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1. INTRODUÇÃO 

O relatório que se apresenta é parte integrante da fase 3 – Proposta de Plano, no âmbito da elaboração 
do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Odivelas (adiante designado por PPCHO), onde se 
procede a uma revisão da estratégia de intervenção da área de intervenção apresentada na fase de 
caracterizações, bem como à explicitação dos argumentos que fundamentam as opções técnicas 
tomadas nas diversas componentes do plano, nomeadamente as que se encontram plasmadas no 
regulamento e na planta de implantação. 

Assim, o presente documento é constituído pelos seguintes conteúdos: 

 a estratégia para a área de intervenção, onde são ajustados os objetivos gerais e específicos 
que consubstanciam a estratégia de requalificação e reabilitação urbana para a área de 
intervenção que estão na base da proposta de plano 

 o modelo de ocupação, que apresenta as categorias consideradas na área de intervenção 
que refletem a estratégia delineada e nas quais se baseia a estrutura do regulamento; 

 e finalmente, o programa de execução e plano de financiamento, peça de natureza 
operacional que identifica as ações a desencadear pelo Município no sentido da implementar 
do plano, onde se inclui o respetivo plano de monitorização e avaliação. 

No que se refere à avaliação ambiental estratégica (AAE), segundo o Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial, os planos de pormenor “que impliquem a utilização de pequenas áreas a nível 
local só são objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos 
significativos no ambiente” (número 5 do artigo 74º).  

Neste contexto, e tendo em atenção que se trata de um plano de salvaguarda e que da área de 
intervenção, de 21 ha, apenas metade corresponde à área urbana consolidada, estando a outra metade 
sujeita a restrições significativas em termos de uso, ocupações e transformação do solo, o Município 
decidiu não sujeitar o plano a AAE. Com o objetivo de reforçar a fundamentação para esta decisão, a 
CMO solicitou um parecer técnico a uma entidade externa sobre a necessidade de desenvolvimento do 
processo de AAE da elaboração do PPCHO, o qual constitui um anexo ao presente relatório. 

Constam também do anexo a planta de enquadramento, a planta de situação existente, a planta de 
limites das parcelas e ainda a planta de valor arquitetónico, bem como a declaração de inexistência de 
compromissos urbanísticos na área de intervenção do plano. 
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2. ESTRATÉGIA PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de intervenção do plano, localizada na freguesia e concelho de Odivelas, constitui o coração 
deste concelho profundamente urbanizado, integrado na Área Metropolitana de Lisboa. Com 
aproximadamente 21ha, esta área abrange o núcleo-génese da cidade de Odivelas, que inclui o recinto 
do antigo Mosteiro de S. Dinis, hoje ocupado pelo Instituto de Odivelas, assim como as margens de um 
troço natural da Ribeira de Odivelas, e ainda um espaço público de dimensão relevante na escala da 
cidade designada por Quinta da Memória/Jardins da Música, onde se situam os Paços do Concelho e 
o Centro Municipal de Exposições. 

O centro histórico de Odivelas, embora tenha uma expressão muito reduzida na área total da cidade, 
quer em termos de dimensão, quer em termos populacionais, constitui um espaço de extrema 
importância na identidade do município, pelo seu caráter simbólico na memória do território e pela 
convergência de património classificado ou com valor cultural e arquitetónico, assumindo ainda uma 
posição central do espaço urbano motivada pela concentração de equipamentos coletivos de iniciativa 
pública. 

Contudo, como é característico da generalidade dos núcleos antigos, a área de intervenção sem vindo 
a perder atratividade enquanto espaço de fixação de população e de atividades, não obstante o 
investimento de quem sido objeto por parte do Município, sobretudo, ao nível dos equipamentos 
coletivos. 

Assim, o Município entendeu ser necessária a definição de uma estratégia de reabilitação e 
regeneração urbanas que se consubstancia em diversos documentos já produzidos e que tem no plano 
de pormenor a peça final e fundamental para agilizar as metas estabelecidas. Neste contexto, constitui 
a missão do plano de pormenor:  

 Valorizar a principal referência identitária do concelho, criando condições para que esta se 
assuma como um espaço polarizador e multifuncional no contexto da cidade de Odivelas, capaz 
de fixar novos habitantes e atrair visitantes. 

Os objetivos gerais para a área de intervenção que se associam a esta visão e que resultam, 
sobretudo, dos documentos de referência atrás enunciados, são os seguintes: 

a) Reabilitação e requalificação da área urbana, mantendo a sua escala e morfologia; 

b) Salvaguarda e valorização do património cultural; 

c) Melhoria das relações entre o centro histórico, a Ribeira de Odivelas e a cidade; 

d) Valorização da imagem urbana e melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade. 

Os objetivos gerais são traduzidos e concretizados através dos seguintes objetivos específicos os 
quais envolvem opções concretas e setoriais do plano de pormenor: 

1. Promover a salvaguarda e a reabilitação dos edifícios através de medidas de intervenção e 
regras que, de uma forma clara e objetiva, orientem as ações de construção, reconstrução, 
alteração, ampliação, reabilitação, conservação e demolição, assim como de afixação elementos 
nas fachadas, tanto dos edifícios com valor arquitetónico como dos restantes; 

2. Qualificar o Largo D. Dinis, o principal espaço público do centro histórico, cuja reestruturação 
deve ser orientada para a dignificação e valorização do monumento, recuperação da função de 
“largo” e incremento da relação com a envolvente edificada e promoção da vivência coletiva 
daquele espaço:  

3. Valorizar e qualificar as vertentes e margens da Ribeira de Odivelas promovendo a sua 
utilização por parte dos habitantes da cidade, dotando-as de condições para serem usufruídas 
enquanto espaço natural de enquadramento do centro histórico e salvaguardando a sua vocação 
agrícola; 
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4. Reestruturar o quadro das acessibilidades, privilegiando a circulação pedonal quer no seio da 
área de intervenção, quer na relação com a envolvente, num quadro de mobilidade inclusiva; 

5. Assegurar a capacidade de estacionamento automóvel de apoio aos residentes e visitantes 
do centro histórico, encontrando uma alternativa eficaz ao atual parque do Largo D. Dinis; 

6. Qualificar as infraestruturas urbanas, designadamente a iluminação pública, 
telecomunicações, redes de saneamento e resíduos sólidos urbanos e redes de gás, bem como, 
do mobiliário urbano cuja imagem deve ser uniformizada; 

7. Contribuir para a revitalização do tecido económico, nomeadamente através de medidas de 
visem a manutenção e qualificação dos estabelecimentos comerciais existentes e a instalação 
de novas unidades que se destinem a servir a população local ou que estimulem a novas 
dinâmicas de visitação e fortaleçam a identidade do núcleo; 

8. Contribuir para a dinamização dos valores culturais que fazem parte da identidade do centro 
histórico, nomeadamente no domínio da arte/artesanato, gastronomia e música; 

9. Facilitar a gestão urbanística, assegurando a articulação com os regulamentos e posturas 
municipais relativas à edificação e ao espaço público. 

Estes objetivos são concretizados quer através das ações previstas no programa de execução, quer 
através da aplicação das normas regulamentares preconizadas no plano as quais orientam, sobretudo, 
as iniciativas dos particulares.  

Os objetivos acima descritos consubstanciam uma estratégia de requalificação e reabilitação urbana 
que assenta no papel motivador, incentivador e orientador do Município, por oposição a um papel de 
maior intervenção direta no edificado. Considera-se que o Município desempenhou um importante papel 
na promoção de intervenções de reabilitação e reconstrução exemplares, devendo agora focar-se na 
valorização e qualificação do espaço público e numa gestão eficiente das iniciativas dos particulares. 

Para a definição das ações a desencadear que visam o incentivo à reabilitação dos imóveis, parte-se 
do reconhecimento da incapacidade do Município para prever a evolução das dinâmicas locais, e por 
outro lado, assume-se a incerteza temporal do processo de reabilitação urbana do centro histórico. Com 
efeito, assume-se que o plano de pormenor terá um longo período de implementação, que o processo 
de requalificação será demorado, incremental, por “contágio”, exigindo por parte do Município uma 
apertada monitorização e ajustamentos progressivos na gestão do processo. 

No que respeita à reabilitação do património edificado propriamente dito, que constitui uma das 
principais metas a atingir e porventura uma das mais complexas, o plano de pormenor assume como 
desejável a conservação e reabilitação dos edifícios existentes sempre que aos mesmos seja 
reconhecido um interesse arquitetónico, individualmente ou em conjunto com outros. A intenção de 
conservação não se limita às fachadas dos edifícios, mas todas as suas componentes, incluindo nas 
mesmas a própria morfologia da estrutura predial ou a sua compartimentação. Contudo, não se 
pretende congelar inteiramente a transformação dos edifícios por se reconhecer que uma postura 
dessas constitui um entrave à reabilitação propriamente dita, na medida em que impede a adaptação 
aos padrões de conforto e salubridade contemporâneos. Assim, o plano procura um equilibro entre 
intensidade de intervenção e proteção do património coletivo, numa perspetiva de sustentabilidade 
económica e social desta área urbana. 
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3. MODELO DE OCUPAÇÃO 

Atendendo às características urbanísticas da área de intervenção, pode-se afirmar que o modelo de 
ocupação preconizado pelo plano de pormenor assenta na consolidação urbana e num conjunto de 
intervenções de qualificação de alguns dos espaços públicos existentes, sem alterações funcionais 
muito significativas.  

A área de intervenção é dominada pelo recinto tutelado pelo Ministério da Defesa Nacional em cuja 
área do plano não interfere por não se tratar de competência municipal. Para a restante área de 
intervenção, o plano prevê alterações de pormenor ao nível do desenho urbano - remates dos 
quarteirões e alterações dos perfis dos arruamentos - sendo relativamente limitado o número de 
alterações com influência direta na ocupação do espaço – alguns edifícios novos no fechamento de 
frentes urbanas e novo espaço de lazer junto à Ribeira de Odivelas. 

Assim, o modelo de qualificação do solo reflete, sobretudo, a situação existente e, apesar de não se 
manter a referência à classificação do solo estabelecida no PDM – urbano e rústico – as categorias 
seguintes são, em tudo, compatíveis com a qualificação do solo daquele instrumento. Neste contexto, 
descrevem-se de seguida as categorias e subcategorias consideradas na área de intervenção: 

 Espaços centrais, que se subdividem nas seguintes subcategorias: 

 Espaços públicos, que incluem os espaços de circulação viária e pedonal, os espaços 
de estacionamento e os espaços verdes e de recreio ao ar livre que têm uma utilização 
coletiva; 

 Espaços edificados de usos mistos, que correspondem aos lotes e parcelas 
edificadas ou não que constituem os quarteirões urbanos e que têm, maioritariamente, 
natureza privada; 

 Espaços de equipamentos, que correspondem aos edifícios isolados e respetivas parcelas 
que constituem propriedade do Estado ou do Município e que suportam atividades de interesse 
coletivo, designadamente , o Centro de Exposições de Odivelas, a Biblioteca Municipal, os 
Paços do Concelho e Casa da Juventude; 

 Espaços de equipamentos e outras estruturas, que correspondem à área do recinto do 
antigo Instituto de Odivelas e à envolvente da Ribeira de Odivelas, classificados como solo rural 
pelo PDM em vigor. 

Esta estrutura tem um primeiro objetivo que é o que separar, ainda que não rigorosamente, o que é 
público do que é privado, e um segundo que tem uma natureza temática, fundamentando a separação 
de equipamentos coletivos dos restantes edifícios. 

O quadro seguinte representa a relação entre a classificação e qualificação do solo que o PDM 
estabelece para a área de intervenção e a qualificação do solo do plano de pormenor. 

Tabela 1_Classificação e qualificação do solo na área de intervenção do PPCHO 

PDM 
Classificação do solo 

PDM  
Qualificação do solo 

PPCHO 
Qualificação do solo 

Solo urbano 

Espaço urbanizado central de 
nível 1 

Espaços públicos 
Espaços de equipamentos 
Espaços edificados de usos mistos 

Espaço urbanizado 
consolidado verde 

Espaços públicos 

Espaço de Uso Especial - 
Equipamentos 

Espaços de equipamentos 
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PDM 
Classificação do solo 

PDM  
Qualificação do solo 

PPCHO 
Qualificação do solo 

Solo rústico 
Espaço de equipamentos e 
outras estruturas 

Espaços públicos 
Espaços de equipamentos e outras 
estruturas 

O plano de pormenor procede à requalificação do solo no interior da área de intervenção, sem alterar o 
limite entre solo urbano e solo rústico.  

No que diz respeito à classificação acústica, e tendo por base o Estudo Acústico em anexo ao presente 
relatório, o PPCHO adota a classificação definida pelo PDM, ou seja, toda a área de intervenção do 
plano é classificada como mista, ficando as operações urbanísticas sujeitas ao cumprimento dos valores 
limite de exposição ao ruído estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

 

 

3.1. ESPAÇOS CENTRAIS 

3.1.1 Espaços públicos 

Não obstante ser o edificado o principal objeto de intervenção nos centros históricos, o espaço público 
entendido em sentido lato, isto é, envolvendo vias de circulação automóvel, zonas verdes, espaços 
pedonais e áreas de estacionamento, constitui normalmente a primeira frente de intervenção neste tipo 
de áreas urbanas não só por serem mais acessíveis, em termos de propriedade, mas por se entender 
que a melhoria das suas condições é indutora de processos de regeneração. Por outro lado, a 
desadequação (em termos dos materiais, das redes, do dimensionamento, etc.) e a degradação dos 
espaços públicos dos núcleos históricos que deriva da sua antiguidade é, igualmente, motivo que baste 
para as intervenções de requalificação. 

Os objetivos do PPCHO relacionados com o espaço público são vários e distinguem-se pelo seu caráter 
setorial e geográfico. Com efeito, é nesta categoria que recai a maioria dos objetivos definidos para o 
Plano de Pormenor, sendo nele abordadas não apenas as questões de requalificação das áreas 
pedonais e naturais, mas também todas as intervenções necessárias ao nível da circulação viária e 
estacionamento e, em sentido lato, as infraestruturas urbanas.  

Por uma questão de organização e relação com a estrutura do regulamento, o texto de fundamentação 
das propostas do Plano é estruturado segundo os seguintes temas: 

 Espaços de circulação viária e pedonal – que incluem os arruamentos no seu todo, assim 
como os circuitos exclusivamente pedonais inseridos em áreas verdes e as áreas de estadia, 
como é o caso do Largo D. Dinis; 

 Parques de estacionamento – que dizem respeito aos espaços exclusivamente afetos a esta 
função; apesar de estas áreas não incluírem o estacionamento inserido nos arruamentos, o 
texto respetivo apresenta toda a quantificação de estacionamento na área de intervenção de 
forma a fundamentar as propostas de parques;  

 Espaços verdes de recreio e enquadramento – que correspondem, na sua maioria, às áreas 
ajardinadas e outros espaços de recreio de utilização coletiva existentes e propostos com este 
fim. 

Esta estrutura reflete as principais apostas do plano, o qual prevê uma ampla reconfiguração e 
requalificação dos espaços públicos da área de intervenção, nomeadamente dos seus arruamentos e 
do Largo D. Dinis, para além da valorização da envolvente à Ribeira de Odivelas, sem alterar um espaço 
público de construção recente - o Jardim da Música. 
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a) Espaços de circulação viária e pedonal 

As propostas no âmbito desta subcategoria concretizam diretamente os objetivos “reestruturar o quadro 
das acessibilidades”, “qualificar o Largo D. Dinis” e “qualificar as infraestruturas urbanas”, e 
parcialmente o objetivo “assegurar a capacidade de estacionamento automóvel”, pelo que a descrição 
das propostas e a sua fundamentação é organizada de acordo com esses temas. 

 

Reestruturar o quadro das acessibilidades  

A área de intervenção apresenta conflitos diversos entre a circulação viária e pedonal e algumas vias 
têm fluxos que não são compatíveis com a escala do núcleo histórico e com a qualidade urbana que se 
pretende que este venha a ter. Para resolver estes problemas, o plano propõe uma alteração em alguns 
sentidos de trânsito e o reperfilamento da maioria dos arruamentos, a par de uma alteração substancial 
dos espaços destinados ao estacionamento. Complementarmente são propostas outras medidas que 
visam dissuadir a velocidade e o trânsito de atravessamento e garantir maior segurança na circulação 
pedonal. 

Para efeitos de regulação, ação viária e pedonal subdividem-se em: 

 Áreas de circulação automóvel livre - vias onde podem transitar todos os veículos, em ambos 
ou num dos sentidos, conforme orientação planta de implantação; 

 Áreas de circulação pedonal com trânsito automóvel condicionado - vias de acesso local, onde 
é despromovido o trânsito automóvel de atravessamento através de elementos dissuasores e 
de pavimentação distinta, sendo interdita a circulação de veículos pesados, com exceção dos 
veículos de emergência e de cargas e descargas, estando limitada a uma velocidade máxima 
de 20km/h;  

 Áreas de estadia e circulação exclusivamente pedonal - largos, escadinhas e passeios que 
integram os arruamentos e os espaços verdes, que são interditos à circulação automóvel, com 
exceção de veículos de emergência. 

Os arruamentos classificados como áreas de circulação automóvel livre são, grosso modo, as vias 
periféricas da área de intervenção e que asseguram as ligações na envolvente. Nestes arruamentos as 
alterações de perfil são reduzidas: foi inserido ou alterado o espaço de estacionamento na Praceta 
Vasco da Gama Fernandes e na Rua dos Combatentes, tendo sido apenas reperfilada a Rua do Souto 
de acordo com os critérios que se explicitam de seguida. 

É ao nível dos arruamentos que integram as áreas de circulação pedonal com trânsito automóvel 
condicionado que se preveem as maiores alterações. 

A alteração principal neste domínio corresponde àquela que se preconiza para a Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, eixo central que atravessa a área de intervenção. Para esta via, propõe-se a redução da 
faixa de circulação automóvel para um perfil que permita apenas um sentido e a introdução de 
elementos dissuasores de velocidade, tirando partido da alternativa a que corresponde a Rua 
Professora Olga Passos/Rua D. Nuno Álvares Pereira. Embora a sua pedonalização parcial fosse mais 
eficaz na redução do atravessamento do centro histórico, seriam negativos os impactos na atratividade 
desta zona do ponto de vista residencial e comercial, contribuindo para o seu isolamento. 

Esta alteração arrasta consigo a adoção de sentidos únicos nos restantes arruamentos do núcleo 
central. Para este conjunto de vias, propõe-se também o condicionamento do trânsito de pesados 
nestes arruamentos, incluindo o transporte coletivo de passageiros, admitindo-se apenas a 
permanência do “Voltas” (cujo percurso poderá ter que ser reequacionado) e dos veículos que fornecem 
produtos ao comércio local (cargas e descargas). 

Contudo, o plano não define quais os sentidos de trânsito a adotar porque, não só não faz qualquer 
diferença em termos de desenho de perfil, mas acima de tudo porque se defende que o sistema viário 
deve permitir alterações nos sentidos de circulação em função da monitorização da área do plano. Ou 
seja, poderá ser contraproducente estar a limitar os sentidos numa determinada direção uma vez que 
os efeitos desejados de alívio do atravessamento no centro histórico decorrem do comportamento dos 
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cidadãos que é previsível. Assim, o espaço deve estar adaptado a diferentes sentidos de circulação, 
permitindo adotar aquela cujos efeitos mais se aproximem dos objetivos definidos.  

O esquema seguinte apresenta dois modelos distintos que deverão ser aplicados e avaliados na fase 
de implementação do plano. Enquanto um divide o principal arruamento do centro histórico (Rua 
Guilherme Gomes Fernandes) em dois troços de sentidos diferentes, provocando uma convergência no 
cruzamento com a Rua do Neto, o outro assume um sentido único sul-norte para esse arruamento. 
Enquanto a primeira hipótese tem efeitos mais drásticos na redução dos fluxos de atravessamento, o 
segundo é menos redutor desses fluxos tendo efeitos mais positivos na manutenção da atividade 
económica.  

Figura 1_ Esquemas de circulação rodoviária proposta na área de intervenção do PPCHO 
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As duas soluções acima representadas não apresentação diferenças significativas em termos de ruído 
(ver mapa de ruido) ainda que a circulação no sentido descendente seja mais benéfica. 

A planta de implantação representa a regularização da largura das faixas de rodagem de modo a 
permitir a circulação dos veículos de emergência. As vias de sentido único passam a ter 3,5m com 
exceção de uma zona na Rua Guilherme Gomes Fernandes onde o afastamento entre as frentes 
edificadas não permite garantir um corredor livre com essa dimensão. 

As Ruas Alberto Monteiro e Maria Gomes Silva Santos, apesar de recentemente intervencionadas, 
apresentam, segundo o Plano Prévio de Intervenção da Proteção Civil, um problema relacionado com 
o acesso de viaturas de emergência que não é garantido por via da colocação dos balizadores tal como 
estão atualmente. Assim, nestes dois arruamentos o reperfilamento do corredor de circulação 
automóvel garante a passagem dos veículos de emergência. 

De um modo geral, no reperfilamento dos arruamentos onde a circulação automóvel é condicionada, 
procurou-se centrar a via no arruamento, com exceção das situações em que se prevê estacionamento. 
Exceção a esta regra é a Rua Maria Gomes Silva Santos, onde foi intencional a criação de uma área 
de passeio mais larga a sul, uma vez que a frente edificada norte se encontra afastada do limite do 
arruamento. 

