para poente ao longo da Estrada 
de Benfica, com a qual o terreno do Palacete confina. 

 
É ainda de salientar que se mantêm os alinhamentos dos diversos planos marginais do edificado, com 
situações particulares de adaptação, sobretudo ao longo da Rua Alfredo Guisado, dada a singularidade da 
mesma, quer do ponto de vista topográfico, quer do ponto de vista das edificações que a definem. 

 

No se refere às regras específicas para os Traçados urbanos C, implantação livre, no caso do Edifício 1, 
que resolve o remate com a banda existente de edifícios ao longo da Estrada de Benfica, propõe-se que a 
altura máxima da sua fachada obedeça ao nivelamento pela altura da fachada da referida banda, no caso 
do Edifício 2 propõe-se uma altura máxima da fachada inferior a 25 metros, tendo em conta tratar-se de 
um edifício isolado. 

 
No caso do Edifício 1, considerou-se a construção de um piso recuado, orientado para o logradouro, não 
constituindo como tal uma situação em conforto com os edifícios que marginam a Rua Alfredo Guisado. 
No que caso do logradouro tendo em conta que se trata de um Bem Identificado na Carta Municipal do 
Património, não se aplica o conceito de Superfície Vegetal Ponderada e o respetivo regime constante no 
RPDM. 

 
2.1.9.10 - No que se refere ao Artigo 43º, Profundidade Máxima das Empenas dos Edifícios, considerou-se 
no caso do Edifício 1, uma profundidade de empena superior a 15 m. Salienta-se que este aspeto já se 
verificava no PIP apresentado em 2009, tendo na altura sido o entendimento da Câmara Municipal de 
Lisboa que o edifício em causa possui um volume com caracter de gaveto destinado ao remate da banda 
de Edifícios existente a poente. É ainda de referir que no âmbito das reuniões de acompanhamento 
realizadas com a Câmara Municipal de Lisboa, se considerou como sendo uma mais-valia para a leitura da 
Estrada de Benfica, a extensão do volume do Edifício 1, como um modo de desenhar não só o remate da 
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banda de Edifícios com uma solução análogo ao remate já existente a poente, mas também como um modo 
de reconhecer o antigo alinhamento da frente edificada e murada da Estrada de Benfica. 

 
No caso do Edifício 2 propõe-se uma profundidade de cerca de 16,00m (sem contabilizar varandas), sendo 
no entanto de salientar que a sua profundidade média é de cerca de 14,00m, que as empenas possuem 
uma profundidade de 10,50m, e que a profundidade de 16,00m se verifica apenas em função das caixas 
de escadas que se constituem como volumes salientes da fachada tardoz. É ainda de referir que no caso 
deste edifício, tratando-se de um edifício isolado o mesmo não estaria sujeito como tal a uma profundidade 
máxima de empena de acordo com o disposto no presente artigo. 

 
2.1.9.11 - No que se refere ao Artigo 44º, Logradouros, ao logradouro objeto do Presente PIP, não se aplica 
o conceito e o regime da superfície vegetal ponderada previsto no presente artigo, tal como definido no 
número 8 do Artigo 27º do RPDM e no número 6.1 do Manual Técnico do PDM, tendo em conta tratar-se 
de um logradouro de um bem incluído na Carta Municipal de Património. Relativamente ao logradouro 
considerou-se a preservação da área central do mesmo, bem como do pátio de acesso junto da Estrada 
de Benfica e da Rua Alfredo Guisado tendo-se preservado as espécies arbóreas aí existentes. 

 
Considerou-se para além de um conjunto de áreas pavimentadas e ajardinadas, um tanque ajardinado, 
sobre a entrada do Parque de Estacionamento Público, e ainda o revestimento com uma camada de terra 
vegetal da cobertura do PT e da rampa de acesso ao Parque de Estacionamento Privativo. 

 

2.1.9.12 - No que se refere ao Artigo 75º, Acessibilidades e Transportes o terreno objeto do Presente PIP 
encontra-se integrado na Zona D, pelo que se considerou um parque de estacionamento privativo com 66 
lugares, cerca de mais 17 lugares do que os 49 lugares que seriam necessários considerar no mínimo, de 
acordo com os parâmetros definidos no Anexo X do RPDM, nomeadamente os seguintes: 
● Habitação: mínimo, 1 Lugar/Fogo para tipologias menores que T3 e 1,5Lugar/Fogo para tipologias 
maiores ou iguais a T3 ou com uma Superfície de Pavimento maior ou igual que 150,00 m2. 
● Comércio Retalhista: tendo em conta que a Superfície de Pavimento (SP) proposta é inferior a 500,00 
m², considera-se no mínimo 1 Lugar/ 100,00 m² de SP e o máximo de 2 Lugares/ 100,00 m² de SP 

 
Tendo em conta tratar-se de uma operação com Impacte Relevante ou Semelhante a uma Operação de 
Loteamento, considerou-se ainda um parque de estacionamento público em estrutura encerrada, uma vez 
que não foi possível considerar esses lugares na via pública. O parque em causa possui uma capacidade 
de 27 lugares, calculada de acordo com os parâmetros mínimos definidos no Anexo XI, muito 
concretamente os seguintes: 
● SP de Habitação proposta: Mínimo 0,40 Lugar por cada 100 m2 de SP, o que equivale 6.048,00 m²/SP 
x 0.40: 100 m² = 25 Lugares 
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● SP de Comércio Retalhista proposta: Mínimo 0,75 Lugar por cada 100 m² de SP, o que equivale a 
220,00 m² x 0.75: 100 = 2 Lugares 

 
No que de refere ao existente os lugares públicos que seriam necessários considerar são seguintes: 
● Serviços: Mínimo 0,40 Lugar por cada 100 m2 de SP, o que equivale a 1.338,40 m2 x 0.40: 100 = 6 
Lugares 
Deste modo o diferencial a considerar seria de 27 lugares menos os 6 lugares referentes ao existente ou 
seja 21 Lugares, tendo-se no entanto considerado os 27 Lugares. 

 
2.1.9.13 - No que se refere aos Artigos 76º, Parâmetros de Estacionamento de Uso Publico e 88º, 
Cedências, tendo  em conta que ao abrigo do RMUEL a intervenção possui Impacte Relevante ou 
Semelhante a uma Operação de Loteamento, consideraram-se os seguintes aspetos: 
● Como referido propõe-se um Parque de Estacionamento Público em estrutura encerrada, uma vez que 
não foi possível considerar esses lugares na via pública, com 27 lugares de estacionamento calculados de 
acordo com os parâmetros mínimos definidos no Anexo XI. 
● No que se refere às Cedências para Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e para Equipamentos, 
tendo em conta a dimensão do terreno existente, a natureza e as características da intervenção proposta, 
não foi possível considerar a cedência das mesmas na proposta de intervenção, submetendo-se à 
consideração superior ao abrigo do Art.º 89, Compensações, a possibilidade do pagamento de 
compensação, uma vez que o terreno alvo da intervenção confina com vias publicas preexistentes que 
asseguram o acesso rodoviário e pedonal, e ainda que a intervenção prevê o estacionamento de uso 
publico em estrutura edificada. 

 
A área total de cedência a considerar é de 1.478,88 m², correspondentes a 30m² por cada 100m2 de SP 
correspondentes à área ampliada no valor de 4.929,60 m² (6.268,00 m2 SP Total proposta, deduzindo a 
Área Bruta de Construção Existente no valor de 1.338,40 m²). 

 
Tendo em conta a proposta de alagamento de passeios, quer na Estrada de Benfica, quer na Rua Alfredo 
Guisado, foram consideradas áreas de cedência para Infraestruturas Viárias/ Passeios, nomeadamente 
uma área de 24,65m2, indicada na Planta de Cedências do presente PIP. 

 
 2.2 – ENQUADRAMENTO NO RMEUL   

 
 

2.2.1 - De acordo com o Artigo 6º a intervenção proposta possui Impacte Relevante e ou Semelhante a 
uma Operação de Loteamento, tendo em conta que a intervenção proposta considera uma Superfície de 
Pavimento de 6.268,00 m², e mais do que uma caixa de escadas de acesso comum a frações ou unidades 
independentes, pelo que se consideram as decorrentes cedências e o pagamento de compensações, 
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respetivamente para Estacionamento Público e para Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e para 
Equipamentos. 

 
2.2.2 - De acordo com o Artigo 42º, Compartimentos para Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos, 
considerou-se na presente proposta um compartimento para o efeito, com acesso direto a partir do interior 
e do exterior. A área do mesmo foi calculada de acordo com os parâmetros definidos para o Uso 
Habitacional e Comercial, do Regulamento de Resíduos Sólidos da Cidade de Lisboa. 

