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A proposta aqui apresentada para a definição 
de layout das esplanadas da Baixa Pombalina 
e Centro Histórico da cidade de Lisboa propõe 
todo o equipamento utilizado nas esplanadas e 
a sua regulamentação colectiva e individual, 
rua-a-rua, zona-a-zona.

Pretende criar, na globalidade da área de 
intervenção, condições para que recupere no 
seu todo, o forte carácter histórico e ganhe 
novas valências para atrair e fixar lisboetas e 
turistas, satisfazendo na medida do possível 
as ambições dos comerciantes que ali têm os 
seus negócios. Estas são condições indispen-
sáveis para melhorar a zona para a sua futura 
nomeação como Património da Humanidade, e 
ao mesmo tempo dar aos cidadãos um espaço 
renovado, coerente, confortável e agradável.

A proposta tem como objectivos principais 
respeitar individualmente cada estabelecimen-
to, dando opções e possibilidades de escolha, 
pois esta Lisboa é também feita da história 
desses “pequenos” lugares, mas impondo 
limites que evitem que a ambição de visibi-
lidade de cada um choque com o próximo e 
gere na globalidade um ambiente de abusos 
e caos. Tenta-se portanto fomentar a diversi-
dade entre estabelecimentos mantendo uma 
coerência formal simples e sóbria, adequada 
a uma zona histórica. A implementação desta 
proposta passa pela regulamentação rigorosa 
do que é permitido e do que não é permitido 
fazer e uma fiscalização e punição adequadas, 
para resultar na limpeza visual e harmonia 
necessárias, que hoje não existem.

A nível global da área de intervenção, pro-
põem-se duas intervenções estruturantes que 
se julga melhorarem claramente a imagem que 
os cidadãos e turistas têm da mesma, melho-
rando a sua experiência quando circulam, 
visitam, vivem, convivem ou utilizam o centro 
histórico de Lisboa.

IDEIA / CONCEITO
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Uma dessas intervenções estruturantes é na 
Rua Augusta. Propõe-se que a zona de espla-
nadas deixe a área central da rua para passar 
para as fachadas dos edifícios, libertando o 
eixo central para os que ali circulam e visitam.
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Zona de esplanada com toldos
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PLANTA GERAL

A Rua Augusta é uma das ruas mais bonitas 
do mundo e deve poder ser contemplada como 
tal. É o hall de entrada para o turista que visita 
Lisboa e atravessa o Arco da Rua Augusta, 
depois de ter apreciado a bela Praça do 
Comércio e a sua abertura ao rio Tejo. A Rua 
Augusta, é a principal referência e eixo de cir-
culação na Baixa Pombalina, encontrando-se 
hoje descaracterizada e obstruída por um eixo 
central de esplanadas não trazendo vantagens 
nem para utilizador do espaço público, assim 
como para os utilizadores das esplanadas e os 
próprios comerciantes, pois uma esplanada 
numa rua junto a uma fachada é muito mais 
resguardada e confortável.

Esta alteração que numa primeira análise 
parece diminuir a área de esplanadas, na reali-
dade aumenta a área possível de implantação 
de esplanadas, numa solução mais confortável 
para quem as utiliza e para quem circula na 
rua ou a visita. A opção de ter as esplanadas 
no centro da Rua Augusta foi talvez uma solu-
ção prática quando não existiam tantas alter-
nativas na zona, o que que não é a realidade 
agora, com o Terreiro do Paço revitalizado ou 
com outras alternativas possíveis.
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SIMULAÇÃO RUA AUGUSTA
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A segunda intervenção estrutural é na Rua 
dos Correeiros, onde se procura fomentar 
esta rua como um grande eixo de interesse 
de restauração / hotelaria na Baixa de Lisboa, 
complementando a Rua Augusta em quase 
toda a sua extensão e tornando-se um 
grande pólo de todo o centro histórico na sua 
globalidade.

Na Rua dos Correeiros propõem-se criar as 
condições ideais para a restauração / hotelaria 
funcionar ao ar livre, de dia ou de noite, no 
verão ou no inverno, o que é possível pela sua 
situação e configuração e desejável pela sua 
localização e traçado, servindo assim como 
grande âncora de todo o sector hoteleiro 
da Baixa Pombalina e centro histórico. A 

Rua dos Correeiros já é pedonal e tem uma 
configuração óptima pois é mais estreita 
do que a Rua Augusta, tornando-se mais 
confortável, e mantém o traçado recto e 
homogéneo numa grande extensão que quase 
atravessa a totalidade da Baixa Pombalina. 
Permitindo esplanadas junto às fachadas dos 
edifícios de ambos os lados, a rua fica com um 
corredor central onde turistas e transeuntes 
podem circular. Por estas razões, existem já 
historicamente muitos restaurantes nesta rua, 
sem que lhes tenham sido dadas as melhores 
condições para que a rua crescesse e se 
tornasse a tal âncora necessária.
O que nesta proposta se apresentam são 
soluções para que a Rua dos Correeiros 
se torne o local ideal para a restauração 

RUA DOS CORREEIROS

ao ar livre, a qualquer hora do dia e com 
diferentes condições climatéricas, através 
da implementação de um conjunto de 
equipamentos: toldos, corta-ventos, 
aquecimento e iluminação, que permitem a 
cada estabelecimento dar ao utilizador um 
ambiente agradável no exterior.

Em relação ao aquecimento, elemento 
essencial para controlar o conforto ao 
utilizador no exterior, propomos duas soluções 
possíveis e opcionais, aquecimento tradicional 
por aquecedores eléctricos de fachada 
em cada estabelecimento ou aquecimento 
global da rua e esplanadas por piso radiante. 
O aquecimento por piso radiante em toda 
a rua seria uma solução quase única no 

mundo, digna de de se tornar uma referência 
internacional pela sua excelência, este teria 
um custo superior para instalação mas em 
termos ecológicos dispende menos energia do 
que a opção eléctrica em todas as fachadas, 
de ambos os lados. Os custos de energia 
neste caso deveriam ser recuperados no valor 
da concessão das esplanadas da Rua dos 
Correeiros.