O conjunto dos arruamentos que integram áreas de trânsito automóvel condicionado deve ser 
delimitado com recurso à elevação de cota do pavimento nos pontos de transição para as vias de 
circulação livre, pois tratando-se de uma zona de caráter pedonal, a cota será ao nível médio dos atuais 
passeios. Outras medidas de redução da velocidade devem ser consideradas, tais como pavimentos 
pétreos, sinalização vertical, sinalização semafórica e balizadores. Estas medidas são claramente 
necessárias na Rua Guilherme Gomes Fernandes e na rua Alberto Monteiro. Uma rua que também 
exige algumas destas medidas mas que não é classificada como condicionada é a Rua do Souto onde 
se registam atropelamentos frequentemente. 

Estas propostas são coerentes com a limitação da circulação nesta área a uma velocidade de 20km/h, 
que decorre do Plano Municipal de Segurança Rodoviária. 

Na reconfiguração dos arruamentos, foram eliminadas as paragens de autocarro com exceção da que 
se encontra na Rua dos Combatentes da Grande Guerra antes do entroncamento com a Rua Profª Olga 
Passos, uma vez que se propõe a alteração do circuito dos autocarros que atravessavam a Rua 
Guilherme Gomes Fernandes no sentido de contornar o centro histórico. O autocarro Voltas não 
necessita de paragem própria, já que o mesmo para sempre que o utente sinaliza, ao longo da linha 
azul. 

Na requalificação da rede de circulação pedonal atendeu-se aos princípios da mobilidade inclusiva 
(DL n.º 163/2006, de 8 de agosto), tendo-se procurado constituir uma rede contínua que ligue os 
espaços públicos de estadia e os equipamentos de utilização coletiva. 

Assim, relativamente aos passeios adjacentes a áreas de circulação automóvel livre, adotou-se, dentro 
das limitações da malha consolidada, a medida definida pela Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de março 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 24/2008 de 2 de maio, ou seja, 2,25m (referência para 
lugares com área de construção de habitação <80%) dado que se trata de um centro histórico onde se 
pretende incentivar a diversificação dos usos. Por outro lado, a medida mínima de 1,60m é também 
aplicada nas zonas quase exclusivamente habitacionais. Por sua vez, o Decreto-lei n.º 163/2006 
determina que um percurso pedonal deve garantir um corredor livre de obstáculos e obstruções de 
largura não inferior a 1,20m, sendo esta dimensão garantida, em termos globais, na proposta de plano. 

Pontualmente, alguns arruamentos não apresentam condições para o cumprimento da largura mínima 
de 1,20, nomeadamente nas vias mais estreitas do centro histórico, onde se situam os edifícios mais 
antigos e onde os quarteirões estão completamente consolidados: Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
na Rua Alberto Monteiro, Rua Maria Gomes Silva Santos e ainda na Rua Prof. Dr. Francisco Gentil, 
Rua do Neto e Rua António Maria Bravo. 

Tendo em conta esta limitação, propõe-se que a intervenção nestes arruamentos ao nível do pavimento 
permita colocar os espaços de circulação automóvel e pedonal à mesma cota, aumentando o conforto 
dos transeuntes e flexibilizando a apropriação do espaço público. A adoção de pavimentos 
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correntemente associados à circulação pedonal nos canais viários contribui também para a redução da 
velocidade dos automóveis e torna o espaço mais acessível para o peão. 

Para além do reperfilamento dos arruamentos que, na maioria dos casos confere melhores condições 
de conforto à circulação pedonal, o plano clarifica o caráter pedonal de alguns locais onde hoje os 
veículos têm acesso, nomeadamente a zona em frente à Biblioteca Municipal e o pequeno largo entre 
a Rua da Arroja e a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, tornando a primeira numa via sem saída. 

Em termos acústicos, o eixo Rua dos Combatentes do Ultramar – Rua dos Combatentes da Grande 
Guerra – Rua Guilherme Gomes Fernandes constitui atualmente a situação mais negativa do ponto de 
vista dos níveis sonoros atingidos, na medida em que se trata do principal eixo de atravessamento que 
estrutura todo o núcleo histórico de Odivelas, sendo o tráfego rodoviário a principal fonte de ruído devido 
ao elevado volume de veículos que circulam nesta via. 

As medidas apontadas anteriormente no que respeita a intervenções no espaço público – alteração dos 
sentidos de trânsito dentro do núcleo antigo, adoção de sentido único no eixo estruturante, a limitação 
de velocidade, interdição de trânsito de veículos pesados e desvio para outras vias fora da área do 
Plano, a redefinição do perfil da via e a alteração de pavimentos que privilegiam a circulação pedonal 
no centro histórico – contribuem para uma redução significativa do nível sonoro de modo a obter 
resultados compatíveis com os valores limite de exposição para as zonas mistas. Considera-se que, 
com estas medidas, o PPCHO esgota as possibilidades de redução dos níveis sonoros na sua área de 
intervenção e num quadro de viabilidade e relação custo-eficácia.  

Figura 2_ Esquemas de circulação rodoviária proposta na área de intervenção do PPCHO 

 

A título de exemplo, selecionou-se um ponto recetor na Rua Guilherme Gomes Fernandes indicado nas 
imagens anteriores: situação existente (à esquerda) e situação prevista no Plano (à direita).  

Com base nos indicadores do mapa de ruído, obtém-se os valores no ponto selecionado, conforme 
demonstrado na tabela seguinte. 

Tabela 2_Niveis sonoros medidos no ponto recetor selecionado na Rua Guilherme Gomes Fernandes 

Indicador Situação existente Situação prevista 

Lden 70,1 dB(A) 62,6 dB(A) 

Ln 62,6 dB(A) 53,1 dB(A) 

 

De salientar que as atenuações alcançadas com a implementação das medidas previstas são bastante 
significativas, resultando, no caso exemplificado, numa redução de 7,5 dB(A). Daqui pode concluir-se 
que, em termos teóricos e considerando uma redução de tráfego para metade, significa reduzir o nível 
sonoro em 3 dB(A). Ao reduzir o tráfego para ¼ do existente atualmente significa reduzir o nível sonoro 
em 6 dB(A). 

Quer no indicador Ln quer no Lden, o incumprimento dos valores limites de exposição ao ruido limita-
se a uma estreita faixa ao longo da via que constitui o limite oeste da área de intervenção do PPCHO e 
a norte da rotunda aí existente. Nesta faixa, não está previsto o licenciamento ou autorização de novos 
usos sensíveis, apesar da sua qualificação enquanto Áreas verdes de proteção e enquadramento. Esta 
qualificação deve-se à continuidade da área em causa com o vale da Ribeira de Odivelas e, por uma 
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questão de escala do plano, não pode ser inserida noutra categoria. A área destinada ao lazer será 
fundamentalmente a zona envolvente à Ribeira e esta encontra-se a uma cota significativamente inferior 
àquela na qual se regista o incumprimento referido. 

Por sua vez, o acréscimo de ruído nas vias envolventes à área de intervenção não será superior a 
1dB(A), de acordo com o mapa de ruído anexo ao PP, pelo que se considera ser um balanço positivo 
face à melhoria da situação no centro histórico. No entanto, o PPCHO prevê no seu programa de 
execução que o recentemente aprovado o Plano de Ação do Ruido do concelho seja ajustado se for 
necessário, caso os efeitos da implementação do PPCHO aumentem, de facto, o incumprimento na 
envolvente da área de intervenção.  

As opções relativas aos aspetos construtivos destas intervenções, nomeadamente escolha do tipo de 
pavimento, dos materiais de marcação dos canais viários, e sinalização horizontal, de lombas, etc., 
cabe ao projeto de execução do espaço público a desenvolver, o qual deve incidir também sobre as 
infraestruturas subterrâneas. 

Sobre este aspeto, importa ter em consideração as seguintes restrições decorrentes das regras de 
proteção e salvaguarda do património arqueológico: 

 Sempre que as obras impliquem remoção ou revolvimento de terreno no solo e/ou subsolo, 
(incluindo as obras associadas à construção dos parques de estacionamento previstos e ao 
reperfilamento dos arruamentos, devem ser incluídos os trabalhos arqueológicos de caráter 
preventivo, a realizar sob a responsabilidade de um arqueólogo devidamente credenciado pelo 
organismo da administração do património cultural competente, com vista à identificação, 
registo ou preservação de vestígios arqueológicos; 

 Os trabalhos arqueológicos atrás mencionados envolvem a realização de um diagnóstico 
consubstanciado num relatório de avaliação científica e patrimonial dos valores arqueológicos 
identificados, a apresentar ao organismo tutelar do património cultural, para apreciação nos 
termos da legislação específica. 

 

Qualificar o Largo D. Dinis 

O Largo D. Dinis é o principal espaço público do centro histórico e, porventura, a intervenção mais 
emblemática do PP, tendo em conta o seu impacto na visibilidade e valorização do Mosteiro, e por outro 
lado, na capacidade de estacionamento da zona de intervenção.  

É indiscutível que este espaço tem atualmente uma utilização que em nada nobiliza o património 
histórico aí presente e que o “elemento dissonante” corresponde ao parque estacionamento existente. 
Assim, o plano aposta na devolução deste espaço ao peão e na sua qualificação enquanto área de 
estadia e contemplação, lazer e fruição coletiva diversificada, em consonância com o valor patrimonial 
do edifício adjacente. 

Neste contexto, propõe-se uma alteração profunda do “desenho” do largo, através da eliminação da 
plataforma de estacionamento central e da reconfiguração dos acessos viários às duas frentes 
edificadas e ao interior do recinto do Instituto. Com estas alterações, ficam criadas a condições para a 
requalificação integrada do Largo D. Dinis. 

A manutenção dos referidos acessos impõe-se para impedir o isolamento do largo e não degradar a 
qualidade de vida dos moradores. Por outro lado, não seria possível eliminar o acesso ao Instituto de 
Odivelas, a não ser que existisse um acesso alternativo que até ao momento não foi possível garantir 
(o espaço onde anteriormente se efetuou um acesso pela Rua Guilherme Gomes Fernandes, a norte, 
destina-se à construção de um infantário). 

Relativamente à redução dos lugares de estacionamento, há que ter em conta que: 

 os utilizadores do Instituto de Odivelas têm estacionamento próprio no interior do recinto; 

 o estacionamento de moradores e frequentadores do comércio local pode ser feito, 
parcialmente, noutras partes do centro histórico (veja-se descrição especifica). 
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A construção de um parque subterrâneo no Largo constitui uma solução incompatível com os recursos 
financeiros disponíveis e com o potencial arqueológico do local. 

Por outro lado, para melhorar a relação do largo com a frente edificada sul, preconiza-se, a par da 
reformulação do acesso viário respetivo onde se incluiu estacionamento, a alteração da relação entre 
as duas cotas – a rua que serve a referida frente e o jardim. Com efeito, não sendo essencial manter 
as instalações sanitárias existentes, propõe-se que o muro que vence o desnível seja recuado face às 
fachadas, de modo a aumentar a sua visibilidade a partir do largo, pois se considera que este conjunto 
é importante na valorização do largo e do Mosteiro.  

Concomitantemente, deverá ser requalificada a área que hoje corresponde a um jardim, e equacionada 
a manutenção de uns elementos e a relocalização de outros, sendo que se defende a manutenção das 
árvores. Tanto a fonte instalada pelo Ministério das Obras Públicas em 1878 como o coreto construído 
na primeira década do século XX, encontram-se em posições que não são as originais, tendo ambos 
sido deslocada no âmbito da intervenção operada em 1952. A requalificação paisagística pode e deve 
reequacionar a integração destes dois elementos, sem colocar em causa a sua manutenção no Largo. 

De igual modo, a estátua da rainha Santa Isabel, mulher do rei D. Dinis, da autoria do escultor Álvaro 
Brée, instalada em 1952, deve igualmente ser mantida no Largo, podendo eventualmente quer avaliada 
a sua relocalização. Por sua vez, o busto localizado à entrada do Instituto de Odivelas, erguido em 1996 
pela Sociedade Musical Odivelense em honra do professor primário Alberto Pereira Gonçalves, deve 
ser mantido. 

A intervenção nos pavimentos deve harmonizar a área pedonal e esbater a diferença entre esta e as 
áreas de circulação automóvel. No limite, defende-se que o pavimento a utilizar seja o mesmo, sendo 
os acessos viários e o estacionamento balizados com recurso a elementos verticais eventualmente 
reforçados com marcações no pavimento. 

A planta de implantação assinala um conjunto de barreiras arquitetónicas que devem ser eliminadas 
uma vez que reduzem a universalidade dos espaços pedonais (degraus, desníveis, muros, etc.) 

As opções de organização do espaço e de implantação do mobiliário urbano devem promover a vivência 
coletiva do largo e responder a utilizações diversificadas e efémeras. Neste contexto, deverá ser 
discutida a possibilidade de criar condições para que o Largo possa acolher feiras temáticas como 
sejam as de produtos tradicionais, de produtos agrícolas biológicos ou não, de artesanato, etc. A 
segunda opção parece-nos particularmente interessante pelo histórico de utilização do largo. 

A planta de implantação apresenta simbolicamente a alteração da configuração do muro assim como 
da esplanada frente à Pastelaria Faruque – estabelecimento-âncora do Largo. Outras intervenções de 
pormenor como o tratamento da empena frente à Faruque ou a iluminação noturna do Mosteiro, podem 
contribuir para a qualificação desta zona.  

Por último, é de referir a necessidade de reduzir as oportunidades de vandalismo em torno do Mosteiro, 
quer através da iluminação, quer dos pavimentos (essencial para, por exemplo, impedir o uso de 
skates). 

Assim, a requalificação do Largo deve ser objeto de um projeto de execução (área definida na planta 
de implantação) que redesenhe com detalhe todo o largo e que defina as suas características 
construtivas e paisagísticas (pavimentos, mobiliário urbano, modelação, vegetação, etc.) e funcionais 
(identificando, por exemplo, áreas de esplanada, áreas com mesas para jogos de tabuleiro, 
enquadramento dos elementos notáveis, etc.).  

 

Qualificar as infraestruturas urbanas 

O plano aposta na modernização redes de distribuição de água e de recolha de esgotos, 
nomeadamente através da substituição dos materiais que se encontram em fim de vida. Para além 
disso, importa implementar o sistema de recolha separativa das águas pluviais tal como já ocorre 
noutras partes da cidade. Ao nível do abastecimento de água, importará também aumentar o número 
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de bocas-de-incêndio na área de intervenção dado que se trata de uma área com elevados riscos deste 
tipo atendendo à idade e estado de conservação dos edifícios.  

Estas intervenções devem ocorrer no quadro das obras de requalificação do espaço público e 
reperfilamento dos arruamentos. Assim, tendo em conta a idade e desatualização das redes de água e 
saneamento, todas as obras de reperfilamento que serão necessárias ao cumprimento do desenho 
definido na planta de implantação, têm que incorporar a substituição das redes assegurando, 
especialmente, a instalação de redes separativas de recolha de águas pluviais e domésticas, situação 
que caracteriza a restante área urbana da cidade. De igual modo, as restantes infraestruturas tais como 
eletricidade, gás e telecomunicações, devem ser enterradas aquando das referidas obras. Em termos 
de representação no plano, estas medidas surgem designadamente no Plano de Intervenções, onde 
consta a quantificação das intervenções. 

A rede de gás natural deverá ser mantida, devendo as intervenções nos arruamentos adequar-se às 
suas características. 

Relativamente aos equipamentos urbanos e iluminação pública, as decisões cabem aos projetos de 
execução a desenvolver para o espaço público. 

No que se refere aos resíduos sólidos urbanos, parte-se do pressuposto de que a recolha de resíduos 
orgânicos é feita porta a porta e que a recolha de recicláveis é feita por ecoponto, do tipo enterrado, à 
semelhança do que foi aplicado no Jardim da Música. Esta solução, embora mais dispendiosa justifica-
se pelo seu impacto minimizado ao nível do espaço urbano a localização atual da maioria dos 
dispositivos de recolha de RSU e ecopontos, com exceção de duas unidades que deverão ser 
relocalizadas em função das intervenções que são preconizadas no espaço público. A primeira diz 
respeito ao largo D. Dinis, onde os equipamentos se localizam atualmente na entrada do largo, devendo 
estes passarem para um local menos visível ou adotarem uma imagem mais discreta e consonante com 
o valor patrimonial em presença (situação a resolver no projeto de execução do largo). A segunda diz 
respeito ao ecoponto localizado junto à Igreja, onde será o acesso do futuro parque de estacionamento. 
Neste caso, o projeto do parque poderá integrar esta unidade nos muros de suporte que o delimitam de 
forma a não colocar em causa a acessibilidade pedonal.  

 

Mobiliário urbano 

O “equipamento” do espaço público - mobiliário urbano - e a instalação de aparelhos associados aos 
estabelecimentos comerciais constituem uma peça chave na qualidade do espaço público, pelo que 
cabe ao plano regular essas ocupações em articulação com a legislação vigente e posturas municipais.  

Um dos aspetos essenciais que o plano deve salvaguardar diz respeito às condições de mobilidade 
universal e, designadamente, à garantia de percursos pedonais com largura mínima (e sem obstáculos) 
de 1,2m. Tendo em conta que esta e outras orientações com influência no dimensionamento e 
ocupação do espaço pública, decorrem da aplicação do Decreto-lei n.º 163/2006, entende-se que não 
faz sentido o plano incluir normas semelhantes. 

Por outro lado, atendendo a que esta matéria se encontra tratada no Regulamento Municipal de 
Ocupação do Espaço Público e Publicidade e que este está em consonância com o referido diploma 
legal, cabe ao PP acrescentar apenas as exigências de decorrem das especificidades da área de 
intervenção, especialmente porque muitas das ocupações são sujeitas a mera comunicação prévia. 

O referido regulamento municipal (que incide especificamente em esplanadas, quiosques, vitrinas e 
expositores, arcas, maquinas de gelados e brinquedos mecânicos, floreiras e contentores para 
resíduos) é suficientemente detalhado para enquadrar a instalação de mobiliário urbano e inclui (para 
o caso das intervenções sujeitas a licenciamento) uma preocupação especial com as áreas históricas 
do concelho e envolvente ao património cultural, o que significa uma maior exigência por parte dos 
serviços municipais na apreciação de pedidos desta natureza. 

Assim, no âmbito do plano, importa definir apenas algumas regras que serão mais relevantes no 
contexto das intervenções sujeitas apenas a informação prévia. Com efeito, entende-se ser necessário 
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adicionar ao atual quadro de referência, normas relativas às características das esplanadas e 
respetivos elementos, nomeadamente: 

 Não são admitidos estrados nem outro tipo de coberturas dos pavimentos das áreas pedonais; 

 Não são admitidas esplanadas fechadas ou a instalação de guarda-ventos nas esplanadas 
localizadas em arruamentos; 

 Todos os elementos de mobiliário urbano, designadamente as mesas, as cadeiras, os 
elementos de ensombramento das esplanadas, as vitrinas, os expositores, as arcas, as 
máquinas de gelados, os brinquedos mecânicos e as floreiras, devem apresentar design e 
linguagem estética semelhante em toda a área e intervenção, estando sujeitas à aprovação do 
Município, o qual poderá, para o efeito, fixar as respetivas regras em instrumento próprio; 

 Os elementos de ensombramento devem ser de cores claras e não adotar acabamentos 
plásticos, brilhantes ou refletores da luz (lona ou tela, preferencialmente). 

De igual modo, entende-se que as mesmas exigências estéticas são aplicáveis a vitrinas, expositores, 
arcas, máquinas de gelados, brinquedos mecânicos e similares, e às floreiras, ou seja, devem ser de 
elevada qualidade, design coerente e não podem apresentar qualquer tipo de publicidade, devendo a 
sua instalação ser previamente aprovada pelo Município. 

 

b) Parques de estacionamento públicos 

Pese embora o regulamento diga respeito apenas aos parques de estacionamento, optou-se por incluir 
no presente subcapítulo a descrição de toda a proposta de estacionamento do plano. 

A necessidade de estacionamento é comum à generalidade dos tecidos urbanos antigos, dada a 
reduzida dimensão dos perfis dos arruamentos. No caso específico da área de intervenção, a situação 
não é grave uma vez que o Município tem feito esforços no sentido de criar alternativas de 
estacionamento em lotes desocupados.  

Contudo, assume-se que a pressão da procura de estacionamento tenderá a aumentar em resultado 
das apostas que subjazem a este plano e que visam a dinamização da economia local e a atratividade 
da zona enquanto espaço residencial. Por outro lado, com a redução do estacionamento no Largo D. 
Dinis, é necessário equilibrar a oferta de estacionamento noutros pontos da área de intervenção.  

A estratégia relativa ao estacionamento no centro histórico assenta na criação do maior número possível 
de lugares ao longo dos arruamentos, “pulverizando” a oferta e conjugando com as intervenções de 
reperfilamento previstas. Paralelamente, são mantidas as bolsas de estacionamento existentes (salvo 
a do largo D. Dinis que é significativamente reduzida e a do parque na Rua do Souto) e são propostas 
novas áreas para este fim: um parque exterior junto à Igreja e um silo auto no terreno junto aos Paços 
do Concelho, na parcela entre a Rua Guilherme Gomes Fernandes e a Rua Frei João Turiano, que 
atualmente já tem essa função, embora de modo informal. 

