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ANEXO – BASE DE DADOS DOS EDIFÍCIOS

CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

1. INTRODUÇÃO
O relatório que se apresenta corresponde à caracterização e diagnóstico realizados no âmbito da
elaboração do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Odivelas (PPCHO), consolidando o
diagnóstico suportado numa caracterização pormenorizada da área de intervenção do plano (situação
em outubro 2014) e aponta as estratégias de intervenção no centro histórico, definindo as apostas que
servirão de base à elaboração da proposta de plano.
Assim, o presente documento integra os seguintes conteúdos:


o enquadramento legal e estratégico, que corresponde à revisão e aprofundamento do
enquadramento do PPCHO apresentado na fase anterior e que consiste no quadro de
referência estratégica do plano, contendo as principais orientações estabelecidas pelos
instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional, que enquadram a elaboração
do Plano;



a caracterização da área de intervenção, onde se apresenta a caracterização da situação
existente, com base nos resultados dos levantamentos de campo e na integração de toda a
informação e estudos sectoriais já desenvolvidos pela Câmara Municipal, sistematizada
segundo os domínios mais relevantes para o conhecimento da área do Plano (o espaço público,
o edificado, os equipamentos da estrutura fundições, as condições de vida da população e as
atividades económicas);



e, por fim, o diagnóstico estratégico, baseado no cruzamento das caracterizações sectoriais
efetuadas, constituindo a base para a aferição ou reformulação dos objetivos do Plano, bem
como para a definição de uma primeira proposta de estruturação e requalificação do tecido
urbano;

Foram efetuados os levantamentos de campo (cujo âmbito foi ajustado à informação existente já
desenvolvida pela Câmara Municipal e outras entidades) bem como um conjunto de reuniões com os
departamentos municipais mais relevantes para o estudo em causa e outros agentes envolvidos. Foi
também concretizada uma reunião com o Diretor do Instituto de Odivelas que foi decisiva para a
formulação da proposta.
No que se refere à avaliação ambiental estratégica, 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 avaliação ambiental estratégica.
Em anexo apresenta-se a cartografia de referência para o desenvolvimento do plano com a delimitação
da área de intervenção conforme proposta efetuada na fase anterior e que obteve a aprovação da CMO.
Esta cartografia serviu de base à produção dos diversos cartogramas que integram este relatório.
Constam também do anexo a planta de valor arquitetónico e a base de dados do levantamento do
edificado existente na área de intervenção, com a respetiva planta de localização das fichas.
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRATÉGICO
Para o desenvolvimento do Plano assumem-se como fundamentais as normas legais e as orientações
estratégicas e técnicas a respeitar, pelo que o presente capítulo centra-se na análise dos instrumentos
de gestão territorial, dos regimes legais e de outros normativos específicos considerados relevantes
para o âmbito do Plano.

2.1. REGIMES JURÍDICOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS
De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) “o plano de
pormenor desenvolve e concretiza em detalhe propostas de ocupação de qualquer área do território
municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de
utilização coletiva, a implantação, a volumetria e as regras para a edificação e a disciplina da sua
integração na paisagem, a localização e inserção urbanística dos equipamentos de utilização coletiva
e a organização espacial das demais atividades de interesse geral.”
Ao definir o conteúdo material dos planos de pormenor, o RJIGT estabelece que o mesmo deve ser
adaptado às condições da área de intervenção e aos objetivos e fundamentos técnicos previstos nos
termos de referência e na deliberação municipal que determinou a sua elaboração. Independentemente
da referida adaptação, os planos de pormenor são constituídos pelas seguintes peças:
a) Regulamento;
b) Planta de implantação, que estabelece, designadamente, o desenho urbano e as parcelas, os
alinhamentos e o polígono base para a implantação das edificações, a altura total das
edificações ou altura total das fachadas, o número de pisos, o número máximo de fogos, a
área de construção e respetivos usos, a demolição e manutenção ou reabilitação das
edificações existentes e a natureza e localização dos equipamentos, dos espaços verdes e de
outros espaços de utilização coletiva;
c) Planta de condicionantes que identifica as servidões administrativas e as restrições de
utilidade pública em vigor, que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer
forma específica de aproveitamento.
d) Relatório, contendo a fundamentação técnica das soluções propostas no plano, suportada na
identificação e caracterização objetiva dos recursos territoriais da sua área de intervenção e
na avaliação das condições ambientais, económicas, sociais e culturais e para a sua
execução;
e) Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária (quando
previstas);
f)

Programa de execução das ações previstas;

g) Modelo de redistribuição de benefícios e encargos;
h) Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira.
Atendendo à presença de valores patrimoniais relevantes na área de intervenção, o PPCHO adota a
modalidade de Plano de Pormenor de Salvaguarda, pelo que instrumento terá como objeto central a
definição das orientações estratégicas de atuação no centro histórico e as regras de uso e ocupação
do solo e dos edifícios que se considerem necessárias à preservação e à valorização do património
cultural existente.
Assim, a sua elaboração enquadra-se, também, no regime de salvaguarda e proteção do património
cultural imóvel, definido pela Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 309/2009 de
23 de outubro. A Lei referida estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do
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património cultural, definindo a sequência de atos relativos ao procedimento de classificação de bens
móveis e imóveis, bem como do respetivo regime de proteção.
Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 309/2009, estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis
de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção e do plano de pormenor de
salvaguarda.
Deste último diploma, importa salientar o âmbito da regulação das zonas especiais de proteção (ZEP),
o qual que visa assegurar o enquadramento paisagístico do bem imóvel e as perspetivas da sua
contemplação. Por isso mesmo, a sua área é ajustável às necessidades de proteção e valorização de
cada imóvel ou conjunto, devendo abranger os jardins ou parques de interesse histórico que sejam
relevantes para a defesa do contexto do bem imóvel classificado. Por outro lado, à ZEP podem ser
associadas restrições em função da proteção e valorização do bem imóvel classificado, tais como:


Identificação de zonas non aedificandi;



Identificação de áreas de sensibilidade arqueológica com a graduação das restrições,
nomeadamente quanto ao tipo de procedimento de salvaguarda de carácter preventivo:



Condicionamento de obras de demolição e de alteração, nomeadamente quanto à morfologia,
cromatismo e revestimento exterior dos edifícios;



Identificação das condições e da periodicidade de obras de conservação de bens imóveis ou
grupo de bens imóveis;



Aplicação do direito de preferência, em caso de venda ou dação em pagamento;



As regras genéricas de publicidade exterior.

Com efeito, na área de intervenção estão classificados 3 imóveis - dois como Monumento Nacional (o
Mosteiro de Odivelas e o Memorial de Odivelas) e um como Imóvel de Interesse Público (Igreja do
Santíssimo Nome de Jesus/Igreja Matriz de Odivelas), existindo ainda um imóvel em vias de
classificação como Imóvel de Interesse Municipal (o edifício da biblioteca municipal). Os bens
inventariados, que somam 32 imóveis, gozam igualmente de proteção com vista a evitar o seu
perecimento ou degradação, a apoiar a sua conservação e a divulgar a respetiva existência.
A ZEP atualmente em vigor (publicada pela Portaria n.º 629/2013 de 20 de setembro) corresponde à
ZEP conjunta do Mosteiro de Odivelas, do Memorial de Odivelas, e da Igreja do Santíssimo Nome de
Jesus, Matriz de Odivelas, sendo que o diploma respetivo não fixa regras particulares a considerar.
Contudo, o edifício da Biblioteca em vias de classificação está automaticamente abrangido por esta
zona especial de proteção, igualmente aplicável aos imóveis inventariados (veja-se capítulo 1.3 –
Servidões e Restrições de Utilidade Pública.
O controlo prévio de operações urbanísticas inseridas em ZEP obedece também a trâmites especiais.
As licenças e autorizações previstas no regime jurídico da urbanização e edificação dependem do
parecer prévio favorável do IGESPAR, IP, salvo quando se trate de obras no interior de bens imóveis
sem impacte arqueológico ou cuja exceção seja expressamente admitida na portaria que fixa a ZEP.
No que se refere ao regime jurídico dos planos de pormenor de salvaguarda constante do Decreto-Lei
n.º 309/2009, é definido um conteúdo material específico o qual, não se sobrepondo ao conteúdo
definido no RJIGT para a generalidade dos planos de pormenor, apresenta uma maior incidência de
componentes associadas à proteção e valorização dos imóveis classificados, nomeadamente relativas
às intervenções de transformação no edificado.
Face ao exposto, e porque importa balizar os trabalhos subsequentes, apresenta-se no quadro seguinte
uma sistematização do conteúdo material base do futuro PPCHO com base nos dois diplomas referidos,
no pressuposto de que o mesmo se deve adequar às condições da área de intervenção (núcleo
histórico, elevado grau de consolidação, reduzida capacidade de transformação fundiária) e aos seus
objetivos. A sistematização que se apresenta separa os aspetos do conteúdo material que pertencem
à fase de caracterização daqueles que constituem já componentes da proposta, e estes surgem
organizados por grandes temas.
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Tabela 1 - Conteúdo material de um Plano de Pormenor de Salvaguarda
- A definição e caracterização física, arquitetónica, histórico-cultural e arqueológica;

-

Identificação dos valores naturais a proteger;

-

A situação fundiária,

Caracterização

A cartografia e o recenseamento de todas as partes integrantes do bem imóvel e da zona
especial de proteção;
A avaliação da capacidade resistente dos elementos estruturais dos edifícios,
nomeadamente no que diz respeito ao risco sísmico.

Geral

Proposta

Edificado

Espaços
públicos e
espaços
naturais

-

As linhas estratégicas de intervenção, nos planos económico, social e de
requalificação urbana e paisagística;

-

O desenho urbano, incluindo definição de espaços públicos, circulação
viária e pedonal, estacionamento, implantações, modelação do terreno e
localização dos equipamentos e zonas verdes;

-

A transformação da situação fundiária;

-

A identificação dos sistemas de execução do plano e a programação dos
investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com os
investimentos privados.

-

A ocupação e usos prioritários;

-

Os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos
equipamentos de utilização coletiva e a respetiva localização no caso dos
equipamentos públicos;

-

A identificação dos bens imóveis, ou grupos de bens imóveis, que podem
suscitar o exercício do direito de preferência em caso de venda ou dação
em pagamento.

-

Os critérios de intervenção nos elementos naturais;

As regras específicas de proteção do património arqueológico,
nomeadamente as medidas de carácter preventivo;

As áreas a reabilitar;
As regras e critérios a que devem obedecer as obras de construção,
reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição,
designadamente ao nível de volumetrias, alinhamentos e cérceas,
cromatismo e revestimentos exteriores;

As regras de ocupação e gestão dos espaços públicos;
As regras de publicidade exterior e de sinalética;

2.2. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
No presente capitulo, apresenta-se uma síntese de enquadramento nos dois instrumentos de gestão
territorial mais relevantes para a elaboração do PPCHO: o Plano Regional de Ordenamento do Território
da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
68/2002, de 8 de abril (está em curso a sua alteração desde 2008); a revisão do Plano Diretor Municipal
de Odivelas foi publicado pelo Aviso n.º 10014/2015, de 2 de Setembro. Nos subcapítulos seguintes,
salientam-se os elementos do conteúdo de cada um destes que mais relevam para a necessária
compatibilização por parte do PPCHO.

2.3. PROTAML
O PROTAML, desenvolvido à luz do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial de 1999
(Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro), constitui um plano de ordenamento territorial de âmbito
regional o qual, à data, seria definidor do quadro estratégico em que os planos municipais de
ordenamento do território se deveriam desenvolver, cabendo a estes seguir a diretrizes do primeiro.
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A área de intervenção do PPCHO insere-se, segundo o PROTAML, na Unidade Territorial n.º 8 – Arco
Urbano Envolvente Norte, subunidade “Área Urbana Odivelas/Unhos”. Segundo o esquema do modelo
territorial, a área do PPCHO insere-se em “Área Urbana a Estruturar e Ordenar”. Por outro lado, grande
parte da área do PPCHO insere-se na Rede Ecológica Municipal, estando classificada como “Área
Vital”, associada essencialmente à Ribeira de Odivelas e ao recinto do antigo Instituto de Odivelas.
Das normas do PROTAML, salientam-se de seguida aquelas que se assumem como de maior
relevância para aplicação direta na área do PPCHO:


Orientações sectoriais - Ordenamento territorial e planeamento urbanístico: norma 1.2.1.4 assegurar a estruturação, qualificação, reabilitação e revitalização do território;



Orientações sectoriais - Estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental: norma
1.2.2.3 - a implementação da Rede Ecológica Municipal, nos seus diferentes níveis, deve ser
concretizada nos processos de planeamento, de requalificação urbana e de urbanização e ter
como suporte o apoio a projetos, ações e obras que cumpram e concretizem os objetivos e as
propostas da estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental;



Orientações Territoriais para a Unidade Territorial n.º 8: norma 1.3.8.5 - concretizar as áreas e
corredores vitais do ponto de vista ambiental, no âmbito da configuração e remates do sistema
urbano.

2.4. PDM DE ODIVELAS
De acordo com a Planta de Ordenamento – Usos do solo, a área de intervenção do PPCHO integra
fundamentalmente solo urbano, pertencendo ao solo rural a área envolvente à Ribeira de Odivelas e os
terrenos sob tutela do Ministério da Defesa, exceto a área edificada correspondente ao Mosteiro de
Odivelas e espaços exteriores adjacentes que também se encontram em solo urbano.
Em termos de ordenamento, a área de intervenção tem a seguinte qualificação:
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Solo Rural – Outras Categorias de Solo Rural - Espaços de Equipamentos e Outras
Estruturas;



Solo Urbano - Solo Urbanizado Consolidado que inclui as seguintes subcategorias: Espaço
Urbanizado Central de Nível 1; Espaço Urbanizado Consolidado Verde; Espaço de Uso
Especial – Equipamentos.
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Figura 1 - Extrato da planta de ordenamento do PDM de Odivelas na área de intervenção
Solo Rural
Espaço de
Equipamentos e
Outras Estruturas

Solo urbano:
Espaço de Uso
Especial Equipamentos

Solo urbano:
Espaço Urbanizado
Central de Nível 1

Solo urbano:
Espaço Urbanizado
Consolidado Verde

Fonte: Extrato da planta de ordenamento do PDM de Odivelas

Em solo rural, os Espaços de Equipamentos e Outras Estruturas destinam-se à instalação de
equipamentos e outras estruturas de interesse público ou ocupações às quais se reconheça especial
relevância estratégica, não compatíveis como solo urbano, diretamente relacionados com usos rurais e
não constituam fator de risco ambiental. A edificabilidade é sujeita aos seguintes parâmetros:
a) Área Mínima da Parcela: 10 000m2;
b) Altura máxima: 7m ou dois pisos;
c) Área de construção ou utilização máxima 800m2/ha.
Ainda em termos de edificabilidade, acresce referir que são autorizadas obras de ampliação até 10%
da área de construção preexistente, desde que sejam necessárias para garantir condições mínimas de
habitabilidade ou de viabilidade económica.
Relativamente aos usos, o regulamento do PDM estabelece, num quadro em anexo, os usos
dominantes, compatíveis e incompatíveis com cada categoria, sendo, neste caso, os seguintes.


Usos dominantes – equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes de utilização coletiva.



Usos compatíveis – habitação unifamiliar (desde que resultem da legalização ou alteração de
edifícios existentes à data de 14/7/1994); equipamento técnico (desde que se garanta a
inserção urbanística e paisagística na envolvente e se reconheça o interesse municipal na sua
instalação); lojas de comércio local, restauração e bebidas e atividades de animação turística
(desde que de pequena dimensão e associadas ao equipamento ou estrutura de interesse
público); oficinas e armazéns; instalações agrícolas e/ou florestais; infraestruturas lineares e
parques municipais de viaturas (desde que se garanta a inserção urbanística e paisagística na
envolvente e se reconheça o interesse municipal na sua instalação); atividades agrícolas; e
floresta de proteção.



Usos incompatíveis – alojamento local e empreendimentos turísticos exceto parques de
campismo e caravanismo; indústria; instalações pecuárias; produção florestal; exploração
geológica.

A nível do solo urbano, a área de intervenção do PPCHO encontra-se totalmente inserida em Solo
Urbanizado Consolidado, abrangendo 3 subcategorias deste, como acima referido. Em solo
urbanizado, a ocupação e o uso faz-se em coerência com a envolvente próxima, através da construção
7
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em parcelas não edificadas, da substituição de edifícios, a reabilitação ou renovação de áreas
degradadas ou obsoletas e a modificação compatível das funções e usos existentes.
A principal categoria a referir é a que abrange a quase totalidade do edificado existente na área de
intervenção – Espaço Urbanizado Consolidado Central de Nível 1.
O Espaço Urbanizado Consolidado Central é aquele onde se regista um misto generalizado de
atividades económicas, mais ou menos concentradas, em compatibilidade ambiental com a função
residencial com predominância da tipologia multifamiliar, geralmente com densidades construtivas e
volumetrias mais elevadas, sendo espaços de forte polarização no sistema urbano intra-concelhio e por
isso devendo ser adequadamente dotados de espaços exteriores de vivência coletiva, de
estacionamento de utilização pública e dando prioridade aos transportes coletivos de passageiros.
O Espaço Urbanizado Consolidado Central de Nível 1 é aquele em que se regista maior densidade e
intensidade de utilização. Nesta categoria, os parâmetros de edificabilidade definidos são apenas
aplicáveis às operações de loteamento (artigo 37º).
Assim, não havendo na área de intervenção do PPCHO espaço para este tipo de operações em solo
urbano, as operações urbanísticas tomam por referência ou cércea os alinhamentos de planimetria e
de volumetria dominantes, ou a moda quando se evidencie, no contexto diretamente envolvente,
demonstrado através de estudo de enquadramento com amplitude mínima de 50 metros para além dos
limites da operação, com base em cartografia e outros elementos de referência atualizados (artigo 32º,
n.º 3.
O PDM determina ainda que, nas operações urbanísticas que se enquadrem em planos de pormenor
ou unidades de execução e que envolvam a reabilitação total ou parcial do tecido urbano, pode ser
admitida uma majoração até 20%, para os parâmetros “Índice Médio de Utilização”, “Índice de Utilização
Máximo” e “Densidade Habitacional”, sendo obrigatório que, no mínimo, 50% dessa área bruta de
construção adicional se destine a oferta de programas de habitação a custos controlados. Contudo,
dado que este tipo de parâmetros apenas se aplica às operações de loteamento, no caso do Espaço
Urbanizado Consolidado Central de Nível 1, entende-se que esta norma não tem reflexo na área de
intervenção do PP.
Em termos de usos e funções, o quadro de compatibilidade anexo ao regulamento do PDM determina
que o uso dominante é a habitação sendo compatível com equipamentos, comercio e serviços,
restauração e bebidas, empreendimentos turísticos. No caso das oficinas a sua compatibilidade é
condicionada à garantia de acessos viários e estacionamento. Já no caso dos armazéns, o anexo
apenas reforça a necessidade de salvaguardar a compatibilidade com a habitação, o que deverá
implicar uma avaliação casuística. Declaradas totalmente incompatíveis são a indústria transformadora,
a gestão de resíduos e as instalações agrícolas e pecuárias.
No que respeita ao Espaço Urbanizado Consolidado Verde, subcategoria que abrange basicamente
o Jardim da Música/Quinta da Memória, espaço público que se encontra consolidado, as normas do
PDM que são aplicáveis à situação concreta determinam a possibilidade de virem a ser construídos
novos edifícios com cércea máxima de 4m e índice de impermeabilização da parcela de 2,5%, desde
que constituem instalações de apoio a esses espaços. Estas instalações podem incluir cafés,
restaurantes, quiosques e esplanadas, adotando soluções ou processos construtivos mitigadores da
artificialização do solo, ou outros equipamentos técnicos ou de utilização coletiva, desde que
assegurada a integração urbana e paisagística.
Já no que se refere ao Espaço Urbanizado de Uso Especial – Equipamentos, categoria que abrange
uma área adjacente à Av. de Porto Pinheiro, junto à vertente da Ribeira de Odivelas, diz o PDM que se
trata de áreas destinadas a equipamentos de utilização coletiva, que podem ser de gestão pública,
particular ou associativa, e que devem constituir um fator de descompressão face à envolvente. Para
esta área, são definidos os seguintes parâmetros de edificabilidade: índice de utilização máximo – 0,70;
índice de ocupação máximo – 0,50; altura da edificação – 20m.
Para além da qualificação do solo, o PDM de Odivelas estabelece qualificações complementares,
estando sujeitas as regimes especiais complementares todas as áreas que apresentem
características específicas ou objetivos estratégicos subjacentes, o que implica uma gestão orientada
para a prossecução dos objetivos de utilidade pública. Estes regimes são cumulativos com os
associados à qualificação do solo e integram diversas tipologias.
8
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A área de intervenção do PPCHO integra dois tipos de regimes especiais complementares: Património
Cultural e Áreas de Gestão Condicionada.
A área afeta ao regime do património cultural, em especial ao património arquitetónico corresponde a
praticamente toda a área de intervenção, exceto a Ribeira de Odivelas e sua vertente a poente e um
quarteirão a norte do recinto do antigo Instituto de Odivelas. A zona classificada como Centro Histórico
de Odivelas é, por esta via, objeto de medidas de salvaguarda e valorização, pertencendo ao grau de
proteção 1. Estas medidas incluem:


A previsão de elaboração de plano de pormenor, tendo por objetivo a regulação das operações
urbanísticas tendo particular atenção à organização e qualificação da imagem urbana e do
espaço público, a pedonalização de arruamentos, a organização e sentidos de tráfego, a
salvaguarda do edificado na sua morfologia e materiais, da paisagem urbana e a instalação de
mobiliário urbano.