Para enfatizar esta nova vida da Rua dos 
Correeiros e para regularização do pavimento 
propõe-se a renovação da calçada com um 
novo desenho original.
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Zona de esplanada com guarda-ventos e toldos
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Zona de esplanada com chapéus-de-sol 
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SIMULAÇÃO RUA DOS CORREEIROS — DIA — Toldos recolhidos e corta-ventos recolhidos.
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SIMULAÇÃO RUA DOS CORREEIROS — FIM DE TARDE — Toldos corridos e corta-ventos levantados.
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SIMULAÇÃO RUA DOS CORREEIROS — NOITE — Aquecedores ligados, toldos corridos e corta-ventos levantados.
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Parte-se de um princípio geral de que as espla-
nadas junto a fachadas de edifícios podem ter 
melhores condições de controlo do conforto 
atmosférico e que as esplanadas abertas, des-
tacadas das fachadas, ficam mais susceptíveis 
às condições atmosféricas, o que é natural 
dada a sua localização desprotegida.

Para as esplanadas junto a fachadas  
propõem-se um conjunto de equipamentos 
opcionais dos estabelecimentos, para melhoria 
do conforto do utilizador, para além das  
mesas e cadeiras:

·  Toldos extensíveis, com iluminação  
led opcional;

· Corta-ventos extensíveis;
· Aquecimento fixo às fachadas.

Para as esplanadas abertas, destacadas das 
esplanadas, para melhoria do conforto do 
utilizador, para além das mesas e cadeiras, 
propõe-se apenas os seguintes equipamentos 
opcionais:

·  Chapéus-de-sol telescópicos de medida fixa, 
com iluminação led opcional alimentada 
apenas a bateria integrada;

· Aquecimento móvel de pavimento.

ESPLANADAS FACHADAS / DESTACADAS

A área de esplanada a atribuir aos estabeleci-
mentos fica nesta proposta bem definida por 
cada arruamento ou zona. Nas esplanadas 
junto a fachadas, será toda a extensão das 
fachadas, salvo indicação em contrário,  
deixando um corredor de entrada para o 
estabelecimento de 1,2m livre, e a profundi-
dade destas esplanadas será aquela admitida 
para na sua rua de implantação. Nas esplana-
das abertas a área de implantação é aquela 
permitida na sua rua, e são atribuídas licenças 
por concessão tendo como prioritários os 
estabelecimentos mais próximos, nunca mais 
afastados do que 15m.

Deve-se definir para ambas as situações o 
número de mesas de esplanada com 60×60cm 
licenciadas à esplanada do estabelecimento, e 
por cada mesa 2 cadeiras. Isto impedirá por si 
só os abusos em termos de espaço e limites de 
área utilizada. Será atribuída 1 mesa por cada 
1,5m² de área de esplanada, como exemplos:

·  Área sob toldos com 1,8×9m, com 16,2m², 
dá direito a um máximo de 10 mesas e 20 
cadeiras;

·  Área sob chapéu-de-sol com 3×3m, com 
9m², dá direito a um máximo de 6 mesas e 12 
cadeiras.
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SIMULAÇÃO PRAÇA DO ROSSIO
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Os equipamentos propostos são apenas os 
considerados indispensáveis, eficientes e 
versáteis para cumprir a função de apoio de 
uma esplanada de mesas e cadeiras de um 
estabelecimento.

Uma esplanada é a ocupação de um espaço 
que é público e não pode ser feito de forma 
abusiva existindo da parte do estabelecimento 
licenciado direitos e deveres. Os equipamentos 
colocados numa esplanada e na fachada de 
um estabelecimento devem ser apenas os aqui 
enumerados e qualquer outro não é permitido. 

Equipamentos permitidos em  
esplanadas junto a fachadas:

·  Mesas, apenas do modelo proposto, numa 
das 7 cores definidas;

·  Cadeiras, apenas dos 5 modelos propostos, 
numa das 7 cores definidas e acabamentos;

·  Toldos extensíveis com iluminação led 
opcional, apenas do modelo proposto ou com 
características equivalentes, numa das 2 
cores definidas;

·  Corta-ventos extensíveis, apenas do modelo 
proposto, na cor definida;

·  Suportes de menu, apenas dos 2 modelos 
propostos, na cor definida, sempre colocados 
dentro do espaço de esplanada;

·  Aquecimento fixo à fachada, apenas do 
modelo proposto, na cor definida;

Equipamentos permitidos em  
esplanadas abertas:

·  Mesas, apenas do modelo proposto, numa 
das 7 cores e nos acabamentos definidos;

·  Cadeiras, apenas dos 5 modelos propostos, 
numa das 7 cores e acabamentos definidos;

·  Chapéus-de-sol telescópicos com iluminação 
led opcional alimentada apenas a bateria, 
apenas do modelo proposto ou com caracte-
rísticas equivalentes, na cor definida;

·  Suportes de menu, apenas dos 2 modelos 
propostos, numa das 2 cores definidas, 
sempre colocados dentro do espaço de 
esplanada.

EQUIPAMENTO
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Os diferentes modelos de equipamentos  
definidos, com a possibilidade de escolha 
dentro das cores definidas, permitem fomentar 
a diversidade entre estabelecimentos numa 
coerência formal simples e sóbria, adequada a 
uma zona histórica.

A selecção e recomendação dos modelos ade-
quados passaram por uma pesquisa intensa e 
criteriosa tendo em conta qualidade, robustez, 
durabilidade, funcionalidade, versatilidade, 
preço, conforto, segurança, manutenção 
e garantia dos mesmos, sendo que se deu 
prioridade a fornecedores nacionais quando 
possível.