 
2.2.3 - No que se refere ao Artigo 45º, Piso Térreo e Remate com a Rua, no caso do Edifício 1, no seu piso 
de nível com a Estrada de Benfica, destinado a Comércio, foi possível cumprir o disposto no Artigo em 
causa, tendo-se considerado como tal uma altura de 3,50 m entre a face inferior da laje do piso acima e a 
cota de soleira do piso em causa. 

 
Já no caso do Edifício 1 e do Edifício 2, no piso de acesso a partir da Rua Alfredo Guisado, não foi possível 
cumprir os 3,50m de altura referidos, tendo em conta a sua constituição como Pisos Vazados e o desejável 
nivelamento dos seus pisos com os edifícios existentes da banda ao longo da estrada de Benfica. 

 
Efetivamente seria possível cumprir a altura em causa sendo que para tal se teria de considerar um 
desfasamento de 0,20 m entre os níveis dos pisos do Edifício 2 e os restantes edifícios, o que se traduziria 
numa situação urbana pouco clara, tendo em conta a relação de proximidade entre os diversos edifícios 
existentes e propostos. 

 
É de referir que em função da inclinação da Rua Alfredo Guisado, procurou-se que o acesso ao Edifício 2 
se realizasse no ponto de cota mais favorável, no entanto apesar desse facto efetivamente apenas se 
conseguiu garantir 3,64 m entre o nível do Piso Térreo e o nível do Piso 1, e 3,30 m livres entre o nível do 
Piso Térreo e a face inferior da laje do Piso 1. 

 
Salienta-se o facto do Piso Térreo destinar-se apenas aos Átrios de Entrada do edifício, bem como a duas 
Habitações de tipologia T1, orientadas para o logradouro. Por outro é de salientar que dada a forte 
inclinação da rua, com um desnível de cerca de 2,50m, a altura livre em causa, seria sempre muito variável, 
atingindo um valor mínimo bastante reduzido, face ao nível mais elevado da Rua. Chama-se a atenção 
para o facto de que esta situação, relativamente ao Artigo 45º do RMUEL, já se verificava no PIP aprovado 
em 2011. 

 
2.2.4 - No que se refere ao Artigo 45º, Corpos balançados no caso da fachada tardoz do Edifício 2, 
propõem-se varandas a todo o comprimento da mesma, com uma profundidade de 2,00m, considerando- 
se que tal poderá constituir uma mais-valia do ponto de vista da fruição quer do logradouro, quer das vistas 
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distantes sobre a paisagem de Monsanto, colocando-se como tal nesta fase de PIP, a avaliação da sua 
possibilidade. Salienta-se que se trata de uma situação que incide apenas sobre o interior do logradouro. 

 
2.2.5 - No que se refere ao Artigo 57º, Parques de Estacionamento, consideraram-se os seguintes aspetos: 
● No que se refere ao Parque de Estacionamento Privativo, considerou-se a circulação nos Pisos -4 e -3, 
com vias com dois sentidos, com áreas para inversão de marcha, localizadas nos extremos dos mesmos. 
No entanto tal não constituíra um obstáculo à normal circulação nos Pisos, tendo em conta o reduzido 
número de lugares de cada um dos Pisos do Estacionamento, entre cerca de 30 e de 40 lugares. 

 
Chama-se a atenção para o facto de que os lugares abrangidos pelos impasses em causa tratam-se de 
lugares afetos e específicos de cada uma das diversas Habitações dos Edifícios e do Palacete. Como tal 
os percursos são realizados sem necessidade de recurso a inversão de marcha, uma vez que tal é 
garantido pela própria manobra de entrada e de saída dos diversos lugares. Salienta-se que esta situação, 
dadas as características da utilização privativa do parque, em nada prejudica a circulação no mesmo, tanto 
mais que se consideraram nos seus dois pisos, como referido, faixas com dois sentidos de circulação, com 
um mínimo 5,50m de largura. 

 
No caso da faixa de circulação adjacente à rampa de acesso a partir do exterior, considerou-se uma largura 
de 6,00m permitindo a inscrição na mesma sem recurso a manobra. 

 
● No caso do Parque de Estacionamento destinado a lugares públicos, foi possível garantir um acesso 
independente ao mesmo, bem como uma circulação interior na sua grande maioria sem recurso a 
manobras. Apesar desse facto foi necessário considerar, dada a geometria do parque decorrente das 
características do terreno, uma zona de inversão de marcha, de modo a possibilitar o acesso a um maior 
número de lugares. Esta situação dada a reduzida capacidade do parque em causa em nada prejudica a 
normal circulação no mesmo. 

 
2.2.6 - No que se refere ao Artigo 58º, Parqueamento de Bicicletas, foram previstos quer no Parque de 
Estacionamento Privativo, quer no Parque de Estacionamento Público a existência de espaços para 
parqueamento de bicicletas, junto dos núcleos de acesso verticais. 

 
 2.3 – ENQUADRAMENTO NO RGEU   
2.3.1- No que se refere ao Artigo 59º, a altura dos edifícios 1 e 2 foi estabelecida de modo a que de uma 
modo geral seja dado cumprimento ao mesmo, muito concretamente no que se refere às distâncias a 
considerar aos edifícios fronteiros existentes quer na Estrada de Benfica, quer na Rua Alfredo Guisado, tal 
como indicado nos desenhos dos diversos Perfis que integram as peças desenhadas do presente PIP. 
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Chama-se no entanto a atenção para duas situações onde se verificam algumas interferências: 
● No caso do corpo mais baixo do Edifício 1, tal como indicado nos respetivos perfis, trançando um plano 
de 45% que passa pela guarda da cobertura em terraço do  referido  corpo, verifica-se  uma ligeira 
interferência com o edifício fronteiro, localizado do lado oposto da Estrada de Benfica, a qual atinge apenas 
a base do mesmo, numa faixa com uma altura de cerca de 1,25 m, interferência esta que já se verificava 
pontualmente no corpo mais elevado do mesmo edifício no projeto aprovado em 2011, sendo que tal foi 
aceite tendo-se privilegiado a intenção de remate e nivelamento volumétrico da banda de Edifícios existente 
a poente. 

 
No caso do Piso 0 e de uma faixa de cerca de 2,45 m de altura do Piso 1, do Edifício 1, verifica-se no seu 
alçado norte uma interferência do Edifício de Habitação localizado na Curva da Rua Alfredo Guisado, sendo 
se salientar que esta interferência já hoje se verifica relativamente à banda de Edifícios localizados ao longo 
da Estrada de Benfica, com a qual o Edifício 1 confina, motivo aliás pelo qual este aspeto foi aceite em 
2011. 

 
● No caso do Edifício 2, conforme igualmente indicado nos respetivos perfis, verifica-se uma interferência 
pontual entre o corpo saliente da escada deste edifício localizada a nascente e o corpo saliente da escada 
do edifício de Serviços fronteiro (Antiga Fábrica de Peles Martinho), localizado do lado oposto da Rua 
Alfredo Guisado, sendo de referir que tal não constitui prejuízo a quaisquer compartimentos habitacionais 
do referido edifício de Serviços. 

 
No caso do volume da Nova Caixa de Escadas, do edifício da Antiga Fábrica de Peles Martinho, localizada 
do lado poente da sua fachada, a mesma não afeta na generalidade os compartimentos habitacionais do 
Edifício 2, com exceção de uma faixa muito pontual que interfere apenas com parte dos compartimentos 
do seu Piso 1, sendo se salientar que a fachada propriamente dita do referido Edifício da Antiga Fábrica 
praticamente em nada interfere com o Edifício 2, a não sobretudo com as suas caixas de escada ainda que 
e também muito pontualmente. 

 
Efetivamente a interferência da fachada da antiga Fábrica das Peles, no Piso 1 do Edifício 2, dado o recorte 
da fachada deste edifício, verifica-se muito pontualmente apenas numa faixa variável entre 0,12 m e 1,80 
m acima do pavimento. 

 
Chama-se ainda a atenção para o facto de que a interferência em causa, incide apenas sobre uma área de 
fachada que dado o seu recorte será certamente minimizada pela introdução da espessura das paredes 
exteriores. 
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No caso do Novo Volume Pontual Saliente da Fachada do edifício da Antiga Fábrica de Peles Martinho, 
localizado no tardoz das escadas em vidro, do lado nascente da fachada, verifica-se que o mesmo interfere 
numa faixa muito pontual, apenas com alguns compartimentos do Piso 1 do Edifício 2. 

 
Salienta-se o facto de que ambos os edifícios localizam-se em gavetos, numa rua inclinada e ainda que as 
interferências em causa não atingem na sua grande maioria os espaços habitáveis dos mesmos mas acima 
de tudo a base dos corpos das suas caixas de escadas. 