O estabelecimento de normas de aplicação direta na ausência de plano de pormenor (anexo
X ao regulamento do PDM) e até serem publicadas em regulamento municipal – veja-se
sistematização destas normas na Tabela 3;



A limitação da demolição total ou parcial a condições excecionais justificadas e/ou enquadradas
em projeto aprovado;



A obrigatoriedade de promover a compatibilização dos objetivos de salvaguarda e valorização
do património com os das convenientes condições de instalação dos estabelecimentos
hoteleiros estabelecimentos ou atividades económicas.
Tabela 2 - Normas específicas de salvaguarda do património cultural construído da Revisão do PDM

Conjunto Histórico de Grau 1 (centro histórico de Odivelas)

-

As demolições devem ser controladas e somente admitidas em condições muito excecionais e devidamente
fundamentadas;

-

As demolições admitidas devem sê-lo depois de existir projeto alternativo aprovado, o qual deve obedecer a regras de
integração morfológica e tipológica, relativamente à globalidade da área;

-

As intervenções de reabilitação devem manter a preservação da escala e da métrica típicas do centro histórico,
assegurando a manutenção da coerência e homogeneidade do tecido de conjunto através do respeito pela morfologia,
volumetria e elementos ou pormenores típicos ou notáveis, salvaguardando e valorizando a sua identidade e carater;

-

Os edifícios que se encontrem dissonantes devem ser objeto de um processo de requalificação estética e funcional que
promova a sua harmonização no contexto urbano, devendo ainda ser sujeitos às alterações necessárias para a sua
integração ou, em caso inequívoco, à substituição integral do mesmo;

-

As operações urbanísticas não devem prejudicar a perceção visual do conjunto edificado ou do espaço público;

-

As cores, quando não sejam as naturais dos materiais aplicados, devem seguir a paleta de cores tradicionais definida,
optando pelas que mantenham o equilíbrio cromático da área em que se insere;

-

Qualquer alteração ao uso original do edifício tem de ser autorizada pela Câmara Municipal, não devendo ser incompatível
com a conservação do seu caráter arquitetónico, forma urbana e ambiente local e não ocasione uma rotura com as
tipologias arquitetónicas e a morfologia urbana existente;

-

As obras de natureza comercial devem merecer cuidados especiais, tendo em vista o caráter e a expressão arquitetónica
dos edifícios que afetam, devendo ser controlada a introdução ou abertura de montras nas fachadas;

-

A publicidade, no exterior dos edifícios, deve sujeitar-se a condições especiais de volume e iluminação de modo a não
prejudicar a adequada leitura da composição fachada e do conjunto;

-

A publicidade exterior deve obedecer a regras de estrita sobriedade e de relação de escala e harmonização arquitetónica
com as edificações e a imagem urbana de modo que não se tornem elementos dissonantes nem obstrutivos da
composição do conjunto;

-

A colocação de publicidade nestes conjuntos deve ser objeto de parecer vinculativo da Câmara Municipal de Odivelas.

Os edifícios devem manter os materiais originais (pedra, madeira, telha, elementos cerâmicos e outros);
Os edifícios devem manter os pormenores construtivos tradicionais, tais como platibandas, cimalhas, cornijas, duplo
beirado, cantarias, azulejos, gradeamentos, ferragens, molduras, socos, cunhais ou quaisquer outros pormenores de
relevante significado;

Área periférica de proteção aos conjuntos e imóveis ou edifícios referenciados, constituída por uma faixa de 50
metros
- A volumetria geral das novas construções deve ser controlada e harmonizada de modo a evitar situações contrastantes
sobre as áreas delimitadas a salvaguardar, de modo a preservar a sua imagem/silhueta;
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-

As novas operações de loteamento e de edificação em conjunto devem respeitar a morfologia urbana e a tipologia
arquitetónica das áreas delimitadas de modo que a esta faixa se constitua como área de transição entre o antigo e o
novo, evitando o contraste abrupto indesejável;

-

Sempre que seja possível, recomenda-se a recuperação/integração e manutenção de elementos originais ou antigos
(portão, portal, azulejos e outros).

MN, IIP, IIM e IVC e respetivas zonas de proteção

-

São admitidas obras de conservação, restauro ou reabilitação, mediante parecer das entidades competentes nos
termos da legislação aplicável, devendo preservar-se regularmente o seu bom estado de conservação.

Imóveis ou conjuntos arquitetónicos em vias de classificação

-

As demolições são interditas, devendo as exceções ser justificadas técnica e culturalmente e ser realizadas depois de
existir projeto alternativo aprovado;

-

Devem ser mantidos a traça arquitetónica do edifício e os pormenores construtivos tradicionais, tais como platibandas,
cimalhas, beirados duplos, socos, cunhais, ferros ou quaisquer outros pormenores significativos;

-

Os imóveis ou conjuntos devem ser objeto de avaliação das dissonâncias e sofrer as obras de requalificação
convenientes à preservação da coerência compositiva original, do bom estado de conservação e sóbria valorização
estética.

Imóveis inventariados a salvaguardar

-

As demolições devem ser controladas e só admitidas em condições excecionais, depois de devidamente analisadas
técnica e culturalmente, sendo autorizadas somente após existir projeto alternativo aprovado;

-

Os imóveis que apresentem dissonâncias devem sofrer obras de requalificação no sentido da preservação da sua
coerência compositiva original;

-

Devem ser mantidas as fachadas destes edifícios, conservando-se inalterado o ritmo das suas aberturas, as suas
características e dimensões, bem como a relação entre cheios e vazios;

-

Devem manter-se os materiais originais (pedra, madeira, cerâmica, ferros, azulejos e outros);

-

Sempre que possível devem ser mantidas as cores naturais dos materiais, devendo ser respeitada a paleta de cores
definida;

-

Qualquer alteração ao uso original do edifício tem de ser avaliada e autorizada pela Câmara Municipal, devendo as
funções a instalar compatibilizar-se com o carácter e a expressão arquitetónica do edifício;

-

As obras de natureza comercial devem merecer cuidados especiais, assim como a afixação de publicidade e exaustão
de fumos e ventilação.

Devem ser preservados os pormenores construtivos e elementos decorativos;
Sempre que nas obras de beneficiação não seja possível conservar os materiais originais, os pormenores construtivos
e os elementos decorativos, devem procurar-se soluções formais análogas às anteriores;

Fonte: PDM de Odivelas, 2015

O recinto sob tutela do Ministério da Defesa, antigo Instituto de Odivelas, assim como a envolvente à
Ribeira de Odivelas até ao limite poente da área de intervenção, encontra-se inserido em Áreas de
Gestão Condicionada, ou seja, áreas cuja gestão é condicionada a uma disciplina específica de gestão
operativa. A área de intervenção do PPCH referida encontra-se mais especificamente classificada como
Área de interesse Público, significando que está reservada à futura implantação de equipamentos e
outros usos de interesse público. A este regime não estão associados parâmetros urbanísticos
específicos, aplicando-se os parâmetros urbanísticos definidos para as respetivas categorias. As
operações urbanísticas que ocorram nestas áreas são obrigatoriamente precedidas de delimitação de
unidade de execução.
Finalmente, importa referir o conteúdo programático da UOPG n.º 9 que corresponde ao centro histórico
de Odivelas. A UOPG tem como objetivos gerais de desenvolvimento os seguintes:


Salvaguardar e valorizar o património arquitetónico e arqueológico, em articulação com a
envolvente, reforçando o seu papel identitário e representativo a nível municipal;



Forte aposta na valorização arquitetónica dos bens culturais imóveis classificados e bens
culturais imóveis inventariados a salvaguardar, do espaço público, em especial o Largo D.
Dinis, e do edificado em geral bem como na salvaguarda e dinamização dos valores
socioculturais representados pelas forças vivas locais;



Instituir e implementar modelo de gestão de centro de cidade visto como espaço e função
coletivos de utilidade pública sociocultural com base em parcerias envolvendo a CMO e os
agentes locais.

Por outro lado, são definidos objetivos programáticos a equacionar pela proposta de plano de pormenor:
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1. Desenvolver e implementar um programa de ação territorial integrado, com medidas de
salvaguarda e valorização do património cultural arquitetónico mas também das pessoas e das
atividades nele instaladas e a desenvolver;
2. Instituir um modelo de gestão de centro de cidade, com base em parcerias envolvendo
entidades representativas com interesses no local e outras a mobilizar, com vista à dinamização
cultural e socioeconómica;
3. Promover a abertura cultural do Mosteiro de Odivelas e a divulgação do seu espólio à
comunidade em coexistência com o Instituto de Odivelas;
4. Valorizar e dinamizar o Largo D. Dinis e o tecido edificado envolvente, contemplando atividades
e iniciativas alusivas à história do sítio e promotoras da vivência coletiva daquele espaço;
5. Intervir na valorização do edificado e do espaço público em geral e na criação de
estacionamento de uso coletivo;
6. Equacionar, no âmbito de projeto de regeneração urbana, a reabilitação do parque habitacional
disponível para programas de realojamento de habitação precária e de habitação para estratos
populacionais mais carenciados;
7. Envolver e incentivar a participação das forças vivas locais representativas dos valores e
tradições socioculturais bem como promover a qualificação do tecido comercial local;
8. Implementar o percurso pedestre (Rota do Pão) associado ao património cultural arquitetónico
molinológico definido na Planta de Ordenamento – Património Cultural Arquitetónico.
Estes objetivos concretizam uma visão estratégica bastante objetiva das intenções municipais para a
área de intervenção do PPCHO, ao mesmo tempo que delimitam o espaço de manobra do plano de
pormenor em termos de propostas concretas.

2.5. SERVIDÕES LEGAIS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Para efeito da análise das condicionantes em vigor na área de intervenção, foram consideradas as
assinaladas no PDM em vigor. Assim, 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;



Recursos agrícolas e florestais - Reserva Agrícola Nacional (parte da margem esquerda da
Ribeira de Odivelas, integrada no recinto do Instituto de Odivelas) e árvores de interesse
público (fitomonumento);



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



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);



Defesa Nacional (instalações militares) – Instituto de Odivelas;



Infraestruturas - Abastecimento de água (não cartografada); Drenagem de águas residuais
(Emissários e intercetores: Subsistema Frielas – Caneças/Odivelas); Rede Elétrica – Alta
tensão, Rede Rodoviária Nacional (EN250-2); Estradas e caminhos municipais;
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Figura 2 - Extratos da Planta geral de condicionantes e das Plantas da RAN e REN
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No que respeita à REN, duas das categorias da REN acima referidas (definidas de acordo com o DL
93/90 de 19 de março) estas abrangem partes significativas da área de intervenção do PPCHO pelo
que os respetivos regimes (de acordo com a correspondência entre categorias da REN defina pelo DL
239/2012, de 2 de novembro) são muito relevantes em termos das opções do plano.
Com efeito, nas zonas declivosas - áreas com risco de erosão, onde se aplica o regime das áreas
estratégica de proteção e recarga de aquíferos, admitem-se diversos usos e edificações, sendo uma
boa parte deles sujeitos a comunicação prévia. No entanto, esta categoria encontra-se totalmente
inserida na outra, mais abrangente em termos de área - zonas declivosas - escarpas e outras áreas de
elevada suscetibilidade geológica – na qual o regime é extremamente limitador (regime das áreas de
instabilidade de vertentes). Nesta categoria, a globalidade dos usos e ações não são admitidos,
permitindo-se apenas o desassoreamento, a estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão,
nomeadamente muros de suporte e obras de correção torrencial, e, embora sujeitas a comunicação
previa, as operações de florestação e reflorestação.
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.
Tabela 3 - Património classificado e em vias de classificação na área de intervenção do PP
Designação

Classificação

Tipologia

Memorial de Odivelas

Monumento Nacional
(Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23 de junho)

Arquitetura religiosa
/ Memorial

Monumento Nacional
(Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23 de junho)

Arquitetura religiosa
/ Mosteiro

Imóvel de Interesse Público
(Portaria n.º 1111/2005, publicada no DR II série, n.º 218, de 14
de novembro)

Arquitetura religiosa
/ Igreja

Mosteiro de Odivelas
(incluindo os túmulos de D.
Dinis e de sua filha)
Igreja do Santíssimo Nome
de Jesus (Matriz de
Odivelas)
Zona Especial de Proteção
(ZEP) conjunta
Biblioteca Municipal D. Dinis
(inclui Capela de N.ª Sr.ª do
Monte Carmo)

Portaria nº 629/2013 de 20 de setembro de 2013
Imóvel em vias de classificação como Imóvel de Interesse
Municipal (Aviso n.º 17061/2012 de 21 de dezembro de 2012)

Arquitetura civil /
Quinta

Fonte: DGPC.

Os edifícios classificados ou em vias de classificação são abrangidos automaticamente por uma zona
geral de proteção que corresponde a uma faixa de 50m contados a partir dos seus limites externos.
Quando o limite da zona geral de proteção abranja parcialmente um edifício, considera-se o mesmo
sujeito na sua totalidade ao regime aplicável aos bens imóveis situados na zona de proteção.
Importa referir a delimitação de uma Zona Especial de Proteção (ZEP) conjunta do Mosteiro de
Odivelas, Memorial de Odivelas e Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, Matriz de Odivelas, publicada
pela Portaria n.º 629/2013 no Diário da República n.º 182, 2ª série, do dia 20 de setembro
Trata-se de servidões administrativas, nas quais não podem ser concedidas pelo município licenças
para obras de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e as
cérceas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios
sem prévio parecer favorável da administração do património cultural competente, excluindo as obras
de mera alteração no interior dos imóveis.
Não poderá realizar-se qualquer intervenção ou obra no interior ou exterior dos edifícios classificados,
nem mudança de uso suscetível de o afetar, no todo ou em parte, sem autorização expressa e o
acompanhamento do órgão competente.
As intervenções relevantes, em especial alterações com incidência no volume, natureza, morfologia ou
cromatismo, que tenham de realizar-se nas proximidades de um bem imóvel classificado ou em vias de
classificação, não podem alterar a especificidade arquitetónica da zona ou perturbar significativamente
a perspetiva ou contemplação do bem. Excetuam-se as intervenções que tenham manifestamente em
13
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vista qualificar os elementos do contexto ou dele retirar elementos dissonantes ou adulterações, sem
prejuízo do controlo posterior.
A existência de planos de pormenor de salvaguarda ou de planos integrados não desonera do
cumprimento do regime atrás definido.
Os bens imóveis inventariados, cujo número é muito significativo, gozam igualmente de proteção com
vista a evitar o seu perecimento ou degradação, a apoiar a sua conservação e a divulgar a respetiva
existência.
Tabela 4 - Património existente na área de intervenção do PP
Designação
Mosteiro de S. Dinis
Igreja do Santíssimo Nome de Jesus (Igreja Matriz de Odivelas)
Memorial de Odivelas
Quinta de Nª Srª do Monte do Carmo / Biblioteca Municipal
Casa da Juventude
Casa da Memória
Quinta da Memória/Paços do Concelho
Casa do Prior
Casa na Rua da Igreja
Casa na Rua da Igreja / Restaurante Sinal Verde
Rua Guilherme Fernandes n,º 79
Rua Guilherme Fernandes n,º 102
Rua Guilherme Fernandes n,º 80
Rua Guilherme Fernandes n,º 94
Casa no Largo D. Dinis n.º 13
Casa no Largo D. Dinis n.º 3
Casa no Largo D. Dinis n.º 4 e 5
Casa no Largo D. Dinis n.º 8
Casa seiscentista no Largo D. Dinis
Centro de Exposições de Odivelas
Chafariz oitocentista em Odivelas
Edifício Casa Rainha Santa Isabel
Edifício da Pastelaria Faruque
Edifício multifamiliar na Rua Combatentes da Grande Guerra n.º 6 e 8
Edifício na Rua Combatentes da Grande Guerra n.º 5
Edifício na Rua António Maria Bravo
Rua Guilherme Fernandes n,º 100
Rua Guilherme Fernandes n,º 104
Rua Guilherme Fernandes n,º 90
Casa no Largo D. Dinis n.º 16
Casa no Largo D. Dinis n.º 18
Edifícios na Rua do Neto n.º 1 a 3
Garagem Autoodivelense
Jardim da Música
Jardim público Largo D. Dinis
Monumento a Rainha Santa Isabel
Núcleo Antigo de Odivelas
Quinta na Rua Guilherme Fernandes
Sociedade Musical Odivelense

Situação atual
Classificado (MN)
Classificado (IIP)
Classificado (MN)
Em vias de classificação (IIM)
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado
Inventariado

Fonte: SIPA- Sistema de Informação do Património Arquitetónico – Forte de Sacavém (site)

De acordo com a carta do património elaborada no âmbito da revisão do PDM, o património
arqueológico existente na área de intervenção corresponde aos 3 imóveis classificados. Embora ainda
não haja registo de achados arqueológicos na zona de intervenção, a presença do Mosteiro e história
do povoamento em seu redor (ver capitulo 3.1.) indiciam um potencial arqueológico relevante.
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2.6. REGULAMENTOS MUNICIPAIS
O concelho de Odivelas tem em vigor um conjunto de regulamentos municipais que importa ter em
consideração no desenvolvimento da componente regulamentar do PPCHO já que os mesmos incidem
em matérias que coincidem com o âmbito plano, designadamente os seguintes:


Regulamento municipal da edificação e da urbanização, que estabelece os princípios aplicáveis
à urbanização, edificação e utilização dos edifícios, bem como à ocupação do espaço público
por motivo de obras;



Regulamento de espaços verdes, parques e jardins, que incide sobre as condições de
construção, utilização, recuperação e manutenção dos parques, jardins e espaços verdes do
município, tendo em vista a promoção da qualidade de vida das populações e do equilíbrio
ecológico do meio urbano;



Regulamento de ocupação do espaço público e do mobiliário urbano, que é complementar aos
anteriores pois estabelece o regime a que está sujeito o licenciamento de ocupação do espaço
público e fachadas dos edifícios com mobiliário urbano outros meios e suportes publicitários,
quando visível ou percetível do espaço público.