Das características do equipamento  
seleccionado destaca-se nomeadamente:

·  Mesas de modelo único para criar alguma 
uniformização, mas com possibilidade de cor;

·  Cadeiras entre 5 modelos, 3 modelos que são 
considerados clássicos, mais 2 novos inspira-
dos por um clássico, todos com possibilidade 
de cor;

·  Toldos extensíveis de cor sóbria com caixa 
de protecção da tela integrada, com tela de 
qualidade da mesma cor e possibilidade de 
iluminação led integrada. Sanefa personalizá-
vel pelo estabelecimento;

·  Chapéus-de-sol de cor sóbria telescópicos, 
que portanto permitem a sua desmontagem 
sem ter de retirar mesas e cadeiras, com tela 
de qualidade da mesma cor e possibilidade 
de iluminação led alimentada apenas a 
bateria integrados;

·  Corta-ventos extensíveis e versáteis, que 
podem estar abertos apenas quando existe 
a necessidade de proteger a esplanada, com 
fechadura de bloqueio integrada;

·  Suportes de menu de pavimento ou parede 
removíveis, que devem ser os únicos elemen-
tos de comunicação de produtos/ementa 
do estabelecimento, com layout gráfico de 
campos próprios para cada tipo de comunica-
ção texto/imagem;

·  Aquecedores de fachada, de funcionamento 
eléctrico e altura definida, os únicos permiti-
dos pela sua eficiência e segurança.

·  Aquecedores de pavimento, de funciona-
mento a gás de botija, com qualidade garanti-
da e os únicos permitidos pela sua eficiência 
e segurança.

·   Pavimento Radiante, de funciona mento 
a biomassa, como opção de aquecimento 
global da Rua dos Correeiros.
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Destacamos ainda os equipamentos propos-
tos cadeiras Maria e Manel e corta-ventos 
extensíveis Vento, desenvolvidos para a 
empresa Larus, pela originalidade, simplicida-
de e adequação aos objectivos específicos do 
projecto proposto.

(mais informação do equipamento no anexo 1)
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IDENTIDADE GRÁFICA

A solução de identidade gráfica segue a 
proposta geral de respeitar o património 
arquitetónico e cultural. Por isso, optou-se por 
uma abordagem simultaneamente neutra e 
heterogénea, que oferecesse várias opções de 
identidade aos comerciantes e um panorama 
gráfico rico aos transeuntes, que se enqua-
drassem perfeitamente num local que é tão 
histórico quanto contemporâneo. O desafio 
deste programa foi conjugar a necessidade de 
respeitar identidades. Por um lado, a identi-
dade de cada um dos estabelecimentos, na 
sua individualidade. Por outro, a identidade da 
área, na sua totalidade. 

Cores

A escolha das cores refere diretamente os 
padrões existentes na calçada portuguesa. 
Partindo de 2 das cores existem já no pavi-
mento da área escolhida, o branco e o preto 
calcário, foi incluída uma 3ª cor, um cinza, para 
ampliar as possibilidades de uso e a versatili-
dade da comunicação gráfica.

Os equipamentos de carácter mais fixo como 
os toldos, os chapéus-de-sol, os corta ventos 
e os menus de pavimento e fachada utilizam 
apenas estas 3 cores.

No sentido de possibilitar diversidade estre os 
diferentes estabelecimentos, foram acres-
centadas mais 4 cores mantendo a harmonia 
com as 3 cores base, para um total de 7 cores 
possíveis. Estas cores são utilizadas nos equi-
pamentos mais móveis, como mesas, cadeiras 
e toalhas.
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Tipografia

Foi definida a fonte Akzidenz Grotesk, com 
uma grande riqueza de pesos, para os elemen-
tos textuais de modo a que todas as manchas 
tipográficas pertençam a uma mesma família 
sendo diferentes entre si. Deste modo, garan-
te-se uma resposta específica a cada um dos 
estabelecimentos sem prejuízo da unidade 
visual do espaço, no seu todo.

Suportes de Comunicação

Definiu-se a estrutura gráfica dos vários 
suportes de comunicação, idênticos para 
todos, que podem ser personalizados pelos 
estabelecimentos:

· toldos;
· toalhetes;
· menu de mesa;
· menu de pavimento;
· menu de parede. 

akzidenz grotesk extended medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789()?!#@&%

akzidenz grotesk extended regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789()?!#@&%

akzidenz grotesk bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789()?!#@&%

akzidenz grotesk regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789()?!#@&%
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Materiais de Comunicação 

São definidos materiais de apoio à comunica-
ção como menus de mesa e toalhetes de papel 
com as mesmas dimensões que as mesas. 
Foram desenvolvidos diferentes desenhos, 
desde versões com mais visibilidade a outras 
com cores lisas e neutras. 

Mantém-se presente a referência à calçada 
criando uma harmonia entre a identidade 
gráfica dos diferentes estabelecimentos e da 
envolvente do espaço público.
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Alteração da Calçada da Rua dos Correeiros

O desenho proposto para a calçada da Rua 
dos Correeiros reforça o carácter pedonal da 
rua através da utilização de uma passadeira 
que atravessa todo o seu comprimento, sendo 
interrompida apenas nos cruzamentos com 
elementos quadrados que fazem uma transição 
da passadeira para as ruas perpendiculares.

O desenho do cruzamente está presente num 
dos 3 padrões desenhados para os materiais 
de comunicação dos estabelecimentos,  
potenciando a ligação entre os espaços.

(mais informação dos elementos de imagem e 
comunicação no anexo 2)
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A respeito dos regulamentos neste momento 
em vigor para as várias ruas, largos ou zonas 
na área de intervenção, de áreas de implanta-
ção de esplanadas, esta proposta tem como 
alteração mais significativa a Rua Augusta 
passando apenas a ser permitida a instalação 
de esplanadas abertas contíguas às fachadas 
dos estabelecimentos, deixando assim todo o 
seu corredor central livre.