 
De igual modo verifica-se também no caso da Rua Alfredo Guisado uma interferência do Edifício 2, com o 
edifício dos Pupilos do Exército localizado do lado nascente da referida rua, sendo de salientar que tal não 
constitui prejuízo a quaisquer compartimentos habitacionais do referido edifício afetando apenas a base do 
muro do mesmo, tendo em conta que este edifício encontra-se implantado a um nível superior ao da Rua 
Alfredo Guisado, tendo em conta o desenvolvimento do seu terreno. 

 
Chama-se a atenção para o facto de que qualquer uma das situações descritas não colocar em causa as 
condições de salubridade dos edifícios nem da sua envolvente, tendo conta que as interferências 
observadas atingem apenas parcialmente a base dos edifícios implicados, e muito pontualmente, alguns 
dos compartimentos do Piso 1 do Edifício 2. 

 
É ainda de salientar que tal como referido alguns dos aspetos atrás referidos já se verificavam de um modo 
geral no PIP aprovado em 2011, tendo-se verificado a sua aprovação tendo em conta as características e 
contornos da intervenção bem como da sua envolvente, bem como o facto de que algumas situações já 
hoje se verificarem relativamente aos edifícios existentes como seja a interferência descrita no caso da 
fachada norte do Edifício 1. 

 
Salienta-se que algumas situações apenas foram ligeiramente agravadas relativamente ao PIP 
anteriormente apresentado em função dos novos corpos do Edifício da Antiga Fábrica de Peles entretanto 
edificados. 

 
2.3.2 - No que se refere ao Artigo 62º, é de referir que a distância considerada entre o Edifício 1 e 2 e o 
Palacete, permite garantir que no caso dos pisos dos edifícios referidos em confronto com o Palacete a sua 
distância ao mesmo esteja de acordo com o estabelecido no Artigo 59º, situação esta precisamente a 
mesma da apresentada no PIP aprovado em 2011, 

 
2.3.3 - No que se refere ao Artigo 73º, no caso do Palacete os vãos que abrem para o logradouro possuem 
um afastamento relativamente às fachadas fronteiras dos edifícios 1 e 2, superior a metade da altura dessas 
fachadas e superior a 3 metros. 
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2.4.1 - No que se refere ao Artigo 6.º, Aplicação do Regulamento a casos particulares e edifícios existentes, 
salienta-se que dada a localização da intervenção numa área consolidada considerou-se admissível a 
existência pontual de situações admissíveis em que não foram cumpridos os valores indicados no presente 
regulamento. 

 
2.4.2 - No que se refere ao Artigo 7º, Acessos à Via Pública, a intervenção proposta considera acessos 
nível a partir da Rua Alfredo Guisado, e independentes para os parques de estacionamento Público e 
Privado. Localizaram-se os referidos acessos na Rua Alfredo Guisado uma vez que se trata do arruamento 
de menor tráfego na envolvente, evitando-se assim a sua localização na Estrada de Benfica, tendo em 
conta a natureza da mesma em termos de tráfego. 

 
Por outro lado procurou-se ainda localizar os acessos aos parques de estacionamento à maior distância 
possível ao gaveto existente, definido pela Rua Alfredo Guisado e a Estrada de Benfica. 

 
Os parques de estacionamento desenvolvem-se sob os Edifícios 1 e 2 e ainda sob o logradouro, patamares 
e terraços, que definem o espaço de logradouro no interior do conjunto. 

 
2.4.3 - No que se refere ao Artigo 8º, Zona de Acumulação, considerou-se uma zona de acumulação, 
patamar com o comprimento de 5,00m, a partir do plano marginal, com uma largura de 6,00m no caso do 
Parque de Estacionamento Público e de 4,50 m no caso do Parque de Estacionamento Privativo, definidas 
em função da capacidade global e da utilização de cada um dos parques, conforme quadro do Anexo I. 

 
Chama-se a atenção que dada a inclinação da Rua Alfredo Guisado, considerou-se a realização, nos 
patamares de acesso aos parques de estacionamento, de planos de concordância entre rua e os mesmos, 
os quais possuem uma inclinação variável entre 1% a eixo dos mesmos e cerca de 2 a 8% ao longo dos 
seus limites laterais, tal como demonstrado na respetiva planta. 

 
2.4.4 - No que se refere ao Artigo 9º, Rampas, considerou-se a ligação entre os pisos do Parque de 
Estacionamento Privativo bem como ligação do mesmo ao exterior (Rua Alfredo Guisado), através de 
rampas com semaforização tendo em conta a largura das mesmas. 

 
As rampas interiores, entre os pisos, possuem 4,00 m de largura e uma inclinação de cerca de 16%, com 
patamares de concordância no início e fim das mesmas com 8,0% de inclinação. 

2.4 - REGULAMENTO DE CONSTRUÇÃO DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO 
DE LISBOA 
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Relativamente à rampa de acesso ao exterior, esta possui 4,00 m de largura e uma inclinação de 18%, com 
patamares de concordância no início e fim da mesma com 9,0% de inclinação. 

 
Desenharam-se as referidas rampas de modo a permitir a sua fácil inscrição geométrica sem recurso à 
manobra, sendo ainda de referir que de modo a permitir uma mais cómoda utilização, considerou-se uma 
largura útil das rampas de 4,00 m, superior aos 3,00 m (largura para uma capacidade entre 25 e 75 lugares, 
de acordo com o Anexo I), que seriam necessários considerar. 

 
Tendo em conta que ambas as rampas possuem uma inclinação de 16,00% e de 18,00%, respetivamente, 
consideraram-se faixas de transição e de concordância com os pisos, com uma extensão de 3,50m e com 
inclinação reduzida a metade da inclinação das rampas. 

 
2.4.5 - No que se refere ao Artigo 10º, Circulação Interior, considerou-se a circulação nos Pisos -4 e -3 do 
Parque de Estacionamento Privativo, com vias com dois sentidos, com áreas para inversão de marcha, 
localizadas nos extremos dos mesmos. No entanto tal não constituíra um obstáculo à normal circulação 
nos Pisos, tendo em conta o reduzido número de lugares de cada um dos Pisos do Estacionamento, entre 
cerca de 30 e de 40 lugares. 

 
Chama-se a atenção para o facto de que os lugares abrangidos pelos impasses em causa tratam-se de 
lugares afetos e específicos de cada uma das diversas Habitações dos Edifícios e do Palacete. Como tal 
os percursos são realizados sem necessidade de recurso a inversão de marcha, uma vez que tal é 
garantido pela própria manobra de entrada e de saída dos diversos lugares. Salienta-se que esta situação, 
dadas as características da utilização privativa do parque, em nada prejudica a circulação no mesmo, tanto 
mais que se consideraram nos seus dois pisos, como referido, faixas com dois sentidos de circulação, com 
um mínimo 5,50 m de largura. 

 
No caso da faixa de circulação adjacente à rampa de acesso a partir do exterior, considerou-se uma largura 
de 6,00 m permitindo a inscrição na mesma sem recurso a manobra. 

 
No caso do Parque de Estacionamento destinado a lugares públicos, foi possível garantir um acesso 
independente ao mesmo, bem como uma circulação interior na sua grande maioria sem recurso a 
manobras. Apesar desse facto foi necessário considerar, dada a geometria do parque decorrente das 
características do terreno, uma zona de inversão de marcha, de modo a possibilitar o acesso a um maior 
número de lugares. Esta situação dada a reduzida capacidade do parque em causa em nada prejudica a 
normal circulação no mesmo. 
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2.4.6 - No que se refere ao Artigo 11º, Lugares de Estacionamento, consideram-se as dimensões dos 
lugares tanto do Parque de Estacionamento Público como do Parque de Estacionamento Privativo, de 
acordo com o presente artigo. 

 
De referir ainda que foram previstos, nos diferentes Pisos, lugares de estacionamento afetos a pessoas 
com mobilidade condicionada. 

 
2.4.7 - No que se refere ao Artigo 12º, Pé-direito, é de referir que dados os compromissos com os níveis 
da envolvente, a altura dos pés-direitos dos pisos de estacionamento são variáveis, verificando-se por 
vezes a uma altura de superior a 2,70 m. 
Por último é de referir que as larguras previstas para as faixas de circulação nos parques, bem como as 
inclinações e larguras das rampas, os acessos à via pública, as zonas de acumulação, a circulação interior 
(veículos e pessoas) e as dimensões dos lugares de estacionamento, cumprem de um modo geral o 
estipulado no Regulamento de Construção dos Parques de Estacionamento do Município de Lisboa. 

 
Considerou-se nos casos em que não foi possível cumprir na integra as disposições do regulamento em 
causa, anteriormente descritos, que seria admissível a existência pontual dessas situações, em função da 
geometria do terreno, das características da sua envolvente, muito concretamente da inclinação da Rua 
Alfredo Guisado, e ainda tendo em conta o facto dos parques em causa localizarem-se numa área 
consolidada da cidade, 

 
 

 
Foi considerado na presente proposta um Compartimento para deposição de resíduos com 70.00 m2, com 
acesso a partir do interior e do exterior, localizado no Parque de Estacionamento Privativo, no piso de nível 
com a Estrada de Benfica. 