Relativamente ao Regulamento municipal da edificação e da urbanização, além das normas para a
instrução dos procedimentos relativos ao licenciamento das diversas operações urbanísticas, este
documento estabelece as regras relativas a:
a) Edificação em geral (anexos, chaminés e exaustão de fumos, estendais, equipamentos de
ventilação, aquecimento e ar condicionado e balanços sobre a via pública);
b) Urbanização e espaço público (compensações e cedências, características dos materiais,
localização de paragens de autocarros, espaços de jogos e recreio, nomeadamente parques
infantis, cedências e compensações, ocupação do espaço público por motivo de obras e
normas técnicas para estacionamento);
c) Critérios de localização de estabelecimentos industriais e postos de combustível, entre outras
instalações;
d) E ainda sobre loteamentos e edificações em áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) e em
bairros de origem ilegal (regras de reconversão urbanística) e normas técnicas e especiais,
nomeadamente: acessos verticais, cotas de soleira, caves, aterros e desaterros, sótãos,
anexos e telheiros muros de vedação, usos e alterações e ainda dimensionamento de áreas
de cedência, equipamentos e infraestruturas viárias.
O Regulamento de espaços verdes parques e jardins visa assegurar uma utilização correta e uma
conservação adequada dos parques, jardins e espaços verdes do município, bem como a proteção das
árvores e demais vegetação, de forma a manter o equilíbrio ecológico das paisagens urbanas, a criação
de zonas de lazer e recreio, a defesa da melhoria de qualidade de vida da população e ainda a
salvaguarda da imagem do concelho.
Aplica-se a todos os parques, jardins e espaços verdes municipais, às árvores e demais vegetação
neles existentes ou situadas em arruamentos, cemitérios, praças e logradouros públicos, bem como à
proteção das espécies vegetais designadas de interesse público municipal ou classificadas pela
Direcção-Geral dos Recursos Florestais, situadas em terrenos urbanizáveis, públicos ou privados.
Apresenta regras gerais de utilização e ocupação temporária dos espaços verdes, regras de proteção
de árvores e arbustos, bem como um conjunto de normas técnicas de construção, manutenção e
recuperação de espaços verdes que abrangem aspetos como área mínima a afetar, modelação de
terreno, plantações e sementeiras, sistemas de rega e drenagem, iluminação, mobiliário urbano,
arborização de arruamentos e estacionamento.
Este regulamento cria também a possibilidade de intervenção por parte da Câmara Municipal de
Odivelas em terrenos e propriedades privadas sempre que esteja em causa o interesse público
municipal ou de particulares por motivos de segurança, higiene, limpeza, saúde ou risco de incêndio,
ou ainda nos casos em que se encontre comprometida a integridade de infraestruturas.
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No que diz respeito ao Regulamento de ocupação do espaço público, o documento decorre da
necessidade de regulamentar a ocupação do espaço público uma vez que este constitui o suporte físico
que permite a instalação de diversos equipamentos e a realização de um conjunto diversificado de
atividades.
Aplica-se a qualquer tipo de equipamento urbano, obras de arte, suportes publicitários, ou publicidade
afixada, inscrita ou instalada em edifícios quando ocupem o espaço público ou dele sejam visíveis ou
percetíveis.
Apresenta um conjunto de regras e características a que deve obedecer o licenciamento de quiosques,
bancas, esplanadas, estrados, guarda-ventos, toldos, alpendres, sanefas, floreiras, vitrinas, ocupações
temporárias, equipamentos de apoio a eventos diversos, painéis e outros suportes publicitários.
Este regulamento proíbe a afixação ou instalação de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço
público com suportes publicitários junto a valores históricos e patrimoniais, nomeadamente:
a) Em imóveis classificados ou em vias de classificação;
b) Nos locais de interesse histórico, cultural, arquitetónico ou paisagístico;
c) Em locais em que se sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, desenhos, pinturas, painéis de
azulejos, esculturas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros
elementos com interesse arquitetónico ou decorativo;
d) Em templos ou cemitérios;
e) Em imóveis onde funcionem exclusivamente serviços públicos.
Em suma, as posturas municipais em vigor já regulam de forma ampla as intervenções em espaços
públicos ou que, ocorrendo em espaços privados, possam de alguma forma comprometer a qualidade
de vida ou condicionar a utilização dos espaços públicos. Assim, caberá ao PPCHO articular-se com as
referidas posturas, densificando-as e adequando-as ao carater único da área de intervenção, de modo
a assegurar a coerência entre a estratégia e a ação.

2.7. POLÍTICAS URBANAS
A elaboração do PPCHO faz parte de um programa de ação designado por “Reabilitação do Centro
Histórico de Odivelas” cofinanciado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) no âmbito
do Programa Operacional POR Lisboa, integrado nas Parcerias para a Regeneração Urbana –
Programas Integrados de Valorização de Áreas Urbanas de Excelência, inseridas em Centros
Históricos. Este programa de ação, com um horizonte temporal de 3 anos, está estruturado em quatro
eixos de atuação:
1. Qualificação do espaço público e do ambiente urbano;
2. Promoção da coesão e da inclusão sociais;
3. Revitalização socioeconómica;
4. Atividades de valorização cultural e promoção turística.
A estes eixos associa-se um conjunto de ações e projetos que visão a assunção da identidade histórica
do concelho de Odivelas através da salvaguarda, valorização e reabilitação do seu centro histórico. O
programa de ação tem subjacente o envolvimento e articulação entre os vários atores integrados na
parceria instituída para o efeito, comportando valências distintas e complementares entre si. As ações
visam:
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Animação da Parceria Local e à dinamização do Programa de Acão e sua divulgação;
Criação de espaços públicos de qualidade, de modo a atrair visitantes e a potenciar o turismo;
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Melhoria da acessibilidade e mobilidade, através da diminuição do impacto ambiental
provocado pelas deslocações automóveis nesta área urbana, pela promoção dos meios de
transportes coletivos e reestruturação da rede viária;
Melhoria do ambiente urbano, através da criação de espaços verdes urbanos;
Promoção dos equipamentos coletivos de identidade e referência urbana;
Recuperação e qualificação do espaço público, incluindo mobiliário urbano e equipamento
estruturante;
Melhoria da qualidade visual da paisagem urbana;
Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos;
Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação;
Melhoria de competências e da inserção no mercado de trabalho, em particular das pessoas
em risco de exclusão social;
Recuperação e valorização do património cultural;
Criação e dinamização de equipamentos culturais;
Dinamização das atividades culturais.

O valor do investimento total programado ascende aos 5.891.291€, sendo cofinanciado pelo FEDER
em cerca de 50%. As ações concretas enquadradas nos 4 eixos acima referidos, a maioria das quais
já concretizada ou em curso, são as seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Valorização da imagem urbana e plano de pormenor do Centro Histórico de Odivelas (eixo 1);
Requalificação do Largo D. Diniz (eixo 1);
Jardim da Música – Quinta da Memória (eixo 1);
Promoção das acessibilidades: beneficiação de vias (eixo 1);
Implementação de uma carreira urbana integrando percursos de Linha Azul (eixo 1);
Estudos de caracterização sociodemográfica (eixo 2);
Inclusão social; (eixo 2)
Empreendedorismo e promoção da economia local (eixo 3);
Divulgação do Centro Histórico de Odivelas - projeto editorial (eixo 4);
Análise urbana do Centro Histórico (eixo 4);
Ações de animação da parceria local (eixo 4).

Sendo este programa o mais recente (aprovação da candidatura é de 2009), ele decorre de uma politica
de investimento direcionada para a revitalização e requalificação urbanística do centro histórico anterior
e no âmbito da qual já haviam sido desenvolvidas anteriormente outras candidaturas a financiamento
externo. Neste contexto, o Programa PROQUAL - Projeto Integrado de Requalificação Urbana e
Valorização Ambiental (cofinanciado pelo QCAIII através do FEDER/PORLVT) concedeu um
financiamento de 30 milhões de euros para intervenção na área intervenção. A aplicação destes fundos
destinou-se integralmente a projetos de equipamento coletivos, a maioria dos quais associados à
requalificação de património construído:








Paços do Concelho / Quinta da Memória - integra o Gabinete da Presidência, a Assembleia
Municipal, o Salão Nobre, um auditório, sala de exposições e os espaços de convívio, cultura e
lazer;
Biblioteca Municipal D. Dinis – Instalada no edifício anteriormente integrado na Quinta de Nossa
Senhora do Monte Carmo (também conhecida por Quinta do Mendes);
Centro de exposições - conjunto de espaços de carácter cultural e de ateliers de trabalho para
artistas de diversas áreas culturais;
Centro de Acolhimento Temporário / Casa Rainha Santa Isabel – vem dotar o concelho de uma
valência inexistente e fundamental para a proteção e integração social de crianças e jovens em
Risco;
Espaço Jovem / Casa da Juventude – a recuperação de um edifício em ruína permitiu instalar
os seguintes espaços destinada a jovens entre 13 e 35 anos: uma sala polivalente, uma sala
de estudo, uma sala de informática, uma sala de apoio psicológico e uma sala de formação.
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3. CARACTERIZAÇÕES SECTORIAIS1
Tendo em conta os objetivos do Plano e as características especificas da área de intervenção
salientadas na análise impressiva apresentada na fase anterior, as caracterizações que se seguem
incidem nos domínios mais relevantes para o conhecimento da área do Plano.
Estes domínios integram diversos estudos sectoriais com incidência espacial e de pormenor diversa,
tendo em consideração as relações de interdependência estabelecidas entre o centro histórico e o
território envolvente - a cidade - essenciais para a perceção da realidade existente. Assim, os domínios
de caraterização da área de intervenção são fundamentalmente os seguintes:






Génese e morfologia urbana;
Socio-economia;
Acessibilidade e espaço público;
Infraestruturas;
Edificado.

A caracterização aprofundada da área de intervenção que se apresenta nesta fase e que serve de base
à formulação da proposta do PPCHO partiu da análise e tratamento de toda a informação existente
facultada pelo Município, nomeadamente um conjunto de estudos setoriais elaborados no âmbito do
Programa de Ação “Reabilitação do centro histórico de Odivelas”.
Foi também realizado um levantamento de campo relativamente ao edificado e espaço público
permitindo aferir, validar e atualizar os dados existentes.
A caracterização socioeconómica da população foi realizada com base na análise dos seguintes
relatórios:








Estudos de caracterização da Revisão do PDM de Odivelas, no domínio da Estrutura e Funções
Sociais (estrutura sociodemográfica, habitação, atividades económicas e equipamentos
coletivos), 2009
Centro Histórico de Odivelas – Dinâmicas Urbanas, Modos de Apropriação e Representação
do Espaço, elaborado pelo Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico – Divisão de
Planeamento Urbanístico e de Projetos Especiais (DGOU/DPUPE) da Câmara Municipal de
Odivelas, 2010;
Diagnóstico do comércio tradicional no centro histórico de Odivelas, elaborado pelo Município
de Odivelas - Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projetos Comparticipados
(DAEEPCF), 2010;
Estudo de caracterização sociodemográfica do centro histórico de Odivelas, elaborado pelo
Centro de Investigação em Arquitetura e Áreas Metropolitanas (CIAAM – ISCTE), 2011.

No que se refere à caracterização da estrutura urbana e construtiva, espaço público, rede viária e
transportes, infraestruturas, património e parque edificado foram analisados os seguintes estudos:

Levantamento arquitetónico/Recenseamento do parque habitacional do núcleo antigo de
Odivelas, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação da Câmara Municipal de
Odivelas, 2005;

Estudos de caracterização da Revisão do PDM de Odivelas, no domínio da Estrutura Urbana e
Sistemas Infraestruturais (estrutura e forma urbana, mobilidade e transportes, sistema viário,
infraestruturas), 2009;

Estudo Prospetivo da Mobilidade no Concelho de Odivelas, 2009;

Estudo de caracterização arquitetónico-construtiva do centro histórico de Odivelas, elaborado
pelo Centro de Investigação em Arquitetura e Áreas Metropolitanas (CIAAM – ISCTE), 2011;

1

As caracterizações foram concluídas em 2013
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Análise urbana – Odivelas: de Aldeia a Centro Histórico da Cidade, editado pelo CIAAM –
ISCTE, da autoria do Dr. Rogério Vieira de Almeida e do Dr. Vítor Durão, 2012;
Inventário de conjuntos urbanos núcleo antigo de Odivelas (CURB), elaborado pelo IHRU, 2010;
Carta de Risco do Património Arquitetónico, IHRU/DIBA, 2012;
Plano Prévio de Intervenção do Centro Histórico de Odivelas, 2012.

Importa realçar a metodologia adotada na caracterização do parque edificado uma vez que constitui o
principal objeto das propostas de intervenção e atendendo à quantidade de informação disponível. A
análise do edificado assentou, sobretudo, nos levantamentos de campo realizados pela equipa.
A confrontação com o recenseamento do parque habitacional (2005) e o CURB (2011), permitiu
construir uma nova base de dados, para cada edifício da área de intervenção. Esta confrontação entre
os dados existentes e os levantados no local evidenciou vários problemas inerentes aos métodos
utilizados na recolha e tratamento da informação.
Os estudos mencionados foram realizados por equipas distintas e ocorreram em épocas diferentes e
de forma desarticulada. Com efeito, não foram utilizadas as mesmas bases de trabalho (intervenção e
base cartográfica dos edifícios), os inquéritos usaram amostras distintas, o grau de rigor da informação
recolhida nem sempre se revelou o desejado, colocando em causa a fiabilidade das conclusões
apresentadas e dificultando a tarefa de articulação entre os diversos dados, e principalmente, a
atualização com base nos dados recolhidos no campo.
Figura 3 - Comparação entre as áreas de trabalho do estudo do Parque Habitacional e do Inventário CURB

Refira-se a título de exemplo o recenseamento do parque habitacional que apresenta um conjunto de
plantas com o levantamento arquitetónico das frações (muito aquém do número real de frações
existentes) sendo que os critérios de representação dos elementos que compõem ou identificam os
compartimentos da habitação não foram uniformes, não permitindo que a informação seja articulada
com a base cartográfica.
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Figura 4 - Exemplo de sobreposição entre a informação do inventário CURB e a base cartográfica do PPCHO

Neste contexto, a metodologia consistiu em assumir como ponto de partida os dados apresentados no
CURB – dada a sua atualidade – e ajustar as informações consideradas imprescindíveis à
caracterização do parque edificado à base cartográfica do PPCHO, confirmando presencialmente o
número de edifícios e as respetivas características e incluindo outras consideradas necessárias, como
por exemplo, a inclusão das atividades económicas, o número de fogos, o valor arquitetónico do edifício
e outras observações descritivas do edificado. Houve igualmente necessidade de caracterizar edifícios
que não estavam contemplados em nenhum dos levantamentos disponibilizados.
Os restantes estudos relacionados com os edifícios foram utilizados de modo complementar de
informação e tratados em termos genéricos, a título de caracterização. Contudo, os dados recolhidos
nos inquéritos respetivos e no levantamento arquitetónico do parque habitacional não foram integrados
na nova base de dados.
Figura 5 - Nova base de dados associada à cartografia atualizada do PPCHO

3.1. GÉNESE E MORFOLOGIA URBANA
A morfologia atual do centro histórico está profundamente associada à sua génese histórica, à presença
do Mosteiro de S. Dinis e ao processo de expansão urbana que conduziu ao que hoje se denomina
como cidade de Odivelas.
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O Mosteiro de S. Dinis foi fundado como convento feminino e a sua construção iniciou-se em 1295 por
determinação do rei D. Dinis, tendo sido ocupado pelas primeiras freiras em 1305. Pertencente à Ordem
de Cister – presente em Portugal desde o século XII – o Mosteiro influenciou de forma decisiva o
desenvolvimento do território onde se implantou, tendo para isso contribuído o domínio de técnicas
agrícolas inovadoras e intensivas e, sobretudo, uma grande disciplina de organização do espaço,
beneficiando igualmente de especial proteção régia, com frequentes doações de reis e nobres.
O Mosteiro foi implantado próximo da ribeira (a existência de um curso de água ou um lago era condição
essencial para a construção, segundo a Ordem a que pertencia), diante das casas existentes, mas a
uma distância suficiente que permitisse a posterior ampliação, à medida que aumentasse a comunidade
que nele vivia. Inicialmente era composto pela igreja, pelo claustro envolvido pelas primeiras
construções onde existiam a cozinha, dormitórios e outras áreas de apoio, tendo sido construído um
segundo claustro no seguimento da métrica do primeiro.
Os terrenos onde foi construído o Mosteiro faziam parte da Quinta do Vale das Flores, tendo sido
anexados outros terrenos circundantes, nomeadamente a Quinta Nova, a Herdade do Rapaz assim
como outros cuja designação se desconhece. Nestes foi constituído um terreiro designado Couto das
Freiras (atualmente o Largo D. Dinis) e vários edifícios de apoio ao Mosteiro, tais como o Hospício do
Reguengo de Odivelas, a casa do pároco ou as casas da feitoria. O Couto das Freiras constituía um
espaço fechado, com portão junto à antiga Rua Direita (atual Rua Guilherme Gomes Fernandes), e nele
se realizava uma feira de alfaias agrícolas.
Figura 6 - Reconstituição da cerca da Quinta do Vale de Flores, Herdade do Rapaz e Quinta Nova

Fonte: Análise Urbana – Odivelas: de aldeia a centro histórico da cidade, CIAAM 2012