IMPLANTAÇÃO

Nas esplanadas abertas contíguas às fachadas 
passa a ser possível apenas ensombramento 
com toldos, sendo os chapéus-de-sol possíveis 
de utilizar apenas sob licenciamento especial, 
quando as entidades competentes julgarem de 
interesse deixar a fachada de um estabeleci-
mento específico livre.
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PLANTA GERAL

Em relação à boa definição dos limites de 
cada polígono de esplanada, em vez de 
limitadores físicos julgou-se mais impor-
tante limitar o número de mesas e cadeiras 
licenciadas, sendo assim inútil o abuso da área 
estabelecida.

Zona de esplanada com guarda-ventos e toldos

Zona de esplanada com toldos

Zona de esplanada com chapéus-de-sol 
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Os corta-ventos, propostos como solução 
ideal para controlo das condições atmosfé-
ricas e contenção do aquecimento gerado 
artificialmente apenas nas esplanadas abertas 
contíguas às fachadas, apenas obrigatórios na 
Rua dos Correeiros e possíveis de utilizar nas 
restantes sob licenciamento. Estes são licen-
ciados aos estabelecimentos de outras ruas 
quando se julgue não interferirem estetica-
mente ou funcionalmente com os transeuntes.

Os expositores de menus passam a ser unifor-
mizados, personalizáveis ao estabelecimento 
mas modelos únicos, transversais a todas as 
esplanadas abertas e com um layout de expo-
sição próprio. Não serão permitidos quaisquer 
outros elementos gráficos ou de publicidade e 
estes deverão estar sempre dentro do polígono 
da esplanada.

O aquecimento artificial será possível nas 
esplanadas abertas contíguas às fachadas 
por meio de aquecedores eléctricos fixos 
à fachada sob os toldos e nas esplanadas 
abertas destacadas das fachadas por meio de 
aquecedores a gás móveis. Sendo que se deixa 
a possibilidade de na Rua dos Correeiros ser 
instalado um equipamento especial de piso 
radiante sob a calçada, como alternativa aos 
aquecedores fixos à fachada.

(mais informação da implantação proposta no 
anexo 3)
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ANEXO 1
EQUIPAMENTO
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As mesas são um equipamento básico de uma 
esplanada de restauração. Estas devem ser 
resistentes ao uso e à permanência constante 
ao sol e à chuva e uma vantagem essencial é 
serem empilháveis.

Nesta proposta escolheu-se apenas um 
modelo simples para todas as esplanadas, que 
cumpre todos os pré-requisitos necessários, 
sem opção de escolha por parte dos estabele-
cimentos, apenas no acabamento do tampo. 
Este modelo fica bem com qualquer uma das 
soluções de cadeiras propostas e assim nesse 
aspecto existirá uma harmonia entre todas as 
esplanadas.

As mesas podem ter uma de sete cores definidas, 
com tampo metálico lacado da mesma cor ou 
em contraplacado de madeira.

MESAS

Modelos

As mesas propostas são do fabricante ADICO, 
do modelo 5028–F ou 5028, ou equivalentes.
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Características

· Mesa empilhável;
·  Estrutura em tubo redondo de aço de 

28×1,5mm com pintura epoxy;
·  Tampo em chapa metálica com orla de 10mm 

com pintura epoxy (5028–F), ou tampo em 
contraplacado marítimo de okoumé 20mm 
com vemiz marítimo (5028); 

· Tratamento anti-corrosão incluído(16€);
·  Cores permitidas: RAL 1013; RAL 5008;  

RAL 6006; RAL 3005; RAL 5014;  
RAL 6021; RAL 7042 (Brilhantes);

· Dimensão: 600×600×750mm;
· Garantia: 2 anos.

Preços (indicados pelo fabricante)

· Mesa 5028-F — 99€
· Mesa 5028 — 119€
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As cadeiras são um equipamento básico de 
uma esplanada de restauração. Estas devem 
ser resistentes ao uso e à permanência 
constante ao sol e à chuva e as vantagens 
essenciais é serem confortáveis e desmontáveis 
ou empilháveis.

Nesta proposta escolheram-se cinco possíveis 
modelos de cadeiras, 3 modelos considerados 
clássicos e 2 novas, desenvolvidas recente-
mente para uma marca portuguesa, inspiradas 
num clássico português.

CADEIRAS

Modelos

As cadeiras propostas são do fabricante 
LARUS, do modelo MARIA ou MANEL, do 
fabricante ADICO, do modelo 5008 ou 403, 
ou equivalentes, ou do fabricante LONA, do 
modelo REALIZADOR, ou equivalentes.

Ao limitar a escolha dos estabelecimentos 
pretende-se que exista harmonia do conjunto 
de esplanadas e um gosto geral estabelecido 
no centro histórico em peças intemporais.

As cadeiras metálicas podem ter uma de sete 
cores definidas, com assento metálico lacado 
da mesma cor ou em contraplacado de madeira. 
As cadeiras de madeira podem ter a tela em 3 
cores standard.
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Cadeira MARIA

· Cadeira empilhável;
·  Estrutura em tubo redondo de alumínio 

22×2mm, com  pintura epoxy;
·  Assento em chapa de alumínio 2mm com pin-

tura epoxy ou assento em chapa de alumínio 
2mm com pintura epoxy;

· Tratamento anti corrosão incluído;
·  Cores permitidas: RAL 1013; RAL 5008;  

RAL 6006; RAL 3005; RAL 5014; RAL 6021; 
RAL 7042 (Brilhantes);

· Dimensão: 512×527×745mm;
· Garantia: 2 anos.