Estas duas novas áreas de estacionamento estão alinhadas com o entendimento de que se deve evitar, 
em centros históricos e áreas urbanas de “pequena escala”, as “grandes superfícies de carros” e, 
sobretudo, evitando fragmentação das frentes urbanas. Assim, estes dois parques estão ambos em 
terrenos cuja cota se encontra desnivelada face à cota da rua, o que exige aos futuros parques a 
instalação de muros de suporte ou tratamento de fachadas que conferem continuidade às frentes 
urbanas.  

Relativamente ao parque existente num lote entre a Rua do Souto e a Travessa das Cardosas (pertence 
à Sociedade Musical Odivelense), o plano assume a sua manutenção numa fase prévia, pelo menos 
até terem sido concretizadas as restantes alterações na rede de arruamentos e construído o silo. Mas, 
numa situação em que este parque pode ser dispensado, defende-se a consolidação do quarteirão 
através da colmatação da frente urbana virada a Travessa das Cardosas. Em fase de implementação 
do plano, o Município deverá decidir qual o momento oportuno para encerrar o primeiro parque de 
estacionamento, com base na concretização e ocupação do segundo parque.  
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Quanto ao silo auto entre a Rua Guilherme Gomes Fernandes e a Rua Frei João Turiano, a proposta 
envolve a edificação de um edifício de 3 pisos mais cave, ocupando integralmente a parcela, com 
acessos pelas duas ruas, podendo, na frente edificada confrontante com a primeira, incluir frações 
destinadas à instalação de comércio ou serviços. Com efeito, esta é a rua com maior concentração de 
atividades económicas e a proximidade dos Paços do Conselho cria uma oportunidade para uma maior 
dinâmica urbana. O desenho seguinte constitui um esboço do projeto do silo, que apresentará cerca de 
130 lugares de estacionamento. 

Figura 3_Simulação do edifício do silo automóvel 

 

Outras opções foram consideradas para a edificação de um silo, mas optou-se pela referida tendo em 
conta os seguintes fatores: 

 A localização periférica face ao núcleo antigo consolidado, sem necessidade de demolições; 

 A localização facilita o acesso a um conjunto significativo de equipamentos e espaços de 
utilização coletiva, nomeadamente os Paços do Concelho, a Casa da Juventude, o Jardim da 
Música, o Centro de Exposições, o Largo D. Dinis; 

 O terreno pertence a um único proprietário que atualmente tem um acordo com a CMO; 

 A sua integração urbana permite ter dois acessos, pela Rua Guilherme Gomes Fernandes e 
pela Rua Frei João Turiano; 

 O desnível do terreno favorece a construção em altura em detrimento da construção em 
profundidade, criando uma volumetria que se considera harmoniosa com os edifícios 
adjacentes. 

Para além da função estacionamento, admite-se que o solo venha a integrar outras funções que 
contribuam para a sua animação urbana e integração: o piso que confronta com a Rua Guilherme 
Gomes Fernandes poderá acolher comércio e serviços enquanto a cobertura pode funcionar como 
“praça”/ espaço público permitindo-se acolher estabelecimentos de restauração e bebidas. O que se 
pretende evitar é que a cobertura surja como uma superfície de estacionamento a céu aberto. 

O quadro seguinte apresenta a quantificação dos estacionamentos prevista pelo Plano, onde se pode 
verificar um incremento da oferta tanto nos arruamentos como em parques. Para este efeito, não foi 
considerado o parque de estacionamento adjacente à Alameda de Porto Pinheiro porque este 
dificilmente servirá os moradores e visitantes do centro histórico atendendo à sua distância, pelo menos 
numa utilização quotidiana.  
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Tabela 3_Quantificação dos lugares de estacionamento na área de intervenção 

Localização Nº lugares atual Nº lugares na proposta 

Estacionamento formal ao longo da via 

Rua Alberto Monteiro 2 2 

Rua da Igreja 5 5 

Rua Prof. Dr. Francisco Gentil 20 22 

Rua do Souto 3 5 

Rua Guilherme Gomes Fernandes - 58 

Rua Maria Gomes Silva Santos 9 9 

Rua da Fonte 30 30 

Rua Frei João Turiano 4 6 

Total parcial 73 137 

Parques de estacionamento 

Largo D. Dinis 50 20 

Lote entre a Rua do Souto e a Travessa das Cardosas 27 0 

Rua do Souto/ Jardim da Música 25 25 

Quinta da Memória 23 23 

Parque junto ao edifício multifamiliar 14 14 

Praceta da Rua Combatentes da Grande Guerra 62 62 

Praceta da Rua Combatentes do Ultramar 18 18 

Praceta Vasco da Gama  23 36 

Parque da Igreja - 21 

Praceta Frei João Turiano - 3 

Parque provisório CMO / Silo automóvel 45 130 

Total parcial 287 352 

Total 360 489 

 

A adequação entre a oferta permitida pelo Plano e a procura espectável foi avaliada da seguinte forma: 

1. Foram considerados os 315 fogos existentes na área de intervenção e os 58 estabelecimentos 
comerciais/serviços que se encontram contabilizados na base de dados (estudos de 
caracterização): 

2. Foram considerados os referenciais 1 lugar/fogo e 1lugar/30m² de área comercial (os 
estabelecimentos existentes apresentam áreas geralmente inferiores a este valor); 

3. Do cruzamento dos referenciais anteriores resulta uma necessidade, para a situação presente, 
de 373 lugares de estacionamento; 

4. Foram considerados 7 novos edifícios aos quais corresponde um acréscimo de 60 lugares; 

5. Do cruzamento dos referenciais anteriores resulta uma necessidade, para a situação futura, de 
433 lugares de estacionamento. 

Assim, a concretização do plano conduzirá a uma oferta de 489 lugares de estacionamento na área de 
intervenção, valor razoavelmente superior à procura calculada, o que comprova que, com as 
intervenções preconizadas, é possível resolver ou melhorar substancialmente o problema do 
estacionamento na área de intervenção.  

Se, por um lado, é espectável que a dinamização da atividade económica venha a aumentar o número 
de estabelecimentos comerciais e de serviços e, consequentemente, o número e visitantes, por outro 
lado, há que ter em consideração que alguns dos edifícios de habitação coletiva existentes têm 
estacionamento em cave e que, dos previstos, a maioria terá também estacionamento subterrâneo. 
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Assim, a relação entre procura e oferta poderá equilibrar-se no futuro, desde que o comportamento dos 
cidadãos seja monitorizado e sejam tomadas medidas para os reorientar, nomeadamente através da 
taxação do estacionamento de visitantes. 

Como já foi referido, a resolução do problema de estacionamento envolve um acompanhamento da 
dinâmica de utilização da área de intervenção a partir do momento em que se começam a concretizar 
as diversas obras previstas. Em função dos seus resultados, deverão ser equacionadas outras medidas 
de gestão do estacionamento como a taxação, por exemplo. 

A definição de lugares para cargas e descargas deve ser feita no contexto do projeto de execução 
respetivo e em função da localização dos estabelecimentos comerciais. Do mesmo modo, devem ser 
sinalizados lugares para cidadãos com mobilidade condicionada, nomeadamente junto aos principais 
equipamentos públicos. 

 

c) Espaços verdes de recreio e enquadramento  

Os espaços verdes de recreio e enquadramento assinalados na planta de implantação integram as 
áreas verdes de recreio e lazer, as áreas verdes de proteção e enquadramento, as hortas urbanas e os 
alinhamentos arbóreos.  

As áreas verdes de recreio e lazer correspondem às áreas ajardinadas pré-existentes – sendo de 
salientar o Jardim da Música (na Praça da Memória) cuja construção é relativamente recente e que tem 
assumidamente uma função recreativa – e as outras áreas ajardinadas localizadas nos diversos 
arruamentos para as quais o plano não faz qualquer proposta a não ser a da sua manutenção. 

Por sua vez, as áreas verdes de proteção e enquadramento destinam-se a recreio passivo e à 
preservação da estabilidade do solo e correspondem ao Vale da Ribeira de Odivelas.  

Quanto às hortas urbanas, encontram-se localizadas nas margens da Ribeira de Odivelas e destinam-
se à prática da horticultura e à fruição dessa atividade por parte da população, podendo ainda 
desempenhar um papel lúdico e educativo relativamente à população escolar. 

Os alinhamentos arbóreos assinalados na planta de implantação correspondem aos alinhamentos de 
árvores existentes a manter/a criar que acompanham os arruamentos, aos quais se aplica o 
Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques e Jardins.  

A única proposta do Plano a nível dos espaços verdes de recreio e enquadramento e que envolve o 
tratamento de uma área significativa, corresponde à valorização e qualificação das margens da Ribeira 
de Odivelas, um espaço que hoje se encontra degradado e que apresenta um grande potencial de 
qualificação da cidade em geral e do centro histórico em particular. Trata-se aproveitar um espaço 
natural, que funciona atualmente como uma “barreira” e que pode e deve ser inserido na rede de 
espaços de utilização coletiva da cidade sem colocar em causa a sua fragilidade. 

A área a intervir, que é propriedade municipal, constitui o limite poente da área de intervenção e é 
definida pelo espaço entre a Alameda do Porto Pinheiro e os muros do Instituto de Odivelas que 
confinam com a Ribeira. Este espaço é estruturado pela Ribeira e por um caminho existente paralelo 
àquela, sendo que em seu redor existem algumas construções precárias associadas a hortas informais 
de pequena dimensão.  

  



PROPOSTA DE PLANO  

 

 18 

Figura 4_Zona de hortas e caminhos nas margens da Ribeira de Odivelas 

                    

Em termos programáticos, a proposta para as margens da Ribeira de Odivelas concretiza as prescrições 
do PDM e respetiva Estrutura Ecológica Municipal, assim como se enquadra na estratégia local relativa 
à Rede Municipal de Hortas Urbanas, cujo objetivo se prende com a criação de uma rede de espaço 
produtivos alargada a todas as freguesias do concelho e devidamente integrada nas figuras normativas 
de proteção e uso do solo. Mais do que uma simples associação de espaços hortícolas, é pretensão 
deste projeto responder à necessidade de valorizar ambiental e paisagisticamente alguns espaços 
desqualificados, dando particular prioridade a intervenções próximas de áreas ribeirinhas, em áreas 
complementares à estrutura verde municipal, em espaços vazios de terrenos municipais ou particulares, 
podendo constituir-se como espaços mistos de jardins e hortas, devidamente relacionados com outros 
tipos de ocupação. 

Deste modo, a proposta do PPCHO visa a valorização paisagística do local e a criação de condições 
para a sua fruição controlada, em articulação com o programa previsto para a área pavimentada 
adjacente à Alameda Porto Pinheiro. A manutenção da vocação utilização agrícola na envolvente à 
Ribeira é considerada como forma de preservar a memória rural deste espaço.  

A intervenção preconizada tem um caracter regularizador das ocupações ilegais que hoje existem, pelo 
que envolve o ordenamento e regulação dos talhões (com regras semelhantes às que são aplicáveis 
às restantes hortas do concelho). As hortas devem dispor de água canalizada, iluminação e vedações 
homogéneas, não sendo admitidas quaisquer edificações. 

Uma segunda componente da intervenção nesta zona diz respeito aos acessos pedonais. Tratando-se 
de uma área de REN, onde as condicionantes ao uso são grandes, prevê-se apenas a regularização 
dos dois caminhos existentes – um longitudinal que acompanha a Ribeira e um que liga as duas cotas.  

Enquadrado como uma das ações contempladas na elaboração do Plano de Mobilidade e Transporte, 
estudo complementar ao PDM, o percurso que acompanha a Ribeira de Odivelas apresenta-se como 
um corredor fundamental para a ligação modal entre o Centro Histórico de Odivelas, os núcleos de 
Caneças e Famões e as restantes áreas consolidadas. É também prioridade a sua interligação com as 
interfaces de transportes públicos, que se pretende que fiquem asseguradas num futuro próximo.  

A ideia de uma ecopista para este local, surge num conceito de incentivo à conservação da natureza e 
valorização dos sistemas naturais existentes e tem como principal objetivo permitir o desenvolvimento 
integrado daquela zona, promovendo a ligação de pontos de interesse histórico-culturais, o turismo, o 
recreio, o lazer ao ar livre, o desporto e sempre numa perspetiva integradora de proteção do meio 
ambiente.  

Assim, idealiza-se que seja um troço de um ramo principal de uma rede que fará de suporte a uma 
malha que se pretende implementar num conceito de mobilidade sustentável e suportada pelo referido 
PMT. 

A ecopista, integrada nos limites das zonas RAN e REN, terá a montante e a jusante a sua 
complementarização através de uma ciclovia desenvolvida no modelo usualmente instituído. 

Os padrões de execução para esta ecopista em termos planimétricos, ficam definidos com 2,5m de 
largura, aproveitando para regularizar os caminhos pedonais existentes e que permitirá o acesso às 



PROPOSTA DE PLANO 

 

 19 

caixas de visita da adutora implementada pela SIMTEJO no local. A sua conceção em termos de 
plataforma de circulação, será sempre numa base permeável. 

Considera-se que as duas apostas acima descritas – hortas e percursos – terão um efeito relevante na 
redução do isolamento destes espaços o que é, em grande parte, responsável pela sua ocupação ilegal, 
contribuindo assim para uma minimização de riscos naturais. 

Figura 5_Ribeira de Odivelas 

                 

Na ligação das margens da Ribeira ao centro histórico é essencial levar a cabo a substituição da ponte 
pedonal existente, localizada no extremo sudoeste da área de intervenção. 

Em termos de proteção e de valorização paisagística, é necessário promover a limpeza das margens 
da Ribeira e efetuar o tratamento paisagístico da encosta por forma a impedir ou controlar os fenómenos 
de erosão. 

Na fronteira poente desta zona, propõe-se a qualificação do parque de estacionamento adjacente à 
Alameda do Porto Pinheiro, o qual será arborizado, e a melhoria do remate do mesmo através do 
aproveitamento do potencial panorâmico deste local.  

Para tal, prevê-se o tratamento paisagístico da plataforma aí existente, atualmente desqualificada, e a 
criação de uma zona de estadia e lazer/miradouro coincidindo com o local onde se inicia o caminho 
pedonal que desce em direção à Ribeira. A instalação de mobiliário urbano e de painéis informativos 
sobre os imoveis classificados visíveis constituem soluções que visam a qualificação do lugar e a 
valorização do centro histórico.  

A planta de implantação define, de uma forma exemplificativa, a área a pedonalizar junto ao parque de 
estacionamento existente, devendo a mesma ser tratada no âmbito do projeto de execução que 
envolverá as margens da Ribeira de Odivelas. Neste local, admite-se a instalação de equipamentos de 
apoio ao recreio e lazer e fruição das vistas. 

 

3.1.2 Espaços edificados de usos mistos 

Esta categoria, a qual corresponde fundamentalmente ao espaço “privativo” da área de intervenção e 
ao principal desafio do plano, é objeto da esmagadora maioria das regras definidas tendo em vista a 
salvaguarda e valorização do centro histórico. A sua reabilitação deverá resultar do binómio 
regulação/intervenção, ou seja, da conjugação de um conjunto de regras claras e objetivas que orientem 
as ações de construção, reconstrução, alteração, ampliação, conservação e demolição, com medidas 
e intervenções de iniciativa pública, quer físicas, quer imateriais, descritas no âmbito do programa de 
execução. 

A regulação da edificabilidade corresponde a uma das mais importantes componentes do PPCHO, 
senão a mais relevante, já que se trata de condicionar a transformação de uma parte do território que é 
dominantemente propriedade privada e cuja regulação atual assenta exclusivamente em normas gerais 
existentes para o concelho (PDM) e em normas setoriais de âmbito nacional, tendo ainda uma forte 
componente de avaliação casuística levada a cabo por entidades com tutelas parciais sobre a área de 
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intervenção. Ainda que o plano contenha propostas relevantes no domínio do espaço público, é pelo 
seu grau de vinculação relativamente às intervenções dos particulares que ele é mais necessário. 

A densificação do quadro normativo de transformação do edificado que se propõe assenta, por um lado, 
nos princípios elementares consagrados no PDM, e por outro lado, na classificação do valor 
arquitetónico que se apresenta. Acrescem a estes fatores duas apostas específicas do Plano: a 
perspetiva pragmática de simplificação dos processos de licenciamento e a promoção do investimento 
privado na reabilitação do parque edificado.  

Tal como referido anteriormente, a cristalização do centro histórico deve ser evitada pelo que o plano 
deve primar pelo equilíbrio entre as opções de salvaguarda e proteção e as opções de incentivo à 
reabilitação e à revitalização assim como de adequação do parque edificado às exigências de 
salubridade e conforto do presente. 

Tendo por base a ideia de que o PPCHO deve ser flexível, viável e realista, opta-se por um modelo de 
regulação que, partindo do valor arquitetónico de cada edifício, atribui limites a vários tipos de 
intervenção. Com efeito, considera-se ser de evitar soluções de prescrição de tipologias de intervenção 
concretas, opção que tem sido seguida em diversos planos de pormenor de salvaguarda, os quais 
tendem a adotar um modelo de regulação que assenta na decisão sobre “o tratamento ideal” a conferir 
a cada edifício, seja a demolição, a eliminação de dissonâncias, a conservação, reconstrução, 
ampliação, a reposição da métrica dos vãos, etc. A abordagem do PPCHO assenta no pressuposto de 
que a CMO não tem meios para se substituir aos particulares na intervenção no edificado e que 
quaisquer obras a efetuar serão, na maioria dos casos, da iniciativa destes, pelo que uma atitude de 
fomento à reabilitação exige a existência de um espetro alargado de possibilidades de intervenção.  

A criação de uma tipologia de valor arquitetónico é entendida como um método de suporte à regulação 
da edificabilidade, ao mesmo tempo que estabelece um referencial de valor para futuras operações 
urbanísticas.  

A tipologia de valor arquitetónico assenta na variação do grau de proteção dos valores presentes e, na 
medida inversa, na amplitude das normas do plano e potencial de transformação. Assim, os edifícios 
com valor arquitetónico justificam um grau de proteção maior e um menor potencial de transformação, 
enquanto com os edifícios correntes e de transição acontece precisamente o oposto.  

São 3 as categorias que integram a tipologia e a cada uma delas correspondem opções distintas no 
que se refere ao potencial de transformação dos edifícios: 

 Tipo 1 - Edifícios com elevado interesse arquitetónico – Conservação dos edifícios 
classificados e conservação ou reabilitação dos restantes, admitindo-se reconstrução parcial 
nos casos em que o avançado estado de degradação o exija; salvaguarda dos elementos que 
lhes conferem valor patrimonial, quer interiores, quer exteriores, sempre que a sua reabilitação 
seja viável; alteração funcional desde que compatível com a tipologia atual do edifício; alteração 
da volumetria condicionada a casos pontuais expressamente identificados; 

 Tipo 2 - Edifícios com valor de conjunto – Alteração funcional e construtiva desde que não 
ponha em causa a integração urbanística e estilística que os edifícios apresentam hoje; 
alteração volumétrica em algumas situações, tendo em conta a uniformidade dos conjuntos; 

 Tipo 3 - Edifícios correntes e de transição – Possibilidade de transformação ou reconstrução 
dos edifícios desde que o resultado final não acentue o desfasamento face à imagem 
arquitetónica dominante e dentro dos parâmetros de integração urbana definidos; inteira 
flexibilidade para acolher funções ou programas distintos dos atuais; maior potencial de 
aumento volumétrico conforme o respetivo enquadramento; correção de dissonâncias parciais 
por via da imposição em sede de licenciamento de operações urbanísticas; sugestão de 
demolições pontuais. 

Para além destas situações, o plano regula a construção de novos edifícios em parcelas disponíveis, 
seguindo orientações similares às preconizadas para os edifícios correntes e de transição. 
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A multiplicidade de situações – edifícios com maior ou menor condicionamento à transformação e, 
consequentemente, investimento – permite cumprir uma das metas do plano que consiste na 
diversificação da oferta de habitação para diferentes grupos etários e de níveis de rendimento. 