Sendo os primeiros edifícios contemporâneos da construção do Mosteiro de S. Dinis (pese embora o
seu caráter essencialmente rural, disperso e de apoio às atividades agrícolas), eles determinaram o
perfil medieval do tecido urbano do centro histórico. O desenvolvimento do núcleo urbano deveu-se à
construção de casas para habitação da população que dava apoio ao convento.
O núcleo primitivo era composto apenas por um quarteirão, contíguo à propriedade do Mosteiro,
formado por duas ruas - a Rua Direita (atual Rua Guilherme Gomes Fernandes) e a Rua de Cima (atual
Rua Alberto Monteiro) - e a Rua da Fonte, que seria um caminho, e ainda a atual Rua da Igreja que terá
sido possivelmente um terreiro aberto, de enquadramento à Igreja Matriz, como era característico deste
período.
22

CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Além deste quarteirão, as casas que se foram edificando utilizaram a cerca do lado sul do Couto das
Freiras como alinhamento, formando uma frente edificada regular que apresentava uma métrica de 5m
de largura por 4,5m de profundidade, sofrendo algumas variações por ampliação posterior. Este terá
sido um dos primeiros loteamentos da história da formação do centro histórico.
A formação do quarteirão entre o lado sul da Rua Guilherme Gomes Fernandes e a Rua do QuebraCostas (atual Travessa das Cardosas) terá ocorrido em meados do século XVII, coincidindo com a
constituição da Quinta da Memória.
A consolidação da malha urbana prosseguiu através do prolongamento da frente da Rua da Fonte e a
ocupação do lado norte da Rua Guilherme Gomes Fernandes/Rua da Igreja, junto à Quinta de Nossa
Senhora do Carmo (atual Biblioteca Municipal).
A configuração do núcleo antigo manteve-se estável até ao início do século XX, altura em que o Mosteiro
passa a acolher o Instituto de Odivelas (na sequência da revolução liberal e da extinção das ordens
religiosas, que conduziu ao encerramento da atividade monástica do Mosteiro de S. Dinis em 1886).
Esta alteração funcional resulta numa ampliação significativa do edifício do Mosteiro com a construção
de duas novas alas no sentido da Ribeira e a transformação da igreja para incorporação de novas salas
de aula.
Por esta altura são demolidas algumas casas antigas que faziam parte do Paço Real, bem como de
outros edifícios localizados na ligação entre o antigo Couto das Freiras e a atual Rua Guilherme Gomes
Fernandes, com o intuito de abrir o espaço frente ao monumento, retirando o carácter intimista e rural
deste espaço.
Figura 7 - Evolução do centro histórico de Odivelas (1823, 1883 e 1951)

Fonte: Análise Urbana – Odivelas: de aldeia a centro histórico da cidade, CIAAM 2012

O espaço correspondente ao atual Largo D. Dinis constitui um espaço central na área de intervenção
ao longo do seu processo de transformação, tendo tido um papel essencial em termos comerciais e
culturais. O coreto constitui um símbolo da história do núcleo antigo pois está associado à importância
da Sociedade Musical Odivelense, fundada em 1863, e inicialmente instalada no largo. O coreto foi
erigido em 1910 com o propósito de servir a realização dos concertos da Banda Filarmónica.
O núcleo urbano manteve-se estável até à segunda metade do século XX, altura em que se inicia um
processo de ocupação acelerado da sua envolvente, numa lógica expansionista e de rutura com a
matriz preexistente, ainda que sem provocar alterações relevantes no seu seio.
O Largo D. Dinis é reorganizado em 1961, tendo sido construído um parque de estacionamento à
superfície e um pequeno jardim lateral (sob o qual foram instalados uns sanitários públicos). Nesta obra,
o coreto foi relocalizado para o jardim, assim como a fonte, tendo a estátua da Rainha Santa Isabel sido
colocada num lugar de destaque.
Os limites bem definidos que o núcleo histórico apresenta devem-se à estrutura da propriedade dos
terrenos onde o mesmo se implantou. Com efeito, a matriz de quintas de grandes dimensões constituiu
a referência para a expansão urbana que se veio a verificar posteriormente: com exceção da Quinta da
Memória e de parte da Quinta de Nossa Senhora do Monte do Carmo, as restantes propriedades foram
objeto de processos de loteamento e urbanização com características de ocupação e densidade
construtiva profundamente distintas do edificado preexistente.
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À medida que surgem as novas urbanizações, a população – sobretudo jovem – foi abandonando as
habitações no centro histórico em busca das melhores condições oferecidas pelos novos edifícios,
iniciando-se assim um processo de degradação do edificado que ainda hoje se mantém.
O centro histórico de Odivelas apresenta-se, hoje, repartido entre duas áreas totalmente distintas e com
um peso semelhante no total da área de intervenção: a área urbana consolidada e o recinto do Instituto
de Odivelas.
O núcleo urbano apresenta-se compacto e homogéneo, sendo composto por quarteirões delimitados
por ruas estreitas, cujo interior é geralmente ocupado por anexos aos edifícios, apresentando de uma
forma geral pouco espaço livre. A urbanização de propriedades limítrofes vem criar ruturas de escala
com o centro histórico já que não assegura uma adequada articulação entre os quarteirões de génese
medieval e o “novo” tecido urbano que caracteriza as operações de loteamento mais recentes,
resultando em quarteirões mistos.
Figura 8 - Núcleo antigo na área de intervenção do PPCHO

Fonte: http://www.bing.com/maps/

Assim, enquanto o núcleo antigo se caracteriza por uma maior ocupação do solo e volumetrias médias
de 2 pisos, a sua envolvente imediata é caracterizada por uma ocupação muito diferente, uma
densidade construtiva bastante mais elevada e por blocos de habitação coletiva que chegam a atingir
oito pisos. No entanto, pode-se referir que esta envolvente é uniforme em toda a sua extensão.
Em contraponto, o recinto do Instituto de Odivelas, constitui um conjunto edificado imponente rodeado
de amplas áreas livres, as quais se dividem entre os espaços de apoio à função educativa
(estacionamento, espaços de recreio e desporto, áreas de serviço, etc.) e os espaços de uso agrícola
(função que sempre esteve presente na envolvente ao Mosteiro). Esta unidade territorial assume-se,
hoje, pela sua extensão e delimitação, como uma barreira física entre o núcleo urbano e a ribeira de
Odivelas, assim como com os espaços residenciais a oeste.
Na charneira entre as duas partes referidas encontra-se o Largo D. Dinis, ponto fulcral do centro
histórico, não só pela sua localização central, mas pelo papel importante na história da formação desde
núcleo e como espaço de interação e sociabilização a partir do qual se tem contacto com o setor mais
valioso (em termos arquitetónicos) do Mosteiro de S. Dinis.
De acordo com o estudo Análise Urbana – Odivelas: de Aldeia a Centro Histórico da Cidade, em termos
tipológicos, podem ser identificados 3 tipos de estruturas edificadas na zona consolidada:
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unidades com duas frentes de rua – quarteirões formados junto à Rua Guilherme Gomes
Fernandes e a norte pela Rua Alberto Monteiro e a sul pela Travessa das Cardosas – que se
apresentam uma dimensão das parcelas e forma edificada regular;
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unidades com uma única frente de rua – o lado norte da Rua Alberto Monteiro, a Rua Alberto
Pereira Gonçalves ou o lado sul da Travessa das Cardosas – que indiciam um ritmo de
ocupação diferente, mais lento, não apenas pela estrutura de divisão das parcelas (bastante
mais irregular que a tipologia anterior) mas porque as traseiras dos lotes estão ainda vazias ou
com uma ocupação mais dispersa ou indefinida;
edifícios isolados – a propriedade afeta ao Mosteiro, a Quinta da Memória, Quinta da Nossa
Senhora do Carmo – considerados situações de exceção mas determinantes para a dinâmica
urbana, na medida em que condicionaram o crescimento do núcleo.
Figura 10 – Tipos de unidades edificadas

Fonte: Análise Urbana – Odivelas: de aldeia a centro histórico da cidade, CIAAM 2012

Ainda segundo o mesmo estudo, a divisão das parcelas nos quarteirões primitivos do núcleo urbano
apresenta uma configuração regular, com dimensões aproximadamente de 75x30m, as quais coincidem
com a prática corrente a partir dos séculos XIII-XIV em Portugal. A divisão da propriedade no quarteirão
entre a Rua Guilherme Gomes Fernandes e a Rua Alberto Monteiro e a continuidade dos seus limites
entre as duas ruas indica que foi realizada numa operação de reparcelamento única.
A relação entre o espaço público e o edificado denota uma interação entre os níveis público e privado
característica dos núcleos antigos. As casas do centro histórico têm a sua frente no limite da via pública,
não existindo um espaço de transição, e a própria construção (os acessos, a altura dos vãos, e outras
apropriações da rua) reforça esta interação com a rua.
Figura 11 – Relação entre o espaço público e o edificado
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3.2. SÓCIO-ECONOMIA
A caracterização socioeconómica que se apresenta engloba duas vertentes: uma primeira de
caracterização da população e outra de levantamento das atividades económicas existentes no centro
histórico.
A primeira inclui uma caracterização dos agregados familiares da área do Plano de forma a aprofundar
o conhecimento da população presente, assim como a sua estrutura etária, social e de rendimentos, as
suas aspirações, a tipologia das habitações e o seu estado de conservação e condições de
habitabilidade, bem como a visão de conjunto que têm da área de intervenção e o recenseamento de
eventuais problemas sociais.
No que se refere à segunda vertente, será apresentada uma caracterização das atividades económicas,
nomeadamente os sectores de atividade, os volumes de negócio e de clientes, a estrutura do emprego
e de qualificações, as necessidades reais de espaço, e abrange os estabelecimentos existentes e as
pessoas que neles trabalham.
De acordo com os dados dos censos 2011, nomeadamente da informação disponível na BGRI (Base
Geográfica de Referenciação da Informação) residem na área do PPCHO cerca de 791 indivíduos,
correspondente aproximadamente 1% da população da freguesia de Odivelas, totalizando cerca de 338
famílias, o que resulta numa média de 2,3 pessoas por agregado familiar.
Para a caracterização da população, recorreu-se aos estudos existentes, nomeadamente o “Centro
Histórico de Odivelas – Dinâmicas Urbanas, Modos de Apropriação e Representação do Espaço” de
2010 (DPUPE-CMO) e o “Centro Histórico de Odivelas Estudo de Caracterização Sociodemográfica Volume I” de 2011 (CIAAM). O mapa apresentado na figura 12 identifica os edifícios que constituem a
fonte de informação.
Figura 12 - Adesão ao inquérito do CIAAM

Fonte: CIAAM - Estudo de Caracterização Sócio-Demográfica - Volume I, 2011
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Segundo os dados apresentados no estudo do CIAAM, cujo levantamento foi baseado num conjunto
significativo de inquéritos presenciais representativos da população da área de intervenção, os
agregados familiares residentes no centro histórico de Odivelas caracterizam-se por uma reduzida
dimensão relativa, com uma média de 2,3 pessoas, sendo que 70% do total dos residentes vivem
sozinhos ou em conjunto apenas com uma outra pessoa, existindo apenas algumas situações muito
pontuais de famílias com mais de 4 elementos.
Figura 9 - Total de elementos por agregado familiar

Fonte: CIAAM - Estudo de Caracterização Sócio-Demográfica - Volume I, 2011

A estrutura etária da população residente no núcleo antigo (com base nos inquéritos realizados pelo
CIAAM) apresentada na figura seguinte evidencia uma estrutura demográfica bastante envelhecida, em
que a população idosa feminina assume um peso predominante no total da população, sendo que a
faixa etária 0-25 anos apresenta maior número de indivíduos do sexo masculino, apesar de uma
expressão muito reduzida face ao valor global.
A figura seguinte reflete também o acentuar do envelhecimento demográfico, quer pela base da
pirâmide, em virtude da baixa da natalidade, quer pelo topo, devido à maior longevidade, em que mais
de metade da população se situa acima dos 56 anos e um quarto da população acima dos 70 anos.
Refira-se ainda que metade dos agregados familiares residentes na área de intervenção tem uma idade
média acima dos 60 anos.
Figura 14 - Estrutura etária da população (inquirida)

Fonte: CIAAM - Estudo de Caracterização Sócio-Demográfica - Volume I, 2011
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Quase metade dos residentes apresenta o estado civil casado ou unido de facto (48,7%), sendo cerca
de um terço solteiros (em geral dependentes dos anteriores) e pouco menos de 20% viúvos ou
divorciados.
Existe uma parte significativa da população (70%) que reside na habitação atual há mais de 20 anos,
demonstrando uma população há muito estabelecida no núcleo antigo e com raízes bem consolidadas,
sendo o valor médio de 33 anos a residir no local. Por outro lado, cerca de 20% reside no local atual há
menos de 5 anos, indicando uma maior rotação em termos de residentes no centro histórico.
Relativamente à origem da população, a grande maioria dos residentes é natural da região de Lisboa e
Vale do Tejo. Salienta-se uma percentagem com algum significado (10%) de residentes cuja
proveniência é estrangeira, maioritariamente do Brasil e ainda alguns casos pontuais do México e Suíça.
Relativamente ao nível de instrução, segundo os inquéritos do CIAAM, a população residente no centro
histórico apresenta na generalidade um baixo grau de escolaridade, constituindo provavelmente um
reflexo da estrutura envelhecida da população: cerca de 50% apenas frequentou ou concluiu o 1º ciclo
do ensino básico (ou equivalente) e menos de 10% apresenta formação superior.
Em termos de atividade profissional e situação de emprego ressalta a predominância do estado
reformado (37%) - sendo mais uma vez uma consequência da estrutura demográfica e social específica
do centro histórico, composta por estratos etários mais avançados – e uma situação quase equivalente
de pessoas ativas a exercer uma profissão, seguindo-se cerca de 12% de estudantes. De entre os
residentes a exercer uma atividade profissional, 61% correspondem a trabalhadores por conta de
outrem.
Finalmente, outra questão abordada no estudo do CIAAM e que importa reter para completar a
caracterização da estrutura sociodemográfica da população do centro histórico, diz respeito à estrutura
de rendimentos, nomeadamente quanto ao seu valor e à sua proveniência.
Assim, de acordo com os dados apresentados, destacam-se os rendimentos provenientes de pensões
de reforma (50%) seguindo-se os salários (42%), sendo os restantes casos residuais com origem em
subsídios de desemprego ou outras fontes. Refira-se, no entanto, que no universo de residentes
inquiridos não se registaram casos de rendimento social de inserção (RSI) ou rendas de imóveis.
Figura 105 - Escalões de rendimento médio mensal, por indivíduo

Fonte: CIAAM - Estudo de Caracterização Sócio-Demográfica - Volume I, 2011

No que diz respeito ao valor dos rendimentos, o montante declarado de rendimento médio mensal do
agregado familiar é muito variável (entre os 120 e os 1780€). No entanto, o inquérito registou um baixo
nível de resposta a esta questão, o que influencia e desvia os resultados da realidade socioeconómica
analisada. O estudo refere um valor médio de 447€ mensais (para o agregado familiar), embora um
terço dos casos tenha declarado rendimentos médios até 315€ mensais, o que se revela abaixo da
média concelhia ou nacional – o que em parte pode justificar-se pelo elevado número de pensionistas
e estudantes nestes agregados.
Finalmente, destaque para as relações de vizinhança que assumem um papel importante na vida
quotidiana do centro histórico, associadas fundamentalmente às características intrínsecas do bairro –
nomeadamente o tipo de edificações, as estrutura e características dos arruamentos, a idade dos
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residentes e o tempo de residência no local –, onde a rua constitui o principal local de convivência entre
vizinhos.
Na realidade, as janelas baixas, próximas da rua, a relação entre o espaço privado da residência e o
espaço público, o acesso direto à casa a partir da rua, a própria dimensão das habitações, o comércio
local, bem como a rotina diária da maioria dos residentes contribuem para a criação de espaços
informais de sociabilidade, como é a rua e os beirados das janelas, e como passou a ser o jardim do
Largo D. Dinis ou mais recentemente o Jardim da Música.
Estas constatações traduzem uma perceção de uma vivência de vizinhança relativamente forte num
contexto metropolitano.
No que toca à relação com a propriedade, e no seguimento do afirmado quanto à duração da presença
de grande parte das famílias na área de intervenção, destaca-se uma ocupação do edificado efetuada
predominantemente pelos proprietários. Contudo, o arrendamento tem também um peso significativo,
sendo igualmente de salientar que 10 a 15% dos fogos se encontram desocupados.
Em termos de atividade económica, no centro histórico de Odivelas predominam as unidades
associadas ao sector do comércio e serviços, revelando uma transformação gradual em consonância
com o desenvolvimento do centro histórico e sobretudo sua envolvente.
De acordo com o estudo realizado pela autarquia (Diagnóstico do comércio tradicional no centro
histórico de Odivelas, 2010) a partir da década de 60 do século XX, o grande crescimento urbano que
se verificou teve como consequência a descentralização e distribuição dos espaços de comércio,
serviços e restauração pelos novos bairros que se formaram em torno do núcleo antigo, pelo que se
assistiu a uma diminuição da importância do centro histórico enquanto principal pólo onde se
concentram as atividades económicas da cidade – fenómeno que se tem verificado na maioria dos
centros históricos tradicionais – resultando numa progressiva desertificação do núcleo antigo. As causas
são diversas, designadamente:











Elevados índices de insegurança e degradação do edificado;
Envelhecimento da população local;
Estrangulamento das acessibilidades ao nível da circulação e estacionamento;
Aumento do rendimento disponível das famílias;
Crescentes níveis de exigência por parte do consumidor;
Intensificação da concorrência ao nível à especialização e diversificação da oferta;
Aparecimento de grandes superfícies comerciais que concentram uma elevada diversidade de
oferta de bens e serviços;
Crescente adesão a novas tecnologias (internet, por exemplo) com aparecimento de novos
formatos de consumo;
Predomínio de microempresas de comércio tradicional de cariz familiar, com determinada
resistência à mudança;
Formação profissional insuficiente dos empresários do comércio tradicional.