 
O referido compartimento possui uma capacidade para 33 contentores, de acordo com as Tabelas I, II e III 
do regulamento em causa, e com o seguinte cálculo: 
● Comércio / Restauração - 220,00 m² - 13,85L/m2 (Restauração): 240Litros= 12 contentores = 13,80 m2 
● Habitação - 39 Habitações = 21 contentores = 24,15 m2 
Total 33 contentores = 39,10 m² 

 
Na presente proposta considerou-se no entanto um compartimento com 49,00m², área esta que poderá ser 
revista para menos no futuro, em detrimento de outras áreas para uso de habitação e/ou comércio. 

2.5  -  ENQUADRAMENTO  NO  REGULAMENTO  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS  (DELIBERAÇÃO  Nº 
523/CM/2004) 
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 2.6 - A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO   
A Proposta de intervenção para o terreno em causa prevê a par da reabilitação do edifício do Palacete a 
construção de um conjunto de Edifícios com volumetria e número de pisos diversos, destinados a uso 
predominantemente Habitacional articulados e acomodados à topografia por um conjunto de patamares, 
Terraços/Jardins. Sob os Edifícios e Terraços, desenvolvem-se ainda três Pisos de Estacionamento bem 
como uma pequena área de Comércio de acompanhamento. 

 
No caso do Palacete propõe-se no caso dos seus três pisos uma utilização Habitacional, e ainda a 
reconstrução da sua cobertura com quatro águas. 

 
 
 

No que se refere às diversas áreas e a ocupação e utilização prevista, consideram-se os seguintes valores: 
● Área do Terreno: 3.109,42 m² 
● Superfície Pavimento Total*: 6.268,00 m² 
● Superfície Pavimento Uso Habitacional*: 6.048,00 m² 
● Superfície Pavimento Uso Comercial*: 220,00 m² 
● Área Bruta de Construção das áreas de Estacionamento Privativo (Ac est) (66 lugares): 3.223,00 m² 
● Área Bruta de Construção das áreas de Estacionamento Público (Ac est) (27 Lugares): 1.339,00 m² 
● Área Bruta de Construção Total dos Parques de Estacionamento: 4.562,00 m² 
● Número Total de Fogos (1T0 + 4T1+ 26T2 + 7T3 + 1T4): 39 Fogos 
● Palacete: 870,00 m2 (2T1/ 3T2/1T3: 6 Fogos 
● Edifício 1: 2.109,00 m2 (2T1/ 2T2/ 4T3/ 1T4): 9 Fogos 
● Edifício 2: 3.289,00 m2 (1T0/ 21T2/ 2T3): 24 Fogos 
● Total 34 contentores = 49,00 m² 
● Área de Implantação = 2.233,22 m² 
● Área Livre = 876,20 m² 
● Área de Cedência para Passeios = 24,65 m² 
● Áreas Ajardinadas com pavimentos permeáveis e solo orgânico (cotas 71.00, 72.50, 74.00): 706,83 
m² 
● Escadas Exteriores e Muros: 89.24 m2 
● Coberturas ajardinadas (cotas 74.00, 75.10): 230,00 m² 
● Espaço exterior coberto (cotas 74.10, 74.50): 710,00 m² 
● Terraço descoberto de acesso ao Edifício 1 (cota 77.74): 574,00 m² 
● Edifício 1/ Terraços Descobertos: 104,00m² + 65,00m²: 169,00 m² 
● Edifício 2/ Terraço Cobertura: 165,00 m² 
● Edifício 2 / Varandas (74,00m2 x 6): 444,00 m² 
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*Na Superfície de Pavimento não foram contabilizadas as Áreas de Estacionamento (Ac est), 
correspondentes à área bruta de construção acima e abaixo do solo (incluindo os 
acessos/escadas/elevadores e áreas técnicas), tal como definido no Manual Técnico do PDM, de acordo 
com a redação e definições constantes no DL 9/2009. 

 
Nos parques de estacionamento indicados localizam-se ainda diversas Áreas Técnicas destinadas as 
diferentes redes, incluindo o compartimento do PT e do compartimento para Deposição de Resíduos 
Sólidos. 

 
 2.7 – ACERCA DA OCUPAÇÃO / USOS   
Tendo em conta as preexistências, tanto no Terreno em causa como na envolvente imediata propõe-se 
uma ocupação e disposição dos novos Edifícios de modo a criar o remate e enquadramento da Banda de 
Edifícios existentes bem como a estabelecer uma nova envolvente para o Palacete. 

 
Por outro lado a ocupação proposta procurou também garantir os desejáveis distanciamentos relativamente 
às Construções Existentes ao longo da Estrada de Benfica, sobretudo no sentido Norte/Sul de modo a 
permitir a exposição solar. 

 
Os Edifícios propostos possuem alturas que variam no seu número de pisos de modo a estabelecer uma 
continuidade com os edifícios existentes, no que se refere á sua altimetria. Tendo em conta a variação 
altimétrica da Rua Alfredo Guisado, bem como a topografia do Terreno propõe-se a constituição de um 
conjunto de patamares (Terraços/Varandas/Jardim) que garantem o atravessamento visual do conjunto 
bem como o remate e a continuidade com os logradouros e terraços existentes na Banda de Edifícios 
localizados do lado Poente. 

 
Esta acomodação ao Terreno, através da criação de um conjunto de patamares a diversos níveis, visa 
também garantir o acesso aos Edifícios a Cidadãos com Mobilidade Condicionada. 

 
A ocupação proposta define como referido uma solução que enquadra o Palacete e que garante uma 
desejável fluidez, quer no que se refere á tomada de vistas na envolvente, quer no que se refere aos 
aspetos da ventilação e exposição solar no interior do logradouro. 

 
A solução de acomodação em Patamares permite também preservar a memória dos níveis existentes do 
Jardim do Palacete sensivelmente, instalados à cota 72,50 e à cota 74,00, bem como a relação destes com 
os pisos superiores do Palacete. 
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A ocupação que se propõe localizando as novas construções na periferia do Terreno permite ainda definir 
um espaço de logradouro no interior e na envolvente do Palacete, garantindo como referido uma série de 
espaços ajardinados e de áreas permeáveis. 

 
É de referir ainda que se propõe o alargamento de passeios na Rua Alfredo Guisado e pontualmente o 
alargamento do passeio da Estrada de Benfica adjacente à área de Comércio do Edifício 1, localizada no 
piso de nível com a referida estrada. 

 
Em termos gerais propõem-se dois Edifícios – Edifício 1 e Edifício 2 - para além da reabilitação do Palacete 
devolvendo-lhe o seu uso Habitacional. 

 

O Edifício 1 é destinado a Habitação e Comércio, e o Edifício 2 integralmente destinado a Habitação; o 
edifício 1, com 9 Fogos e com 8 Pisos acima do piso de acesso (remate da empena da Banda de Edifícios 
existentes a poente); o Edifício 2 com 24 Fogos e com 7 Pisos acima do piso de acesso (sendo o ultimo 
recuado). 

 
No caso do Palacete, tendo em conta a sua singularidade propõe-se com referido repor a sua utilização de 
Habitação, considerando-se no entanto 6 Fogos, com tipologias mais ajustadas à natureza do edifício. 

 
No caso do Edifício 1, bem como do Edifício 2, os seus Piso 0 constituem pisos vazados em analogia com 
os edifícios na envolvente do Terreno em causa, definindo uma solução que garante a permeabilidade 
visual a partir dos arruamentos envolventes, Estrada de Benfica e Rua Alfredo Guisado. 

 
Estes dois Edifícios assentam como referido em Patamares com níveis diferentes o que se traduz numa 
variação da sua cota altimétrica criando uma solução em tudo similar à existente da envolvente. Este 
nivelamento dos Pisos assume particular relevância atendendo ao modo como o Edifício 1 remata a banda 
de edifícios existente a poente e que se desenvolve ao longo da Estrada de Benfica. 

 
O nivelamento dos pisos, a partir da banda de edifícios existentes bem como a natureza da ocupação dos 
Pisos Térreos (0) do Edifício 1 e do Edifício 2 designadamente a sua constituição como Pisos Vazados não 
permitiu como referido o cumprimento do Ponto 1 do Artigo 45 do RMUEL. 

 
A localização dos edifícios 1 e 2, no limite Poente e Norte do Terreno respetivamente, garante um maior 
distanciamento dos mesmos relativamente à Estrada de Benfica e por conseguinte a minimização da sua 
relação com a mesma do ponto de vista do ruído. 
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O Conjunto possui como referido um Estacionamento com três pisos, um destinado a estacionamento 
público e os outros dois destinados a estacionamento privativo dos edifícios, o qual se desenvolve sob os 
Edifícios 1 e 2. Tendo em conta a solução proposta de acomodação á topografia foi possível garantir 
acessos de nível a partir dos arruamentos envolventes, concretamente a Estrada de Benfica e a Rua Alfredo 
Guisado. 

