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PRAÇA DE ESPANHA 

Os parâmetros urbanísticos e as condições de ocupação e de utilização do solo estabelecidos na presente ficha constituem parâmetros de referência para as operações 
urbanísticas a realizar na presente parcela, sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as constantes no plano territorial em vigor para a área 
e as decorrentes das servidões administrativas e as restrições de utilidade pública aplicáveis. 

 

 

LOCALIZAÇÃO: Avenida Columbano Bordalo Pinheiro/Praça de Espanha 

ÁREA DA PARCELA 3.785m
2
 

OPERAÇÃO URBANÍSTICA Obra de construção nova 

SUPERFICIE DE PAVIMENTO (MÁX.) 22.022m
2
 

ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE LISBOA 

CATEGORIA DO SOLO URBANO 

De acordo com o Plano Director Municipal de Lisboa (PDM) a parcela 
localiza-se em "Espaço central e residencial a consolidar", e integra uma 
área delimitada como polaridade urbana, sendo aplicável à operação 
urbanística a realizar o disposto nos artigos 58.º a 60.º do regulamento. 

OBRA DE CONSTRUÇÃO NOVA 

Obedecendo ao disposto no artigo 58.º do regulamento do PDM, a futura 
obra de construção nova (edifício isolado) integra uma Unidade de 
Execução, cuja delimitação foi aprovada através da Deliberação n.º 
254/CM/2016, de 29 de junho de 2016. 

USOS ADMITIDOS Uso terciário. 

ALTURA MÁXIMA DA FACHADA 

Fundamentada na proposta de desenho urbano que suportou a delimitação 
da Unidade de Execução da Praça de Espanha, e por se considerar que 
desta forma fica assegurada a sua adequada integração no espaço urbano, 
a altura do novo corpo edificado, identificado no desenho anexo como 
parcela AB, não deve ultrapassar o teto aéreo de 145 m. 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE EMPENA 
O novo edifício não está sujeito a uma profundidade máxima de empena 
por se tratar de um edifício isolado [Regulamento do PDM, art. 43.º/6]. 

LOGRADOURO E SUPERFICIE VERDE 
PONDERADA 

Considerando que se trata de um edifício isolado e que o mesmo não está 
sujeito a uma profundidade máxima de empena, à futura obra de 
construção nova não é aplicável o regime da superfície verde ponderada 
[Regulamento do PDM, art. 44.º/14]. 
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OUTROS INDICADORES E PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS/ CRITÉRIOS DE INSERÇÃO 
URBANÍSTICA 

Conforme traduzido no desenho anexo, a operação urbanística a realizar na 
presente parcela deverá respeitar ainda os seguintes critérios de 
intervenção: 

a) A área máxima de implantação respeitante ao perímetro exterior 
de contacto do edifício com o solo é: 1.573 m

2
 e deve inscrever-se 

dentro dos limites do polígono de implantação (acima do solo) 
definido no desenho anexo; 

b) Os limites do polígono de implantação respeitante ao perímetro 
exterior das paredes exteriores dos pisos em cave não devem 
ultrapassar os limites da parcela, sem prejuízo das condicionantes 
derivadas da localização da linha de metro no subsolo; 

c) Admite-se que o perímetro exterior de contacto com o solo possa 
ser repartido em dois polígonos distintos, designadamente entre 
as duas margens do canal da linha de metro, desde que a soma da 
área dos dois polígonos não ultrapasse o fixado na alínea a) e 
desde que observem uma distância mínima entre si de 16m, sem 
prejuízo dos afastamentos ao ramal do metro; 

d) Nas situações referidas na alínea anterior, é constituído ónus de 
utilização pública à superfície sobre a área da parcela situada 
entre os dois polígonos de contacto com o solo; 

e) Os pisos situados sobre a área situada entre polígonos de contacto 
com o solo desenvolvem-se a uma altura mínima livre de 7m a 
partir da cota do pavimento do espaço de utilização pública a que 
se refere a alínea anterior; 

f) Os pisos abaixo do solo destinam-se exclusivamente a 
estacionamento e áreas técnicas, e o acesso ao mesmo deverá ser 
assegurado através da Rua Professor Lima Basto.  

ESTACIONAMENTO PRIVADO 

A operação urbanística a realizar nesta parcela fica sujeita ao cumprimento 
dos parâmetros de dimensionamento do estacionamento privativo 
estabelecidos no anexo X do PDM para as zonas A, os quais variam 
consoante os usos a que seja afecto o novo edifício. 