Constata-se que a oferta de estabelecimentos comerciais no núcleo antigo não é muito significativa,
quer em quantidade, quer na diversidade de tipologia de atividades económicas instaladas.
O estudo acima referido desenvolveu um inquérito aos estabelecimentos comerciais tendo identificado
62 unidades tendo apenas cerca de 42 respondido aos inquéritos o que resulta numa amostra de 68%
do universo total de estabelecimentos inquiridos. Acresce que dos 62 estabelecimentos apenas 34 se
encontram no perímetro do PPCHO, pelo que as conclusões que se apresentam de seguida cobrem
uma área relativamente superior. Ainda, assim, estes resultados são relevantes para o diagnóstico da
área de intervenção.
Com base na resposta ao inquérito realizado, observa-se uma predominância de estabelecimentos de
restauração (cerca de 31% correspondem a restaurantes e cafés/pastelarias). Por outro lado, verificouse a quase inexistência de estabelecimentos de venda de produtos de primeira necessidade, como
sejam as padarias (apesar da maioria das pastelarias venderem pão) e as mercearias. Refira-se ainda
o número significativo de agências funerárias, facto provavelmente motivado pela proximidade da igreja
matriz.
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O tecido empresarial do centro histórico de Odivelas apresenta uma estrutura bastante envelhecida,
registando-se a predominância de empresários situados nas faixas etárias 51-60 anos (cerca de 32%
dos inquiridos) e mais de 61 anos (34%) – que contrasta com a fraca presença de empresários com
menos de 30 anos (apenas 7%) –, com níveis de escolaridade geralmente baixos e uma gestão de
carácter familiar (microempresas), em que mais de metade dos estabelecimentos são explorados há
mais de 21 anos pela mesma pessoa, na sua maioria em regime de arrendamento comercial (80%).
Estas microempresas geralmente são compostas por um empregado por estabelecimento, sendo que
muitos correspondem a uma situação de autoemprego, em que o empresário é o único empregado do
estabelecimento (aproximadamente 31%).
Os estabelecimentos inventariados apresentam, de uma forma geral, dimensões reduzidas, com uma
área média que varia entre 20 e 59 m², sendo que muitos não têm sequer a área considerada adequada
à atividade instalada, devido mais uma vez às características dos edifícios do centro histórico. Apenas
5% dos estabelecimentos apresentam área superior a 120m².
Em termos de horário de funcionamento, na generalidade os estabelecimentos abrem entre as 8h e as
9h, encerram no período de almoço (64%) e fecham entre as 19h e as 20h, registando-se cerca de 17%
dos estabelecimentos inquiridos com encerramento depois das 21h00, os quais correspondem
exclusivamente aos estabelecimentos de restauração que, pela sua atividade, permanecem abertos até
mais tarde.
Não foi identificado um horário específico de maior afluência de consumidores aos estabelecimentos
comerciais.
No que se refere ao volume de vendas, reportando ao ano de 2009, a maioria dos inquiridos indicam
os escalões mais baixos (veja-se figura seguinte), apresentando como justificação a descida da procura
pelo comércio tradicional e dos seus condicionalismos (concorrência das grandes superfícies e
dificuldades financeiras), o que se reflete igualmente na diminuição do volume de vendas face ao ano
anterior, registada por 80% dos estabelecimentos, sendo que apenas 7% referiram uma evolução
positiva.
Figura 116 - Volume de vendas dos estabelecimentos comerciais (2009)

Fonte: Diagnóstico do comércio tradicional no centro histórico de Odivelas

Tabela 5 - Avaliação do comércio tradicional do centro histórico de Odivelas

Potencialidades





Atendimento personalizado
Qualidade dos produtos
Fidelidade dos clientes
Promoção da concorrência

Constrangimentos





Poder de compra da população residente
Forte concorrência das grandes superfícies
Dificuldades de acessibilidade e estacionamento
Maioria da população residente ativa faz a sua
vida de consumo fora do núcleo histórico

Fonte: Diagnóstico do comércio tradicional no centro histórico de Odivelas

No que respeita a medidas que contribuam para a melhoria das condições da empresa e a perspetivas
de futuro, a aquisição de novos equipamentos e de novas instalações surgem como medidas mais
relevantes. Por outro lado, apesar de algumas iniciativas do Município em promover ações de formação
direcionadas à área comercial e incentivos à modernização dos estabelecimentos, a adesão fica aquém
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das expectativas, sendo de assinalar o desinteresse por parte dos empresários e a falta de pretensões
ou condições para realizar obras e outros investimentos.
Os clientes habituais do comércio tradicional nesta zona são essencialmente residentes no próprio
centro histórico. Por outro lado, importa referir que os estabelecimentos de restauração apresentam
uma capacidade de captação de clientes “externos” ao centro histórico, induzida maioritariamente pela
presença do Instituto de Odivelas, cuja localização central promove uma maior afluência ao núcleo
antigo e a estes estabelecimentos de pais, alunos e funcionários do colégio.
Em resumo, os estabelecimentos comerciais do centro histórico de Odivelas apresentam um perfil mais
local, de venda de bens de primeira necessidade. Estes espaços comerciais são de pequenas
dimensões, apresentando alguns deles um nível de degradação acentuado, ao que acresce também o
perfil socioeconómico da população residente, envelhecida e de baixos recursos, assim como a falta de
iniciativa privada para remodelar, modernizar e instalar novas atividades, sem interesse em aderir a
programas de formação profissional.
No que diz respeito à caracterização das atividades económicas, a tabela seguinte apresenta a lista de
estabelecimentos existentes na área de intervenção, por tipologia de serviços, com base nos
levantamentos de campo efetuados pela equipa em novembro de 2012.
Tabela 7 – Levantamento dos estabelecimentos comerciais

Tipologia

Nome do estabelecimento

Morada

Serviços auto
Restaurante
Loja
Armazém
Restaurante
Panificadora/padaria
Comércio Vestuário
Oficina auto
Armazém
Restaurante
Loja
Pastelaria
Restaurante
Infantário
Oficina Metalúrgica
Armazém
Centro de explicações
Centro de explicações
Loja
Restaurante
Agência funerária
Agência funerária
Minimercado
Loja de fardas
Loja
Bar
Comércio Vestuário
Drogaria
Armazém
Loja
Café
Gabinete de estética
Loja
Restaurante
Agência funerária
Cabeleireiro homens
Drogaria
Loja
Restaurante
Infantário
Loja fotografia
Farmácia
Loja
Espingardaria
Ferragens/drogaria
Agência funerária/florista
Restaurante

“A central do Pneu”
“Pizza na Brasa"
encerrado
"Pôr do Sol"
"Pão de Carnide"
"Mutatis"
“Garagem AutoOdivelense”
"Vinhos Torcato Jorge, Lda."
"Folha de Louro"
desocupado
Café "Docimel"
Restaurante
Infantário
Dorpe, Lda - encerrada
Armazém
Explicações Matemática
"Números&Letras"
desocupado
Sinal Verde"
"A Funerária de Odivelas"
"Funerária Central de Odivelas"
"Frescura da Horta"
Loja das Fardas
desocupado
"Noite Antiga"
"Modas Miller"
desocupado
Odivelas Futebol Clube
desocupado
Casa de Pasto "Chanita"
"Cruzeiro de Odivelas"
Carlos Vaz
“Tendinha"
desocupado
"O Barbosa"
"O Balão"
"Foto Graça"
"Leitão"
desocupado
"Leopardo"
"Electrocruzeiro"
"Jardim do Cruzeiro"
"Pátio do Escondidinho"

Rua da Arroja s/n
Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa s/n
Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa, 2
Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa s/n
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 17
Rua dos Combatentes da Grande Guerra s/n
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 11A
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 7_7A
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, s/n
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 97
Rua Alberto Pereira Gonçalves, 23A
Rua Alberto Pereira Gonçalves, 23B
Rua Alberto Pereira Gonçalves, 21
Rua Alberto Pereira Gonçalves, 17
Trav. Nossa Senhora do Monte do Carmo, 6B
Trav. Nossa Senhora do Monte do Carmo
Rua da Igreja, 10
Rua da Igreja, 6A
Rua da Igreja, 4
Rua da Igreja, 3
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 110
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 106
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 104B
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 102B
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 100A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 96
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 92A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 90A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 88A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 86A
Rua Alberto Monteiro, 11
Travessa da Cruz, 2
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 82A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 84A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 80_80A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 76
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 72_74
Rua Alberto Monteiro, 2A_2B_2C_2D
Rua Alberto Monteiro, 16
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 66
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 68
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 62
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 69
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 75_75A_75B
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 81A
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 81B_81C
Rua do Neto, 10A_10B
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Tipologia

Nome do estabelecimento

Morada

Restaurante
Loja
Loja
Loja
Alfaiataria
Loja
Pastelaria
Loja de tatuagens
Restaurante
Loja
Barbearia

"Tropicália - espaço lusófono"
desocupado
desocupado
desocupado
desocupado
"Faruque"
"Surreal Vision"
"Casa dos Caracóis"
desocupado
"Adão"

Rua do Neto, 6
Rua António Maria Bravo, 1A
Rua António Maria Bravo, 3ª_3B
Rua da Fonte, 11A
Rua da Fonte, 13A
Rua da Fonte, 13B
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 87
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 83
Largo D. Dinis, 15
Largo D. Dinis, 18A
Rua do Neto, 17

Fonte: Quaternaire Portugal, SA, novembro 2012

Refira-se ainda que não existem dependências bancárias em toda a área de intervenção, tendo sido
identificada apenas uma caixa ATM, junto ao edifício da Biblioteca Municipal.
Relativamente aos 61 estabelecimentos comerciais inventariados, o centro histórico integra áreas de
comércio e serviços de caráter local, verificando-se a predominância de estabelecimentos de
restauração, sendo igualmente de assinalar o número de agências funerárias aqui instaladas, dada a
proximidade à Igreja Matriz onde se situava até há pouco tempo a capela mortuária.
Para a reduzida diversidade da oferta de comércio e serviços instalados no centro histórico, além da
idade avançada dos edifícios existentes que não apresentam condições mínimas recomendadas para
determinado tipo de atividades, contribui seguramente a proximidade dos principais eixos comerciais
da cidade, como por exemplo a Av. D. Dinis, ou de grandes centros comerciais localizados nas
imediações do núcleo antigo.
A nível funcional, optou-se por agrupar os estabelecimentos existentes de acordo com os seguintes
sectores de atividade (veja-se gráfico seguinte):
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Armazém – corresponde a áreas de armazenamento, não especificando o ramo de atividade
nem a sua ocupação;
Comércio de produtos alimentares – inclui os estabelecimentos de venda de produtos
alimentares, ou seja, mercearias, minimercados, farmácia, etc;
Comércio de produtos não alimentares – inclui a venda de produtos não alimentares, isto é, as
lojas de vestuário, drogarias, farmácias, entre outros;
Indústria alimentar – no caso da área de intervenção, existe uma panificadora/padaria e foi
igualmente considerado o armazém de vinhos Torcato Jorge, Lda;
Indústria não alimentar – são incluídas as indústrias de produtos não alimentares, como por
exemplo as metalúrgicas;
Restauração e bares – inclui os serviços de restauração, nomeadamente, cafés, pastelarias,
bares e restaurantes;
Serviços privados – engloba os serviços prestados por entidades privadas, nomeadamente, os
centros de explicações, cabeleireiros, agências funerárias, etc.
Loja desocupada – referindo-se aos estabelecimentos comerciais atualmente desocupados.
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Figura 17 – Distribuição dos estabelecimentos existentes por sector de atividade

Fonte: Quaternaire Portugal, SA

Os espaços comerciais desocupados (cerca de 16 lojas contabilizadas) representam 26% do total de
estabelecimentos, revelando um número significativo de áreas disponíveis que podem vir a constituir
um ponto forte, na medida em que correspondem a um potencial de ocupação não habitacional que
poderá promover a instalação de novas atividades económicas que contribuam para revitalizar o tecido
empresarial da área de intervenção.
Se ao nível do comércio, o centro histórico não constitui propriamente uma centralidade, encontrandose numa posição relativamente periférica face ao conjunto de eixos comerciais a sul, a nível de
equipamentos de utilização coletiva a situação é manifestamente distinta, tal tem sido a aposta do
Município na revitalização desta zona da cidade por via da instalação de equipamentos municipais (ver
capítulo 2.5).
No centro histórico de Odivelas encontram-se vários equipamentos de utilização coletiva e ainda
algumas coletividades e associações recreativas que contribuem para a diversificação da vivência deste
núcleo:







Educação – Instituto de Odivelas;
Apoio social – Centro comunitário; Centro de Acolhimento Temporário (CAT) Casa Rainha
Santa Isabel, Casa da Juventude, Conferência Vicentina e Odivelas no Coração;
Cultura – Centro de Exposições; Biblioteca Municipal de Odivelas; Sociedade Musical
Odivelense;
Administração pública – Paços do Concelho (Quinta da Memória); Junta de Freguesia de
Odivelas;
Culto – Igreja Matriz de Odivelas; Igreja do Mosteiro S. Dinis;
Recreo/desporto - Clube recreativo AJAX e espaço do Odivelas Futebol Clube.

O quadro seguinte apresenta uma breve caracterização dos principais equipamentos acima
identificados.
Tabela 8 - Caracterização dos equipamentos existentes no centro histórico de Odivelas

Instituto de Odivelas
Instituição privada de ensino feminino, fundada em 1900, dependente do
Estado-Maior do Exército, em regime de internato e externato, ministra o
2º e o 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. Instalada no
Mosteiro de S. Dinis
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Centro Comunitário e Paroquial de Odivelas
Equipamento instalado num edifício muito recente, que presta serviços
de apoio social e combate à exclusão, nomeadamente, atendimento aos
idosos nas áreas de saúde, lazer, atividades ocupacionais e de apoio
sociofamiliar.

Casa Rainha Santa Isabel (CAT)
Corresponde a um lar de acolhimento de crianças e jovens em risco (até
aos 18anos) instalado num edifício municipal e gerido pela Associação
“Escola João de Deus”.
Dispõe de berçário, quartos, cozinha, lavandaria, sala de convívio, entre
outros espaços.
Casa da Juventude
Espaço de convívio dos jovens para o desenvolvimento de projetos
pessoais e de grupo, com orientação para as problemáticas mais comuns
(apoio ao planeamento familiar, orientação profissional e formação).
Dispões de gabinetes de apoio, sala polivalente, cafetaria e sala de
convívio, salas de estudo e formação e espaço internet.
Biblioteca Municipal D. Dinis
Instalada num dos edifícios da antiga Quinta de Nª Senhora do Monte
Carmo adaptado para o efeito, a biblioteca (de tipologia BM2 na rede
nacional de bibliotecas públicas) apresenta várias salas de leitura, sala
multimédia, depósito, cafetaria, entre outras, e dispõe de serviços de
empréstimo, apoio às escolas, “biblioteca fora d’horas” (aberta das 10h
às 24h), etc.
Centro de Exposições de Odivelas
Espaço destinado a eventos de carácter cultural, sobretudo espetáculos,
conferências e exposições, bem como outras atividades culturais,
articulado com o espaço verde público adjacente (Jardim da Musica).
Dispõe de auditório, salas de conferência, áreas de exposição, ateliers,
cafetaria/esplanada, entre outros.
Sede da Sociedade Musical Odivelense
Espaço onde se realizam diversas atividades culturais (música, dança,
teatro, outros eventos) de grande importância no desenvolvimento
cultural do concelho. Possui escola de música, grupo coral e banda de
música.
Edifício requalificado em 2009.
Paços do Concelho – Quinta da Memória
Concentra as atividades administrativas do município, onde se localizam
o Gabinete da Presidência, a Assembleia Municipal, o Salão Nobre, um
auditório, sala de exposições e o atendimento de Relações Públicas.

Junta de Freguesia de Odivelas
Instalada na Casa da Memória junto ao monumento nacional (Memorial
de Odivelas).
Partilha instalações com a Associação Odivelas no Coração.

Por outro lado, importa referir a localização na área de intervenção do PPCHO de um conjunto
significativo de coletividades e associações, designadamente: Odivelas Futebol Clube, Clube
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Recreativo Espírito Santo – AJAX, Sociedade Musical Odivelense, Associação Odivelas no Coração,
Conferência Vicentina de Santo Eugénio e Obra Social Elisabeth Sanna.

3.3. ACESSIBILIDADE E ESPAÇO PÚBLICO
A caracterização do espaço público envolve as questões associadas ao sistema de acessibilidade,
nomeadamente a circulação, a mobilidade, os arruamentos, o sistema de transportes públicos, o
estacionamento e os espaços pedonais, bem como a estrutura de espaços verdes e outros espaços
públicos e o mobiliário urbano.
A área de intervenção apresenta uma localização privilegiada em termos de ligações não só com os
municípios vizinhos como em termos de acessibilidade regional (IC22, IC16; CRIL, CREL, A1, Eixo
Norte-Sul). A proximidade a Lisboa constituiu um importante motor de desenvolvimento da cidade, que
se separou do concelho de Loures na década de 90 do séc. XX.
A nível interno, a rede viária da área de intervenção do PPCHO apresenta uma estrutura complexa,
aparentemente sem uma hierarquia em termos de características físicas, mas cuja hierarquia funcional
surge bastante evidente em termos de circulação de trânsito. Podem ser identificados 3 níveis:




Rede de distribuição principal – correspondente ao eixo principal de atravessamento do centro
histórico e de ligação intra e inter-concelhia;
Rede de distribuição local - constituída pelos arruamentos que se desenvolvem essencialmente
no interior da malha urbana, permitindo o acesso à maioria das edificações;
Vias de acesso local - conjunto de caminhos e vias sem saída ou de circulação
condicionada/exclusiva.
Figura 128 - Hierarquia da rede viária na área de intervenção

O acesso ao centro histórico é feito fundamentalmente pela via de distribuição principal formada
pelas Ruas Guilherme Gomes Fernandes, dos Combatentes da Grande Guerra e dos Combatentes do
Ultramar (EN250-2) e corresponde a um eixo estruturante da rede viária, que atravessa toda a área de
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intervenção, a partir do qual partem as vias de distribuição local, que asseguram a circulação no núcleo
antigo e permitem o acesso às edificações. Este eixo concentra alguns dos mais relevantes
equipamentos coletivos anteriormente referidos.
Figura 19 - Extrato da Planta da Rede Viária PDM em revisão

Fonte: Revisão do PDM de Odivelas, Maio 2003

A rede de distribuição local corresponde ao conjunto de arruamentos formado pela Rua Alberto
Monteiro, Rua da Igreja, Rua do Souto, Rua do Neto, Rua António Maria Bravo, Rua da Fonte, Rua
Maria Gomes Silva Santos, Rua Prof. Dr. Francisco Gentil e parte da rua da Arroja. Grande parte destas
ruas são vias com apenas um sentido de circulação e foram inclusivamente requalificadas recentemente
no âmbito das ações do PRU. Estas assumem um papel de vias de circulação mista, onde é dada
prioridade ao peão e a circulação automóvel apenas é permitida para acesso às edificações.
Em relação ao terceiro nível, os caminhos constituídos pelos acessos exclusivos ou condicionados a
determinados edifícios são apenas parte da Rua da Arroja, o arruamento lateral do Largo D. Dinis e a
Praceta Vasco da Gama.
No que se refere aos perfis transversais e às características físicas dos arruamentos, importa
destacar que estas são muito variáveis, ainda que dentro do mesmo nível da hierarquia.
O eixo estruturante do núcleo urbano apresenta um perfil transversal em geral de 12m com dois sentidos
de circulação, embora existam alguns troços com largura bastante inferior, onde a circulação nos dois
sentidos é efetuada alternadamente através do controlo por semáforos.
Figura 20 – Eixo estruturante: Rua Guilherme Gomes Fernandes/Rua Combatentes da Grande Guerra