O PDM de Odivelas enquadra e fundamenta a proposta de regulação da edificabilidade de PPCHO, 
pelo que se salientam as principais opções daquele instrumento para centro histórico: 

 Volumetrias - preservação da escala e métrica tradicionais, manutenção da coerência e 
homogeneidade do conjunto, evitar interferências na leitura dos conjuntos; as novas 
construções devem assegurar a harmonização com a envolvente, evitando situações 
contrastantes especialmente na envolvente dos imóveis classificados ou inventariados; as 
intervenções na coroa envolvente devem ser orientadas pelo princípio da melhor transição entre 
“o antigo e o novo”, atenuando contrastes abruptos; 

 Composição das fachadas – os imóveis classificados e inventariados devem conservar 
inalterado o ritmo das suas aberturas, as suas características e dimensões, bem como a relação 
entre cheios e vazios; nas transformações destinadas a adaptar os edifícios a estabelecimentos 
comerciais devem ser especialmente condicionadas as adulterações na composição das 
fachadas (e.g. montras); 

 Demolições – são interditas aos imóveis classificados; nos imóveis em vias de classificação e 
inventariados admitem-se, apenas, em condições muito excecionais e devidamente 
fundamentadas, dependendo da apresentação de projeto aprovado;  

 Dissonâncias – os edifícios existentes com dissonâncias parciais ou pontuais devem ser objeto 
de requalificação de forma a repor a coerência original e a valorizar o conjunto; quando aos 
edifícios que tenham sido considerados totalmente dissonantes, após análise caso a caso 
capaz de avaliar necessidades de alteração estética, só muito pontualmente poderão justificar 
medidas que conduzam à melhoria da sua integração no contexto urbano; 

 Materiais – manutenção dos materiais originais existentes (pedra, madeira, telha, elementos 
cerâmicos e outros); sempre que não for possível conservar os materiais originais, devem 
procurar-se soluções formais análogas às preexistentes; 

 Pormenores construtivos – respeito pelos elementos ou pormenores típicos ou notáveis 
através da manutenção, recuperação e integração dos elementos existentes sempre que 
tecnicamente possível, especialmente na envolvente dos imóveis classificados e inventariados 
(portão, portal, platibandas, cimalhas, cornijas, duplo beirado, cantarias, azulejos, 
gradeamentos, ferragens, molduras, socos, cunhais, etc.); sempre que não for possível 
conservar os pormenores construtivos e os elementos decorativos, devem procurar-se soluções 
formais análogas às preexistentes; 

 Cores – as dos materiais ou as da paleta de cores tradicionais definida, de modo a assegurar 
o equilíbrio cromático; 

 Publicidade – afixação e composição (escala, volume, luz, cor, etc.) condicionada à melhor 
integração na fachada e do conjunto; 

 Equipamentos - nas transformações destinadas a adaptar os edifícios a estabelecimentos 
comerciais devem ser especialmente condicionadas as instalações de mecanismos de 
exaustão de fumos e ventilação.  

Seguidamente, apresenta-se a descrição e fundamentação das regras temáticas propostas para a 
intervenção no edificado. Importa ressalvar que a aplicação do regulamento é feita em conjugação com 
os desenhos constantes da planta de implantação e com os perfis anexos ao regulamento, uma vez 
que essas peças complementam o regulamento ao estabelecerem alguns limites volumétricos. 

No quadro da aplicação da isenção de parecer por parte da administração do património cultural 
competente prevista no n.º 3 do artigo 69º do DL 309/2009, prevê-se que as operações urbanísticas 
que se venham a realizar na área do PPCHO estejam isentas de parecer prévio da DGPC, exceto nas 
seguintes situações: 
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 As operações urbanísticas que abranjam imóveis classificados; 
 A intervenção de qualificação do Largo D. Dinis; 
 As intervenções realizadas na área delimitada na planta de implantação como recinto afeto ao 

Mosteiro de S. Dinis e antigo Instituto de Odivelas. 

Atento o potencial arqueológico do centro histórico de Odivelas são estabelecidas as seguintes 
medidas: 

 As operações urbanísticas que impliquem remoção ou revolvimento de terreno no solo e/ou 
subsolo são objeto de trabalhos arqueológicos de caráter preventivo, a realizar sob a 
responsabilidade de um arqueólogo devidamente credenciado pelo organismo da 
administração do património cultural competente, com vista à identificação, registo ou 
preservação de vestígios arqueológicos, envolvendo uma ação arqueológica de diagnóstico da 
qual resulta a produção de um relatório de avaliação científica e patrimonial dos valores 
arqueológicos identificados, a apresentar ao organismo tutelar do património cultural, para 
apreciação nos termos da legislação específica;  

 Os trabalhos de reabertura de valas de infraestruturas cadastradas são objeto de 
acompanhamento, presencial e contínuo, por parte de um arqueólogo; 

 As escavações associadas a trabalhos de abertura de novas valas ou intervenções em traçados 
de infraestruturas não cadastrados são efetuadas por arqueólogo, seguindo as metodologias 
da ciência arqueológica; 

 No caso das operações urbanísticas que se realizem no recinto do Instituto de Odivelas e no 
Largo D. Dinis, os trabalhos arqueológicos integram, para além do arqueólogo, um especialista 
em antropologia física. 

 

a) Propriedade e transformação fundiária 

A planta de limites das parcelas apresentada em anexo foi feita com base na cartografia e a partir do 
cruzamento em informação diversa (reconhecimento no local, fotografia aérea, dados das Finanças, 
dados da gestão urbanística da CMO, etc.). O facto de as instituições que procedem ao registo da 
informação cadastral não estarem na posse de elementos atualizados e abrangentes, impede que o 
Plano possa apresentar o cadastro rigoroso da propriedade. Assim, o seu caracter indicativo é 
reforçado no regulamento de forma a que os proprietários percebam a importância de se manifestar 
em sede de discussão pública. 

Atendendo a que a área de intervenção constitui um espaço urbano consolidado, não há lugar a 
alterações fundiárias, limitando-se o plano apenas a prever a utilização coletiva de duas parcelas 
privadas (necessárias à criação de novos estacionamentos). Só a possibilidade de emparcelamento 
abaixo referida poder vir a dar origem a alterações do cadastro. Deste modo, a informação apresentada 
é suficiente para enquadrar as poucas operações de transformação fundiária previstas. 

Como foi referido no relatório de caracterização, o centro histórico apresenta fogos de dimensão 
reduzida, com médias de área por fogo que rondam os 60/70m2, sendo que nos edifícios plurifamiliar 
os fogos são menores (com médias que oscilam entre os 45m2 e os 60m2). 

As parcelas dos quarteirões centrais são, de facto, diminutas e com uma configuração que é comum 
nestes tecidos urbanos, desenvolvendo-se em profundidade e com estreitas frentes públicas. No 
entanto, é essa mesma configuração que confere à zona de intervenção a sua imagem urbana, pelo 
impacto que tem na dimensão dos edifícios e composição das fachadas.  

Se a salvaguarda da imagem urbana e do património construído existente depende da manutenção da 
morfologia urbana, que inclui a respetiva estrutura cadastral, também se pode dizer que a sua 
cristalização impede que as parcelas mais pequenas onde existem edifícios de muito reduzida área de 
construção possam vir a oferecer condições de habitabilidade e salubridade minimamente compatíveis 
com as exigências atuais. 

Assim, entende-se que excecionalmente podem ser admitidas operações de emparcelamento, ou seja, 
aglutinação de duas parcelas contíguas, sempre que uma dela contenha a sua maior frente com 
dimensão igual ou inferior a 4 m (existirão 3 ou 4 edifícios nestas circunstâncias). Acresce que esta 
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operação só pode ocorrer no caso de reconstrução de edifícios, situação que se encontra regulada pelo 
plano. Adicionalmente, o Município pode admitir operações desta natureza sempre que ficar 
demonstrado que os edifícios individualmente não apresentam capacidade de garantir condições 
mínimas de habitabilidade e salubridade. 

Permite-se ainda, neste contexto, a ligação entre edifícios sem com isso admitir a junção de parcelas 
ou interferir no aspeto exterior dos edifícios. Esta situação poderá ocorrer no caso de dois edifícios 
contíguos pertencerem ao mesmo proprietário quando se justifique pelo cumprimento de exigências de 
funcionais, de salubridade ou habitabilidade. 

Por outro lado, o plano admite o parcelamento em algumas situações devidamente assinaladas no 
quadro de edificabilidade, casos de parcelas de maior dimensão, não edificadas ou com edifícios a 
demolir. Esta situação permite que numa destas parcelas possam surgir dois edifícios e, assim, manter-
se a escala urbana preexistente e a tipologia do edificado. Simultaneamente, confere maior flexibilidade 
ao aproveitamento urbanístico. 

Tal com admite a legislação que enquadra a valorização e proteção do património cultural, defende-se 
que o Município deve ter o direito de preferência no caso da alienação dos edifícios pertencentes à 
categoria “elevado interesse arquitetónico”, por forma a facilitar a sua adequada reabilitação e afetando 
a usos adequados à estratégia definida para a área de intervenção. 

 

b) Usos dos edifícios 

Atualmente, o parque edificado da área de intervenção é dominantemente residencial, sendo que 
apenas 20% dos edifícios apresentam funções distintas. A estratégia de reabilitação do centro histórico 
de Odivelas passa pela sua dinamização enquanto centralidade urbana, pelo que a multifuncionalidade 
constitui um fator chave. Atendendo à diminuta dimensão da área de intervenção, à sua integração 
urbana na cidade e às características morfológicas do edificado (muito do qual apresenta dimensões 
igualmente reduzidas e, em média, 2 pisos), entende-se que não há justificação para condicionar a 
instalação de funções não residenciais na massa edificada.  

Ao invés de se condicionar as atividades económicas ao piso térreo e a habitação aos pisos superiores, 
defende-se que as condições do edificado existente são, por si, limites suficientes para condicionar a 
utilização dos edifícios e que as opções funcionais devem decorrer da tipologia do edifício e atender a 
condicionamentos impostos pelo plano aos espaços públicos (acessibilidade, estacionamento, cargas 
e descargas, publicidade, visibilidade, etc.). 

Assim, os edifícios da área de intervenção podem acolher os usos habitacionais, o comércio, os 
serviços, os equipamentos coletivos, o alojamento turístico e a indústria, dentro dos seguintes limites: 

 O mesmo edifício pode acolher funções diferentes desde que as frações destinadas ao 
comércio ou à indústria tenham acessos autónomos a partir da via pública; 

 Só é admitida a função de armazenagem quando a mesma estiver associada a um 
estabelecimento comercial ou serviço e instalada no mesmo edifício ou parcela, não sendo 
exigido acesso autónomo, sem prejuízo da legislação vigente; 

 Só é admitida indústria do tipo 3 que seja compatível com o espaço urbano, e especificamente 
com o uso habitacional, à luz do Sistema de Indústria Responsável (SIR), designadamente as 
indústrias mencionadas nos n.ºs 6 e 7 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 169/2012 de 1 de agosto, 
na redação atual, sendo proibidas as atividades que potenciem a poluição do ambiente urbano 
e dos edifícios, seja através de ruído, cheiros, vibrações, resíduos ou da ocupação do espaço 
público, como por exemplo as oficinas de reparação e manutenção de veículos motorizados 

Complementarmente, defende-se que o município possa recusar a instalação de uma função sempre 
que considerar que a mesma aumente exponencialmente a pressão sobre as infraestruturas urbanas 
e/ou sobre o espaço público. 

Esta solução permite que, para além da habitação existente, frações hoje devolutas ou com usos não 
habitacionais possam ser convertidas em espaços de atividade económica, social ou cultural, de uma 
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forma flexível, ou seja, podendo ocorrer em qualquer fração do edifício, acautelando-se apenas a 
necessidade de acesso autónomo para algumas funções. A intenção que subjaz à necessidade de 
ajustar a função às tipologias edificadas é que surja estabelecimentos com poucas exigências físicas, 
como por exemplo alojamento local, comércio tradicional, ateliers e alguns serviços. 

 

c) Volumetria dos edifícios 

A abordagem à transformação volumétrica dos edifícios assenta nos seguintes pressupostos base:  

 O aumento da volumetria é condicionado pelas características da envolvente, em especial pela 
volumetria dos edifícios adjacentes, pela mediana da volumetria da envolvente e pela largura 
dos arruamentos que confrontam com o edifício; 

 O aumento da volumetria deve ser admitido sempre que seja essencial à melhoria das 
condições de salubridade dos edifícios. 

A regulação da volumetria dos edifícios é operada a dois níveis: implantação e altura do edifício. 

No que diz respeito à implantação, a esmagadora maioria dos edifícios deverá poder manter a sua 
implantação, desde que a mesma possa ser considerada legal ou licenciada. Para os novos edifícios, 
quer sejam aqueles que se propõem ou aqueles cuja reconstrução após demolição se admite, a 
implantação deve respeitar os limites do polígono ou linha que se encontra representada na planta de 
implantação, que foi desenhada tendo em consideração os princípios acima expostos. Nestes casos, 
são aplicáveis os seguintes referenciais: 

 Alinhamento das fachadas principais – o polígono de implantação definido corresponde ao 
alinhamento da parcela ou ao alinhamento que garante a continuidade das fachadas dos 
edifícios confinantes; 

 Alinhamento das fachadas laterais – tendo em conta as características do tecido urbano, os 
novos edifícios devem preencher a totalidade da largura das respetivas parcelas, salvo nas 
situações em que o edifício adjacente apresente vãos no paramento que coincide com o limite 
da parcela e quando os mesmos se encontrem em situação regular; 

 Profundidade e alinhamento das fachadas de tardoz – A profundidade que em caso algum pode 
ser ultrapassada é de 15m. Complementarmente, para evitar que novos edifícios mais 
profundos criem situações de insalubridade nos edifícios adjacentes, impõe-se que seja 
assegurado um afastamento de 1,5m às estremas laterais do lote na parte em que o novo 
edifício ultrapasse o alinhamento da fachada de tardoz dos edifícios confiantes, conforme se 
representa no esquema seguinte.  

Figura 6_Simulação da profundidade e alinhamento das fachadas de tardoz 
 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à altura do edifício, o regime proposto envolve a utilização dos dois parâmetros em 
simultâneo – altura da fachada e o número de pisos. Esta opção decorre do reconhecimento, por um 
lado, do potencial de reabilitação do tecido urbano que pode ser alavancado por intervenções mais 
profundas em edifícios que não possuem características a salvaguardar, e por outro lado, da 
inadequação da dimensão de alguns edifícios aos usos existentes, em particular a altura interior dos 
compartimentos donde resultam fracas condições de habitabilidade e salubridade. 
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Tendo em consideração os princípios da preservação da imagem urbana e arquitetónica do conjunto e 
da integração urbanística, o plano define a possibilidade de aumento do número de pisos para alguns 
edifícios, tendo por base a sua classificação tipológica. A definição desta capacidade de ampliação 
atribuída pelo plano encontra-se detalhada nos perfis anexos ao regulamento – alçados de conjunto 
dos quarteirões que permitem ter a noção do impacto da ampliação por quarteirão – assim como no 
quadro de edificabilidade. Este parâmetro é balizado, por sua vez, pela definição de uma altura de 
referência por piso – 3,5m, permitindo um maior controlo dos volumes novos sobretudo quando 
assumem 3 pisos. 

Para os edifícios que não integram esta possibilidade, admite-se a elevação da cota da cobertura e da 
altura da fachada em 0,50m de modo a poderem ser aumentados os pés-direitos dos pisos, melhorando 
a habitabilidade dos edifícios e contribuindo para o cumprimento das dimensões regulamentares 
(RGEU). Algumas destas situações encontram-se assinaladas nos perfis, mas sem caracter exaustivo. 

De qualquer modo, qualquer aumento de pisos ou altura da fachada fica condicionado à necessidade 
de preservação de elementos notáveis existentes na fachada ou na cobertura. 

O regime de alteração da altura da fachada, depende da categoria tipológica em que cada edifício se 
insere: 

 Tipo 1 - Edifícios com elevado interesse arquitetónico – Por princípio, estes edifícios não 
podem ser objeto de ampliação da sua altura, admitindo-se apenas o aumento da altura da 
fachada em casos pontuais assinalados no quadro de edificabilidade. 

 Tipo 2 - Edifícios com valor de conjunto – O aumento do número de pisos é admitido apenas 
nas situações em que a integração na envolvente não seja colocada em causa, ou seja, quando 
seja cumprida a regra dos 45º (cf. artigo 59º do RGEU) e a volumetria dos edifícios adjacentes 
o justifique; esta prerrogativa também é utilizada para promover a substituição ou reconstrução 
do tecido urbano, justificando-se esta possibilidade pela importância dessa intervenção para o 
conjunto urbano (isto quando se trate de edifícios muito adulterados ou degradados). Admite-
se, também, o aumento da altura da fachada em alguns casos, quando esteja em causa a 
melhoria da salubridade das habitações. 

 Tipo 3 - Edifícios correntes e de transição – O aumento da altura da fachada e do número 
de pisos é admitido nas situações que cumpram os princípios acima descriminados. 

No que se refere aos novos edifícios, a limitação da altura da fachada e do número de pisos atende aos 
mesmos pressupostos antes referidos, sendo que a integração urbanística inclui um fator de impacto 
do novo volume no tecido existente. Este fator determina que o novo edifício não tem necessariamente 
que adotar a maior altura de fachada presente na envolvente imediata.  

Os perfis transversais dos arruamentos anexos assinalam as situações em que é admitido o aumento 
do número de pisos. No quadro de edificabilidade consta igualmente uma referência a esta possibilidade 
assim como eventuais observações específicas de cada edifício. 

Para efeitos de controlo dos efeitos desta prerrogativa, é considerado uma altura máxima de 3,5m por 
piso.  

 

d) Sistemas construtivos 

De acordo com os estudos de caracterização efetuados, a estrutura portante constitui o sistema 
construtivo mais comum na área de intervenção, embora seja desconhecida a dimensão das alterações 
que estes sistemas apresentam assim como o seu estado de conservação. Algumas intervenções 
recentes da responsabilidade da autarquia optaram pela complementaridade entre o sistema original 
(portante) e os sistemas contemporâneos, enquanto os edifícios da coroa envolvente apresentam já 
estruturas de betão. O Plano deve, portanto, regular para uma diversidade de situações e para um 
elevado grau de incerteza face ao estado dos sistemas construtivos, articulando a intensidade de 
proteção dos sistemas tradicionais com o grau de relevância patrimonial dos edifícios. 
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Atendendo a que os sistemas construtivos fazem parte do património construído existente, o Plano deve 
promover a manutenção e preservação dos sistemas tradicionais sem, contudo, colocar em causa a 
viabilidade económica das obras de reabilitação ou a segurança dos edifícios.  

Neste contexto, impõe-se a reabilitação e o reforço dos sistemas construtivos existentes sempre que 
os mesmos se encontrem em situação passível de reabilitar, sendo que a conjugação destes com 
sistemas mais modernos se deve fazer numa perspetiva de compatibilidade e complementaridade. 

Assim, são definidas as seguintes premissas para a intervenção a nível estrutural: 

 Nos edifícios com elevado interesse arquitetónico, as obras obedecem aos sistemas estruturais 
originais, exceto quando a estrutura dos imóveis apresente graves deficiências, caso em que é 
obrigatória a fundamentação de obras de alteração com base num diagnóstico detalhado sobre 
as condições da estrutura existente; 

 Nos restantes edifícios, a intensidade de intervenção a nível estrutural depende do tipo de 
intervenção admitida no edifício pelo Plano e do estado de conservação da sua estrutura; 

 Os elementos estruturais degradados são recuperados com materiais e técnicas compatíveis e 
repostos na sua posição primitiva, preferencialmente recorrendo-se a materiais semelhantes 
aos existentes quanto à forma e materialidade, a não ser que fique comprovada a inviabilidade 
técnica da recuperação; 

 Em obras de alteração ou ampliação previstas no plano, admite-se a introdução de novos 
elementos estruturais, desde que comprovada a sua compatibilidade com o sistema estrutural 
existente; 

 Quaisquer obras a que os edifícios existentes sejam sujeitos devem: 

 Contribuir para melhorar o seu desempenho sísmico e energético; 

 Adotar materiais, soluções e sistemas estruturais que sejam compatíveis, química e 
fisicamente, com os sistemas preexistentes e que não contribuam para o 
envelhecimento precoce das estruturas existentes bem transmitam solicitações 
incompatíveis com a sua forma e natureza; 

 Não colocar em causa a estabilidade dos edifícios contíguos, nomeadamente através 
de soluções construtivas que interfiram nas fundações e no comportamento sísmico 
dos mesmos ou que provoquem descontinuidades de propagação de ondas sísmicas 
na sua envolvente construída; 

 A ligação funcional entre frações de edifícios adjacentes só é admitida quando não prejudicar 
o normal desempenho da estrutura das edificações envolvidas; 

 Os edifícios não inseridos na categoria de elevado interesse arquitetónico, podem ser 
demolidos total ou parcialmente, sempre que lhes seja reconhecida a existência de elementos 
incoerentes com a estrutura primitiva ou de danos irrecuperáveis a nível estrutural que afetem 
de forma irreversível o desempenho estrutural do edifício. A necessidade de demolição total ou 
parcial tem que ser fundamentada em diagnóstico detalhado sobre as condições da estrutura 
existente. 

 

e) Coberturas 

As coberturas dos edifícios são um dos aspetos que mais contribui para a imagem arquitetónica do 
conjunto urbano, sendo que os edifícios de maior valor patrimonial apresentam o mesmo tipo de 
coberturas, quer ao nível da morfologia, como do revestimento (predominam as coberturas inclinadas, 
de 2 e 4 águas e a telha de marselha). 

A salvaguarda da imagem do centro histórico depende, portanto, da preservação da tipologia das 
coberturas, ainda que ajustada às características dos edifícios e flexibilizada tendo em consideração as 



PROPOSTA DE PLANO 

 

 27 

técnicas de construção atuais que se revelam nas mais recentes intervenções protagonizadas pelo 
Município.   

Acresce que a reduzida dimensão dos edifícios sugere a ampliação do potencial de utilização das suas 
coberturas, motivo pelo qual se admite a utilização do desvão da cobertura para usos idênticos aos 
permitidos no restante edifício, desde que estejam (ou possam ser) garantidas as condições de 
salubridade necessárias e cumpridas as normas gerais vigentes. 

Tal como noutros aspetos construtivos, o potencial de transformação das coberturas varia conforme o 
valor patrimonial dos edifícios: 

 Tipo 1 - Edifícios com elevado interesse arquitetónico: Não podem ser objeto de qualquer 
alteração da forma das coberturas ou abertura de vãos. O material cerâmico de revestimento 
pode ser total ou parcialmente substituído desde que o seu estado de degradação não permita 
a recuperação. O sistema construtivo original das coberturas deve mantido assim como todos 
os elementos notáveis da cobertura.  