 
Relativamente á proposta de ocupação salientam-se os aspetos que seguidamente se descriminam: 

 
 

2.7.1 - Edifício 1, o qual se constitui como o remate da empena da Banda de Edifícios existente a Poente, 
desenhando uma solução com um número de Pisos e Volumetria, idênticos ao do remate desse conjunto 
no Topo oposto localizado no extremo Poente. 
Propõe-se do lado da Estrada de Benfica uma solução com um perfil escalonado, com dois 
patamares/volumes, de modo a reconhecer quer o alinhamento da antiga estrada, quer o alinhamento e os 
diversos níveis dos edifícios da banda de existente. O perfil escalonado proposto vai ao encontro de 
algumas preocupações demonstradas pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da realização do PIP, 
constituindo para além do exposto, também um modo de decompor a altura do referido edifício em três 
corpos, garantindo uma transição do mesmo relativamente ao Palacete, bem como aos edifícios existentes 
do lado sul da Estrada de Benfica. 

 
O Edifício possui 2.109,00 m2 de Superfície de Pavimento (SP), 9 Fogos e oito (8) pisos acima do piso de 
acesso, sendo do lado Sul o seu volume decomposto em três corpos escalonados de modo a assinalar os 
diversos níveis e alinhamentos existentes na envolvente, desenhando uma solução de remate da banda 
de edifícios existente  ao longo da Estrada de Benfica, em tudo semelhante à já existente na sua 
extremidade poente. 

 
O acesso ao piso de Habitação é garantido através do lado Norte a partir da Rua Alfredo Guisado. Para tal 
propõe-se uma Plataforma / Terraço sensivelmente à cota 77.74, a qual também permite o acesso a 
viaturas de Bombeiros, e na qual se localiza o Piso de Acesso (0) do Edifício. Este Piso corresponde ao 
Átrio do Edifício, constituindo o mesmo um espaço parcialmente vazado de modo a permitir uma maior 
fluidez e relação com o Logradouro envolvente. Neste piso localiza-se ainda uma Habitação. 

 
O Edifício possui ainda, um Piso (-1) á cota 74,10 no qual se localiza um Espaço para Utilização Comum 
dos Residentes, um Piso (-2) à cota 72,50 no qual se localiza o segundo nível da área de Comércio, e um 
Piso (-3) de nível com a Estrada de Benfica no qual se localiza o primeiro nível da área de Comércio 
proposta, criando-se assim uma frente sobre a referida estrada. 
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No piso de nível com a Estrada de Benfica, considerou-se um acesso ao Parque de Estacionamento 
Privativo que permite como tal o acesso aos pisos de Habitação também a partir da referida estrada. 

 
Este Edifício estabelece um afastamento de cerca de 9,70 m relativamente ao Edifício do Palacete 
permitindo a constituição de um canal visual entre os dois, tanto no sentido Sul, sobre Monsanto, como no 
sentido Norte para quem percorre a Av. Conselheiro Barjona de Freitas. 

 
Este Edifício como referido remata a empena da Banda de Edifícios que se desenvolve para Poente da 
Estrada de Benfica, possuindo como tal particular importância no modo como se estabelece enquanto como 
elemento de charneira constituindo no futuro uma referência muito particular no modo como a sua 
volumetria se define. 

 
No caso deste Edifício, a solução volumétrica proposta com um perfil escalonado, permite o recuo da sua 
frente de forma a garantir na sua grande maioria o cumprimento da distância regulamentar, Art.º 59 do 
RGEU, relativamente aos Edifícios fronteiros da Estrada de Benfica. Efetivamente verifica-se uma ligeira 
interferência do seu corpo mais baixo com o edifício fronteiro da Estrada de Benfica atingido, essa 
interferência, uma faixa de reduzida altura na base do edifício em causa. 

 
2.7.2 - Edifício 2, o qual constitui o remate a Norte do Logradouro/Jardim e define o acompanhamento da 
Rua Alfredo Guisado. 

 
Este Edifício possui 3.289,00 m2 de Superfície de Pavimento (SP), 24 Fogos e sete (7) pisos acima do piso 
de acesso, sendo o primeiro piso parcialmente vazado e o último piso recuado relativamente ao plano da 
sua Fachada sobre o Jardim / Logradouro do conjunto. 

 
O acesso ao edifício é garantido através do lado Norte a partir da Rua Alfredo Guisado, através de uma 
plataforma, Piso 0 do Edifício, de nível com a referida rua. 

 
Neste Piso, à cota 74.10, localizam-se os dois átrios de acesso, e ainda duas Habitações. Este Piso é 
parcialmente vazado permitindo a perceção do Jardim e do Logradouro a partir da Rua Alfredo Guisado 
garantindo uma permeabilidade visual. 

 
A fachada norte deste Edifício possui um desenho recortado como um modo de se relacionar com o edifício 
localizado defronte do mesmo do lado norte da Rua Alfredo Guisado. 

 
No caso da fachada sul a mesma desenha-se definido um conjunto de varandas a todo o comprimento da 
fachada em causa, criando uma espécie de pano de fundo sobre o qual se recorta o Palacete, assumindo 
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como tal o mesmo uma particular importância traduzindo-se num elemento que determinou muitos dos 
aspetos da solução proposta relativamente á proposta de implantação e da volumetria dos edifícios. 

 
2.7.3 – O Edifício do Palacete com 870,00 m² de Superfície de Pavimento (SP), com 6 Fogos, é constituído 
por dois corpos com 3 Pisos e um sob a cobertura, e 2 Pisos respetivamente. Propõe-se um pequeno 
Corpo/Ampliação no Tardoz do Conjunto o qual permitirá uma relação mais franca entre os Espaços 
Interiores dos Dois Corpos do Palacete e ainda a criação de um mezzanino, tirando partido do espaço 
sobre a cobertura inclinada do Edifício. 

 
Como referido no início, o Palacete encontra-se em acentuado estado de degradação decorrente de um 
incêndio, propondo-se a sua reconstrução, mantendo-se as suas fachadas e elementos decorativos 
exteriores. 

 
Em analogia com algumas soluções realizadas ao longo da Estrada de Benfica, propõe-se um revestimento 
de azulejo para as fachadas estendendo-se este revestimento aos paramentos dos muros adjacentes, bem 
como do piso do Edifício 1 de nível com a estrada. 

 
Propõem-se ainda que as suas coberturas sejam inclinadas constituindo uma solução que repõe a sua 
imagem no conjunto envolvente, considerando-se no entanto a possibilidade de incorporação de trapeiras. 

 
2.7.4 - O Estacionamento ocupa três pisos (-2, -3 e -4) possuindo 4.562,00 m² de Área Bruta de Construção 
(incluindo as áreas Técnicas e o PT). O estacionamento compreende o Parque de Estacionamento Público, 
localizado no Piso - 2, com 27 Lugares e 1.339,00 m2 de Área Bruta de Construção, e o Parque de 
Estacionamento Privativo, localizado nos Pisos - 2 e -3, com 66 Lugares e 3.223,00 m2, de Área Bruta de 
Construção. 

 
Como referido, os parques de estacionamento possuem os seus acessos a partir da Rua Alfredo Guisado, 
tendo em conta tratar-se de um arruamento de menor tráfego, não se sobrecarregando assim a Estrada de 
Benfica. 

 
O Estacionamento desenvolve-se, sob os Edifícios 1, 2 e Palacete, possibilitando a sua ligação com os 
mesmos. 

 
No caso do Parque de Estacionamento Privativo o acesso ao mesmo, bem como ao piso inferior, tendo em 
conta respetivamente a capacidade do parque e do piso inferior, é garantida através de rampas, 
semaforizadas, com dois sentidos, com 4,00 m de largura cada. 
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As rampas terão uma inclinação de 16% e de 18%, respetivamente, com patamares de concordância no 
início e fim das mesmas com metade da sua inclinação. 

 
A circulação nos Pisos é garantida com faixas com dois sentidos, com áreas para inversão de marcha, 
localizadas nos extremos dos mesmos, no caso do parque privativo. 

 
Chama-se à atenção que apesar da dimensão que se atribuiu a estas áreas, será sempre necessário o 
recurso a manobras para realizar a inversão de marcha. 

 
No entanto, crê-se que tal não constituíra um obstáculo à normal circulação nos Pisos, tendo em conta o 
reduzido número de lugares de cada um dos Pisos do Parque (em média 30 lugares). 

 
No caso do Posto de Transformação., localizou-se o mesmo junto do Acesso ao Estacionamento Público, 
acomodando-se à geometria do limite do terreno. 