Este eixo consiste na grande via de atravessamento apresenta fluxos de tráfego (ligeiras e pesados)
excessivos para as características da via e para a escala urbana do centro histórico, originando
situações de conflito na acessibilidade ao núcleo antigo, o que contribui para dificultar a circulação do
transporte individual e coletivo e desvaloriza a qualidade do espaço público e do ambiente urbano.
Relativamente às vias de distribuição local, optou-se por dividi-las em dois tipos, de modo a facilitar a
sua circulação: vias de circulação automóvel e vias de circulação mista.
As vias de circulação automóvel apresentam um perfil transversal tipo que varia entre 6,60m a 6,80m,
asfaltadas, maioritariamente com apenas um sentido de trânsito e zona de estacionamento ao longo da
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via. Os passeios são mais uma vez muito reduzidos ou mesmo inexistentes. Nos casos de vias com
dois sentidos o perfil aumenta para 10,40m. O estado de conservação é razoável e o pavimento é
asfaltado, não existindo praticamente nenhuma rua arborizada, com exceção da rua da Rua da Fonte.
Figura 21 – Rua da Fonte, Rua do Neto e Rua do Souto

No que se refere às vias de circulação mista, são vias de sentido único, com um perfil de 5,3m, em que
a área de circulação automóvel é, em alguns casos, delimitada por balizadores que inclui zona de
estacionamento longitudinal, com pavimento em calçada, em bom estado de conservação, tendo
inclusivamente sido objeto de intervenções recentes de requalificação, no âmbito das ações da Parceria
para a Regeneração Urbana. Saliente-se que o estacionamento na maioria das vezes não é
formalizado, apesar de constituir uma pratica comum ao logo de praticamente todas as vias.
Figura 22 – Vias de circulação mista: Rua Alberto Monteiro, Rua da Igreja e Rua Maria Gomes Silva Santos

Importa referir que o Plano Prévio de Intervenção, concluído em Setembro de 2012, vem apontar como
constrangimento à circulação das viaturas de emergência a reduzida largura das vias, sobretudo nas
zonas mais antigas que possuem uma malha mais apertada, dificuldade esta muitas vezes agravada
pelo estacionamento abusivo dos automóveis. A requalificação da Rua Alberto Monteiro surge como
exemplo de uma intervenção recente que procurou regrar este estacionamento e melhorar as condições
de circulação no centro histórico, embora não tenha considerado este problema das larguras mínimas
para passagem de uma viatura dos bombeiros.
Figura 23 – Exemplos de situações de estacionamento ilegal

Em termos de estacionamento, verifica-se uma grave carência de espaços formalizados de
estacionamento, nomeadamente para residentes. Foram identificados em toda a área de intervenção
cerca de 6 áreas destinadas a estacionamento (veja-se figura seguinte):



Largo D. Dinis (50 lugares);
Rua do Souto (27 lugares);
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Jardim da Memória (25 lugares);
2 parques contíguos à Quinta da Memória – (sendo um dos parques destinado á Câmara e
outro público com 23 de lugares);
Parque provisório na Rua Guilherme Gomes Fernandes (aproximadamente 45 lugares).
Figura 24 – Parques de estacionamento

O Estudo Prospetivo da Mobilidade no Concelho de Odivelas elaborado em 2009 teve como objetivo a
caracterização e diagnóstico do atual do sistema de transportes e condições de mobilidade no concelho
(identificando os problemas estruturantes à escala municipal), a definição de uma estratégia de
intervenção preliminar para servir de base à elaboração de um Plano de Mobilidade. Neste estudo foram
identificados vários constrangimentos ao nível do sistema de mobilidade no centro histórico,
relacionados com a circulação, o estacionamento e o sistema de transportes coletivos, nomeadamente:











Os níveis de tráfego são desadequados face às características da malha urbana, apresentando
por vezes uma velocidade excessiva relativamente à malha atravessada;
O centro histórico é atravessado pela via de acesso a eixos rodoviários estruturantes,
originando situações de conflito e saturação e dificultando a acessibilidade em transporte
individual e coletivo, prejudicando consequentemente o ambiente e a deslocação pedonal;
Existência de problemas de circulação e estacionamento em geral;
Muitos dos espaços públicos (se não todos) são utilizados para estacionamento – carência de
estacionamento destinado a residentes – a maioria dos utentes do centro histórico não
consegue estacionar de forma legal;
O peão perde prioridade para o automóvel;
O núcleo antigo não apresenta passeios ou, os existentes, possuem larguras muito reduzidas,
por vezes devido a excesso de mobiliário urbano ou má localização deste – existem inúmeras
barreiras arquitetónicas;
Existe uma descontinuidade da circulação pedonal acentuando a falta de segurança.

Sabendo que a circulação se faz sobretudo em transporte individual, a oferta de áreas de
estacionamento assume um papel preponderante na melhoria da acessibilidade ao núcleo antigo.
Atualmente, o estudo aponta para uma taxa de ocupação dos parques de estacionamento existentes,
superior a 120% durante o dia e perto de 150% à noite.
A oferta de estacionamento em parques formalizados, que engloba cerca de 170 lugares de
estacionamento, é complementada pelas áreas delimitadas ao longo dos arruamentos que apresentam
uma capacidade de aproximadamente 50 lugares.
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No que respeita especificamente ao sistema de transportes coletivos, a rede existente apresenta uma
cobertura geográfica satisfatória, atravessando o principal eixo viário do núcleo antigo, composta pelos
seguintes percursos:




As carreiras da Rodoviária de Lisboa efetuam a conexão entre o centro histórico, as freguesias
da Ramada e Caneças, o Campo Grande (Lisboa) e o Senhor Roubado (Estação do
Metropolitano).
A carreira urbana linha azul/”Voltas” – parceria entre o Município, a RL e o centro comercial
Odivelas Parque - tem um percurso sem paragens definidas e que funciona como um “táxi
coletivo”, estabelecendo a ligação entre o centro histórico, o centro comercial e a estação do
metropolitano do Senhor Roubado.
Figura 25 – Extrato da planta dos transportes coletivos da Revisão do PDM

Fonte: Estudos de caracterização da Revisão do PDM de Odivelas, Novembro 2009

No entanto, este estudo vem revelar que o nível de serviço se mostra pouco atrativo para grande parte
da população, por questões que se prendem essencialmente com a qualidade do serviço,
nomeadamente no que diz respeito ao tipo de autocarros, traçados dos percursos e frequências dos
mesmos. Os motivos apontados para que as condições de circulação do transporte coletivo não sejam
adequadas ao bom desempenho do mesmo são, nomeadamente, o seguintes: situações de
estacionamento em segunda fila, ausência de corredores BUS, ausência de prioridade nos
cruzamentos, perfil reduzido das vias e estrangulamentos.
O atravessamento da área de intervenção por estas carreiras acentua os problemas de desempenho
da via de distribuição principal referida, já que o seu perfil está desajustado ao tráfego de pesados,
contribuindo para a saturação dos arruamentos, poluição atmosférica e degradação do ambiente
urbano.
Em termos de mobilidade pedonal, a área de intervenção apresenta situações bastante distintas. O
desafogo de algumas áreas contrasta com a reduzida dimensão de alguns passeios.
Na zona urbana consolidada, embora não esteja assegurada a continuidade da rede de percursos,
existe complementaridade entre espaços pedonais e arruamentos de circulação mista que permitem
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conectar, nomeadamente, os principais equipamentos. Constituem espaços exclusivamente pedonais:
a Travessa das Cardosas, uma pequena travessa que faz a ligação entre a Rua Guilherme Gomes
Fernandes e a Rua Alberto Monteiro, um atravessamento até à Rua Frei João Turiano (estes três com
escadarias); a Travessa e Largo de N.ª Sr.ª do Monte Carmo e o prolongamento a partir da Biblioteca.
A figura seguinte ilustra fundamentalmente o esquema de circulação na área de intervenção,
identificando as zonas estritamente pedonais, as áreas de circulação automóvel e as de circulação
condicionada – incluindo os sentidos de circulação – as áreas verdes de uso coletivo, os grandes
espaços públicos e as zonas de estacionamento. De referir que as áreas de circulação condicionada
são vias de sentido único, recentemente requalificadas.
Figura 26 – Espaço público na área de intervenção

Em termos de materiais de pavimento, os arruamentos são maioritariamente asfaltados – com exceção
das vias de circulação condicionada que apresentam calçada de calcário e granito.
Dadas as carências de estacionamento na área de intervenção e o reduzido perfil viário, a circulação
pedonal em arruamentos existentes é prejudicada pela reduzida dimensão dos mesmos e pelo
estacionamento informal. Assim, com exceção dos espaços intervencionados mais recentemente, a
área de intervenção apresenta condições de funcionamento e de conforto do espaço público
insuficientes. A requalificação da Rua Alberto Monteiro constitui um bom exemplo de solução que
permite compatibilizar a circulação viária com a pedonal (ainda que não tenha resolvido bem a
circulação de veículos de emergência).
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Figura 27 – Intervenção de requalificação do espaço público, Rua Alberto Monteiro

A circulação pedonal é ainda extremamente dificultada pelas inúmeras barreiras arquitetónicas, um
pouco por toda a área de intervenção, principalmente na zona mais consolidada, onde os passeios
apresentam degraus, rampas com remates mal executados, muretes, colocação aleatória de mobiliário
urbano (iluminação e sinalização), entre outros (veja-se figura seguinte)
Figura 28 – Exemplos de barreiras arquitetónicas

No centro histórico existem dois espaços públicos marcantes – o Largo D. Dinis e o Jardim da Música
integrado no espaço da Quinta da Memória, perfeitamente delimitados mas com características
totalmente distintas.
O primeiro constitui o espaço ortogonal sobranceiro ao Mosteiro de S. Dinis e que constitui o
enquadramento da parte mais valiosa do edifício – a igreja. Trata-se de um espaço cuja função
predominante é o estacionamento. Embora seja parcialmente pedonalizado, o grande parque de
estacionamento asfaltado, que constitui também o acesso viário principal ao interior do Instituo de
Odivelas, impede a sua função de praça pública por excelência. O largo inclui ainda, numa posição
lateral um pequeno jardim, espaço pavimentado, arborizado, com um coreto e uma fonte. Pode
considerar-se que todo o conjunto carece de intervenção pois não é dignificador do monumento
nacional. Todo o largo é circundado por edifícios de duas frentes, havendo apenas uma abertura na
ligação à Rua Guilherme Gomes Fernandes. Esta posição no tecido urbano confere ao largo um
carácter reservado, fechado, que podendo ser justificado pela “proteção” do Mosteiro, também reduz a
visibilidade do monumento a partir da rua referida.
Figura 29 – Largo D. Dinis

Por sua vez, o segundo corresponde ao espaço verde de referência do centro histórico, estabilizado
(tendo sido recentemente construído) e com um programa associado à utilização dos equipamentos
coletivos que se encontram nas suas imediações, nomeadamente o Centro de Exposições e os Paços
do Concelho. Trata-se de um espaço público de desenho racional, contemporâneo e cuja escala pouco
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tem a ver com a vivência do núcleo histórico, estando mais ajustado ao tecido urbano envolvente ao
mesmo onde predomina a habitação coletiva.
Figura 30 – Jardim da Música

3.4. INFRAESTRUTURAS
A caracterização das infraestruturas presentes na área do plano engloba as várias redes existentes
nomeadamente o abastecimento de energia elétrica, telecomunicações, gás, abastecimento de água,
rede de saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos, onde se pretende analisar o nível de
cobertura e necessidades.
De acordo com os estudos de caracterização da Revisão do PDM no que respeita às infraestruturas,
distinguem-se dois tipos de rede quanto ao âmbito geográfico:



Rede local - constituem redes de abastecimento de carácter local, com infraestrutura física
instalada para disponibilização de serviços no território municipal;
Rede estruturante - redes de transporte que se desenvolvem numa escala supra municipal, com
características técnicas específicas, sujeitas genericamente a servidão, não possuem
dependência funcional das redes locais e são geralmente geridas por operadores distintos
daqueles disponibilizam o abastecimento local.

Em termos de abastecimento de água, o núcleo histórico de Odivelas apenas é abrangido pela rede
local, gerida pelos Serviços Municipalizados de Loures e Odivelas (SMAS). A área de intervenção
apresenta um nível de cobertura de 100%.
Existe um reservatório de água com uma estação elevatória, adjacente à área de intervenção, donde
parte a rede adutora com cerca de 250mm de diâmetro. Um dos traçados contorna o centro histórico
pelo lado norte para depois vir ter ao eixo principal (Rua dos Combatentes da Grande Guerra) e seguir
para as novas urbanizações; o segundo segue para sul do reservatório e atravessa o núcleo antigo até
à Rua do Neto. No que respeita à rede de ligação aos edifícios, as condutas apresentam um diâmetro
que varia entre 50 a 200 mm.
Os materiais das condutas são de uma forma geral em fibrocimento e PVC, em grande parte em fim de
vida, tendo vindo a ser feito um esforço para substituição por materiais do tipo PEAD à medida que são
realizadas obras de requalificação no espaço público, no sentido de minimizar as perdas de água.
Relativamente ao sistema de bocas-de-incêndio, é de salientar as fragilidades apontadas pelo “Plano
Prévio de Intervenção”, que assinala o risco de incêndio urbano decorrente da inexistência de marcos
de incêndio em alguns locais e a pouca pressão de água dos existentes. De facto, existem três bocasde-incêndio localizadas no Largo D. Dinis, das quais uma se encontra inoperacional e apenas um marco
de água situado junto ao edifício dos Paços do Concelho, na Rua Guilherme Gomes Fernandes. A
pouca pressão de água existente, que decerto poderá dificultar a intervenção do corpo de Bombeiros
numa situação de incêndio urbano, é de difícil resolução, pois o eventual aumento da pressão pode
causar rebentamentos da canalização, dada a sua antiguidade.
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Relativamente às infraestruturas de saneamento básico, a área de intervenção é abrangida pelas
redes local e estruturante. Esta última corresponde ao Emissário da SimTejo cujo traçado acompanha
o vale da Ribeira de Odivelas (Intercetor Caneças-Ramada-Odivelas - Subsistema de Frielas) e
encontra-se em bom estado de conservação, tendo sido intervencionado recentemente na medida em
que constitui um dos intercetores principais do sistema, dada a extensão de população servida.
A rede local abrange a totalidade da área de intervenção e é gerida pelo SMAS de Loures e Odivelas,
não existindo no centro histórico redes separativas de drenagem de águas residuais e de águas pluviais.
Os coletores apresentam secções com diâmetros de cerca de 200mm e, à semelhança da rede de
abastecimento de água, uma parte significativa da rede é antiga, sendo o material de construção dos
coletores predominantemente em grés, betão ou fibrocimento. Está prevista a adoção de redes
separativas e a sua substituição quase total.
A recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) é da responsabilidade do SMAS de Loures/Odivelas,
estando incluídos os resíduos de origem doméstica (lixo indiferenciado) e os provenientes de atividades
económicas desde que a sua natureza seja semelhante aos de origem doméstica e não ultrapasse os
1100 litros por dia. Nesta categoria incluem-se os materiais recicláveis, os resíduos orgânicos, os
resíduos de jardins e os resíduos volumosos (monos).
Figura 31 – Distribuição de pontos de recolha de RSU e ecopontos

Os resíduos são transportados para a Central de Tratamento de RSU situada em São João da Talha,
os materiais recicláveis são enviados para a Central de Triagem e Ecoponto, situada em Vale do Forno,
Lisboa, e os resíduos orgânicos, são enviados para a Estação de Tratamento e Valorização Orgânica,
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situada em São Brás, no concelho da Amadora. A Valorsul é a entidade responsável pelo tratamento
dos resíduos recicláveis.
A rede de distribuição de energia elétrica, de acordo com os dados facultados pela autarquia, é gerida
pela EDP e corresponde à rede de Média Tensão (60Kv). O seu traçado atravessa a área de intervenção
pela Rua dos Combatentes da Grande Guerra, seguindo pela Praceta Vasco da Gama (atrás da
biblioteca municipal), Travessa de Nª Srª do Monte do Carmo, Rua Alberto Monteiro, partindo depois
em direção ao Largo D. Dinis e depois pela Rua António Maria Bravo até à zona adjacente a sul do
centro histórico. De referir a existência de dois Postos de Transformação no interior do núcleo antigo.
Na figura que se segue é apresentada igualmente a rede de distribuição de Baixa Tensão, que atravessa
o centro histórico pela Rua da Arroja, Rua dos Combatentes da Grande Guerra até à Biblioteca e ainda
na Rua da Fonte, Rua do Neto e Rua do Souto.
A rede estruturante de transporte de eletricidade de Alta Tensão (220kv) passa a norte da área de
intervenção, sendo esta abrangida pela respetiva condicionante legal.
Em termos de rede de iluminação pública, o espaço urbano apresenta uma cobertura muito satisfatória.
Figura 32 – Rede de eletricidade e iluminação pública na área de intervenção

De acordo com a informação recolhida através dos estudos de caracterização da revisão do PDM, a
rede canalizada de distribuição de gás na área de intervenção é praticamente inexistente, verificandose apenas um traçado na extremidade norte, junto a edifícios pertencentes a urbanizações recentes,
sendo a entidade gestora a LisboaGás. Nos edifícios do centro histórico o abastecimento é
maioritariamente de gás propano.
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Os materiais de que são feitas as redes instaladas são de material do tipo Polietileno de Alta Densidade
(PEAD), devidamente protegidas contra os solos agressivos.
Em relação às infraestruturas de comunicações, a sua gestão é da responsabilidade da Portugal
Telecom. Não existem na área de intervenção antenas de comunicação móvel, sendo que a respetiva
cobertura é abrangida pelas antenas situadas fora do seu perímetro.