Preços

· Cadeira MARIA metal — 108,56€
· Cadeira MARIA contraplacado — 108,56€
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LARUS MARIA plywood
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Cadeira MANEL

· Cadeira empilhável;
·  Estrutura em tubo redondo de aluminio 

22×2mm, com pintura epoxy;
·  Assento em contraplacado marítimo  

de 12mm ou assento em contraplacado 
marítimo de 12mm;

· Tratamento anti corrosão incluído;
·  Cores permitidas: RAL 1013; RAL 5008;  

RAL 6006; RAL 3005; RAL 5014; RAL 6021; 
RAL 7042 (Brilhantes);

· Dimensão: 512×527×745mm;
· Garantia: 2 anos;
 
Preços

· Cadeira MANEL metal — 121,67€;
· Cadeira MANEL contraplacado — 130,68€.
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LARUS MANEL plywood
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Cadeira 5008 (conhecida por cadeira 
GONÇALO)

· Cadeira empilhável;
·  Estrutura em tubo redondo de aço 

25×1,25mm, com pintura epoxy;
·  Encosto em chapa metálica 0,8mm, com 

pintura epoxy;
·  Assento em chapa metálica 1,5mm com 

pintura epoxy ou assento  
moldado em contraplacado marítimo de 
okoumé 10mm;

· Tratamento anti-corrosão incluído;
·  Cores permitidas: RAL 1013; RAL 5008;  

RAL 6006; RAL 3005; RAL 5014; RAL 6021; 
RAL 7042 (Brilhantes);

· Dimensão: 510×565×700mm;
· Garantia: 2 anos;

Preços

· Cadeira 5008 metal — 81,00€;
· Cadeira 5008 contraplacado — 91,00€.
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ADICO Gonçalo plywood
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Cadeira 403 (conhecida por cadeira BISTRO)

· Cadeira desmontável;
·  Estrutura em barra de aço com 20×6mm  

com pintura epoxy;
·  Assento e encosto em réguas de chapa com 

pintura epoxy ou em réguas de madeira 
izombé com verniz marítimo;

· Tratamento 12€ anti-corrosão incluído;
·  Cores permitidas: RAL 1013; RAL 5008;  

RAL 6006; RAL 3005; RAL 5014; RAL 6021; 
RAL 7042 (Brilhantes);

· Dimensão: 385×430×810mm
· Garantia: 2 anos;

Preços

· Cadeira 403 metal — 140,00€;
· Cadeira 403 madeira — 146,00€.
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ADICO Bistro 403 wood
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Cadeira REALIZADOR

· Cadeira desmontável;
· Estrutura em madeira de Eucalipto;
· Componentes em aço INOX;
· Tecido Canvas 100% algodão (490gr/m2);
· Cores permitidas: Natural; Bordeaux; Cinza;
· Dimensão: 530×470×850mm;
· Garantia: 2 anos

Preços

· REALIZADOR — 30,00€
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LONA Director Chair
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Os toldos são um equipamento opcional a um 
estabelecimento de restauração para proteger 
as esplanadas junto às fachadas do sol e da 
chuva, assim como para manter o aquecimento 
gerado artificialmente.

Nesta proposta propõe-se o uso exclusivo 
deste tipo de equipamento em todas as espla-
nadas junto às fachadas na área a concurso, 
sendo que os chapéus-de-sol não serão alter-
nativa neste tipo de esplanadas. Apenas em 
caso de requerimento e aprovação especiais, 
por ser de interesse camarário a preservação 
da fachada de um estabelecimento livre.

O equipamento proposto tem como vantagens 
um bom equilíbrio de preço/qualidade, ofere-
cendo ainda a funcionalidade de luz integrada 
opcionalmente, evitando a colocação de lumi-
nárias extra nas fachadas. Assim a iluminação 
das esplanadas junto às fachadas só pode ser 
efectuada com um tipo de luminárias que são 
incluídas opcionalmente com os toldos. É ilumi-
nação led de baixo consumo integrada nos 
braços de cada toldo.

Os toldos utilizados devem apresentar a sua 
estrutura em metal lacado, numa das duas 
cores ral definidas com tela do toldo na sua cor 
respectiva. O material de ensombramento do 
toldo deve ser resistente, 100% acrílico e com 
300gr/m2, na mesma cor da estrutura.

Características

Toldo eurosol Semicofre 40/50

·  Toldo semicofre (a tela fica protegida dentro 
de caixa);

· Braços articulados com corrente;
· Suportes de parede ou de teto;
· Barra de carga em alumínio;
·  Manuseamento manual mediante manivela 
ou como opcional motorizado;

·  Kit de iluminação led integrado nos braços do 
toldo opcional;

· Toldo sem sanefa;
·  Tela Acrílica Sauleda 300gr/m2 (cor à 
escolha);

·  Cores permitidas: RAL 1013 (com tela Sauleda 
2134 Lugano), RAL 5008 (com tela Sauleda 
2051 Admiral);

·  Dimensão: Comprimento vão de portas, 
janelas e montras + 100mm × profundidade 
permitida;

· Garantia: 2 anos.

Kit de iluminação para toldo Eurosol 
Semicofre 40/50

·  4 Tiras de led flexível do comprimento dos 
braços;

· Led de cor quente 24v., 2.700k;
· Regulador de iluminação;
· Garantia: 2 anos.

TOLDOS

Modelos

Os toldos propostos são do fabricante iaso, 
do modelo Eurosol Semicofre 40/50, ou 
equivalentes.

Kit para motorização de toldo Eurosol Semico-
fre 40/50

· Motor Somfy com comando à distância;
· Garantia: 2 anos.

Preços

Os preços indicados pelo fabricante, sendo 
indicativos uma vez que este equipamento 
pode ter diferentes comprimentos e profundi-
dades, foram os seguintes:

·  Toldo EUROSOL Semicofre 40, 3×2m 
— 1161,50€;

·  Toldo EUROSOL Semicofre 40, 4,5×2m 
— 1508,80€; 

·  Toldo EUROSOL Semicofre 50, 6×2m 
— 2217,20€.

Opcionais

·  Kit de iluminação para toldo EUROSOL 
Semicofre 40/50 — 377,00€;

·  Kit para motorização de toldo EUROSOL 
Semicofre 40/50 — 656,00€.
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 MEDIDA MÁXIMA DEPENDE DA RUA (MÁXIMO 3000 mm)
 

ILUMINAÇÃO LED OPCIONAL
(INTEGRADA NOS BRAÇOS)
MODELO IASO OREA 40/17

FIXAÇÃO Á FACHADA ACIMA DOS 2700 mm

MOTOR OPCIONAL
MODELO IASO LL-202

IASO EUROSOL SEMICOFRE 40-50
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Os chapéus-de-sol são um equipamento 
opcional a um estabelecimento de restauração 
para proteger as esplanadas afastadas das 
fachadas do sol e da chuva.