É necessário realizar um Estudo de Impacte de Tráfego e Transportes. 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

A operação urbanística a realizar nesta parcela fica sujeita ao cumprimento 
dos parâmetros (mínimos e máximos) de dimensionamento do 
estacionamento de uso público estabelecido no anexo XI do PDM para as 
zonas A 

Nos termos da Unidade de Execução da Praça de Espanha, a satisfação das 
necessidades de estacionamento de uso público será feita no interior da 
própria parcela (em estrutura edificada).  

CEDÊNCIAS PARA ESPAÇOS VERDES 
PUBLICOS E EQUIPAMENTOS DE 
UTILIZAÇÃO COLECTIVA 

A futura realização de uma obra de construção nova nesta parcela está 
dispensada de prever áreas afectas a espaços verdes e de utilização 
colectiva e a equipamentos de utilização coletiva, bem como dispensada do 
pagamento de compensação urbanística. 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL A parcela integra o sistema de corredores e o sistema húmido.  

SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E 
RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

A área da parcela é abrangida pelas seguintes servidões administrativas e 
restrições de utilidade pública: 

a) aeroporto de lisboa; 
b) zona de protecção de hospitais. 

OUTRAS CONDICIONANTES 

A área da parcela está ainda sujeita às seguintes condicionantes: 
a) O logradouro deve promover a continuidade física e funcional com 

o espaço público imediatamente confinante – o qual confronta a 
poente com a parcela AB; a sul com a Avenida Columbano Bordalo 
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Pinheiro e a norte, com o Instituto Português de Oncologia (IPO) – 
e cumulativamente deve obedecer/respeitar as seguintes 
condições: 

- É interdita a sua ocupação com construção acima do solo; 
- Deve ser objecto de um projecto de espaços exteriores que 

abranja também o espaço público imediatamente confinante (de 
acordo com a área indicativa que consta no desenho anexo); 

- Sobre a totalidade do logradouro terá de ser constituído um 
ónus de utilização pública. 

b) Caso se verifique necessário eliminar o atual acesso ao 
estacionamento nascente do IPO, a realização da futura operação 
urbanística fica sujeita a prévia articulação/acordo entre o futuro 
proprietário, o IPO e a Câmara Municipal de Lisboa com vista à 
implementação de uma solução alternativa; 

c) A futura operação urbanística não deve inviabilizar o 
estacionamento público previsto construir em subsolo sob a 
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, na proximidade do IPO, 
como explicitado nos termos de referência da UE da Praça de 
Espanha; 

d) A futura operação urbanística deve respeitar a área de proteção 
das estruturas do metro, devendo ser observadas as 
condicionantes e os procedimentos definidos no documento em 
anexo (interferências de terceiros em estruturas do Metropolitano 
de Lisboa em exploração), nomeadamente no que respeita à 
sujeição dos respetivos projetos de execução a parecer prévio do 
Metropolitano de Lisboa, EPE; e à elaboração e implementação de 
um projeto de monitorização do impacte da nova construção nas 
estruturas do metropolitano. 

Para efeitos de aplicação das condicionantes acima descritas, considera-se 
logradouro a área da parcela que não possa ser ocupada por construção 
acima do solo (Ver: OUTROS INDICADORES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS/ 
CRITÉRIOS DE INSERÇÃO URBANÍSTICA) 

ENCARGOS URBANÍSTICOS 

No âmbito da realização futura operação urbanística constituem ainda 
encargos do adquirente da parcela, ou de quem lhe suceda, os seguintes: 

a) A limpeza, a conservação e a manutenção do logradouro e, 
eventualmente, do espaço público confinante nos termos a 
celebrar em contrato de colaboração; 

b) O pagamento da taxa pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas urbanísticas. 

MELHOR APROVEITAMENTO 

O Município deverá ser compensado por eventual melhor aproveitamento 
urbanístico decorrente do aumento da superfície máxima de pavimento 
para a parcela de terreno municipal, no âmbito da aprovação do respetivo 
projeto de licenciamento.  
O melhor aproveitamento é apurado nos seguintes termos:  
 
Valor unitário do melhor aproveitamento (€/m

2
) = Valor de 

arrematação/22.022m
2
 

         
Valor do melhor aproveitamento = Valor unitário do melhor 
aproveitamento (€/m2) X acréscimo da superfície de pavimento* acima e 
abaixo do solo (m

2
) 

 
*definida nos termos do art. 4.º do Regulamento do PDM Lisboa 
 

 

 