 Tipo 2 - Edifícios com valor de conjunto: Nos edifícios para os quais não é admitida qualquer 
ampliação volumétrica, as coberturas devem ser preservadas assim como todos os seus 
elementos notáveis, admitindo-se a substituição da sua estrutura e revestimento quando 
fundamentada no estado de degradação das mesmas. Nas obras de ampliação e reconstrução 
previstas, a intervenção ao nível das coberturas devem respeitar as seguintes condições: 

 A morfologia da cobertura deve respeitar o número de águas vertentes preexistente e 
a respetiva inclinação;  

 O material de revestimento deve ser a telha cerâmica à cor natural (telha de barro 
vermelho), podendo admitir-se outros materiais sempre que considerar a solução 
enquadrável nas características dominantes do centro histórico e mediante 
apresentação de fundamentação por parte do proponente; 

 Não é admitida a abertura de vãos nas coberturas, com exceção dos vãos complanares 
com as coberturas, janelas tipo “velux”, e desde que a sua área total não exceda 10% 
da superfície da cobertura; 

 Admite-se o aumento da cota da altura da cobertura nas situações em que se admite o 
aumento da altura da fachada e desde que a inclinação final da vertente seja compatível 
com a dimensão do edifício e seja indispensável para assegurar condições de 
habitabilidade no sótão; 

 Admite-se a criação de terraços desde os mesmos não alterem a perspetiva do edifício 
preexistente a partir da via pública e que não ultrapassem 25% da área de implantação 
do edifício; 

 Preservação dos elementos decorativos existentes nas coberturas e cujo estado de 
conservação assim o permita, nomeadamente, chaminés, platibandas, beirados, 
cornijas, balaústres, estatuetas, e outros elementos decorativos em pedra ou cerâmica 
que sejam contemporâneos da construção do edifício. 

 Tipo 3 - Edifícios correntes e de transição: Nestes edifícios a liberdade de transformação 
das coberturas é maior, sendo definidas algumas regras que visam uma melhor integração dos 
edifícios no conjunto:  

 Admitem-se coberturas planas e coberturas inclinadas, com ou sem terraço, sendo 
obrigatória a adoção de coberturas inclinadas quando se trate de edifício inserido entre 
dois edifícios de uma das outras tipologias; 

 Nas coberturas inclinadas, a morfologia da cobertura deve respeitar o número mínimo 
de duas águas vertentes, assegurando uma vertente para a rua confinante, não 
podendo adotar um número de vertentes superior às necessárias para o desempenho 
sua função da cobertura; 
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 Quando o material utilizado nas coberturas inclinadas não for a telha cerâmica à cor 
natural, as coberturas não devem ficar à vista a partir do espaço público. 

 As regras atrás descritas não se aplicam às intervenções nas coberturas dos edifícios 
assinalados na planta de implantação com os seguintes números – 55, 56, 57, 73, 101, 
102, 103, 104, 105, 137, 146, 147, 184, 185, 186, 187, 188, 191 – em que a cobertura 
apenas pode ser inclinada e o material de revestimento deve ser a telha cerâmica à cor 
natural, podendo o Município aprovar a aplicação de outro material de revestimento 
sempre que considerar a solução enquadrável nas características dominantes do 
centro histórico. 

Aos novos edifícios aplicam-se as mesmas regras que aos edifícios do tipo 3. 

A utilização dos sótãos para habitação só pode ser admitida desde que seja assegurado um adequado 
isolamento térmico da cobertura e a existência de vãos que permitam a ventilação dos compartimentos 
e que garantam o ensombramento pelo exterior. 

Sendo nas coberturas dos edifícios que vulgarmente são instalados, em meio urbano, os painéis solares 
destinados ao aquecimento de águas domésticas, o Plano define um conjunto de regras que visam 
fomentar a sustentabilidade dos edifícios ao mesmo tempo que enquadram urbanisticamente a 
integração de elementos de reconhecido impacto arquitetónico. Assim, a instalação de painéis solares 
pode ocorrer nas seguintes situações: 

 em coberturas inclinadas desde que de forma complanar às águas dos telhados;  

 em coberturas planas que contenham platibandas ou outros elementos que impeçam a sua 
visualização a partir do espaço público. 

Nos edifícios de elevado interesse arquitetónico, não é admitida a instalação de painéis solares nas 
coberturas, podendo em alternativa ser utilizados para o efeito os logradouros das respetivas parcelas. 

Já no que respeita aos edifícios do tipo 2 e tipo 3, os painéis solares apenas podem ser instalados na 
vertente da cobertura virada para o interior do logradouro respetivo ee desde que não sejam visíveis a 
partir do espaço público. 

Em todo o caso, a instalação dos painéis não pode interferir nos elementos estruturais que suportam 
as coberturas e os reservatórios associados aos sistemas solares não podem ser instalados nas 
coberturas dos edifícios. 

Nas coberturas fica, ainda, interdita a instalação de elementos salientes para além dos que são 
legalmente exigidos para efeitos de ventilação.  

 

f) Demolições 

Tendo em conta as características da área de intervenção, a possibilidade de um edifício ser objeto de 
demolição está naturalmente associada ao valor do mesmo no quadro do centro histórico. Assim, e sem 
prejuízo das restantes disposições estabelecidas para a área do PP, consideram-se as seguintes regras 
gerais de demolição: 

 Tipo 1 - Edifícios com elevado interesse arquitetónico – É admitida a demolição parcial 
apenas nos casos de elevada degradação e impossibilidade de recuperação. 

 Tipo 2 - Edifícios com valor de conjunto – Admite-se a demolição de edifícios cujo estado de 
degradação signifique elevado risco para a segurança ou saúde públicas, nomeadamente os 
edifícios que ameacem ruína, e cuja recuperação não seja viável. 

 Tipo 3 - Edifícios correntes e de transição – Admite-se a demolição de edifícios necessários 
à execução do plano, designadamente para a construção de infraestruturas e equipamentos 
coletivos, encontrando-se assinalados na planta de implantação. Admite-se também a 
demolição de edifícios do tipo 3 com projeto de reconstrução aprovado. 
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São ainda admitidas obras de demolição de edifícios e anexos construídos ilegalmente e de partes dos 
edifícios com dissonâncias identificadas pelo Município. 

Para assegurar o cumprimento das normas de salvaguarda do património edificado previstas noutros 
artigos, exige-se que a instrução do pedido de licenciamento de obras de demolição associe à memória 
descritiva um levantamento fotográfico exaustivo de todas as partes do edifício, quer exteriores, quer 
interiores, e uma descrição dos elementos construtivos notáveis e de interesse patrimonial que a 
demolição prevê salvaguardar, com a respetiva localização nas peças desenhadas. 

Tendo em conta a idade da esmagadora maioria dos edifícios, considera-se pertinente salientar a 
necessidade de acautelar a estabilidade e a segurança dos edifícios adjacentes aos edifícios objeto de 
demolição, devendo as medidas que assegurem o cumprimento deste princípio ser custeadas pelo 
proprietário do edifício a demolir. Deste modo, prevê-se a possibilidade de o Município exigir a 
apresentação de um projeto de contenção periférica, sempre que considere que a intervenção coloca 
em risco as construções confinantes. Esta exigência enquadra-se no âmbito da instrução do pedido de 
licenciamento das obras de demolição. 

 

g) Vãos e composição das fachadas 

Para além da volumetria e das coberturas, a composição das fachadas e, sobretudo, as características 
dos vãos, assumem um papel de grande relevância na imagem urbana e na linguem arquitetónica 
tradicional da área de intervenção, sendo neste domínio que mais dissonâncias se encontram. 

Neste âmbito, o Plano defende a salvaguarda dos elementos construtivos mais característicos da área 
de estudo e importantes do ponto de vista patrimonial, embora acautelando a necessária flexibilidade a 
mudanças funcionais e a incrementos do conforto térmico e acústico dos edifícios. 

 

As regras afetam genericamente a temática da composição das fachadas e especificamente a temática 
dos vãos, abrangendo aspetos como materiais acessórios. Relativamente à composição das 
fachadas, a regulação é distinta em função da categoria em que os edifícios se inscrevem: 

 Tipo 1 - Edifícios com elevado interesse arquitetónico – preservação da dimensão e a 
organização dos vãos das fachadas existentes, sendo admitidas alterações que visem 
reposição das características primitivas ou o reforço da estrutura dos edifícios e da sua 
segurança sísmica;  

 Tipo 2 - Edifícios com valor de conjunto – preservação da dimensão e a organização dos 
vãos das fachadas existentes, sendo admitidas alterações que visem a reposição das 
características primitivas, o reforço da estrutura dos edifícios e da sua segurança sísmica ou a 
melhoria das condições de salubridade dos edifícios, desde que os novos vãos se enquadrem 
devidamente no alçado do conjunto; são, ainda, admitidas alterações da fachada e dos vãos ao 
nível do piso térreo, no contexto da sua adaptação a usos não habitacionais, dentro de certos 
limites;  

 Tipo 3 - Edifícios correntes e de transição – nas obras de reconstrução, a composição das 
fachadas confinantes com a via pública deve ter como referência os ritmos e as proporções 
dominantes no centro histórico, em especial, na rua e no quarteirão onde se inserem. 

 Em todos os casos, nas obras de reconstrução e de construção de novos edifícios, a 
composição das fachadas confinantes com a via pública deve ter como referência os ritmos e 
as proporções dominantes no centro histórico, em especial, na rua e no quarteirão onde se 
inserem. 

No que se refere aos vãos: 

 Tipo 1 - Edifícios com elevado interesse arquitetónico – salvaguarda das guarnições dos 
vãos dos edifícios, nomeadamente as cantarias de pedra e os gradeamentos e guardas de 
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ferro, que correspondem à construção primitiva e cujo estado de conservação seja compatível 
com a conservação; as guarnições que se encontrem degradadas e irrecuperáveis devem ser 
substituídas por elementos de idêntico material, forma, cor e textura; os gradeamentos e 
guardas são pintadores nas cores preta, cinza ou verde escuro; é proibida a pintura ou caiação 
de cantarias de pedra; é proibida a instalação de portadas e estores exteriores; devem ser 
mantidas as vidraças. 

 Tipo 2 - Edifícios com valor de conjunto – salvaguarda das guarnições dos vãos dos edifícios, 
nomeadamente as cantarias de pedra e os gradeamentos e guardas de ferro, que 
correspondem à construção primitiva e cujo estado de conservação seja compatível com a 
conservação; os gradeamentos e guardas são pintadores nas cores preta, cinza ou verde 
escuro; é proibida a pintura ou caiação de cantarias de pedra; admite-se a instalação de 
portadas exteriores e estores exteriores em determinadas condições; os aros e as portas podem 
ser em qualquer material, desde que sejam adotadas cores escuras. 

 Tipo 3 - Edifícios correntes e de transição – admite-se a instalação de portadas exteriores e 
estores exteriores em determinadas condições; os aros e as portas podem ser em qualquer 
material, desde que sejam adotadas cores escuras e não brilhantes. 

Em todos os casos: 

 admite-se a utilização de caixilharias de qualquer material desde que sejam adotadas cores 
escuras ou branco, sendo utilizada apenas uma cor por edifício, com exceção da cor dos aros 
que pode ser distinta da cor das caixilharias; 

 são proibidos novos balanços e varandas nas obras de reconstrução e de construção de novos 
edifícios confinantes com edifícios do tipo 1 e 2, admitindo-se a criação de varandins gradeados 
com balanço máximo de 0,40m; 

 não são permitidas entradas recuadas relativamente ao plano de fachada ou alpendres nas 
fachadas que confrontam com a via pública;é proibido o fecho de varandas e varandins 
existentes e a instalação de marquises;  

 é proibido pintar ou caiar cantarias de pedra; 

 é proibida a utilização de vidros espelhados, foscos ou martelados nos vãos. 

As opões relativas às cores assentam num conhecimento detalhado da construção tradicional do local, 
e respondem aos princípios da manutenção das características arquitetónicas globais do centro 
histórico e da minimização dos impactos na paisagem urbana. 

 

h) Revestimentos de fachada e elementos decorativos 

Neste domínio tal como nos anteriores, o Plano preocupa-se em salvaguardar as principais 
características construtivas, nomeadamente os revestimentos e elementos decorativos que 
caracterizam a arquitetura popular da área de intervenção tais como: platibandas, cimalhas, cornijas, 
duplo beirado, cantarias, azulejos, gradeamentos, ferragens, molduras, socos, cunhais de pedra, etc. 
Nas obras de reabilitação de imóveis destas categorias, devem procurar-se soluções decorativas 
análogas às preexistentes sempre que não for possível recuperá-las. 

Foi deliberada a opção de não impedir a utilização de determinados materiais, isto porque a criatividade 
do homem não limites, assim como não tem limites a inovação tecnológica. Para não colocar em risco 
a possibilidade de utilização de materiais que, enquadrando-se no existente, aumentam a viabilidade 
económica da reabilitação e melhoram o desempenho dos edifícios, optou-se por definir um 
revestimento preferencial e remeter para uma avaliação casuística a utilização de outros revestimentos. 

O revestimento mais comum na área de intervenção é o reboco pintado ou, em situações pontuais, 
caiado, sendo de assinalar algumas fachadas cobertas total ou parcialmente a materiais cerâmicos, 
pétreos ou em marmorite.  
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Os edifícios do tipo 1 e 2 deverão manter a tipologia dos seus revestimentos enquanto os de tipo 3 e os 
novos edifícios devem recorrer igualmente ao reboco pintado ou caiado, sendo que qualquer utilização 
de materiais cerâmicos deve estar sujeita a uma apreciação qualitativa por parte do Município, que 
avaliará o potencial de integração dos materiais propostos, ao nível da cor, brilho, localização no edifício 
e superfície (m2).  

Salienta-se também a importância de assegurar que, nos edifícios existentes, os rebocos a aplicar são 
química e fisicamente compatíveis com os sistemas construtivos e os materiais dos paramentos 
preexistentes. 

No que se refere às cores, um aspeto com muito impacto paisagístico, conforme se verifica na área de 
intervenção em alguns edifícios, são identificadas as cores que constituem o padrão de utilização local, 
dando-se liberdade de escolha quer para as fachadas quer para segmentos das mesmas. Contudo, são 
definidos alguns limites que se consideram pertinentes para assegurar alguma homogeneidade e a 
proteção de elementos notáveis preexistentes. 

Ao invés de se definir uma dimensão estrita para elementos como socos, cunhais e molduras de vãos, 
optou-se por remeter os novos edifícios para as dimensões e proporções harmoniosas que caracterizam 
os edifícios do tipo 1. 

Com efeito, relativamente a cores, acabamentos e texturas dos materiais, entende-se de mais 
especificações devem ser remetidas para regulamento municipal. Esta sugestão decorre do caráter 
dinâmico da utilização dos materiais, da evolução tecnológica, para além da necessidade de teste de 
algumas soluções. Esta constitui uma opção de regulamentar mais flexível porque qualquer alteração 
necessária é mais facilmente concretizada do que se tiver que ser alterado o Plano. 

 

i) Publicidade afixada nos edifícios 

A afixação de publicidade nos edifícios constitui um dos aspetos construtivos nos quais os planos de 
pormenor vulgarmente interferem, o que se justifica ainda mais quando se trata de um centro histórico. 
Contudo, esta matéria já se encontra, de certa forma, tratada no Regulamento Municipal de Ocupação 
do Espaço Público e Publicidade que é aplicável a todo o município, pelo que ao PP cabe apenas 
acrescentar algumas exigências de decorrem das especificidades da área de intervenção. 

Assim, assume-se como ponto de partida o normativo do referido regulamento que tem o seguinte 
conteúdo simplificado: 

 Não estão sujeitos a licenciamento intervenções como a instalação de toldos ou de suportes 
publicitários; 

 Nos edifícios com interesse arquitetónico ou paisagístico são admitidos suportes publicitários, 
desde que estes se circunscrevam à identificação da atividade exercida no edifício ou daquele 
que a exerce; 

 São admitidas chapas publicitárias (maior dimensão 0,60m, fixas no paramento da fachada) 
desde que apenas no 1º piso dos edifícios ou acima dele; 

 São admitidas placas nos pisos térreos dos edifícios (maior dimensão 1,5m) desde que não se 
sobreponha a gradeamentos ou zonas vazadas em varandas e não oculte elementos 
decorativos das fachadas, até ao máximo de uma placa por fração autónoma; 

 São admitidas tabuletas (perpendiculares à fachada) desde que a uma distância do solo igual 
ou superior a 2,6m, afastadas entre si 3m (quando existam várias) e com balanço máximo de 
1,5m em relação à fachada (exceto em ruas sem passeios em que o balanço máximo é de 
0,40m); 

 São admitidas letras soltas ou símbolos, desde que, atendendo à integridade estética dos 
edifícios, não ocultem elementos decorativos das fachadas e se limitem ao máximo de 0,5m de 
altura e 0,15 de espessura; 
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 São admitidos anúncios luminosos ou iluminados desde que o seu balanço não exceda os 2m 
e se distanciem do solo entre 2,6m (ou 2m caso o balanço não exceda 0,15m) e 4m. 

Face a estas opções, entende-se que o centro histórico carece que mais alguns cuidados em particular 
porque predominam as fachadas de dimensão reduzida e/ou que apresentam frequentemente 
elementos decorativos notáveis na composição das fachadas. Estes fatores determinam que os 
suportes publicitários terão um elevado impacto na imagem urbana local. Acresce que o facto de estas 
interceções estarem isentas de licenciamento reduz a capacidade de interferência por parte do 
Município nas opções tomadas pelos particulares.   

Neste contexto, são preconizadas as seguintes regras adicionais: 

 Apenas são admitidas chapas no 1º piso dos edifícios, não podendo estas ocultar elementos 
notáveis das fachadas ou os respetivos vãos; 

 Não são admitidas placas que ocupem área superior a 1m2 das respetivas fachadas, não 
podendo as mesmas ocupar total ou parcialmente os vãos existentes; 

 As placas não podem apresentar uma saliência superior a 0,15m; 

 Não são admitidas tabuletas com avanço superior a 0,6m; 

 Não são admitidos anúncios luminosos; 

 Os anúncios iluminados podem incluir a iluminação indireta de letras soltas e símbolos, 
admitindo-se apenas luz de cor branca; 

 Não são admitidos anúncios luminosos nem eletrónicos, com exceção dos que decorrem de 
exigências legais especificas. 

 

j) Empenas cegas 

Porque o que centro histórico apresenta algumas empenas cegas de correm do seu processo de 
consolidação e porque se entende que as mesmas podem contribuir para a valorização da paisagem 
urbana ao mesmo tempo que criam condições para financiamento da reabilitação, entendeu-se por bem 
criar um regime específico para a intervenção nas empenas cegas. 

Assim, as empenas cegas dos edifícios podem ser objeto de intervenções artísticas, afixação de 
mensagens ou de caráter informativo ou institucional. Cada intervenção está, obviamente, sujeita ao 
controlo prévio por parte do município, pelo que os interessados devem apresentar o respetivo projeto. 
Este deve conter a informação necessária que permita a apreciação pelos técnicos municipais, não 
apenas da sua qualidade estética e potencial de integração urbana, mas também da sua 
sustentabilidade. Neste contexto, será importante saber-se quanto tempo irá durar a instalação e o que 
será feito para a manter ou remover, de modo a evitar criar mais focos de degradação. Estes processos 
devem, portanto, garantir um compromisso por parte do interessado (por exemplo, uma caução).  

A aprovação pelo Município pode condicionar as intervenções ao cumprimento de determinados 
requisitos que visem a salvaguarda do imóvel intervencionado ou a valorização do centro histórico. Em 
caso algum as intervenções nas empenas podem contribuir para a degradação dos imóveis ou para 
agravar situações de risco. 

 

k) Toldos 

O Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade define regras gerais para a 
instalação de toldos nos edifícios do concelho, balizando a sua integração e dimensionamento. 
Contudo, entende-se que o centro histórico justifica uma maior limitação à dimensão dos toldos e uma 
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maior exigência relativamente à sua localização nas fachadas, para além de maior exigência em termos 
formais. Assim, são preconizadas as seguintes regras adicionais: 

 Apenas são admitidos toldos ao nível dos pisos térreos dos edifícios; 

 Os toldos são obrigatoriamente individualizados por vão e neles inseridos; 

 Os toldos devem ser constituídos por uma única água plana aberta nos topos laterais, podendo 
ser rematados por uma aba vertical com altura máxima de 0,2m; 

 A afixação de mensagens publicitárias está limitada à aba vertical referida; 

 Os toldos não podem ultrapassar o avanço de 1,5m em projeção horizontal sobre o passeio; 

 Os toldos não podem ser constituídos por materiais de efeito brilhante ou refletor, devendo 
adotar tons claros. 

 

l) Muros e vedações 

Embora a esmagadora maioria do edificado seja confrontante com a via pública, optou-se por integrar 
algumas regras relativas à altura de muros e vedações. Estas servem não só para os casos do limite 
frontal das parcelas, mas também para os muros entre parcelas. O conteúdo regulamentar é decalcado 
do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, na componente aplicável às áreas urbanas 
de génese ilegal, já que é a única que apresenta parâmetros para este tema. 

 

m) Outros elementos 

Sob esta designação reúne-se um conjunto de prescrições que abrangem instalações diversas muitas 
das quais se encontram reguladas ou condicionadas de alguma forma na legislação vigente. 