Nesta proposta propõe-se o uso exclusivo 
deste tipo equipamento em todas as espla-
nadas afastadas das fachadas na área a 
concurso.

O equipamento proposto tem como vantagens 
um bom equilíbrio de preço/qualidade, ofere-
cendo ainda a funcionalidade de luz integrada 
opcionalmente, garantindo assim iluminação 
nas esplanadas afastadas das fachadas. Assim 
a iluminação das esplanadas afastadas das 
fachadas só pode ser efectuada com um tipo 
de luminárias que são incluídas opcionalmente 
com os chapéu-de-sol. É iluminação led de 
baixo consumo integrada nos braços do cha-
péu-de-sol, alimentada por bateria recarregá-
vel integrada no mastro do equipamento.

Os chapéus-de-sol utilizados devem apresen-
tar a sua estrutura em metal lacado, numa 
das duas cores ral definidas com tela do toldo 
na sua cor respectiva. O material de ensom-
bramento do toldo deve ser resistente, 100% 
acrílico e com 300gr/m2, na mesma cor da 
estrutura.

Características

Chapéu de sol INDUS

·  Estrutura termolacada em duralumínio e aço 
inoxidável;

· Parafusos e fixações em aço inox;
·  Abertura fácil por meio de manípulo (alavanca) 
com sistema de tensionamento;

· Mastro Telescópico quadrado 71×71mm;
· Varetas 20×30mm;
· Todas as peças podem ser substituídas, 
incluindo a tela;
·  Kit de iluminação led integrado nos braços do 
chapéu, com bateria de alimentação integra-
da, opcional.

CHAPÉUS-DE-SOL

Modelos

Os toldos propostos são do fabricante iaso, do 
modelo INDUS, ou equivalentes.

Chapéu de sol sem sanefa

· Tela em tecido acrílico Sauleda 300gr/m2;
· Tela resistente aos raios UV;
·  Tela resistente a não alastrar pequenos 
rasgos;

·  Cores permitidas: RAL 1013 (com tela Sauleda 
2134 Lugano);

·  Dimensão: 3x3m, 4x4m ou 3x2m, dependendo 
do permitido por zona;

· Garantia: 2 anos;
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Kit de iluminação para chapéu-de-sol INDUS

·  Kit de bateria de lítio portátil de 12V com 
suporte de fixação ao mastro; 

· Autonomia: Aproximadamente 8H;
·  4 Tiras de led flexível de 50cm. LED de cor 

quente 24v., 2.700k Regulador de iluminação;
· Garantia: 2 anos.

Base de encastrar para chapéu-de-sol INDUS

·  Caixa quadrada de aço galvanizado, com 
tampa de protecção em aço inoxidável;

· Dimensão: 90×90×300mm;
· Garantia: 2 anos.

Preços (indicados pelo fabricante) 

· Chapéu-de-sol INDUS 3x3m — 1166,10€
· Chapéu-de-sol INDUS 4x4m — 1497,30€
· Chapéu-de-sol INDUS 3x2m — 1068,35€

Opcionais

·  Kit de iluminação para chapéu-de-sol INDUS 
— 547,00€

·  Base de encastrar para chapéu-de-sol INDUS 
— 180,00€
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Os corta-ventos são um equipamento opcional 
a um estabelecimento de restauração para 
proteger as esplanadas junto às fachadas 
do vento lateral, assim como para manter o 
aquecimento gerado artificialmente.

Nesta proposta propõe-se o uso exclusivo 
deste tipo de equipamento em esplanadas 
junto às fachadas. Na Rua dos Correeiros 
serão obrigatórios, nas restantes devem ser 
pedidos e licenciados por requerimento e 
aprovação especiais, por poder ser de interesse 
camarário a preservação da fachada de um 
estabelecimento livre ou a rua desempedida.

Os corta-ventos propostos têm a funciona-
lidade muito interessante de poderem ser 
abertos ou fechados consoante as condições 
climatéricas e temperatura, com bloqueio 
do sistema de elevação por fechadura. São 
equipamentos semi-fixos ao pavimento uma 
vez que não é intenção retirá-los todos os dias 
mas é possível re- tirá-los facilmente com um 
macaco hidráulico.

O equipamento fica destacado do solo de 
forma a facilitar a limpeza da rua todos os dias. 
São produzidos em material metálico de espes-
sura forte para resistir a danos e vandalismo, 
o componente vidro fica também completa-
mente protegido na sua posição fechada e 
bloqueada.

Os corta-ventos utilizados devem apresentar 
a sua estrutura em metal lacado na cor RAL 
definida.

Modelos

Os corta-ventos propostos são do fabricante 
LARUS, do modelo VENTO.

CORTA-VENTOS

Características

Corta-vento VENTO

·  Estrutura em chapa de aço 
metalizada de 5mm;

· Vidro temperado laminado 5+5mm;
· Tratamento anti corrosão incluído;
· Cores permitidas: RAL 5008 (brilhante);
·  Dimensão: 120×10×90–150cm,  
180×10×90–150cm ou 240×10×90–150cm; 

· Garantia: 2 anos.

Preços (indicados pelo fabricante)

·  Corta-vento VENTO 90-150 120cm – 619,99€
·  Corta-vento VENTO 90-150 180cm – 816,90€
·  Corta-vento VENTO 90-150 240cm – 1066,31€
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FIXAÇÃO AO SOLO POR ENCAIXE
EM  BASE ENCASTRADA LARUS MODELO VENTO

LARUS VENTO 90-150 (UP AND DOWN)
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Os menus de pavimento e fachada são equi-
pamentos opcionais de um estabelecimento 
de restauração para comunicar aos possíveis 
clientes alguns dos serviços que podem obter 
no estabelecimento.