 
2.7.5 - A Proposta, como referido, estabelece uma acomodação á topografia do Terreno, a qual é 
formalizada num conjunto de Patamares e que se constituem como Terraços, Varandas e Jardim. 
Esta solução procura garantir a continuidade com as varandas e logradouros do Conjunto de Edifícios a 
Poente bem como estabelecer um conjunto de níveis que permitam a relação entre a Estrada de Benfica e 
o Topo Norte/Poente da Rua Alfredo Guisado. 

 
De modo a reforçar essa relação, propõe-se um conjunto de escadarias exteriores que garantem o acesso 
aos diversos patamares criando e promovendo percursos pedonais de atravessamento que permitem 
reforçar as relações na envolvente e entre esta e o Terreno em causa. 

 
Do ponto de vista da natureza dos espaços exteriores propõem-se; a manutenção do Jardim de Acesso a 
partir da Estrada de Benfica, bem como o seu Coberto Arbóreo constituído por um Plátano, uma Palmeira 
e uma Tília; a preservação da memória do espaço de Jardim no Tardoz do Palacete, propondo-se a 
plantação de algumas espécies arbóreas, e a criação de um conjunto de Patamares correspondentes a 
áreas ajardinadas e ainda às coberturas de áreas de estacionamento, os quais se constituem como 
Terraços/Varandas debruçando-se quer sobre o Logradouro do Conjunto de Edifícios a Poente, quer sobre 
o Jardim / Logradouro do Terreno em causa, quer ainda sobre a Estrada de Benfica. 

 
No caso da rampa de acesso do estacionamento privativo, sob os patamares do logradouro propõe-se que 
a cobertura da mesma seja ajardinada com uma camada de terra vegetal com espessura variável. 
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A solução proposta cria uma diversidade de ambientes e de relações com a envolvente enriquecendo os 
percursos entre os mesmos. 

 
Na envolvente do conjunto mantiveram-se os passeios existentes tendo-se no entanto regularizado e 
alargado o passeio da Rua Alfredo Guisado de modo a garantir uma largura sempre que possível de 3,00 
metros e largado pontualmente o passeio da Estrada de Benfica, junto da extrema poente do terreno. 

 
No troço Norte da Rua Alfredo Guisado realiza-se a concordância dos passeios da referida rua com o 
Patamar de Acesso ao Edifício 1. 

 
2.7.6 - No que se refere à acomodação á topografia bem como á implantação dos Edifícios, estas tiveram 
também em consideração as leituras sobre o terreno a partir da envolvente bem como as vistas mais 
distantes nomeadamente as que se verificam a partir do topo da Rua Alfredo Guisado sobre Monsanto. 

 
Deste modo estabeleceram-se corredores e canais visuais entre os edifícios e os patamares criados de 
modo a enquadrar as principais Vistas. 

 
2.7.7 - Tratando-se de um Pedido de Informação Prévia, sendo como tal os aspetos fundamentais os rela- 
tivos à natureza da ocupação e da volumetria proposta, juntam-se como tal algumas visualizações de con- 
junto de modo a permitir uma melhor compreensão da ocupação proposta e da sua relação com a envol- 
vente. 

 
As imagens apresentadas traduzem também os aspetos relacionados com a procura dos alinhamentos e 
nivelamento de pisos com a Banda de Edifícios existente. 

 
É ainda de referir que no caso do piso do Edifício 1 de nível com a Estrada de Benfica, tendo em conta que 
este se constitui como um limite do conjunto, apresenta-se uma sugestão de um modo da sua abertura e 
da sua possível relação com a referida estrada, bem como com o volume superior do edifício, salientando- 
se no entanto que esta matéria terá de ser desenvolvida e enquadrada num futuro Projeto de Arquitetura 
para o conjunto. 

 
2.7.8 - A localização dos novos Edifícios bem como a altura dos mesmos foi em muito determinada tendo 
em conta os compromissos com a envolvente. Este aspeto por outro lado, permitiu também reforçar o 
carácter escalonado da Proposta no sentido de permitir uma maior relação com a Edificação que se 
desenvolve ao longo da encosta, tendo-se igualmente considerado um conjunto de soluções no sentido de 
garantir o acesso a todos os edifícios. 
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No caso do Edifício 2 o seu acesso está naturalmente garantido a partir do arruamento existente, a Rua 
Alfredo Guisado, a qual possuiu uma inclinação variável entre cerca de 7,5% e 8,5%. 

 
No caso do Edifício 1, tendo em conta a sua relação com a grande empena existente, e a localização no 
interior do terreno, foi estabelecido um patamar que garante o acesso a viaturas de Bombeiros á Fachada 
Norte do Edifício em causa. 

 
 3 - PLANO DE ACESSIBILIDADES   
Tendo em conta a Natureza do pedido que se formula, convém salientar que se procurou implementar todo 
um conjunto de medidas de modo a garantir o acesso aos Átrios dos diversos Edifícios a partir dos 
arruamentos envolventes. 

 
Deste Conjunto de medidas fazem parte os patamares de acomodação propostos. 

 
 

É de referir que apesar da Estrada de Benfica ser praticamente de nível, a Rua Alfredo Guisado possui no 
entanto uma inclinação variável entre 7,5 e 9,0%, com um troço em curva com cerca de 12%, inclinações 
estas superiores aos 5% indicados no DL 163/2006, sendo no entanto de referir que se trata de um 
arruamento consolidado o qual garante também o acesso a outros edifícios. 

 
É também de referir que esta questão foi aprovada no PIP anteriormente apresentado em 2011. 

 
 

Apesar desse facto considerou-se que todos os Edifícios, 1, 2, Palacete, área de Comércio e Parques de 
Estacionamento, possuem todas possibilidades de acesso a partir da Estrada de Benfica. No caso do 
Palacete e da área de Comércio esse acesso é direto, no caso dos Edifícios 1 e 2, o acesso é possibilitado 
através do Parque de Estacionamento privativo. 

 
No caso do Parque de Estacionamento Público considerou-se, para além do acesso pedonal a partir da 
Rua Alfredo Guisado, a instalação de um elevador que permite o acesso ao parque a partir da Estrada de 
Benfica. 

 
No que se refere à Rua Alfredo Guisado, regularizaram-se e alargaram-se os passeios na Envolvente do 
Terreno de modo a garantir uma largura sempre que possível de 3,00 m. 

 
No caso da Estrada de Benfica, manteve-se a largura do passeio existente, tendo-se no entanto alargado 
o mesmo no extremo poente do terreno de modo a garantir a largura contínua de 2,20 m. 
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É por último de referir, que se dimensionaram as escadas para acesso aos diversos patamares do 
logradouro de acordo com as especificações dos constantes no DL 163/2006. 

 
Considerou-se do lado norte do terreno uma plataforma de concordância, com a Rua Alfredo Guisado com 
um desenvolvimento que permita o acesso ao terraço á cota 77,74 a partir da referida rua, quer pedonal, 
quer a viaturas de combate a incêndio. 

 
A ligação ao espaço de logradouro localizado no interior do Conjunto será garantida através dos diversos 
edifícios, bem como por meio de um conjunto de escadas com degraus dimensionados de acordo com o 
DL 163/2006. 

 
No que diz respeito aos lugares de estacionamento afetos a Cidadãos com Mobilidade Condicionada, 
consideraram-se diversos lugares para o efeito localizados nos diferentes Pisos do estacionamento, 
calculados em função da capacidade dos respetivos parques. 

 
 4 - PAISAGISMO   
O Palacete e jardins encontram-se muito degradados. A cobertura dos edifícios já abateu bem como 
diversas paredes interiores, e o entulho abundante demonstra a falta de manutenção dos últimos tempos, 
resultante do seu estado devoluto. 

 
Os jardins desenvolviam-se em socalcos com muros de suporte de alvenaria que se encontram em elevado 
estado de degradação. Notam-se ainda uns vestígios de antigas pérgulas de fraca qualidade construtiva e 
um pequeno tanque em pedra que poderá vir a ser integrando no desenho das futuras áreas ajardinadas. 

 
Importa esclarecer que os edifícios propostos salvaguardam os elementos edificados existentes de valor, 
nomeadamente o Palacete e o seu corpo anexo, enquadrando os seus volumes de pequena dimensão 
comparativamente com os edifícios existentes na envolvente. 