Neste âmbito, o plano condiciona a instalação de elementos que constituem, muitas vezes, 
dissonâncias porque apostos a construções antigas, ou seja, não fazendo parte do edifício primitivo. 
Desde que salvaguardado o cumprimento de requisitos legais, as intervenções futuras deverão evitar 
que antenas, aparelhos de ventilação ou de ar condicionado, condutas, tubos de queda ou cablagens, 
armários técnicos, etc., interfiram na leitura das fachadas ou coberturas. Nos novos edifícios, os 
elementos acima referidos são objeto de soluções arquitetónicas que impeçam ou minimizem a 
visualização através do espaço público. 

São, ainda, definidas orientações para a integração dos sistemas de exaustão/ventilação e de 
drenagem de águas pluviais nos edifícios do tipo 1 e 2 que visam a redução do seu impacto na imagem 
arquitetónica dos mesmos. Por outro lado, são remetidas para as fachadas de tardoz elementos como 
estendais de roupa e condutas diversas que não possam ser inseridas nas paredes. 

 

n) Estacionamento 

A área de intervenção apresenta óbvios défices de estacionamento que decorrem da sua génese e 
morfologia urbana. O plano define várias medidas ao nível do espaço público que visam a regularização 
do estacionamento e, por outro lado, o aumento da oferta do número de lugares de estacionamento 
público, tendo em conta a necessidade de aumentar a vitalidade do centro histórico. 

O aumento de estacionamento público é justificado, também, pela falta de estacionamento privativo no 
interior das parcelas e pelo reconhecimento da inviabilidade de alteração dessa característica no 
horizonte do plano para a esmagadora maioria das parcelas, tendo em conta a sua dimensão, 
configuração e reduzida probabilidade de reconstrução dos edifícios. 
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Os parâmetros de dimensionamento que têm vindo a ser aplicados têm como referência a portaria do 
que regula os parâmetros urbanísticos ao nível dos loteamentos. O PDM assume uma grelha de 
parâmetros semelhante à referida portaria, ou seja, exigindo lugares de estacionamento em função da 
tipologia habitacional ou da área de construção, para qualquer função, sendo mais exigente do que 
aquela. No entanto, é admitida a possibilidade de existirem regras diferentes para determinadas áreas 
do território municipal, situação que claramente se ajusta ao perfil centro histórico, fazendo todo o 
sentido que a elaboração de um instrumento de gestão territorial específico enquadre regras diferentes 
e mais adequadas ao local. 

Assim, parte-se do princípio de que todas as operações urbanísticas que ocorram na área de 
intervenção em espaços edificados de usos mistos estão isentas da aplicação dos parâmetros acima 
referidos, salvaguardando as situações específicas que justifiquem este tipo de exigência. Deste modo, 
apenas pode ser exigida a integração de estacionamento quando se verifique cumulativamente as 
seguintes condições: 

 Em obras de construção e reconstrução; 

 Em parcelas com, pelo menos, uma frente de rua igual ou superior a 10m; 

 Quando as caves e/ou logradouros permitam a integração de, pelo menos, 2 lugares de 
estacionamento no caso de habitação unifamiliar ou de 1 lugar por fogo no caso da habitação 
coletiva; 

 Quando o vão de acesso à cave ou ao logradouro seja compatível com as regras de composição 
das fachadas e elementos de salvaguardar nos termos previstos no regulamento. 

 

o) Logradouros e anexos 

Os logradouros existentes na área do plano assumem dimensões muito diversas, registando-se uma 
tendência de ocupação e impermeabilização ou cobertura integral destes espaços nas parcelas com 
edifícios mais antigos. O plano pretende contribuir para desincentivar a cobertura destes espaços, 
contribuindo para o desafogo e salubridade das estruturas construídas, embora reconhecendo a 
importância destes espaços enquanto complemento dos compartimentos dos edifícios. 

Deste modo são definidos referenciais para a impermeabilização dos logradouros e para a dimensão 
de anexos (seguindo os parâmetros do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização de 
Odivelas). No que respeita à impermeabilização e, apesar deste parâmetro ser de difícil controle por 
parte da autarquia, defende-se a limitação da permeabilização do solo a 50% do logradouro (para esta 
área deve ser contabilizada a área do anexo). Esta regra não será aplicável quando existam ou se 
preveja a construção de caves. 

A dimensão dos anexos é limitada por critérios de implantação e altura. Os anexos não podem exceder 
20% da área de implantação da construção principal e em momento algum podem apresentar área 
coberta superior a 30m2. Os anexos estão limitados a 1 piso e a uma altura máxima de 2,4m. 

A localização dos anexos também é objeto de regulação, privilegiando-se o seu posicionamento na 
traseira da parcela junto das edificações existentes, ou seja, em continuidade com as fachadas lateral 
e tardoz dos edifícios. Quando a construção de anexos for posterior à da edificação principal, o respetivo 
projeto deve apresentar alçados e planta do conjunto de forma a esclarecer a relação formal e funcional 
entre as duas construções. 

Por outro lado, entende-se que as áreas pavimentadas e impermeáveis dos logradouros se devem 
também localizar junto das edificações funcionando como proteção das mesmas relativamente a 
infiltrações. 
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3.2. ESPAÇOS DE EQUIPAMENTOS 

Constitui âmbito dos planos de pormenor a definição dos critérios de dimensionamento dos 
equipamentos de utilização coletiva e a respetiva localização. A área de intervenção concentra um 
número significativo de equipamentos coletivos que servem a cidade e o concelho, pelo que se 
considera que esta não carece de mais equipamentos. Para além da oferta existente, importa ter em 
conta que a mesma se encontra inserida numa área urbana de grande dimensão onde a oferta de 
equipamentos é satisfatoriamente assegurada, não apresentando o centro histórico condições para 
aumentar essa oferta. 

Assim, as áreas que o plano afeta a grandes equipamentos coletivos são, basicamente, as áreas 
existentes com esta função, sendo que não foram consideradas nesta categoria os equipamentos 
coletivos integrados nos quarteirões urbanos, mas tão só aqueles que correspondem a edifícios 
isolados. 

Neste contexto, constituem espaços de equipamentos as áreas das parcelas afetas ao Centro de 
Exposições de Odivelas, à Biblioteca Municipal D. Dinis, aos Paços do Concelho e à Casa da 
Juventude. 

No que toca ao seu regime de uso e transformação, entende-se a manutenção das funções coletivas 
existentes é prioritária, devendo qualquer alteração funcional ser no sentido de manter uma utilização 
coletiva daquele património edificado.  

Uma vez que estes edifícios foram abrangidos pela classificação patrimonial que orienta a intervenção 
na globalidade da massa edificada, assume-se que as regras definidas para a categoria “espaços 
edificados de usos mistos” também se lhes aplica.  

 

3.3.  ESPAÇOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

Esta categoria corresponde à parte do recinto do Mosteiro de S. Dinis e do antigo Instituto de Odivelas 
que se encontra em solo rústico, e que apresenta um carácter predominantemente rural. A necessidade 
de a destacar das restantes categorias decorre do facto de não se encaixar propriamente em nenhuma 
delas: não se trata de um espaço público na aceção correta da palavra, porque é um recinto fechado e 
poderá continuar a sê-lo; não se trata de um espaço eminentemente edificado; nem se pode considerar 
apenas um espaço destinado a equipamentos (os outros equipamentos são-no na totalidade e o 
conjunto de edifícios sob tutela do Ministério da Defesa tem, na atualidade, um destino incerto. 

Neste contexto, constitui opção do plano a prossecução dos seguintes objetivos: 

 A valorização dos espaços exteriores e sua adaptação a novas funções, nomeadamente com 
intervenção a nível dos acessos (entradas) e reorganização dos estacionamentos; 

 A reconversão funcional e diversidade funcional que correspondem às opções do PDM e que 
melhor se adequam à grande dimensão das áreas de construção existentes. 

Assim, o regime de uso e transformação deste espaço admite a instalação de funções diversas, dentro 
das opções admitidas pelo PDM em vigor, nomeadamente: 

 Espaços e equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes de utilização coletiva ou 
outras funções às quais se reconheça especial relevância estratégica;  

 Equipamentos técnicos, nos termos do PDM, desde que se garanta a inserção urbanística e 
paisagística na envolvente. 

 Atividades agrícolas; 



PROPOSTA DE PLANO  

 

 36 

 Outras funções às quais se reconheça especial relevância estratégica e que se enquadrem 
nos usos dominantes e compatíveis previstos no PDM de Odivelas. 

A intervenção nos espaços não edificados inseridos nesta categoria deve garantir a manutenção de 
altos níveis de permeabilidade do solo por forma a não agravar o risco de inundação existente na Ribeira 
de Odivelas, a jusante desta área. 

Em termos de edificabilidade, admitem-se todo o tipo de obras desde que sejam respeitados os 
seguintes parâmetros do PDM, tendo em consideração que a área em causa tem cerca de 5ha: 

 Área mínima da parcela: 10.000m2; 

 Altura máxima: 7m ou dois pisos; 

 Área de construção ou utilização máxima 800m2/ha. 

 As obras nos edifícios existentes estão sujeitas às normas definidas para os edifícios correntes 
e de transição – tipo 3 – em tudo o que lhes for aplicável. 
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4. CONFORMIDADE COM OS IGT EM VIGOR 

4.1. PROTAML 

Tendo por base as normas do PROTAML referidas no capitulo 2.2.1 do relatório de Caracterização e 
Diagnóstico Estratégico do PPCHO, considera-se que os objetivos e as opções tomadas no presente 
plano estão de acordo com a estratégia metropolitana de desenvolvimento territorial, na medida em 
que: 

 Assegura a qualificação, reabilitação e a revitalização deste território; 
 Concretiza a rede ecológica municipal que, por sua vez, cumpre os objetivos e as propostas da 

estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental, ao garantir a salvaguarda de uma 
das suas áreas vitais. 

 

4.2. PDM DE ODIVELAS 

O PPCHO foi desenvolvido tendo por referência o PDM de Odivelas, nas suas várias versões, uma vez 
que foi elaborado enquanto este estava em revisão. O capítulo 2.2.2 do relatório de Caracterização e 
Diagnóstico Estratégico do PPCHO expressa as normas e opções do PDM que orientaram a formulação 
das opções do plano.  

O PPCHO encontra-se, assim, em conformidade com o PDM, exceto em dois aspetos que se 
consideram desajustados à realidade do centro histórico – parâmetros de estacionamento e uso 
industrial.  

Com efeito, entende-se que o PPCHO desenvolve e detalha as opções do PDM, tal como é suposto, 
quer a nível da intensidade do aproveitamento urbanístico, quer a nível dos usos e funções do espaço, 
quer ainda a nível do desenho urbano. 

A nível da intensidade do aproveitamento urbanístico, e tendo por referência a síntese apresentada no 
relatório de Caracterização e Diagnóstico Estratégico, o PPCHO toma as seguintes opções: 

 Replica os parâmetros que o PDM define para os Espaços de Equipamentos e Outras 
Estruturas, o que se aplica aos Outros Espaços de Interesse Coletivo definidos no PPCHO; 

 Desenvolve o normativo e as opções que vão orientar as futuras operações urbanísticas dentro 
do espirito da integração morfo-tipológica que está subjacente à categoria Espaço Urbanizado 
Consolidado Central de Nível 1, sempre que não estejam em causa operações de loteamento, 
o que se aplica a todos os edifícios inseridos na categoria Espaços Edificados de Usos Mistos 
definidos no PPCHO; 

 Para a zona inserida em Espaço Urbanizado Consolidado Verde do PDM, o PPCHO não prevê 
qualquer edificação nova apesar de o PDM o admitir; 

 No espaço público adjacente à Av. de Porto Pinheiro, que abrange duas categorias do PDM 
(Espaços de Equipamentos e Outras Estruturas e Espaço Urbanizado de Uso Especial – 
Equipamentos) onde se admite a construção de edifícios de apoio ao recreio e lazer, o PPCHO 
não prevê qualquer edificação. 

Relativamente aos parâmetros de estacionamento que o PDM refere no seu artigo 16º, considera-se 
que a sua imposição às operações urbanísticas a realizar no centro histórico é desajustada e 
inexequível, atenta a sua morfologia urbana e a tipologia de operações passiveis de se realizar 
(alterações, ampliações e reconstruções). Assim, assume-se a desconformidade com o PDM quanto à 
aplicação das normas afetas ao estacionamento, prevendo-se normas alternativas, sendo esta 
possibilidade admitida pelo próprio PDM para determinadas áreas do território municipal, situação que 
claramente se ajusta ao perfil centro histórico, fazendo todo o sentido que a elaboração de um 
instrumento de gestão territorial específico enquadre regras diferentes e mais adequadas ao local. 
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Esta proposta resulta da ponderação das características do edificado existente, designadamente a 
exiguidade das parcelas, que obriga a escavação em maior profundidade e consequentes riscos para 
o património arqueológico e aumento substancial dos custos da obra, considerando-se que se encontra 
suficientemente compensada pelas opções do plano em termos de oferta de lugares de estacionamento 
ao longo da via pública e na criação de parques de estacionamento público.  

Em termos funcionais, o PPCHO toma as seguintes opções: 

 Detalha as funções admitidas no PDM para os Espaços de Equipamentos e Outras 
Estruturas, o que se aplica aos Outros Espaços de Interesse Coletivo definidos no PPCHO, 
excluindo nomeadamente a função habitacional; 

 Cumpre e desenvolve os usos considerados dominantes e compatíveis pelo PDM nos edifícios 
inseridos em Espaço Urbanizado Consolidado Central de Nível 1, o que se aplica à categoria 
Espaços Edificados de Usos Mistos definidos no PPCHO, definindo maiores restrições aos usos 
que são considerados compatíveis, mas condicionados, pelo PDM (armazéns e oficinas); 

 Exceciona da aplicação do PDM as restrições relativas ao uso “indústria transformadora” 
referidas no anexo IV do PDM, prevendo um regime alternativo para este uso que as admite 
em algumas circunstâncias, por forma a permitir a manutenção de algumas atividades 
económicas relevantes instaladas e a atração de novas, garantindo a compatibilidade com o 
uso dominante bem como a salvaguarda da saúde pública, a segurança de pessoas e bens e 
a qualidade do ambiente, conforme previsto no Sistema de Indústria Responsável (SIR). 

O PPCHO está, ainda, devidamente articulado e compatibilizado com os objetivos associados aos 
regimes especiais complementares e à UOPG n.º9. 

Relativamente às condicionantes, o PPCHO assume as servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública representadas na planta de condicionantes do PDM de Odivelas, sendo as suas 
opções compatíveis com as mesmas. 

No caso particular da REN, o regime de uso e transformação do solo dos espaços abrangidos pelas 
categorias da REN é considerado compatível com a proposta de consolidação de um conjunto de hortas 
existentes, adaptando-as ao conceito de hortas urbanas, desde que sejam cumpridas diversas regras, 
nomeadamente: não se destrua o coberto vegetal, não sejam feitas escavações nem aterros, se adote 
uma rede de rega superficial, se adotem materiais adequados para a vedação dos talhões como prumos 
de madeira e rede ovelheira, se adotem materiais permeáveis no caminho pedonal e não seja instalada 
iluminação pública convencional. 

.  
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Plano de Pormenor do Centro Histórico de Odivelas 

PARECER TÉCNICO | Ponderação da Necessidade de Avaliação Ambiental Estratégica 

 

1. Objetivos 

O presente documento concretiza um parecer técnico sobre a necessidade de desenvolvimento do 
processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Pormenor do Centro Histórico de 
Odivelas (adiante designado por PPCHO). 

 

2. Enquadramento Legal 

A avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente é estabelecida pelo Decreto-
Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que transpõe para a ordem jurídica nacional as orientações 
estabelecidas na Diretiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho (“Diretiva 
de Avaliação Ambiental Estratégica”) bem como na Diretiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Maio, relativa à participação do público na elaboração de certos planos e programas 
relativos ao ambiente, na sequência da Convenção de Aarhus, de 25 de Junho de 1998. 

De acordo com o disposto no Artigo 3.º do decreto supracitado, a avaliação ambiental é aplicável a 
todos os planos ou programas, nomeadamente: 

a) Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, 
transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento 
urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação 
de projectos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua 
actual redacção; 

b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional 
de sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa 
zona de protecção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos 
termos do Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe foi conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam 
enquadramento para a futura aprovação de projectos e que sejam qualificados como 
susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente. 

No âmbito específico dos instrumentos de gestão territorial, ao qual se aplica ao presente caso, o regime 
jurídico da avaliação ambiental de planos e programas a ter em consideração decorre da articulação do 
referido Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, n.º 316/2007, de 19 de 
Setembro e Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.  

Este conjunto normativo define o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos 
instrumentos de gestão territorial, sendo que, os planos de urbanização e os planos de pormenor só 
são objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos 
significativos no ambiente ou nos casos em que constituam o enquadramento para a aprovação de 
projetos sujeitos a avaliação de impacto ambiental ou a avaliação de incidências ambientais. Acresce 
ainda referir que esta ponderação compete à câmara municipal, de acordo com os critérios 
estabelecidos no anexo ao Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 
58/2011, de 4 de maio, podendo ser precedida de consulta às entidades às quais, em virtude das suas 
responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 
aplicação do plano. 

É para esta ponderação que o presente parecer técnico pretende contribuir. 
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3. Ponderação da Necessidade de AAE do PPCHO 

A elaboração do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Odivelas (PPCHO) foi determinada em 
2010, através do Aviso n.º 6883/2010, no qual era referido que o Plano seria acompanhado por um 
Relatório Ambiental sempre que seja necessário proceder à avaliação nos termos do n.º 5 e do n.º6, do 
artigo 74.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 
316/2007, de 16 de setembro, através do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, no qual se 
identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da 
aplicação do Plano e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de 
aplicação territorial específicos. 

Neste sentido, e tendo em conta a área e natureza de intervenção do plano, a Câmara Municipal de 
Odivelas (CMO) elaborou um parecer com a justificação da não necessidade do PPCHO ser sujeito a 
uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), ficando assim isenta de apresentar o Relatório Ambiental. 
Neste documento foi demonstrado que o PPCHO não apresenta problemas ambientais pertinentes ou 
efeitos de natureza transfronteiriça, riscos para a saúde humana e áreas com estatuto protegido 
nacional, comunitário ou internacional. 

Em 2012 a elaboração do PPCHO foi adjudicada a uma equipa externa e desenvolvido até ao ano 
seguinte. Contudo, o processo foi interrompido durante 3 anos e retomado no ano corrente, já com um 
novo enquadramento legal (Decreto-Lei 80/2015). Após reunião de acompanhamento, e tendo em 
consideração o período decorrido, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo (CCDR LVT) reforçou a necessidade de a CMO ponderar a decisão de não sujeição do 
plano a uma AAE, nos termos dos critérios estabelecidos no Regime Jurídico da Avaliação Ambiental e 
Participação Pública (RJAAPP). Após ponderação da sugestão da CCDR LVT, a CMO apresenta o 
presente parecer, com o objetivo de reforçar a fundamentação anteriormente exposta para a não 
sujeição a AAE. 

A ponderação da necessidade de AAE no caso do PPCHO decorre, para além do enquadramento legal 
específico para esta tipologia de plano, da análise e identificação preliminar das especificidades da sua 
área de intervenção. Neste âmbito foram analisados os elementos de fundamentação para a elaboração 
do plano e de suporte técnico, nomeadamente, as plantas de enquadramento, de condicionantes, de 
implantação, o regulamento e o relatório, bem como efetuados reconhecimentos de campo para analisar 
os atuais usos e características da área territorial sobre a qual o Plano incidirá e avaliar eventuais efeitos 
que dele poderão advir. 

 

3.1. Enquadramento Territorial e Objetivos Estratégicos do PPCHO 

A área de intervenção do plano, localizada na freguesia e concelho de Odivelas, constitui o coração 
deste concelho e é profundamente urbanizado, integrado na Área Metropolitana de Lisboa.  

Com aproximadamente 20ha, esta área abrange o núcleo-génese da cidade de Odivelas, que inclui o 
recinto do antigo Mosteiro de S. Dinis, hoje ocupado pelo Instituto de Odivelas, assim como as margens 
de um troço natural da Ribeira de Odivelas e ainda um espaço público de dimensão relevante na escala 
da cidade designada por Quinta da Memória/Jardins da Música, onde se situam os Paços do Concelho 
e o Centro Municipal de Exposições (Figura 1). 

O centro histórico de Odivelas, embora tenha uma expressão muito reduzida na área total da cidade, 
quer em termos de dimensão, quer em termos populacionais, constitui um espaço de extrema 
importância na identidade do município. Tal concretiza-se pelo seu caráter simbólico na memória do 
território e pela convergência de património classificado ou com valor cultural e arquitetónico, assumindo 
ainda uma posição central do espaço urbano motivada pela concentração de equipamentos coletivos 
de iniciativa pública. 

Contudo, como é característico da generalidade dos núcleos antigos, a área de intervenção tem vindo 
a perder atratividade enquanto espaço de fixação de população e de atividades, não obstante o 
investimento de que tem sido objeto por parte do Município, sobretudo, ao nível dos equipamentos 
coletivos. 