Nesta proposta propõe-se que todos os 
estabelecimentos sejam impedidos de colocar 
qualquer escrita ou imagem na sua fachada, 
janelas, montras, portas ou espaço de esplanada, 
para além dos colocados nestes equipamen-
tos. Sendo que só podem ser utilizados os 
modelos propostos e que devem respeitar o 
seu layout em termos de escrita e colocação 
de imagens.

Cada espaço de esplanada junto a fachada 
terá direito no máximo a um menu de pavi-
mento e a um de fachada e cada espaço de 
esplanada afastada da fachada terá direito a 
duas unidades de pavimento. Estes equipa-
mentos devem estar sempre dentro dos limites 
do espaço de esplanada, ou seja debaixo da 
área do respectivo toldo ou chapéu de sol.

Os equipamentos propostos têm como vanta-
gens um bom equilíbrio de preço/qualidade, 
assim como um layout indelével comum a 
todos os estabelecimentos mas personalizado 
no nome para cada estabelecimento.

Os menus utilizados devem apresentar a sua 
estrutura em metal lacado na cor ral definida.

Modelos

Os menus propostos são do fabricante larus, 
do modelo menu.

Características

Menu de pavimento menu

· Peça desmontável;
·  Estrutura em tubo rectangular de aço 
30×20mm com pintura epoxy;

·  Chapa fenólica ou equivalente  
de 5mm com impressão UV;

· Tacos em poliamida;
· Cores permitidas: RAL 5008 (brilhante);
· Dimensão: 594×509×1100mm;
· Garantia: 2 anos.

MENUS DE PAVIMENTO E FACHADA

Menu de fachada menu

·  Estrutura em tubo rectangular de aço 
30×20mm com pintura epoxy;

· Chapa fenólica de 4mm com impressão UV;
· Cores permitidas: RAL 5008 (brilhante);
· Dimensão: 500×24×1200mm;
· Garantia: 2 anos.

Preços (indicados pelo fabricante)

· Menu de pavimento MENU — 140,65€
· Menu de fachada MENU — 98,21€
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Os aquecedores de fachada são um equipa-
mento opcional de um estabelecimento de 
restauração para manter uma temperatura 
agradável nas esplanadas junto às fachadas.

Nesta proposta propõe-se o uso exclusivo deste 
tipo equipamento em todas as esplanadas junto 
às fachadas na área a concurso num máximo 
de uma unidade por cada 2m de fachada.

O equipamento proposto têm como vantagem 
um bom equilíbrio de preço/qualidade, assim 
como ótima eficiência de funcionamento.

Os aquecedores de fachada utilizados devem 
apresentar toda a sua estrutura em metal na 
cor cromado.

Modelos

Os aquecedores de fachada propostos são do 
fabricante solamagic, do modelo solamagic 
1400W.

AQUECEDORES DE FACHADA

Características

· Aquecedor solamagic 1400W;
· Painéis de infravermelhos (1,4kW — 230V);
· Regulação de direção;
·  Cabo de ligar a corrente com  
aproximadamente 200mm; 

· Área aproximada de incidência, até 12m2;
· Instalação permitida: parede;
· Cores permitidas: cromado ou antracite;
· Dimensões: 483×152mm;
· Garantia: 2 anos.

Preços (indicados pelo fabricante)

·  Aquecedor de fachada solamagic 1400W 
– 275,00€
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Os aquecedores de pavimento são um equi-
pamento opcional de um estabelecimento de 
restauração para manter uma temperatura 
agradável nas esplanadas afastadas das 
fachadas.

Nesta proposta propõe-se o uso exclusivo 
deste tipo equipamento em todas as esplanadas 
afastadas das fachadas na área a concurso 
num máximo de uma unidade por cada 9m de 
espaço de esplanada. Na Rua dos Correeiros é 
permitido a cada estabelecimento colocar uma 
unidade no meio da rua.

O equipamento proposto têm como vantagem 
um bom equilíbrio de preço/qualidade, assim 
como ótima eficiência de funcionamento.

Os aquecedores de pavimento utilizados 
devem apresentar toda a sua estrutura em 
metal na cor cromado.

Modelos

Os aquecedores de pavimento propostos são 
do fabricante butsir, do modelo butsir hss.

AQUECEDORES DE PAVIMENTO
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BUTSIR HSSCaracterísticas

· Aquecedor gás butsir;
· Rodas integradas para transporte;
· Ignição elétrica;
· Potência 5000/13000W;
· Superfície de aquecimento 35m2;
· Consumo combustível 450/870 gramas/hora;
· Alimentação gás Butano/Propano;
· Autonomia 15 horas;
· Dispositivo de segurança Termopar;
· Aço inoxidável: maior resistência ao exterior;
· Cores permitidas: cromado;
· Dimensões: 810×810×2210mm;
· Garantia: 2 anos.

Preços (indicados pelo fabricante)

· Aquecedor de pavimento butsir hss – 199,00€
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A proposta de utilização de pavimento 
radiante será uma opção apenas para a Rua 
dos Correeiros para aquecimento artificial das 
esplanadas, em vez da utilização dos aquece-
dores de fachada por radiação propostos.

Esta solução permite ter um conforto térmico 
em todas as zonas de esplanada e também 
na rua se for essa a opção, tornando a rua 
muito agradável até por quem lá passeia. Uma 
solução deste género tornaria a rua uma refe-
rência na cidade e no mundo, tornando toda 
a rua “quente”. É bastante eficiente o sistema 
pois a calçada retêm o calor gerado e liberta-o 
de baixo para cima lentamente A produção 
da água quente para este sistema deveria ser 
através de um sistema de biomassa de forma a 
ser o mais sustentável possível.

Esta solução tem um custo de instalação supe-
rior à alternativa proposta para as esplanadas 
abertas contíguas às fachadas de aquecedores 
eléctricos por radiação, no entanto o seu 
consumo energético é inferior na totalidade. 
O custo de instalação deverá incluir também 
a remoção e colocação da calçada que se 
deve comparar com o custo de instalação dos 
aquecedores de fachada.