 
Descreve-se de seguida uma caracterização mais específica dos elementos arbóreos, já que os herbáceos 
e arbustivos dos antigos jardins já não existem: 

 
4.1 - Dos exemplares arbóreos que se encontram são, de norte para sul: 
● Os três Zambujeiros a Noroeste merecem alguma atenção, e sobretudo são de fácil transplantação, além 
de que as raízes não constituem grande problema sobre um terraço para as telas impermeabilizantes. 
● As Laranjeiras são alguns exemplares comuns de porte variável localizados na encosta norte, sem 
interesse especial para este projeto, e o transplante é caro e pouco benéfico para o seu desenvolvimento 
saudável. 
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● As Nespereiras são alguns exemplares de porte variável dispersos a norte e poente, sem interesse 
especial para este projeto. 
● As Borracheiras são exemplares que se consideram sem interesse, demasiadamente bem desenvolvidos 
(de crescimento rápido). 
● Os diversos exemplares de Figueiras estão mal desenvolvidos, com ramagens desde baixo, dificílima 
reconformação, e não se enquadram no projeto. 
● As prunoideas (Prunus sp., presumivelmente Ameixeiras) são exemplares de bela floração relativamente 
bem desenvolvidas, mas não se enquadram no projeto. Poder-se-á pensar na sua transplantação, embora 
seja mais económico e um futuro porte mais garantido a opção de compra de um exemplar envasado de 
médio/grande porte. 
● O Pinheiro Manso situa-se no centro do terreno. É um exemplar de médio porte, muito frágil no que se 
refere às raízes, suportando dificilmente o corte parcial das mesmas. Torna-se preferível (e mais 
económico) para o desenvolvimento da futura planta a instalação de uma árvore nova de porte razoável. 
● Os três exemplares junto à entrada a sudeste: o belo Plátano, a Tília e a Palmeira (aparenta ser uma 
Washingtonia robusta) constituem um conjunto interessante, pelo porte e escala na Rua, embora sejam 
espécies que se desenvolvem com grande rapidez, considera-se a sua preservação e integração no 
presente projeto. Apenas do belo Plátano - uma árvore com raízes muito poderosas – tem como óbice o 
facto de se ter desenvolvido junto ao muro, o que exigirá uma monitorização constante para verificar 
eventuais rachas relacionadas com impulsão do raizame. Além disso, para evitar a queda de ramos e a 
danificação do palacete serão necessárias podas periódicas. 

 
4.2 - Propõe-se que os Jardins de entrada e interior tenham um revestimento superficial parte pavimentado, 
parte plantado. Neste caso, mantém-se as árvores existentes: Plátano, Palmeira e Tília. 

 
As árvores novas deverão ter árvores de folha caduca que proporcionem sombra e frescura nos meses 
quentes, à exceção das colocadas junto ao perímetro exterior que poderão ser persistentes, por forma a 
enquadrar os enormes volumes edificados envolventes. 

 
O jardim (em parte sobre a rampa de acesso ao Parque de Estacionamento Privativo), será essencialmente 
de usufruto visual a partir dos edifícios da envolvente, espaço eminentemente de passeio com alguns 
bancos, envolvido por canteiro de herbáceas e subarbustivas aromáticas com algumas árvores de folha 
caduca, entre as quais as seguintes: 
● Ginkgo biloba (macho) 
● Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Pereira-de-flor) 
● Prunus domestica (Ameixeira) 
● Prunus dulcis (Amendoeira) 
● Prunus spinosa (Abrunheiro) 
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● Olea Europaea var Sylvestris (Zambugeiro exist. e transplantada) 

 
Nos canteiros e terraços a nordeste, sobre a entrada do estacionamento poderão colocar-se os outros dois 
exemplares a transplantar de Olea Europaea var Sylvestris (Zambugeiro). 
No canteiro a nascente, acima do pátio de entrada no Palacete poderá colocar-se um exemplar de Pinus 
pinea (Pinheiro Manso), para enquadrar as vistas do volume edificado a nascente 

 
Finalmente no terraço da cobertura do Edifício 2, poder-se-á vir a considerar em sede de projeto a eventual 
criação de uma floreira periférica para possível plantação de arbustos médios e decumbentes (Madresilva, 
Plumbago, Lantana delitacissima, entre outras), permitindo a exposição dos seus ramos no topo da fachada 
do edifício em causa. 

 
 5 - ESTRUTURAS   
Para os novos edifícios (Edifício 1 e Edifício 2) que fazem parte da presente proposta de intervenção, e 
tendo em atenção critérios de segurança estrutural, economia, qualidade e durabilidade da solução, optou- 
se por uma solução que tem por base os seguintes elementos estruturais: 
● Núcleo central em betão armado, que confinam as zonas comuns de distribuição e de circulação (escadas 
e elevadores) 
● Pilares em betão armado. A malha estrutural adotada teve em conta os compromissos decorrentes dos 
pisos destinados a estacionamento, com todas as condicionantes inerentes; 
● Lajes fungiformes maciças e vigas de bordadura em betão armado; 
● Paredes de contenção em betão armado cujo método construtivo será adotado em função dos resultados 
do estudo geológico-geotécnico a realizar aquando do desenvolvimento do projeto; 
● Fundações em betão armado que, em função dos resultados do relatório geológico-geotécnico a 
elaborar, poderão ser diretas (sapatas isoladas ou ensoleiramento geral) ou indiretas por estacas de 
fundação. 
● Para a reabilitação/remodelação do palacete existente propõe-se a manutenção das fachadas, 
devidamente tratadas e reforçadas a nível estrutural, e a construção de uma nova estrutura resistente no 
seu interior (fundações, núcleo, escadas pilares e vigas em betão aramado) 

 
 6 - ACERCA DAS INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES TÉCNICAS   
As instalações técnicas serão projetadas visando o bem-estar dos ocupantes, bem como a sua segurança 
respeitando todos os pressupostos legislativos em vigor. 

 
Estão previstas vários ramais de ligação aos diversos Edifícios e Palacete a partir das redes existentes nos 
arruamentos envolventes (Estrada de Benfica e Rua Alfredo Guisado). 
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Deste modo, será criado em cada um dos edifícios um espaço onde coexistirão as entradas e contagens 
das especialidades de instalações elétricas, águas e gás bem como o ATE das instalações de 
telecomunicações. Estes espaços técnicos serão instalados junto à entrada dos mesmos. 

 
A alimentação de energia elétrica aos edifícios e aos Parques de Estacionamento será realizada a partir de 
infraestruturas existentes. 

 
Considerando o número de habitações previstas para o conjunto dos edifícios propõe-se a instalação de 
um Posto de Transformação de Distribuição Pública incluindo o seccionamento do tipo compacto, equipado 
com um transformador de 630Kva, obedecendo às DMA da EDP distribuição, com acesso pelo exterior, 
localizado no patamar de acesso ao Parque de Estacionamento Privativo, a partir da Rua Alfredo Guisado. 

 
No que se refere às infraestruturas elétricas de baixa tensão previu-se que a partir do quadro elétrico de 
baixa tensão instalado no Posto de Transformação emerjam os circuitos que alimentarão os quadros de 
coluna dos Edifícios 1 e 2 e as portinholas do Palacete e da área destinada a Comércio. 

 
Dado tratar-se de uma rede de distribuição pública em baixa tensão, o percurso dos cabos será efetuado 
pelo exterior até aos espaços reservados para o efeito e assinalados nas peças desenhadas. 

 
As instalações de telecomunicações serão calculadas de modo a possibilitar a instalação de diversos tipos 
de sinal, nomeadamente em par de cobre, cabo coaxial e fibra ótica de acordo com a mais recente 
legislação em vigor. 

 
No que se refere às redes de drenagem de Águas Residuais Domésticas e Águas Pluviais, as mesmas 
serão efetuada através de uma rede de ramais de descarga, tubos de queda e coletores a implantar no 
interior do lote, que ligarão aos coletores existentes na Estrada de Benfica e na Rua Alfredo Guisado, 
através de ramais de ligação. Relativamente à drenagem das águas de lavagem dos estacionamentos, 
esta rede terá a jusante uma câmara de retenção de hidrocarbonetos munida de um grupo de bombagem, 
que encaminhará os efluentes para uma caixa de ligação ao ramal de esgoto pluvial. 

 
A especialidade de segurança foi nesta fase alvo de particular atenção, principalmente no que respeita à 
observância do regulamento de segurança contra incêndios em edifícios (Decreto-Lei n.º 220/2008 e 
Portaria n.º 1532/2008), particularmente no que diz respeito ao acesso de viaturas de socorro junto às 
fachadas dos edifícios. Era exigível não só o cumprimento dos diplomas mencionados (e demais normas 
aplicáveis), mas também o respeito pelo espaço em questão, preservando-o de modo a manter intacto os 
requisitos arquitetónicos e de ambiência preconizados para toda esta área. Chama-se a atenção a este 
respeito que durante a elaboração doe PIP realizado em 2009, foram consultadas as entidades que durante 
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o processo de licenciamento poderão ser parte interveniente no mesmo, nomeadamente a Autoridade 
Nacional de Protecção Civil. 

 
Tendo em atenção os aspetos relacionados com comportamento acústico dos edifícios serão tomadas as 
medidas exigíveis, tendo este aspeto sido considerado na própria conceção dos edifícios, recuando-os face 
à Estrada de Benfica de modo a salvaguardar o bem-estar dos seus utilizadores. 