Figura 1 | Enquadramento territorial e área de intervenção (AI) do PPCHO 
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Os objetivos gerais determinados pelo PPCHO para a área de intervenção são os seguintes: 

a) Reabilitação e requalificação da área urbana, mantendo a sua escala e morfologia; 

b) Salvaguarda e valorização do património cultural; 

c) Melhoria das relações entre o centro histórico, a Ribeira de Odivelas e a cidade; 

d) Valorização da imagem urbana e melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade. 

Os objetivos gerais são traduzidos e concretizados através dos seguintes objetivos específicos, os 
quais envolvem opções concretas e setoriais do PP: 
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1. Promover a salvaguarda e a reabilitação dos edifícios através de medidas de intervenção 
e regras que, de uma forma clara e objetiva, orientem as ações de construção, reconstrução, 
alteração, ampliação, reabilitação, conservação e demolição, assim como de afixação 
elementos nas fachadas, tanto dos edifícios com valor arquitetónico como dos restantes; 

2. Qualificar o Largo D. Dinis, o principal espaço público do centro histórico, cuja reestruturação 
deve ser orientada para a dignificação e valorização do monumento, recuperação da função de 
“largo” e incremento da relação com a envolvente edificada e promoção da vivência coletiva 
daquele espaço:  

3. Valorizar e qualificar as vertentes e margens da Ribeira de Odivelas, promovendo a sua 
utilização por parte dos habitantes da cidade, dotando-as de condições para serem usufruídas 
enquanto espaço natural de enquadramento do centro histórico e salvaguardando a sua 
vocação agrícola; 

4. Reestruturar o quadro das acessibilidades, privilegiando a circulação pedonal quer no seio 
da área de intervenção, quer na relação com a envolvente, num quadro de mobilidade inclusiva; 

5. Assegurar a capacidade de estacionamento automóvel de apoio aos residentes e visitantes 
do centro histórico, encontrando uma alternativa eficaz ao atual parque do Largo D. Dinis; 

6. Qualificar as infraestruturas urbanas, designadamente a iluminação pública, 
telecomunicações, redes de saneamento e resíduos sólidos urbanos e redes de gás, bem 
como, do mobiliário urbano cuja imagem deve ser uniformizada; 

7. Contribuir para a revitalização do tecido económico, nomeadamente através de medidas 
de visem a manutenção e qualificação dos estabelecimentos comerciais existentes e a 
instalação de novas unidades que se destinem a servir a população local ou que estimulem a 
novas dinâmicas de visitação e fortaleçam a identidade do núcleo; 

8. Contribuir para a dinamização dos valores culturais que fazem parte da identidade do 
centro histórico, nomeadamente no domínio da arte/artesanato, gastronomia e música; 

9. Facilitar a gestão urbanística, assegurando a articulação com os regulamentos e posturas 
municipais relativas à edificação e ao espaço público. 

 

3.2. Identificação das Condicionantes presentes na AI do PPCHO 

Numa primeira abordagem verifica-se que a área de intervenção (AI) não conflitua com sítios da lista 
nacional de sítios, sítios de interesse comunitário, zonas especiais de conservação zonas de proteção 
especial (casos que ficariam legalmente sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos 
do Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-
Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro). Contudo, verifica-se a existência de estruturas naturais ecológicas, 
designadamente, recursos naturais e zonas de risco decorrentes das condições naturais da AI, assim 
como a existência de recursos agrícolas e florestais. Foi, então, analisada a significância e o potencial 
de pressão da proposta do PPCHO sobre as mesmas. 

Assim, para efeito da análise das condicionantes em vigor na área de intervenção, foram consideradas 
as assinaladas no PDM1. As servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área de 
intervenção são as seguintes: 

 Recursos hídricos – Domínio público hídrico – correspondente às margens da Ribeira de 
Odivelas; 

 

1 Na sua versão final de 2015. 
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Figura 2 e Figura 3 | Ribeira de Odivelas na AI do PPCHO 

 Recursos agrícolas e florestais - Reserva Agrícola Nacional – parte da margem esquerda da 
Ribeira de Odivelas, integrada no recinto do Instituto de Odivelas; 

   

Figura 4 e Figura 5 | Recursos agrícolas e florestais localizados no recinto do Instituto de Odivelas 

 

   

Figura 6 e Figura 7 | Recursos agrícolas nas margens da Ribeira de Odivelas, no limite Sudoeste do PPCHO 

 Recursos ecológicos - Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água, zonas 
declivosas (escarpas e outras áreas de elevada suscetibilidade geológica e áreas com risco de 
erosão); 

   

Figura 8 e Figura 9 | Reserva Ecológica Nacional da AI do PPCHO 
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 Fitomonumento - árvore classificada de interesse público uma Phytolacca dioica L., 
vulgarmente conhecida por bela-sombra, implantada na cerca do Instituto de Odivelas - 
Ministério da Defesa Nacional (pertencente ao mesmo); 

 Património edificado - Imóveis classificados: Monumento Nacional (Mosteiro de Odivelas, 
compreendendo os túmulos de D. Dinis e de sua filha; Memorial de Odivelas); Imóveis de 
Interesse Público (Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, Matriz de Odivelas) e Imóveis em Vias 
de Classificação (Biblioteca Municipal D. Dinis – inclui Capela de Nª Sr.ª do Monte Carmo); 
Zona especial de proteção (ZEP) conjunta do Mosteiro de Odivelas, Memorial de Odivelas e 
Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, Matriz de Odivelas); 

   

Figura 10 e Figura 11 | Mosteiro de Odivelas e Biblioteca Municipal D. Dinis 

 Defesa Nacional (instalações militares) – Instituto de Odivelas; 

 Infraestruturas - Abastecimento de água; Drenagem de águas residuais (Emissários e 
intercetores: Subsistema Frielas – Caneças/Odivelas); Rede Elétrica – Alta tensão, Rede 
Rodoviária Nacional (EN250-2); Estradas e caminhos municipais (não cartografadas); 

Resumindo, qualquer intervenção na área do plano de pormenor encontra-se fortemente condicionada, 
sobretudo por restrições que decorrem dos regimes de proteção do património edificado em presença, 
nomeadamente os imóveis classificados e a respetiva zona de proteção, devendo os projetos, obras e 
intervenções obedecer a uma regulamentação específica, bem como ser sujeitos a parecer favorável 
vinculativo da DGPC (Figura 12). 
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Figura 12 | Condicionantes existentes na AI do PPCHO 

  

 

3.3. Identificação e avaliação do modelo de ordenamento proposto no PPCHO 

No que concerne à classificação do solo, não se verificam alterações significativas à situação existente 
e ao previsto no PDM.  

Neste sentido, os objetivos do PPCHO serão concretizados através da requalificação da área de 
intervenção e da criação de dois tipos de áreas, além do edificado e património já existente: as áreas 
de circulação viária e pedonal e os espaços verdes de recreio e enquadramento (Figura 13). 
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Figura 13 | Principais intervenções previstas no PPCHO 

 

Estas intervenções não terão efeitos negativos sobre os valores e recursos já existentes, considerando-
se, inclusivamente, que irão promover a sua valorização e proteção através das áreas verdes de 
proteção e enquadramento que abrangem toda a área de Reserva Ecológica Nacional (REN) bem como 
os alinhamentos arbóreos, as hortas urbanas e as áreas verdes de recreio. Salienta-se ainda que a 
área de Reserva Agrícola Nacional (RAN) atual mantém a situação existente, sendo que a maior parte 
localiza-se na área sob jurisdição do Ministério da Defesa Nacional (Figura14).  
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Figura 14 | Principais intervenções previstas no PPCHO e condicionantes afetadas 

 

Além disso, também a área de estacionamento prevista na vertente Sudoeste da AI do PPCHO 
corresponde a uma área já existente, pelo que as intervenções do Plano terão um efeito positivo com a 
sua requalificação. 

                

Figura 15 e Figura 16 | Área de estacionamento pré-existente no quadrante Sudoeste da AI do PPCHO 
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Em relação às áreas verdes de recreio, as ações do PPCHO incidem sobre uma área já intervencionada 
em 2009 (Figura 17 e Figura 18). 

                

Figura 17 e Figura 18 | Área ajardinada existente no quadrante Sudeste da AI do PPCHO. 

Por último, a requalificação das margens da Ribeira de Odivelas e da área de REN que aí se identifica, 
constitui uma ação de melhoria da situação atual, em que, de forma natural e com infraestruturação 
mínima, contribuirá para a melhoria da paisagem, das condições naturais e da circulação pedonal. Além 
disso, terá um efeito positivo no controlo dos fenómenos de erosão com a limpeza e o tratamento 
paisagístico das margens. 

   
Figura 19, Figura 20 e Figura 21 | Percurso pedonal existente ao longo da margem da Ribeira de Odivelas,  

na AI do PPCHO. 

No Quadro 2 são analisadas em detalhe as principais intervenções do PPCHO e os seus potenciais 
efeitos sobre os valores e recursos naturais e património cultural identificados no subcapítulo das 
condicionantes presentes na AI. 

 

Quadro 2 | Afetação das condicionantes com a implementação do PPCHO 

Condicionantes 
Presentes 

Inclusão no Modelo de Ordenamento 

Potenciais Efeitos  

(positivos/negativos) Planta de 
Implantação 

Ações e principais 
intervenções previstas 

(Programa de Execução) 

Recursos hídricos 
– Domínio público 
hídrico  

Ribeira Ação 4: Recuperação e 
valorização das margens da 
Ribeira de Odivelas: 

- Valorização paisagística das 
margens da Ribeira de 
Odivelas e vertente a poente; 

- Limpeza das margens da 
Ribeira e tratamento 
paisagístico da encosta por 
forma a impedir ou controlar 
os fenómenos de erosão. 

- Criação de hortas urbanas 
no espaço afeto ao regime da 
RAN (incluindo 
infraestruturação mínima); 

Positivos: Gestão dos 
recursos e a sua 
preservação; Redução de 
locais de proliferação de 
vetores (mosquitos) 
resultante da regularização 
e limpeza da ribeira. 

Negativos: Não 
identificados. 

Recursos 
agrícolas e 
florestais - 
Reserva Agrícola 
Nacional  

0,3ha inseridos em 
Áreas verdes de 
proteção e 
enquadramento; 

1,88ha inseridos na 
área sob jurisdição do 

Positivos: Proteção dos 
recursos naturais; 

Gestão racional dos 
recursos e a sua 
preservação destacando a 
rede de acesso pedonal. 
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Condicionantes 
Presentes 

Inclusão no Modelo de Ordenamento 

Potenciais Efeitos  

(positivos/negativos) Planta de 
Implantação 

Ações e principais 
intervenções previstas 

(Programa de Execução) 

Ministério da Defesa 
Nacional, tal como na 
situação existente. 

- Regularização dos dois 
caminhos pedonais existentes 
e implementação do percurso 
pedestre “Rota do Pão” 
associado ao património 
cultural arquitetónico 
molinológico identificado no 
PDM; 

- Qualificação e arborização 
do parque de estacionamento 
adjacente à Alameda do Porto 
Pinheiro. 

Negativos: Não 
identificados. 

Recursos 
ecológicos - 
Reserva 
Ecológica 
Nacional  

4,6ha inseridos em 
Áreas verdes de 
proteção e 
enquadramento; 

0,35ha inseridos em 
Hortas Urbanas; 

1,3ha inseridos em 
Ribeiras 

Positivos: Proteção dos 
recursos naturais; 

Melhoria do equilíbrio 
ecológico e dos habitats 
existentes, proporcionando 
o aumento da 
biodiversidade e qualidade 
ambiental da AI; 

Gestão racional dos 
recursos e a sua 
preservação destacando a 
rede de acesso pedonal , 
com benefícios para a 
qualidade de vida e, 
potencialmente, saúde da 
população. 

 

Negativos: Não 
identificados. 

Património 
edificado  

Mantém situação 
atual. 

Ação 1: Qualificação do 
Largo D. Dinis:   

- Requalificação da atual área 
ajardinada equacionado a 
localização da fonte e do 
coreto, mas mantendo as 
árvores; 

- Manutenção da estátua da 
rainha Santa Isabel no Largo, 
podendo ser relocalizada; 

- Ponderação do tratamento 
da empena em frente à 
Faruque e a iluminação 
noturna do Mosteiro. 

Positivos: Recuperação e 
valorização do património 
edificado existente e 
promoção do património 
cultural. 

Negativos: Não 
identificados. 

Defesa Nacional 
(instalações 
militares) – 
Instituto de 
Odivelas 

Mantém situação 
atual. 

Mantém situação atual. 

Positivos: Valorização do 
património edificado 
existente e promoção do 
património cultural 

Negativos: Não 
identificados. 

 

A proposta do PPCHO salvaguarda os recursos ecológicos, agrícolas e florestais (Quadro 3), através 
dos objetivos gerais e específicos do Plano e das ações propostas para a AI, nomeadamente, a 
valorização paisagística das áreas de REN e a regularização de caminhos pedonais existentes, a 
manutenção da vocação agrícola na envolvente à Ribeira, considerada como forma de preservar a 
memória rural deste espaço. Além disso, os espaços verdes de recreio e a arborização ao longo das 
ruas da AI, inseridos no seio do espaço urbano, promovem a requalificação de espaços de usufruição 
pública e a melhoria da qualidade de vida da população bem como a melhoria da qualidade urbana e 
ambiental.  

A alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 58/2011, de 4 de maio, determina que o relatório ambiental deverá identificar, descrever e avaliar os 
eventuais efeitos significativos no ambiente, considerando questões como a biodiversidade, a 
população, a saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os fatores climáticos, os bens 
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materiais, o património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico, a paisagem e a 
inter-relação entre os fatores supracitados. Neste sentido, considera-se que o PPCHO poderá potenciar 
efeitos positivos sobre os referidos fatores (Quadro 3) e não são expetáveis efeitos significativos sobre 
os fatores ambientais (Quadro 4). 

 

 

Quadro 3 | Potenciais efeitos do PPCHO sobre os fatores ambientais 

Fatores 
Ambientais 
(Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de 
junho) 

Potenciais efeitos do PPCHO 

Biodiversidade, 
Fauna e Flora 

Contributo para a valorização dos sistemas naturais existentes (recursos agrícolas, 
florestais e ecológicos) tendo como principal objetivo permitir o desenvolvimento de 
atividades de recreio e lazer ao ar livre. As ações previstas assumem uma natureza 
integradora de proteção do meio ambiente, tendo em consideração que estão 
presentes áreas de RAN e REN, onde as intervenções são muito reduzidas. Por 
estas razões, enquanto Fator Ambiental, no âmbito do processo de execução do 
PP, este Fator Ambiental não assume relevância. 

População 

A execução do PPCHO tem como principal objetivo a qualificação, valorização e 
estruturação urbanística de uma área já consolidada. As questões do emprego não 
apresentam significância, uma vez que, se trata de um tecido existente em que a 
elaboração do PP procura garantir a continuidade das atividades económicas 
existentes. Contribuirá para a promoção da coesão social, para além de possibilitar 
dinâmicas sociais interessantes, as quais poderão ter expressão sobre a qualidade 
de vida e bem-estar da população. Por estas razões, enquanto Fator Ambiental, no 
âmbito do processo de execução do PP, este Fator Ambiental não assume 
relevância. 

Saúde Humana 

As questões de saúde não apresentam significância, no âmbito do conceito de 
“efeitos significativos” definido pelo DL n.º 232/2007. Não obstante importa deixar 
a nota que as intervenções previstas terão efeitos positivos a nível da mobilidade e 
vida ativa e redução da poluição do ar. 

Solo 

As ações decorrentes da elaboração do PPCHO incidem sobre processos de 
enquadramento urbanístico e de requalificação da estrutura da AI. Assim, não se 
preveem alterações significativas ao nível deste fator, mantendo-se a mesma 
morfologia e escala da área urbanizada. 

Bens Materiais 

Praticamente todo o solo que integra a área de estudo encontra-se urbanizado, 
sendo que as ações decorrentes da elaboração do PPCHO incidem sobre 
processos de enquadramento urbanístico e de requalificação da malha urbana 
existente. 

Água 
Não se preveem quaisquer efeitos significativos resultantes das ações planeadas 
na execução do PP sobre este fator. 

Atmosfera 
Nem a dimensão da área abrangida pelo PP, nem as características da área 
consolidada, bem como as intervenções previstas pelo PP assumem importância 
ou significado na afetação deste Fator Ambiental 

Fatores Climáticos 

Nem a dimensão da área abrangida pelo PP, nem as características da área 
consolidada, bem como as intervenções previstas pelo PP assumem importância 
ou significado na afetação deste Fator Ambiental, no âmbito do conceito de “efeitos 
significativos” definido pelo DL n.º 232/2007. Salvaguarda-se apenas a importância 
de boas práticas e aplicação de conceitos e medidas de adaptação às Alterações 
Climáticas nos projetos de reconstrução dos edifícios. 

Património Cultural 

Identificam-se potenciais efeitos positivos uma vez que um dos objetivos do Plano 
é a dinamização dos valores culturais que fazem parte da identidade do centro 
histórico, no domínio da arte/artesanato, gastronomia e música. Não obstante, o 
contributo em termos de significância e dimensão de intervenção não se assume 
como significativo na perspetiva de uma AAE. 

Paisagem São expetáveis potenciais efeitos positivos na melhoria da qualidade da paisagem, 
nomeadamente através da valorização das margens ribeirinhas e hortas urbanas, 
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Fatores 
Ambientais 
(Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de 
junho) 

Potenciais efeitos do PPCHO 

afetas respetivamente a áreas de RAN e REN. Não obstante, o contributo em 
termos de significância e dimensão de intervenção não se assume como 
significativo na perspetiva de uma AAE. 

 

 

 

 

 

Quadro 4 | Síntese dos potenciais efeitos dos Objetivos do PPCHO sobre os fatores ambientais 

Fatores Ambientais 
(Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 

de junho) 

Objetivos Específicos do PPCHO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Biodiversidade, Fauna e Flora n.a. n.a. + n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

População + + + + + + + + n.a. 

Saúde Humana n.a. n.a. + + n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Solo n.a. n.a. + n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Bens Materiais + + n.a. + + + + n.a. + 

Água n.a. n.a. + n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Atmosfera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fatores Climáticos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Património Cultural n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + n.a. 

Paisagem + + + + + + + + + 

Objetivos Específicos do PPCHO: 1 - Promover a salvaguarda e a reabilitação dos edifícios; 2 - Qualificar o Largo D. Dinis; 3 - 
Valorizar e qualificar as vertentes e margens da Ribeira de Odivelas; 4 - Reestruturar o quadro das acessibilidades; 5 - Assegurar 
a capacidade de estacionamento automóvel; 6 - Qualificar as infraestruturas urbanas; 7 - Contribuir para a revitalização do tecido 
económico; 8 - Contribuir para a dinamização dos valores culturais; 9 - Facilitar a gestão urbanística. 

Legenda:  

Avaliação 
de Efeitos2 
 

 n.a.    

Não aplicável 
Sem 

significância 
Significativo 

Muito 
Significativo 

 - +   

 Negativo Positivo   

Considerando os Fatores Ambientais referenciados na alínea e) do n.º1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei 
232/2007, de 15 de junho, constata-se, analisando e ponderando os Objetivos Estratégicos da proposta 

 

2 n.º 6 do Artigo 3.º do Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho 
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de execução do PPCHO, que não são expectáveis quaisquer efeitos significativos sobre a globalidade 
dos Fatores Ambientais apresentados no Quadro 4. 

Tendo por base o Anexo do Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho, (referido no n.º 6 do Artigo 3.º), que 
apresenta os critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente, no 
Quadro 5 é realizada a ponderação desses critérios no âmbito da elaboração do PPCHO.  

Quadro 5 | Ponderação dos critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente 

Critérios 
(n.º 1 do Anexo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de junho) 
Ponderação 

a) O grau em que o plano ou programa 
estabelece um quadro para os projetos e outras 
atividades no que respeita à localização, 
natureza, dimensão e condições de 
funcionamento ou pela afetação de recursos 

A área abrangida pelo PPCHO não é significativa, quer pela sua 
dimensão (cerca de 21ha), quer pelo facto de se tratar de uma área 
urbana consolidada (completamente integrada numa matriz urbana 
bastante consolidada), onde se pretende apenas proceder à sua 
qualificação sem alteração das suas condições de funcionamento ou 
afetação dos recursos existentes. 

b) O grau em que o plano ou programa 
influencia outros planos ou programas, 
incluindo os inseridos numa hierarquia; 

O PPCHO tem como âmbito espacial uma área urbana do Centro 
Histérico de Odivelas já consolidada, na qual se pretende requalificar 
e valorizar, não existindo qualquer alteração com efeitos noutros 
planos ou programas, tendo em consideração que se trata de um 
Plano de Pormenor, portanto, hierarquicamente inferior a outros 
planos ou programas. Cumulativamente, o PPCHO está em 
conformidade com os objetivos e recomendações da AAE do plano 
que lhe é hierarquicamente imediatamente superior – o Plano de 
Diretor Municipal – em particular no que respeita ao fator Solo. 

c) A pertinência do plano ou programa para a 
integração de considerações ambientais, em 
especial com vista a promover o 
desenvolvimento sustentável; 

A área de intervenção do PPCHO, tal como indicado anteriormente, 
é relativamente pequena (21ha) e concretiza os objetivos previstos 
no PDM Odivelas, pelo que as suas ações, em 
conjunto/complementadas com outras no âmbito do PDM, promovem 
o desenvolvimento sustentável, mas com uma pertinência apenas 
relativa à pequena escala e dimensão do próprio PP.  

d) Os problemas ambientais pertinentes para o 
plano ou programa; 

Não foram identificados problemas ambientais pertinentes na área 
abrangida pelo Plano 

e) A pertinência do plano ou programa para a 
implementação da legislação em matéria de 
ambiente. 