3.5. EDIFICADO
A caracterização do edificado foi desenvolvida com base na informação recolhida conforme explicitado
no início deste Capítulo e visa abordar as características morfológicas, funcionais, construtivas, o estado
de conservação e o valor arquitetónico dos edifícios existentes.
Tal como já referido, os estudos disponíveis sobre a área de intervenção foram complementados com
levantamentos de campo que serviram para validar, atualizar e complementar os dados existentes. Este
trabalho assentou na construção de uma base de dados geográfica que compila parte da informação
do CURB e a informação recolhida, tendo o seguinte conteúdo:


A identificação do edifício (agrupado por quarteirão), ao qual é atribuído um número,
apresentando-se a morada e a respetiva fotografia;



A propriedade, indicando o proprietário apenas quando se trate de entidades públicas;



A época de construção, optando-se pela identificação do século/quartel a que corresponde;



A tipologia de edificação, distinguindo o tipo de edifício original: equipamento, habitação
unifamiliar ou multifamiliar, casa agrícola, palácio, edifício industrial, armazém, entre outros;



As funções, distinguindo a função do piso térreo dos restantes, identificando-se, no caso das
frações não habitacionais, o ramo de atividade e o nome do estabelecimento;



O nº de pisos acima e abaixo da cota de soleira;



O número de frentes para a via pública, ou seja, o número de confinâncias com arruamentos
públicos por parte do edifício ou do lote (independentemente de haver acesso aos mesmos);



A caracterização construtiva, nomeadamente o estado geral de conservação, o tipo de
estrutura, o tipo e material da cobertura, os materiais e elementos que compõem as fachadas,
as adulterações e dissonâncias que apresenta, os riscos e as necessidades verificadas
(reabilitação, demolição, conservação…);



O valor arquitetónico, identificando a categoria em que o edifício de integra (de acordo com
uma tipologia especifica definida para a área de intervenção);



E, por fim, um campo de observações diversas que apresenta aspetos não incluídos nos
campos anteriores mas que contribuem para completar a caracterização de cada edifício.
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Figura 33 – Aspeto da ficha do edificado

As conclusões retiradas a partir da base de dados são complementadas com as dos outros estudos
disponibilizados sobre a área de intervenção. Embora os diversos estudos não cubram exatamente o
mesmo universo de edifícios nem a sua totalidade, a semelhança e a representatividade das amostras
permitem aferir com pouca margem de incerteza as características dominantes. O “Recenseamento do
Parque Habitacional do Núcleo Antigo de Odivelas” que cobre aproximadamente 50% do parque
habitacional, permitiu, por exemplo, introduzir no diagnóstico referências relativas à compartimentação
dos edifícios, salubridade e outras características do interior dos edifícios.
O levantamento do edificado abrange os edifícios da área de intervenção que são visíveis do espaço
público e que têm acesso a partir dos arruamentos, excluindo portanto todos os anexos e outras
edificações que se encontrem no interior dos lotes, como por exemplo os edifícios integrados no recinto
do Instituto de Odivelas. São igualmente excluídos os edifícios que se localizam junto ao limite da área
de intervenção, considerados como a coroa envolvente e que constituem o cenário que enquadra o
centro histórico e para o qual não serão apontadas regras (por não fazerem parte da área do PPCHO)
mas sim algumas orientações no que diz respeito a aspetos de conservação e alteração das fachadas.
Figura 34 – Edifícios na envolvente da área de intervenção

Assim, a base de dados construída identifica 226 edifícios dos quais 14 não estão devidamente
caracterizados (não possuem ficha) por estarem integrados no recinto do Instituto de Odivelas. Em
anexo apresentam-se as fichas de caracterização individual de cada edifício, sendo que as conclusões
que seguidamente se apresentam seguem a ordem dos temas acima assinalados.
Em termos da propriedade importa referir que cerca de 7,8ha (36%) da área de intervenção (que
engloba cerca de 25 edifícios identificados no levantamento) pertence ao Instituto de Odivelas, que está
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sob a tutela do Estado-Maior do Exército. Dos restantes edifícios, 7 são propriedade municipal – os
quais correspondem essencialmente aos equipamentos de utilização coletiva - e os outros pertencem
a privados, sendo que foram identificados três pertencentes à Igreja Católica/Paróquia de Odivelas (a
igreja matriz, o centro comunitário e um outro edifício de apoio social e serviços paroquiais) e um
pertencente a uma IPSS (infantário).
Relativamente à época construtiva, é bastante evidente a diversidade do parque edificado, ainda que
as edificações construídas entre os fins do séc. XIX e o primeiro quartel do séc. XX constituam a maioria.
Figura 35 – Época de construção dos edifícios

Fonte: Levantamentos de campo, QP 2012

Quando analisada a distribuição territorial das épocas construtivas, como seria de esperar, verifica-se
uma concentração dos edifícios mais antigos em torno do Mosteiro, destacando-se uma presença maior
de edifícios do século XVII no Largo D. Dinis ao que se soma os edifícios da Igreja Matriz e da Biblioteca
Municipal (apesar desta ter sofrido alterações mais recentes. antigas Quintas que rodeavam o Mosteiro.
Nos quarteirões primitivos do centro histórico são frequentes os edifícios dos séculos XIX e XX,
devendo-se igualmente a algumas substituições integrais ou ocupações mais tardias relativamente à
época de formação do núcleo antigo.
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Figura 36 – Época de construção dos edifícios

Quanto à tipologia de edificação, é de registar uma relativa heterogeneidade do parque edificado,
tratando-se de um núcleo antigo, consistente e consolidado. Apesar de uma clara predominância da
habitação unifamiliar (44%), seguida de uma significativa percentagem de habitação multifamiliar (24%),
é possível distinguir várias subcategorias tipológicas consoante coexistam outros usos ou adaptações
funcionais no mesmo edifício. Desta forma, uma parte significativa dos edifícios da área de intervenção
apresentam usos não habitacionais (19%), muitas vezes resultantes de adaptações parciais ou totais
de tipologias de habitação, somando-se a estes cerca de 13% de edifícios de usos mistos.
Figura 37 – Distribuição tipológica e funcional

Fonte: Levantamentos de campo, QP 2012
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Figura 38 – Distribuição da tipologia de edificação

.

Em termos funcionais a massa edificada é dominantemente habitacional, sendo que 19% dos edifícios
integra funções não habitacionais. De acordo com o levantamento, foram identificadas 45 frações afetas
a espaços comerciais ou serviços em funcionamento e outras 16 frações devolutas ou desocupadas,
num total de 61 espaços disponíveis para essas funções (do Recenseamento do Parque Habitacional
constavam 32 frações).
Relativamente à tipologia de habitação, a tipologia unifamiliar destaca-se no panorama da área de
intervenção, correspondendo a 62% dos edifícios com apenas um fogo. De acordo com os
levantamentos existem cerca de 39 edifícios com 2 fogos (23%) e 26 edifícios com 3 ou mais fogos,
sendo que os 4 edifícios com mais de 7 fogos correspondem, obviamente, aos edifícios de construção
mais recente.
Figura 39 – N.º de fogos por edifício

Fonte: Levantamentos de campo, QP 2012
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A figura seguinte apresenta a distribuição espacial das funções não habitacionais pela área de
intervenção, sendo possível observar uma presença mais significativa de espaços comerciais e de
serviços desocupados/devolutos no quarteirão formado pelas Ruas Guilherme Gomes Fernandes, da
Igreja e Alberto Monteiro, provavelmente pela idade dos edifícios, o estado de conservação e as suas
dimensões que podem estar a condicionar a instalação de diversas atividades económicas.
Figura 40 – Distribuição dos espaços não habitacionais na área de intervenção

Os principais equipamentos de utilização coletiva surgem concentrados em duas zonas: a primeira, em
torno de um dos espaços públicos estruturantes (o Jardim da Música) e a segunda, integrados na malha
do quarteirão mais consolidado do núcleo antigo, muito próximo do Largo D. Dinis. O Instituto de
Odivelas constitui um importante equipamento na estrutura da área de intervenção do PPCHO, mas
considerou-se integrado no Recinto do Instituto sob a tutela do Ministério da Defesa.
Relativamente ao nº de pisos, os edifícios de 2 pisos representam cerca de 57% do parque edificado
e os edifícios com 1 piso cerca de 27%, dividindo-se os restantes entre os 3 e os 4 pisos. Importa fazer
referência a algumas situações que apresentam pisos recuados (ou águas furtadas ou ainda situação
de mansarda) e que correspondem a cerca de 4% dos edifícios identificados. Esta quantificação não
integra o conjunto de blocos de habitação que contornam a área de intervenção.
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Figura 41 – N.º de pisos

A caracterização construtiva dos edifícios baseia-se em dados compilados nas fichas de
levantamento do edificado assim como no recenseamento do parque habitacional, incidindo sobre
aspetos como: estado de conservação, sistemas construtivos, compartimentação e salubridade,
coberturas, materiais e elementos decorativos, adulterações e dissonâncias, riscos, etc.
Não obstante a época de construção original de boa parte dos edifícios do centro histórico, o parque
edificado tem vindo a sofrer inúmeras transformações ao longo do tempo e, conforme se referiu, metade
dos edifícios existentes na área de intervenção foram construídos ou reconstruídos nos séculos XX e
XXI. Dada esta dinâmica, não é de estranhar que o estado de conservação geral dos edifícios seja,
com base nos dados recolhidos nos levantamentos de campo, maioritariamente bom (41%) ou razoável
(33%). Assim, apenas 26% dos edifícios existentes se encontrem em mau estado ou mesmo em ruína,
sendo esta última condição mais representativa no universo de edifícios de funções não residenciais.
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Figura 42 – Estado de conservação dos edifícios

Relativamente aos sistemas construtivos dos edifícios, informação cuja fonte é o CURB, predomina
a estrutura portante, nomeadamente nos edifícios do século XIX, apesar de se registarem algumas
recuperações mais recentes e que têm vindo a substituir os sistemas construtivos utilizados por outros
mais modernos, alterando a tipologia de estrutura do centro histórico.
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Figura 43 – Sistemas construtivos

O parque edificado é bastante heterogéneo, não só no que diz respeito às tipologias mas também na
área e organização interior das frações. A diversidade na compartimentação resulta da coexistência
de edifícios de diversas épocas construtivas e da transformação estrutural e funcional que os edifícios
mais antigos têm vindo a sofrer ao longo das últimas décadas. Estas transformações incluem,
sobretudo, ampliações em profundidade do edifício original e uma maior compartimentação do espaço
interior quer para responder à necessidade de quartos, à instalação de cozinhas ou instalações
sanitárias, quer para adaptação a usos não habitacionais.
No que diz respeito às frações habitacionais, e tendo por base a observação do recenseamento do
parque habitacional, é possível estimar a área média por fogo entre os 60m2 e os 70m2. Tendo em conta
a classificação tipológica e funcional, verifica-se que uma habitação unifamiliar tem em média 75m2,
enquanto um fogo inserido num edifício plurifamiliar oscila em média entre os 45m2 e os 60m2. Ainda
assim, os fogos com menos de 45m2 representam cerca de 34% do total das habitações analisadas
pelo estudo, enquanto os fogos com mais de 75m2 constituem 20% do total. As áreas médias por fogo
são também progressivamente superiores quanto mais recentes são os edifícios, verificando-se que as
habitações construídas após 1925 registam valores bastante superiores aos restantes períodos, com
uma média de 95m2.
Analisando o número de compartimentos (salas e quartos) por habitação, verifica-se uma distribuição
relativamente homogénea dos fogos 1, 3 e 4 ou mais compartimentos, sendo que a maior parte
corresponde a fogos com 2 compartimentos (veja-se gráfico seguinte). Embora no recenseamento do
parque habitacional se possa observar que apenas 45% dos fogos têm cozinha equipada, o estudo do
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CIAAM refere que a quase totalidade das habitações inquiridas possui cozinha. Quanto às instalações
sanitárias, e de acordo com o recenseamento do parque habitacional, 87% das habitações possuem
uma casa de banho privativa. Por fim, uma característica a salientar da observação das plantas, que é
igualmente confirmada pelo inquérito do CIAAM, é a quase total ausência de vestíbulos nos fogos,
fazendo-se a entrada para a casa diretamente para a rua em muitos dos casos.
Figura 44 – Distribuição dos fogos de acordo com o nº de compartimentos com iluminação e ventilação direta

1%
21%

20%
0 compartimentos
1 compartimentos
2 compartimentos
3 compartimentos
4/+ compartimentos

24%
34%
Fonte: Recenseamento do Parque Habitacional do Núcleo Antigo de Odivelas

No que diz respeito às condições de conforto e salubridade das habitações, mais de dois terços dos
fogos analisados têm entre 2 e 4 compartimentos com iluminação e ventilação diretas. No entanto, um
em cada cinco alojamentos com vários quartos ou salas possui apenas 1 compartimento com essas
condições, sendo que o total de fogos com compartimentos interiores representa 65% das habitações
analisadas. Dos 152 alojamentos com levantamento, 2 não possuíam qualquer fonte de iluminação e
ventilação diretas em toda a habitação para além das proporcionadas pela porta de entrada. A situação
mais crítica é, no entanto, a ventilação e iluminação das cozinhas, pois uma grande percentagem destas
é completamente interior, sobretudo em edifícios anteriores ao primeiro quartel do séc. XX.
De acordo com o inquérito do CIAAM, é possível concluir que a maioria das frações está servida pelas
infraestruturas básicas de abastecimento e saneamento, bem como eletricidade e telefone, ainda que
a maioria destas instalações seja posterior à época de construção dos edifícios. Deste modo, verificase uma desadequação entre a infraestruturação e a estrutura original da habitação, contribuindo para a
descaracterização exterior e interior dos edifícios e alojamentos, bem como a causa ou agravamento
das patologias construtivas registadas.
No que se refere aos espaços comerciais ou de serviços, cerca de 60% estão equipadas com
instalações sanitárias e 43% possuem uma cozinha. Já no que diz respeito à salubridade destes
espaços, cerca de 45% das frações possuem compartimentos interiores, o que na maioria dos casos
corresponde a zonas de arrumos. No entanto, segundo o mesmo estudo, é de realçar uma significativa
percentagem de cozinhas interiores (9%), uma vez que grande parte delas pertence a espaços de
restauração.
No que respeita ao tipo de cobertura, a situação mais frequente é a cobertura em telha, com 2 a 4
águas, existindo já com alguma significado um conjunto de edifícios com coberturas
mistas/diferenciadas, com aproveitamento para terraço. As coberturas planas surgem essencialmente
associadas a tipologias de edifícios modernos que constituem equipamentos de utilização coletiva. A
telha mais comum no centro histórico é a telha marselha que surge em cerca de 43% dos casos. Existem
alguns edifícios com coberturas em chapa metálica ou fibrocimento (8 edifícios) e apenas um com
cobertura em vidro, a que corresponde um equipamento coletivo.

54

CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Figura 45 – Tipo de coberturas dos edifícios

Figura 46 – Fachadas com revestimento a azulejo

Quanto aos materiais de revestimento das fachadas dos edifícios do centro histórico, a esmagadora
maioria das fachadas (85%) são rebocadas e pintadas, existindo situações em que em apresentam
também soco com outro material, nomeadamente pedra ou mosaico cerâmico. A pintura com cal é
pouco representativa (aparece em apenas 5 edifícios) e cerca de 5% dos edifícios não apresentam já
revestimento, pelo menos passível de identificação. O revestimento cerâmico nas fachadas atualmente
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não é utilizado, encontrando-se apenas em alguns edifícios de uma época específica além do próprio
Mosteiro cujas galerias se encontram totalmente revestidas a azulejo.
Figura 47 – Tipo de revestimento das fachadas

Pode ainda referir-se que em termos de elementos da fachada, a grande maioria apresenta soco e
cunhais pintados ou mais esporadicamente com outro material de revestimento, num total de 123
edifícios. Quanto aos remates, os beirados, simples ou duplos, surgem com maior frequência (cerca de
54% dos casos), seguindo-se a cornija (20%) e as platibandas (14%).
As cores mais frequentes são, por ordem decrescente, o branco (cerca de 36% dos edifícios), o bege,
o rosa e o amarelo. A figura seguinte apresenta ainda 14 edifícios sem cor, que correspondem
essencialmente a edifícios cujo revestimento de fachada é em reboco ou em estado mais degradado
que não foi possível identificar uma cor específica. Importa acrescentar que a maioria dos edifícios
apresenta cunhais geralmente de cor distinta da cor utilizada no resto da fachada, sendo que a cor
representada no mapa corresponde à cor principal.
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Figura 48 – Cores das fachadas

No que se refere a adulterações e dissonâncias, foram identificadas ocorrências em 85% dos edifícios
da área de intervenção, sendo que as mesmas cobrem situações muito variadas, nomeadamente:
aumento de cércea, cobertura de pátio, alteração da composição da fachada, abertura ou encerramento
de vãos, encerramento de varandas/marquises, abertura de vão na cobertura, alteração de
revestimento da fachada, pintura de moldura de vãos em cantarias, alteração das caixilharias,
instalação de estores/persianas exteriores, colocação de gradeamentos nos vãos, instalação de
aparelhos de ar condicionado, instalação de toldos, instalação de painéis publicitários e colocação de
algeroz/caleiras.
Figura 49 – Exemplos de adulterações nos edifícios

Relativamente aos riscos, foram considerados os resultados do “Plano Prévio de Intervenção”, onde
se salienta o risco sísmico e o risco de incêndio do edificado do centro histórico. No que respeita ao
risco sísmico, a área de intervenção situa-se numa zona de intensidade IX – Desastroso (Escala de
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Mercalli Modificada), pelo que o referido estudo identifica os edifícios devolutos ou em mau estado de
conservação que merecem especial atenção pelo risco eminente de colapso.
Tabela 6 - Edifícios devolutos com risco de colapso

Tipologia

Morada

Habitação

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 70

Habitação e comércio

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 7

Habitação

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 5

Habitação

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 6 - 6A

Habitação - Monte do Carmo

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 2

Casa com Chaminé cerâmica

Rua dos Combatentes da Grande Guerra,

Habitação

Rua do Souto, n.º 4

Habitação

Rua do Neto

Habitação

Rua da Igreja, 17

Habitação

Rua da Igreja, sem número de polícia (entre n.º 17 e 23)

Habitação

Largo N. Sra. do Monte do Carmo, 1 e 1A

Habitação

Largo N. Sra. do Monte Carmo, 4

Habitação

Largo N. Sra. do Monte do Carmo, 2 e 2A

Habitação

Travessa N. Sra. do Monte do Carmo, 1

Habitação

Travessa N. Sra. do Monte do Carmo, 6
Fonte: Plano Prévio de Intervenção, setembro 2012

O estudo salienta a importância que as características intrínsecas do centro histórico (edifícios antigos
e degradados, arruamentos estreitos) representam um risco elevado de destruição do património
cultural existente. As referidas debilidades ao nível dos sistemas de combate a incêndios urbanos da
zona de intervenção acentuam o risco de incêndio.
No âmbito da elaboração da carta de risco do património arquitetónico, alguns dos imóveis inventariados
foram objeto de uma avaliação profunda do estado de conservação exterior (vedações, fachadas,
estrutura e cobertura), interior (pavimentos, paredes, tetos, escadas, vãos e outros) e das redes de
infraestruturas, tendo sido elaborada uma ficha de diagnóstico onde se identificam as anomalias e as
causas eventualmente apuradas, o que permite perceber as necessidades de intervenção no edifício,
com vista à minimização do grau de risco.
A tabela seguinte apresenta os imóveis avaliados aos quais foi atribuída uma classificação em termos
de prioridade na intervenção.
Tabela 9 - Edifícios avaliados na Carta de Risco

Morada

Prioridade de
intervenção

Habitação e comércio (Drogaria)

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 90

3

Habitação (casa ArtDeco)

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 5

4

Habitação

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 6/8

2

Casa da Memória

Rua Guilherme Gomes Fernandes, s/n

2

Tipologia

Pastelaria Faruque

Rua Guilherme Gomes Fernandes/L. D.Dinis

1

Sede do PCP

Rua Guilherme Gomes Fernandes, 79

2

Fonte: Carta de Risco do Património Arquitetónico, IHRU 2012

Salienta-se a existência de um conjunto de edifícios a norte da área de intervenção que integram alguns
em avançado estado de degradação e algumas construções precárias, sendo que constituem residência
de um número significativo de famílias, situação que constitui um problema a necessitar de resolução a
curto prazo.
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Figura 50 – Conjunto de edifícios a necessitar de intervenção