 
 7 - CEDÊNCIAS   
No que se refere ao Artigo 88º, Cedências, do RPDM, tendo em conta que de acordo com o RMUEL a 
intervenção possui Impacte Relevante ou Semelhante a uma Operação de Loteamento, a mesma obriga à 
realização de cedências para Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e para Equipamentos. 

 
Tendo em conta a dimensão do terreno existente, a natureza e as características da intervenção proposta, 
não foi possível considerar a cedência das áreas em causa na proposta de intervenção, submetendo-se à 
consideração superior ao abrigo do Artigo 89, Compensações, a possibilidade do pagamento de 
compensação, uma vez que o terreno alvo da intervenção confina com vias públicas preexistentes que 
asseguram o acesso rodoviário e pedonal, e ainda que a intervenção prevê o estacionamento de uso 
publico em estrutura edificada. 

 
A área total de cedência a considerar é de 1.478,88 m2, correspondentes a 30m2 por cada 100m2 de SP 
correspondentes à área ampliada no valor de 4.929,60 m2 (6.268,00 m2 SP Total proposta, deduzindo a 
Área Bruta de Construção Existente no valor de 1.338,40 m2). 

 
7.1 – INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS / PASSEIOS E LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
Tendo em conta a proposta de alagamento de passeios, quer na Estrada de Benfica, quer na Rua Alfredo 
Guisado, foram consideradas áreas de cedência para Infraestruturas Viárias/ Passeios, nomeadamente 
uma área de 24,65m2, indicada na planta de Cedências do presente PIP. 

 
Chama-se a atenção para o facto de que a localização dos acessos aos parques de estacionamento na 
Rua Alfredo Guisado implica a perda de cerca de três lugares de estacionamento localizados ao longo da 
referida rua. Refere-se a este respeito que foram no entanto considerados no Parque de Estacionamento 
Público mais dois lugares do que aqueles que seriam necessários prever no mínimo, de acordo com o 
Anexo XI do PDM. 

 
No que se refere ao Artigo 76º, Parâmetros de Estacionamento de Uso Publico, do RPDM, tendo em conta 
que não foi possível considerar lugares na via pública, propõe-se um Parque de Estacionamento Público 
em estrutura encerrada, com 27 lugares de estacionamento, calculados de acordo com os parâmetros 
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mínimos definidos no Anexo X do RPDM, muito concretamente, Habitação/Mínimo 0,40 Lugar por cada 
100m² de S.P. e Comércio Retalhista/ Mínimo 0,75 Lugar por cada 100m² de S.P. 

 
 
 

 8 - ESTIMATIVA DE ENCARGOS URBANÍSTICOS DEVIDOS   
Tendo em conta a natureza do presente Pedido, bem como o seu caráter preliminar julga-se, tal como 
verificado no PIP realizado em 2011 que esta informação poderá ser apresentada numa fase subsequente 
deste Processo. 

 
 
 
 
 

 9 - DIAGRAMAS DE VOLUMES / PERCURSOS PEDONAIS / VISTAS / JARDINS E ÁREAS VERDES   
 
 

 
DIAGRAMA DE VOLUMES 
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DIAGRAMA DE PERCURSOS PEDONAIS 

 
 
 
 

 
DIAGRAMA DE VISTAS 
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DIAGRAMA DE JARDINS E ÁREAS VERDES 

 
 

 10 – FOTOMONTAGENS   
 

 
VISTA ESTRADA DA LUZ 
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VISTA ESTRADA DA LUZ / RUA ALFREDO GUISADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
VISTA DOS TERRAÇOS EXISTENTES 
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 11 – NOTA CONCLUSIVA   
Nesta Fase, são estes os elementos que se consideram os mais relevantes a assinalar, tendo em conta o 
desenvolvimento e a escala de representação do Projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2019 
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QUADRO SINÓPTICO - PALACETE BENFICA

NÚMERO DE TOTAL - FOGOS 39 (1T0 + 4T1+ 26T2 + 7T3 + 1T4)

NÚMERO TOTAL DE LUG/EST PROPOSTOS – 66

PISOS ÁREA ÁREA PRIVATIVA ÁREA CIRCULAÇÕES

PISO 0 / 1

1,5 2 T2 DUPLEX

PISO 0 68,92 0
134,99 50,11 195,79

PISO 0 – TOTAL PISO

PISO 1 66,07 0 195,79

1,5 2 T3 DUPLEX

PISO 0 76,76 0
178,18 28,31 195,8

PISO 1 – TOTAL PISO

PISO 1 101,42 0 195,8

PISO 2 / 3

1 1 T1 DUPLEX

PISO 2 66,07 0
97,72 28,31 195,8

PISO 2 – TOTAL PISO

PISO 3 31,65 0 195,8

1,5 2 T2 DUPLEX

PISO 2 101,42 0
146,15 0 76,38

PISO 3 – TOTAL PISO

PISO 3 44,73 0 76,38

PISO 1 / 2 (ANEXO)

1 1 T1 DUPLEX

PISO 1 40,49 0
80,98

0

125,58
PISO 1 – TOTAL PISO

PISO 2 40,49 0 125,58

1,5 2 T2 DUPLEX

PISO 1 85,09 0
170,18 125,58

PISO 2 – TOTAL PISO

PISO 2 85,09 0 125,58

TOTAL A 8 10

PISOS ÁREA ÁREA PRIVATIVA ÁREA CIRCULAÇÕES

PISO 0

1,5 2 T3 170,85 0 170,85 99,59 270,44

PISO 1

1 1 T2 107,93 0 107,93
50,75 327,74

1,5 2 T3 169,06 0 169,06

PISO 2

1,5 2 T3 173,39 103,6 276,99 50,75 224,14

PISO 3

2 2 2T1 2T1 (86,70m² X 2) 173,39 0 173,39 50,75 224,14

PISO 4

1,5 2 T3 173,39 0 173,39 50,75 224,14

PISO 5

1,5 2 T2 107,93 65,46 173,39 50,75 158,68

PISO 6 /7

1,5 2 T4 DUPLEX
Piso 6 – 107,93m² 107,93

176,8
0

176,8
50,75 158,68

261,7
Piso 7 – 68,67m² 68,87 0 34,15 103,02

3 3 COMÉRCIO 1 Lug. / 100,00m² 219,12

TOTAL B 15 18

PISOS ÁREA ÁREA PRIVATIVA ÁREA CIRCULAÇÕES

PISO 0

1 1 T0 T0 (53,31m²) 53,31 18,38 71,69
149,45 426,39

1,5 2 T2 T2 (150,81m²) 150,81 33,58 41,51 225,9

PISO 1

4 4 4T2 413,93 73,56 487,49 79,48 493,41

4T2 (103,4825m² X 4) 4T2 (121,87m² X 4)

PISO 2

4 4 4T2 413,93 73,56 487,49 79,48 493,41

4T2 (103,4825m² X 4) 4T2 (121,87m² X 4)

PISO 3

4 4 4T2 413,93 73,56 487,49 79,48 493,41

4T2 (103,4825m² X 4) 4T2 (121,87m² X 4)

PISO 4

4 4 4T2 413,93 73,56 487,49 79,48 493,41

4T2 (103,4825m² X 4) 4T2 (121,87m² X 4)

PISO 5

4 4 4T2 413,93 73,56 487,49 79,48 493,41

4T2 (103,4825m² X 4) 4T2 (121,87m² X 4)

PISO 6 /7

3 4 2T3 321,98 165,48 487,46 79,48 401,46

2T3 (160,99m² X 2) 2T3 (243,73m² X 2)

TOTAL C 25,5 27

TOTAL (A + B + C) 48,5 55

1 – PALACETE: 6 FOGOS (2T1 / 3T2 / 1T3)

LUG. 
ESTACIONAMENTO 

PDM / MIN.

LUGARES 
PROPOSTOS

ÁREA 
VARANDAS/TERRA

ÇOS

ÁREA TOTAL DO PISO (SEM 
VARANDAS/TERRAÇOS)

2 – EDIFÍCIO 1: 9 FOGOS (2T1 / 2T2 / 4T3 / 1T4)

LUG. 
ESTACIONAMENTO 

PDM / MIN.

LUGARES 
PROPOSTOS

ÁREA 
VARANDAS/TERRA

ÇOS

ÁREA TOTAL DO PISO (SEM 
VARANDAS/TERRAÇOS)

3 – EDIFÍCIO 2: 24 FOGOS (1T0 / 21T2 / 2T3)

LUGARES 
ESTACIONAMENTO 

PDM / MIN.

LUGARES 
PROPOSTOS

ÁREA 
VARANDAS/TERRA

ÇOS

ÁREA TOTAL DO PISO (SEM 
VARANDAS/TERRAÇOS)
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