O PPCHO tem como objetivos a qualificação, estruturação e 
valorização da área existente confirmando-a e definindo uma 
estrutura e uma imagem mais qualificada, em consonância com a 
legislação que já se encontra implementada, através de planos de 
hierarquia superior, nomeadamente o PDM, considerando-se assim 
que o PP não se assume como pertinente na implementação de 
legislação em matéria de ambiente. 

 

No Quadro 6 ponderam-se as características dos efeitos e da área suscetível de ser afetada, 
considerando o conjunto de critérios definidos no n.º 2 do Anexo do Decreto-Lei 232/2007, de 15 de 
junho. 

Quadro 6 | Ponderação dos critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente 

Critérios 
(n.º 2 do Anexo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho) 

Efeitos 
expectáveis 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 
Efeitos positivos 

moderados. 

b) A natureza cumulativa dos efeitos; Reduzida 

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; Inexistente 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a 
acidentes; 

Inexistente 
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Critérios 
(n.º 2 do Anexo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho) 

Efeitos 
expectáveis 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e 
dimensão da população suscetível de ser afetada; 

Reduzida 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a:  

 i) Características naturais específicas ou património cultural;  
Efeitos positivos 

moderados 

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; Inexistente 

iii) Utilização intensiva do solo; Sem alteração 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 
comunitário ou internacional. 

Inexistente 

 

Tendo em consideração as características da área abrangida pela proposta de execução do PPCHO, a 
sua dimensão territorial e os objetivos estratégicos definidos, é possível constatar que não se verificam 
efeitos significativos sobre a área de intervenção resultantes da elaboração e implementação do PP, 
nem são expectáveis riscos quer para a saúde humana quer para a qualidade do ambiente e valores e 
recursos naturais presentes.  

 

4. Monitorização e Seguimento 

Não obstante considerar-se que o presente Relatório fundamenta a dispensa do procedimento de 
Avaliação Ambiental Estratégica nos termos e para os efeitos do disposto no n.1 do Artigo 3.º do 
Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho, como forma de demonstrar a preocupação da CMO pela 
salvaguarda das questões ambientais e garantir no terreno que o PP não implica nem produz efeitos 
significativos no ambiente, a CMO propõe-se, de forma voluntária, a monitorizar alguns indicadores ao 
longo da implementação e vigor do PP. Estes servirão para aferir a existência e tendência de potenciais 
efeitos ambientais resultantes da aplicação e execução do plano e como forma de demonstrar que o 
mesmo se mantém em conformidade com os resultados e conclusões do presente parecer. Os 
indicadores que se propõem advêm da análise dos documentos do Plano de Diretor Municipal de 
Odivelas, do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e do próprio PPCHO com o objetivo de 
compatibilizar e harmonizar os mesmos. 

Assim, apresenta-se no Quadro 6 um conjunto de indicadores para monitorização que permitirão aferir 
a existência de potenciais efeitos ambientais, que estão já articulados com os indicadores de 
monitorização do próprio PP e do PDM e avaliados pela Câmara Municipal de Odivelas. 

Quadro 6 | Indicadores de monitorização 

Designação do Indicador (unidades) Frequência 
Fonte de 

Informação 

Intervenções por tipologia em área afeta à 
estrutura ecológica municipal (m2; % da AI por 
tipologia) 

Anual CMO 

Taxa de cobertura vegetal controlada afeta à 
estrutura ecológica municipal (%)* 

Anual CMO 

Área de hortas urbanas criadas (m2)* Anual CMO 

Extensão de percursos pedonais e cicláveis 
(ml)** 

Anual CMO 

Extensão de leitos e linhas de água 
requalificados (ml)* 

Anual CMO 

Taxa de permeabilidade (%) Anual CMO 
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Designação do Indicador (unidades) Frequência 
Fonte de 

Informação 

Intervenções de reconstrução / reabilitação por 
tipologia de uso (ex: habitação, comércio 
serviços), resultantes da implementação do PP 
(n.º, %)* 

Anual CMO 

Novos estabelecimentos de comércio e 
serviços instalados na área de implementação 
do PP (n.º/ano)* 

Anual CMO 

Lugares de estacionamento resultantes da 
implementação do PP (n.º de lugares)* 

Bienal CMO 

Legenda:  
* Indicadores de monitorização e avaliação do PPCHO. 
** Deverá ser articulado com o indicador “Extensão de percursos cicláveis criados (ml)” previsto no Plano de monitorização e 
avaliação do PPCHO. 

 

 

 

5. Considerações Finais 

A análise realizada aos potenciais efeitos dos Objetivos Estratégicos do PPCHO sobre os Fatores 
Ambientais referenciados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei 232/2007 permite aferir que 
não são expectáveis quaisquer efeitos significativos sobre a globalidade dos fatores Ambientais 
considerados. 

A análise cruzada dos documentos que concretizam a atual proposta de Plano com os critérios de 
determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente (considerados no n.º1 e n.º2 do 
Anexo do Decreto-Lei n.º 232/2007) permite constatar que os mesmos não são suscetíveis de provocar 
efeitos significativos sobre a área abrangida. 

Face ao exposto, não se identificam situações de conflito do PPCHO com possíveis valores ambientais 
e/ou outras condicionantes presentes na respetiva área de intervenção. 

De igual modo, não ocorrerão alterações relativamente aos interesses já identificados e aprovados em 
sede de PDM nem incompatibilidades de qualquer tipo com os usos previstos pelo PPCHO no que se 
refere às áreas definidas para ocupação habitacional, de equipamentos e atividades económicas, 
contribuindo o mesmo essencialmente para a sua consolidação. 

Não obstante a importância da AAE em qualquer tipo de plano ou programa, a análise dos Termos de 
Referência do PPCHO, designadamente dos Objetivos, do enquadramento dos IGT e outros planos e 
programas e da Base Programática da solução urbanística, permitiu concluir que o PPCHO não 
desencadeará efeitos relevantes ou significativos sobre o ambiente (negativos ou positivos). 
Considerando-se, assim, que o presente parecer fundamenta a dispensa do procedimento de Avaliação 
Ambiental Estratégica nos termos e para os efeitos do disposto no n.º1 do Artigo 3.º do Decreto-Lei 
232/2007, de 15 de junho. 

Neste sentido, e perante as especificidades do instrumento de gestão territorial em causa, a Câmara 
Municipal de Odivelas solicita às entidades previstas no n.º 3 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, 
de 15 de junho, a emissão de parecer sobre a não sujeição do PPCHO ao processo de Avaliação 
Ambiental Estratégica.  

 

 

Odivelas, 20 de setembro de 2018. 
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ANEXO III – Ficha de dados estatísticos do Plano de Pormenor  
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FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DO PLANO DE PORMENOR  
DO CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 

N.º 5 da Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro 

Modelo n.º 3 

 
Designação 

 
Modalidade Específica - 
Plano de intervenção no espaço rural - 
Plano de pormenor de reabilitação urbana - 
Plano de pormenor de salvaguarda X 

 

Localização 
 

Região/Nut II 
 
Município  
 
Lugar    

 
 
Valores globais   
 
Área de intervenção do plano  
 

Área de intervenção do plano em solo urbanizado ……………………………  
 
Área de intervenção do plano em solo urbanizável ……………………………  
 
Área de intervenção do plano em solo urbano .…………………………………………………… 
 
Área de intervenção do plano em solo rústico.……………………………………………………….. 
 
Área de intervenção do plano (total) ….……………….……………………………………………………………….. 
 

 
Estrutura ecológica  
 

Área da Estrutura Ecológica Urbana ……………………………………………… 
 
Área da Estrutura Ecológica Municipal (em solo rústico) ………………………… 
 
Área da Estrutura Ecológica Municipal (total) …………………………………………………….. 
 

 
Espaços de utilização coletiva  
 

  
Área de equipamentos públicos de utilização coletiva 3……………………… 
 
Área de espaços verdes utilização coletiva 4 …………………………………… 
 
Área de espaços urbanos de utilização coletiva 5 ……………………………… 
 

 
 
 

 

3 Áreas correspondentes a: Biblioteca municipal, Paços do Concelho, Casa da Juventude e Centro de Exposições. 
4 Inclui áreas verdes de recreio, áreas verdes de proteção e enquadramento e hortas urbanas 
5 Inclui apenas as áreas verdes de recreio. 

PLANO DE PORMENOR DO CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 

LISBOA 

ODIVELAS 

ODIVELAS 

12,86 ha 

12,86 ha 

8,70 ha 

1,51 ha 

8,70 ha 

10,21 ha 

21,56 ha 

4.994,0 m² 

38.011,5 m² 

6.473,8 m² 

- 
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Infraestruturas urbanas 
 

Área de circulação viária e estacionamento marginal …………………………. 
 
Área de circulação pedonal ………………………………………………………… 
 
Área de infraestruturas de circulação (total) ……………………………………………………….. 

População 
 

População existente6 ……………………………………………………………….… 
 
População prevista 7…………………………………………………………….……. 
 
População (total) ………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

 

6 População residente de acordo com os dados da BGRI - Censo 2011 (INE) 

7 População prevista para os edifícios propostos, com base no número de fogos propostos (2,3 indivíduos por fogo) 

8 O Plano não fixa a tipologia de habitação. 

9 O Plano opta por não fixar os usos dos edifícios existentes ou propostos, definindo como espaços edificados de usos mistos que aqui se inclui 
Habitação/Comércio/Serviços/ Indústria tipo3 e turismo, nos termos do regulamento. 

10  As áreas que o Plano afeta a equipamentos são os existentes e apenas os que se encontram em edifícios isolados. 

11 O Plano não fixa área de construção, optando por definir princípios de regulação da edificabilidade baseados no valor arquitetónico de cada 
edifício e no grau de proteção, no respeito pelas características da envolvente, na limitação da volumetria e dos alinhamentos, nos termos do 
regulamento. 

12 O Plano opta por definir apenas o número de lugares de estacionamento público. 

13 O Plano não fixa área de implantação ou impermeabilização (defendendo a limitação da impermeabilização do solo a 50%) conjugando um 
conjunto de critérios de regulação da edificabilidade apresentados no regulamento.  

Número de lotes ou parcelas 

Existentes  200 

Previstas - 

Número de lotes ou parcelas (total) 200 

Número de fogos 8 

Habitação coletiva  - 

Habitação unifamiliar - 

Número de fogos (total)  375 

Número de camas turísticas - 

Áreas de construção 9 [m2]  Equipamentos 10 
 

Área de solo 
[m2] 

Área de 
construção 9 

[m2] 

Habitação -  Educação - - 

Comércio -  Desporto - - 

Serviços  -  Saúde - - 

Turismo -  Cultura - - 

Indústria -  Cemitérios - - 

Estacionamento -  Administrativos - - 

Outros  -  Segurança Pública - - 

 -  Segurança Social - - 
Área de construção 11 

(total) 
-  Outros  - - 

Número de lugares de estacionamento 

Público  489 

Privado 12 - 

Número de lugares de estacionamento (total) - 

Área de implantação 13 - 

Área de impermeabilização total 13 - 

Volume de construção 11 - 

15.225,4 m² 

25.917,4 m² 

41.142,8 m² 

791 hab 

138 hab 

929 hab 
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Indicadores 
 
 

 
 
Articulação 
 

Enquadramento em Instrumentos de Gestão Territorial 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT); 

Plano Regional de Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do 
Tejo (PROT-LVT); 

IGT que altera ou revoga (indique se altera ou revoga na 
totalidade ou apenas as disposições abrangidas): 

Plano Diretor Municipal de Odivelas (PDM) –a altera algumas 
disposições 

Nome do IGT alterado ou revogado - 

Disposições alteradas ou revogadas Exceciona da aplicação na área do PP as seguintes normas: 

- As restrições relativas ao uso “indústria transformadora” 

referidas no anexo IV do PDM. 

- Os parâmetros de estacionamento identificados no artigo 16º. 

 

 

 

Data de preenchimento da ficha       

 

 

 

14 O Plano não fixa área de construção, optando por definir princípios de regulação da edificabilidade baseados no valor arquitetónico de cada 
edifício e no grau de proteção, no respeito pelas características da envolvente, na limitação da volumetria e dos alinhamentos, nos termos do 
regulamento. 
15 O Plano não fixa área de implantação ou impermeabilização (defendendo a limitação da impermeabilização do solo a 50%) conjugando um 
conjunto de critérios de regulação da edificabilidade apresentados no regulamento. 
16 O Plano não fixa índice volumétrico uma vez que não fixa área de construção - conjugando um conjunto de critérios de regulação da 
edificabilidade apresentados no regulamento. 

Índice de utilização  14 (Iu = ∑Ac / As)  -  

Índice de ocupação  15  (Io = (∑Ai / As) x 100) - % 

Índice de impermeabilização  ( Iimp = (∑Aimp / As) x 100)  50 % 

Índice volumétrico 16( Iv  = ∑V / As) - m3 /m2 

Número máximo de pisos        4  

Moda do número de pisos 2  

Densidade habitacional   (Dhab = F / As) 17,4 fogos / ha 

Densidade populacional (com população prevista)  (Dhab = P / As) 43,1 hab / ha 

20/09/2018 
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ANEXO IV – Declaração relativa à inexistência de compromissos urbanísticos  



PROPOSTA DE PLANO  

 

 

 23 

 

ANEXO V – Dados sobre as parcelas   
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Dados sobre as parcelas 

Parcela Nº Artigo Proprietário NIF Notas 

1   ?   Central do Pneu.  

2   ?   Edifício abandonado 

3 U-12203 Manuel Pereira Vieira 121350215 
(corresponde só à parte do restaurante) 

Propriedade horizontal - PH 

4   ?     

5   ?     

6 U-10685 
Alexandre Rodrigues da Silva 

Coelho 128512911 Restaurante fechado 

7   Maria José Duarte de Castro 163174806 Armazém 

8   Maria José Duarte de Castro 163174806 Restaurante “Por do Sol” 

9       Panificadora "Pão de Carnide" 

10     163174806 Portão 11 

11   Maria José Duarte de Castro 163174806 Portão 11 

12   Carlos Alberto dos Santos 104957298 Habitação multifamiliar 
13       Garagem AutoOdivelense 

14       Casa Arte DECO 

15   Francisco Henriques Pereira 138511381  
16 U-18 Diamantina Ramalhete Ribeiro 107262240  
17   Instituto de Odivelas     

18   ?     

19   Bernardino Ribeiro Macedo 114420530 Restaurante “Folha de Louro”  
20   ?     

21 
273, 274, 
275, 277 

 
  

Herdeiros de Augusto Abreu 
Lopes 701759143 Ed Multifamiliar 

22 
Herdeiros de Augusto Abreu 

Lopes 701759143 Ed Multifamiliar 

23 
Herdeiros de Augusto Abreu 

Lopes 701759143 Ed Multifamiliar 

24   Município de Odivelas   Biblioteca D. Dinis 

25   
Sol da Colina - Sociedade de 

Construções Lda 966825079 Deverá estar em PH 

26   Belmiro Coelho da Silva s/n  

27   Manuel António da Costa s/n  

28         

29   Vitor Manuel Cortes Afonso 126162573  
30   Vitor Manuel Cortes Afonso 126162573 não corresponde ao registado nas finanças 

31         

32         

33         
34   Ana Paula Alves Lima e outro 138137676 não corresponde ao registado nas finanças 

35 140 
Vitor Mauel Pires da Graça e 

outros 145248496 não tem imóveis em Odivelas 

36 154 
Vitor Mauel Pires da Graça e 

outros 145248496 Localização incompleta. 

37   José Mateus da Conceição Lda 500608768 

não constam imóveis. A firma está 
localizada na Rua da Igreja 6A, mas não é 

proprietária de nada 

38 143 Vitor Manuel Poço de Melo 128035447 
A descrição da certidão não coincide 

exatamente 

39 ? Metalúrgica Dorpe, Lda 501774505 Abandonada 

40   ?     

41   João Pedro Apra Charola 190419652  
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Parcela Nº Artigo Proprietário NIF Notas 

42   Ana Paula Brito Gomes 187714614  

43   José Mateus da Conceição Lda 500608768 
Não foi pedida confirmação Finanças, mas 
pelo 37 a firma não tem imóveis registados 

44         

45         

46   Paróquia?     

47   ?     

48   ?     

49         

50         

51   Santa Casa da Misericórdia     Centro comunitário 

52         

53         

54   Sociedade Musical Odivelense    Equipamento cultural 

55         

56         

57         

58         

59         

60         

61   Paróquia?     

62   Paróquia?     

63   Paróquia?     

64   Paróquia?   Igreja Matriz de Odivelas 

65         

66 U-72 José Almeida Barros 112862110 Restaurante “Sinal Verde” 

67         

68 U-20 Jorge Manuel Martins Costa 112033113  
69         

70         

71         

72   
Maria Hortense Conceição N. 

Lourenço 152373543  

73        

74   Ilda Maria de Brito Neves 145961621  

75   Ilda Maria de Brito Neves 145961621  

76         

77         

78         

79         

80         

81         

82         

83         

84       Odivelas Futebol Clube - café 

85 U-44 Maria Leonor das Neves Nicolau 169985121   

86         

87         

88         

89         

90         

91         

92         
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Parcela Nº Artigo Proprietário NIF Notas 

93         

94   Casa de Pasto Chanita, Lda 500329257 Restaurante “Casa de Pasto” 

95   José Domingos Fernando Brás 145223191  
96         

97   Carlos Marcelino Vaz 188640606  
98         

99         

100         

101   COMAFIL 502763299  

102   
Maria Jacinta Santos Fernandes 

Esteves 147258910  
103         

104         

105   José Simões Alvido s/n Restaurante “O Barbosa” 

106         
107         

108   
Proc António Sampaio e Mello 

961912662     

109   
António Pedro Nogueira 

Fernandes 159270103  
110         

111         

112         

113   
Herdeiros de Luis Inocêncio 

Chendo 706717643 
Não foram encontrados imóveis dentro do 

PP na herança indivisa 

114         
115         

116         

117         

118         

119         

120         

121   
António Manuel Simões Brás e 

AFEX Imobiliária Lda 500010013 NIF sem imóveis registados? 
122         

123         

124         

125         

126   Município de Odivelas   Edifício dos Paços do Concelho 

127   Município de Odivelas   Centro de Exposições de Odivelas 

128   Município de Odivelas   Casa da Juventude 

129   Município de Odivelas   Casa da Memória 

130   
Guilherme dos Santos Pires ou 

Fernando João Ferreira s/n  
131         
132         

133         

134         

135         

136 U-12396 António Araújo Fernandes 124375057 

Prédio em PH. Restaurante no r/c e 
habitação nos restantes pisos. Este 

proprietário tem o restaurante e 1ºandar. 

137         
138         

139         
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Parcela Nº Artigo Proprietário NIF Notas 

140         

141   Pedro Jorge Amaral Vasco 200294237  

142 U-83 
Rosália Gonçalves Gordicho 

Costa 149405979   

143         

144         

145 U-86 José de Almeida Barros 112862110  

146   Fernando Jorge Pereira Simões 181376563  

147         

148         

149         

150 U-75 
Rosália Gonçalves Gordicho 

Costa 149405979 
Dúvidas sobre os limites da propriedade. 

As áreas não correspondem ao registado… 

151         
152         

153         

154         

155         

156 U-894 
José Maria Branco Rodrigues e 

outros 13 100696570 Múltiplos proprietários (herdeiros) 

157   Silvério Barroso Simões s/n  
158         

159   Município de Odivelas   Casa Rainha Santa Isabel CAT 

160         

161         

162         

163         

164   Pastelaria Faruque Lda 500617279  

165        

166   Alexandra da Cruz Ferreira 149151420  

167         

168         

169         

170         

171         

172 U-100 Maria Leonor das Neves Nicolau 169985121   

173         

174         

175   Diamantina Ramalhete Ribeiro 107262240 
Não corresponde ao registado nas 

Finanças 

176         

177       Restaurante “Casa dos Caracóis” 

178         

179   
Maria Madalena P. Andrade 

Malhão 132607220  

180 U-893 
José Maria Branco Rodrigues e 

outros 13 100696570 Múltiplos proprietários (herdeiros) 

181         

182         

183         

184         

185         

186         

187         
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Parcela Nº Artigo Proprietário NIF Notas 

188         

189 U-640 Luis Alberto Teixeira Gonçalves 132554054   

190         
191         

192         

193         

194         

195         

196 U-2770 Décio Sousa Munõz 136943705  

197 U-114 João dos Santos e Silva e outra 174323107  

198         

199   Instituto de Odivelas     
Nota: O levantamento cadastral foi elaborado com base na informação fornecida pela Câmara Municipal e Serviço 
de Finanças de Odivelas, que carece de confirmação. 
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Matosinhos 
R.Tomás Ribeiro, nº412 – 2º 
4450-295 Matosinhos Portugal 
Tel (+351) 229 399 150  
Fax (+351) 229 399 159 
 
Lisboa  
Av. 5 Outubro 
nº77 – 6º Esq 
1050-049 Lisboa Portugal 
Tel (+351) 213 513 200  

Fax (+351) 213 513 201 

 

geral@quaternaire.pt 

www.quarternaire.pt 

 