Fonte: http://www.bing.com/maps/

Figura 51 – Exemplos de edifícios do conjunto a norte da área de intervenção

Para concluir a análise ao edificado, importa descrever o método e apresentar os resultados do
processo de classificação dos edifícios em função do seu valor arquitetónico, o que constitui uma
ferramenta essencial para a posterior tarefa de elaboração do regulamento do plano.
Assim, tendo em vista a definição de regras para orientar a intervenção no edificado, quer se trate de
conservação, transformação ou nova construção, os estudos de caracterização da área de intervenção
envolveram a definição de uma tipologia de valor arquitetónico e a subsequente classificação de cada
edifício. Esta tipologia visa distinguir os diferentes graus de proteção/intervenção adequados ao
edificado existente.
Este processo assume especial relevância atendendo a que a área de intervenção agrega o principal
conjunto de imóveis com reconhecido valor patrimonial do concelho, sendo objetivo do plano assegurar
que o legado histórico que estes representam é preservado.
A classificação patrimonial no âmbito do PPCHO visa a tipificação das regras de intervenção no
edificado e envolve a identificação de grupos de edifícios que, pelo facto de apresentarem um valor
arquitetónico semelhante, no contexto da área de intervenção, justificam a existência de diferentes
níveis de proteção. A tipologia criada assenta na apreciação prévia dos edifícios individualmente e no
contexto urbano do centro histórico, na análise da informação existente sobre os mesmos e numa
abordagem ao valor e significado do conjunto. Tendo por referência a lista de imóveis já classificados
e inventariados, assim como os trabalhos de campo levados a cabo, são consideradas 3 categorias
que representam uma escala de valor e intensidade de proteção:


Edifícios de elevado interesse arquitetónico



Edifícios com valor de conjunto



Edifícios correntes ou de transição

Antes da descrição das categorias, importa salientar que se optou por ignorar o estado de conservação
de cada edifício, assim como as eventuais adulterações, na classificação patrimonial, de modo a que
estas situações não interfiram no seu valor arquitetónico de base e, também, para permitir que essas
situações correspondam a medidas especificas a propor (remoção ou atenuação das dissonâncias).
Em segundo lugar, optou-se por não individualizar os imóveis que são objeto de classificação legal
numa categoria autónoma, uma vez que os mesmos já estão sujeitos, por natureza, a regras
específicas.
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Os edifícios com elevado interesse arquitetónico correspondem aos imóveis singulares existentes
na área de intervenção por apresentarem, para além do significado histórico, qualidade arquitetónica
muito diferenciada face ao contexto em que se inserem.
Figura 52 – Exemplos de edifícios com elevado interesse arquitetónico

Este grupo inclui os imóveis classificados e em vias de classificação, assim com todos os imóveis
inventariados com grau de proteção 2 e alguns com grau de proteção 3, de acordo com a classificação
do SIPA2. Dos imóveis inventariados, integram esta categoria os edifícios que têm um papel essencial
da ligação “do tempo com o lugar” ou que contribuem de forma especial para a qualidade do espaço
urbano. No que se refere às características arquitetónicas, a maioria destes edifícios apresentam
elementos decorativos e construtivos em número superior à globalidade dos edifícios do centro
histórico, nomeadamente os seguintes: socos ou cunhais em pedra, painéis de azulejos, molduras dos
vãos em arco abatido em cantaria, platibandas/balaustradas e cornijas.
Esta categoria inclui, também, os 3 edifícios públicos recentemente sujeitos a obras de
reabilitação/renovação. Trata-se de edifícios associados à génese do centro histórico (antigas quintas)
intervencionados no sentido de acolher funções coletivas e cujas obras procuraram salvaguardar,
dentro do possível, as características arquitetónicas tradicionais, ainda que através de sistemas ou
linguagens arquitetónicas contemporâneas: Paços do Concelho / Antiga Quinta da Memória, Biblioteca
Municipal / Antiga Quinta do Carmo e Casa da Juventude / Antiga Casa Agrícola da Quinta da Memória.
Por fim, esta categoria inclui o novo edifício do Centro Paroquial por se considerar bom exemplo de
integração urbana, pese embora este apresente uma imagem muito distinta da arquitetura popular.
A estes imóveis associa-se, sobretudo, uma intervenção de conservação mas também de reabilitação,
admitindo-se alguma flexibilidade ao nível funcional e, por conseguinte, ao nível da intervenção do
interior dos edifícios sempre que a degradação dos imóveis assim o justificar, salvo nas situações de
imoveis classificados. Contudo, não deve ser colocada em causa a salvaguarda dos elementos que
lhes conferem valor patrimonial sempre que a sua reabilitação seja viável. Nestes casos, ainda poderá
fazer sentido salvaguardar igualmente características internas dos edifícios e não apenas a sua
fachada, aspeto que será determinante do regime relativo à alteração funcional.
Os edifícios com valor de conjunto constituem a categoria mais abrangente, integrando cerca de
metade dos edifícios da área de intervenção. Trata-se de edifícios que, não apresentando especial
interesse numa perspetiva individual, constituem a expressão da tradição local, integrando a escala
urbana do centro histórico e contribuindo para uma imagem urbana “pitoresca”. São edifícios de
construção corrente e que recorrem a materiais e processos construtivos tradicionais. Sem prejuízo de
poderem apresentar alguns dos elementos decorativos/construtivos referidos na categoria anterior, a
grande maioria deste grupo apresenta os seguintes elementos na composição das fachadas: molduras

2

Sistema de Informação para o Património Arquitetónico – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana IP
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dos vãos em pedra de cantaria, beirados duplos/simples ou platibandas no remate das fachadas e
guardas metálicas em ferro nas varandas ou janelas de sacada.
Este grupo está associado a um potencial de transformação superior ao da categoria anterior, embora
as intervenções não devam conduzir a situações dissonantes. Assim, a regulação da transformação
deste grupo de edifícios será a mais desenvolvida no plano e também a mais complexa, pois trata-se
de assegurar maleabilidade a uma parte substancial da massa edificada que, não oferecendo
fundamentação para “congelar” a transformação, exige cuidado na regulação do equilíbrio entre as
alterações profundas e a manutenção das características tradicionais locais e a uniformidade do
conjunto. Também o regime de edificabilidade será mais favorável às alterações funcionais do que no
nível anterior.
Figura 53 – Exemplos de edifícios com valor de conjunto

A categoria dos edifícios correntes ou de transição enquadra todos os restantes edifícios que não
se encaixam nas categorias anteriores e abrange situações diversas em termos de época de
construção, estado de conservação e integração urbana. Estes têm em comum o fato de não
apresentarem características específicas associadas à génese do núcleo ou os elementos decorativos
referidos anteriormente e, portanto, a sua substituição não traz qualquer prejuízo para o conjunto do
centro histórico, desde que o resultado final não acentue o desfasamento face à imagem urbana
dominante no núcleo.
Na maior parte dos casos, trata-se de edifícios de construção mais recente (segunda metade do século
XX e posteriores) alguns dos quais assumem as características das áreas envolventes ao centro
histórico, as quais apresentam homogeneidade própria das épocas em que foram construídos os
bairros adjacentes. Assim, muito embora alguns destes edifícios pudessem ser considerados
dissonantes no contexto do centro histórico, essa classificação perde o sentido atendendo a que se
trata de situações de transição para outras tipologias urbanas e arquitetónicas.
Figura 54 – Exemplos de edifícios correntes ou de transição
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Por outro lado, integram este grupo edifícios correntes, sem qualquer valor arquitetónico, e com uma
presença considerável de tipologias não habitacionais, correspondendo-lhes assim uma maior
probabilidade de transformação, dentro dos critérios de integração urbana a definir.
A figura seguinte apresenta a distribuição territorial destas tipologias, sendo interessante verificar a
concentração de edifícios com valor de conjunto nos quarteirões centrais da área de intervenção e a
perificidade dos edifícios correntes relativamente aos primeiros, o que justifica a unidade tipológico e
homogeneidade volumétrica que caracteriza o núcleo histórico de Odivelas. Por sua vez, os imóveis
com valor elevado interesse arquitetónico encontram-se relativamente dispersos por toda a área de
intervenção, o que torna mais exigente a tarefa de regulação da transformação do conjunto.
Figura 55 – Valor arquitetónico

62

CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
De acordo com a proposta apresentada a concurso, o diagnóstico estratégico da área de intervenção
contém 3 componentes com relevância diferenciada em termos da definição das opções do plano.
No que respeita à avaliação da eficácia do PMOT e das políticas e programas setoriais, o capitulo 2
contém uma leitura dos principais referenciais para o desenvolvimento das opções do plano que devem
ser consideradas. Importa aqui procurar dar resposta aos restantes desafios lançados em fase de
concurso.
Relativamente ao PMOT, neste caso o PDM, a avaliação da eficácia constitui uma tarefa de reduzida
importância atendendo a que a revisão do PDM é muito recente, não havendo por isso um instrumento
cuja implementação possa ser propriamente avaliada do ponto de vista da execução das suas opções.
Contudo, pode-se afirmar, que o PDM anterior adotou um conjunto de medidas cautelares que de
alguma forma foram capazes de condicionar a adulteração tipomorfológica do núcleo histórico, mas não
impediram (talvez por falta de aplicação) adulterações do ponto de vista dos pormenores construtivos
(materiais, cores, publicidade, etc.). Para a sua escala de intervenção, entende-se que este instrumento
já era suficientemente detalhado, ainda que a edificabilidade fosse regulada por parâmetros
quantitativos, permitindo ao Município evitar intervenções desenquadradas urbanística e
arquitetonicamente com base nos princípios nele estabelecidos. Por outro lado, a proposta o novo PDM
desenvolve bastante os princípios de intervenção do centro histórico, densificando-os, e introduz
parâmetros de edificabilidade de caráter tipomorfológico, o que se afigura uma melhor solução. Claro
está que qualquer PDM nunca poderá regular a edificação de forma tão minuciosa como num plano de
pormenor, pelo que é de realçar o exercício estratégico e a bondade das opções programáticas da
revisão do PDM que orientam a elaboração do presente plano.
Quanto às políticas e programas setoriais, os capítulos 2.4. e 2.5. revelam as iniciativas municipais
que têm vindo a ser aplicadas na área de intervenção, que indiretamente quer diretamente. As
intervenções referidas no capítulo 2.5. têm, obviamente, maior impacto local. Com efeito o núcleo
histórico tem sido objeto de aplicação de diversos programas de financiamento, tendo as suas ações
efeitos diversificados. Globalmente, pode-se afirmar que as intervenções no “domínio público”, ou seja,
edifícios públicos/equipamentos, apoio social e espaços públicos, têm efeitos positivos na valorização
do local e na qualidade de vida dos habitantes e utentes do núcleo, mas ainda não são visíveis de forma
clara os seus efeitos na sua atratividade residencial e comercial. Por outro lado, as ações dirigidas ao
setor económico revelaram-se inconsequentes a médio/longo prazo. Para além de poderem ser
identificadas outras frentes de intervenção na “esfera pública”, resta, sobretudo, uma maior intervenção
junto dos particulares e promotores no sentido de regenerar e reabilitar a núcleo histórico “de dentro
para fora”.
Por fim, apresenta-se a Matriz SWOT3 final da área de intervenção, agora aprofundada, constituindo o
corolário sintético de todas as análises descritas anteriormente, tendo por esse facto como objetivo
central a sistematização de uma base coerente e estruturada de conhecimento geral, apresentadas sob
a forma de oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos.

SWOT (S de Strengths – forças; W de Weaknesses – fraquezas; O de Opportunities – oportunidades; T de Threats –
ameaças)

3

63

CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Tabela 10 – Diagnóstico SWOT da área de intervenção do PPCHO
OPORTUNIDADES
Caráter único no contexto da cidade e localização central
Excelentes acessibilidades a nível municipal e regional
Relevância patrimonial no contexto regional
PDM atual fornecendo um enquadramento estratégico atual
Políticas urbanas generalizadas de incentivo à reabilitação
urbana
PONTOS FORTES
Identidade urbana preservada
Histórico de investimentos municipais diversificados
Presença de equipamentos coletivos polarizadores e
recentemente renovados, representando uma oferta
diversificada
Proximidade ao centro de comércio tradicional da cidade
Vivência de bairro e relações de sociabilidade fortes
Existência de alternativas viárias ao atravessamento viário
Boa dotação em transportes públicos
Escala homogénea com reduzidas dissonâncias volumétricas
e tipológicas
Presença de espaços “livres” de dimensão considerável num
contexto urbano denso
Parque habitacional em razoável estado de conservação

Manutenção do caráter pitoresco
Intervenções recentes na qualificação de alguns espaços
públicos
Intenção de investimento na substituição das redes de
abastecimento de água
Património imobiliário municipal significativo
Associação com produtos gastronómicos – doçaria
conventual - com forte potencial de divulgação da área de
intervenção, da sua história e do seu património material e
imaterial

AMEAÇAS
Múltiplas tutelas e fraca convergência entre as entidades
com responsabilidades na gestão área de intervenção
Crise generalizada, abrangendo quer o financiamento
público quer o mercado do imobiliário, dificultando o
investimento da requalificação e reabilitação urbanas
Impopularidade generalizada das medidas que interfiram
na propriedade privada e no direito à habitação
PONTOS FRACOS
Integração urbana não conseguida e débil articulação com
a cidade
Elevado peso na área de intervenção da propriedade do
Ministério da Defesa
Desqualificação de uma parte significativa dos
estabelecimentos comerciais, fraca dinâmica comercial
Comunidade fechada, envelhecida e de fracos recursos
económicos
Estrangulamentos viários com efeitos na fluidez do tráfego
e na eficiência dos transportes coletivos
Estacionamento insuficiente e, em alguns locais,
desregulado
Conflitos de escala com a envolvente
Ausência de aproveitamento público dos espaços naturais
existentes
Presença de edifícios em avançado estado de
degradação, em especial os que apresentam valor
arquitetónico
Parque habitacional com fogos de pequena dimensão e
desajustado das condições de salubridade hoje exigidas
Dimensão do edificado pouco atrativa para funções
comerciais e residenciais
Desqualificação do Largo D. Dinis
Existência de barreiras arquitetónicas que dificultam a
mobilidade pedonal
Ausência de recolha separativa de águas residuais
domésticas e pluviais
Fraca legibilidade do principal elemento identitário local –
Mosteiro de S. Dinis
Risco sísmico elevado e risco de incêndio não acautelado
pela rede de bocas-de-incêndio existente

Este exercício permite, a partir do cruzamento entre as características endógenas e de contexto,
identificar aspetos nucleares para o desenvolvimento do Plano, a saber:
1. As principais vantagens competitivas a maximizar, que conferem a este centro histórico um
posicionamento estratégico privilegiado (oportunidades vs. pontos fortes):
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A principal vantagem competitiva da área de estudo decorre do seu papel único no contexto
concelhio quer pelo facto de constituir a génese da cidade com a correspondente
concentração de património arquitetónico e relevância cultural, quer pela sua posição
central no concelho e na cidade, usufruindo ainda de excelentes acessibilidades no quadro
regional.
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Por outro lado, constitui uma vantagem a concomitância no mesmo território entre fatores
de valor urbanístico (a presença de espaços naturais de dimensão relevante num contexto
urbano denso, de equipamentos coletivos e proximidade à centralidade comercial da
cidade, etc.) e fatores diferenciadores como a densidade reduzida, o caráter pitoresco e a
presença de edifícios históricos.



Por último, no que respeita às vantagens competitivas, considera-se importante salientar a
persistência no investimento em intervenções de regeneração urbana ao longo da última
década com um quadro atual de incentivo à reabilitação urbana.

2. As principais capacidades de defesa a promover, traduzindo a necessidade de mobilizar
condições internas no sentido de minimizar os impactes decorrentes de ameaças externas
(ameaças vs. pontos fortes):


O eventual efeito negativo das múltiplas tutelas administrativas (em especial, município e
exército) é, de certa forma, compensado pela dimensão significativa do património
imobiliário municipal e relativo isolamento urbano do recinto do Instituto de Odivelas; de
qualquer modo, importa fomentar o contacto entre as instituições no sentido de procurar as
melhores soluções urbanísticas para ambas as partes e para a comunidade local;



A atual crise financeira constitui um ambiente pouco propício a investimentos públicos de
caráter físico, devendo ser capitalizados os investimentos feitos no passado (património
municipal, transporte coletivo, equipamentos e espaço público) assim como as
características que o núcleo ainda mantém (estado conservação médio razoável,
homogeneidade volumétrica e tipológica) não requerendo intervenções de fundo;



Apesar da crise, a comunidade local tem apostado na preservação da memória local,
nomeadamente através da gastronomia, com a divulgação de receitas conventuais e a
comercialização de produtos específicos (ex. marmelada branca), o que constitui um
exemplo de atuação concertada entre público e privado (município, associações locais e
produtores) e de investimento público reduzido, mas com efeitos muito positivos no
fortalecimento da identidade local e na visibilidade do núcleo e do seu património.

3. As oportunidades ainda subaproveitadas, justificando a concretização de necessidades de
reorientação do processo de desenvolvimento desta área (oportunidades vs. pontos fracos):


As condições atuais do parque edificado, sobretudo ao nível das frações residenciais, no
que respeita à sua dimensão e salubridade, constituem um entrave à afirmação do centro
histórico como centralidade urbana ou área residencial, donde se conclui que o
aproveitamento das potencialidades já referidas depende da reabilitação das construções
e sua adaptação às exigências (em termos de dimensão, conforto, consumo energético,
etc.) dos dias de hoje;



Se as boas condições de localização e acessibilidade municipal/regional podem ser um
fator de competitividade deste centro histórico, os problemas de mobilidade viária
(estrangulamentos e ausência de estacionamento) conseguem anular aquelas vantagens;



A indiscutível relevância patrimonial do centro histórico, que tem no Mosteiro de S. Dinis o
seu expoente máximo, merece ser objeto de medidas que aumentem a sua legibilidade,
quer do ponto de vista físico/paisagístico, quer do ponto e vista cultural;



O risco de degradação de alguns edifícios e o elevado risco sísmico de todo o núcleo
recomendam que sejam aproveitadas todas as oportunidades de financiamento destinado
à reabilitação dos edifícios e aumento dos níveis de segurança dos seus habitantes.

4. As vulnerabilidades a combater, resultantes de ameaças para as quais se deteta uma menor
capacidade de resposta interna (ameaças vs. pontos fracos):


A dimensão relativa da propriedade do Ministério da Defesa na área de intervenção, à qual
se associa a ausência de capacidade municipal para interferir na gestão dessa parcela do
seu território, e o potencial que esse recinto representa no contexto da cidade de Odivelas,
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constituem uma fragilidade deste plano, sendo necessário esclarecer qual a postura a
adotar relativamente a esta área;
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Uma parte considerável dos fatores negativos na frente interna (parque habitacional,
espaço público, estacionamento, infraestruturas, comércio) tem a sua resolução
condicionada ou mesmo impossibilitada pela crise financeira atual na medida em que esta
afeta tanto a capacidade de investimento público como privado;



Por fim, é de assinalar que o perfil de residentes do centro histórico corresponde ao mais
resistente a quais quaisquer medidas que passem por alterações ao nível do cadastro ou
por realojamentos.
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