A opção por este sistema de aquecimento na 
Rua dos Correeiros implicaria provavelmente 
que fosse financiado através do pagamento 
de licenças especiais de esplanadas abertas 
nesta rua.

Nesta proposta propõe-se um novo desenho 
de calçada para a Rua dos Correeiros para 
regularização do pavimento, ou no caso de se 
avançar para este sistema.

Modelos

O sistema de pavimento radiante proposto é 
do fabricante UPONOR, tendo como caldeira 
de biomassa e silo de pellets do fabricante 
ROCA. Os serviços de projecto do sistema pro-
postos são da empresa GET Gestão de Energia 
Térmica Lda.

Preços 
Preços indicativos pela empresa de projecto GET:

·  Remoção e recolocação de calçada (2800m2) 
– 40000,00€

· Projecto do sistema – 10000,00€
· Instalação sistema (2800m2) – 200000,00€

Poderão ser comparados com a solução de 
aquecedores de fachada, tendo em conta por 
exemplo 30 estabelecimentos com uma média 
de 3 aquecedores:

· Instalação de aquecedores (90 unid.) – 6300€

AQUECIMENTO POR PAVIMENTO RADIANTE

Consumo

Os consumos indicativos apresentados pela 
empresa de projecto GET, mas que terão que 
ser reavaliados com a execução de projecto:

· Meses de Outono  4000,00€
· Meses de Inverno  7000,00€
· Meses de Primavera  4000,00€

Poderão ser comparados com a solução de 
aquecedores de fachada, tendo em conta 
por exemplo 30 estabelecimentos com uma 
média de 3 aquecedores, valores que também 
terão que ser reavaliados com a execução de 
projecto:

· Meses de Outono  5000,00€
· Meses de Inverno  15000,00€
· Meses de Primavera  5000,00€
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ANEXO 2
IDENTIDADE GRÁFICA
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PANTONE COOL G. 7 UPANTONE 2767 UPANTONE 9226 U

RAL 7042RAL 1013 RAL 5008 RAL 6006RAL 3005 RAL 5014 RAL 6021

· Mesas
· Cadeiras
· Toalhas
· Toalhetes
· Menus
· Toldos
· Guarda-Sol

· Mesas
· Cadeiras
· Toalhas
· Toalhetes
· Menus
· Toldos
· Corta-Vento

· Mesas
· Cadeiras
· Toalhas
· Toalhetes
· Menus

· Mesas
· Cadeiras
· Toalhas

· Mesas
· Cadeiras
· Toalhas

· Mesas
· Cadeiras
· Toalhas

· Mesas
· Cadeiras
· Toalhas

EQUIPAMENTOS

A proposta define os com precisão os códigos 
cromáticos permitidos nos equipamentos, 
assim como todo o material de comunicação 
que os estabelecimentos podem utilizar nas 
montras, fachadas e esplanadas.

Como equipamentos:

· Toldos, em preto e branco calcário;
· Chapéus-de-sol, em branco calcário;
· Corta-ventos, em preto calcário;
· Menus, em preto calcário;
· Aquecedores, em preto calcário;
· Mesas, em 7 cores possíveis;
· Cadeiras, em 7 cores possíveis.
· Toalhetes de mesa.
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TOALHETES

No total são defenidos 13 toalhetes em papel 
para mesas, 60x60cm. Os elementos gráficos 
seguem a lógica da proposta iniciada pelas 
cores e pela aproximação ao tema da calçada.

São utilizadas sempre as 3 cores base mas em 
referência Pantone:
· 9226 U;
· 2767 U;
· Cool Gray 7 U;
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Foram desenvolvidas 3 grupos de toalhetes:
· com padrões numa escala maior para uma 
visibilidade maior; 
· com padrões numa escala muito reduzida 
para um relação mais subtil;
· e lisos para aplicações mais neutras.

TOALHETES
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As várias soluções, à exceção das 3 versões 
mais simples, contemplam uma margem para 
incluír elementos textuais ou gráficos de cada 
estabelecimento, que pode variar desde o 
nome, logotipos, morada, contactos, etc.

TOALHETES
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MENUS DE MESA

São definidos 3 menus distintos com  
possibilidade de personalização da capa  
e da contra-capa, com interior em micas  
para colocação de encartes.
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A4

nome café assinatura

Os menus de pavimento contêm a particulari-
dade de poderem ser redigidos manualmente, 
permitindo uma maior variação de estabe-
lecimento para estabelecimento sem que a 
uniformidade seja perdida.

Foi tida em conta a necessidade de alteração 
de imagens pela parte dos proprietários, bem 
como os meios que estes terão à sua disposi-
ção. Cada área destinada a imagem deverá ser 
facilmente preenchida por uma impressão em 
formato A4.

MENU DE PAVIMENTO
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O menu de fachada sugue a mesma lógica do 
menu de pavimento, excluindo a possíbilidade 
de introdução de imagens.

Foi definido um número de linhas que facilitas-
se a gestão de conteúdo que o menu poderá 
conter.   

MENU DE FACHADA
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Nos toldos, as cores permitidas são o preto e 
o branco calcário, tendo em conta que o fundo 
do toldo ditará a cor aplicada na tipografia — 
em fundo preto calcário, deverá constar texto 
ou logotipo a branco calcário, e vice-versa.

O nome do estabelecimento deverá constar 
com a tipografia Akzidenz Grotesk, versão 
extended regular e/ou versão extended 
medium. O nome do estabelecimento deverá 
estar na versão medium e, na existência de 
uma assinatura, esta deverá constar na versão 
regular. Existe também a possibilidade de ser 
implementado o logotipo do estabelecimento, 
tendo em conta os mesmo princípios de cor 
aplicados na versão tipográfica geral.

TOLDOS
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Corta-Vento

Foi considerada a introdução do logotipo da 
Câmara Municipal de Lisboa no vidro do  
corta-vento no tom branco calcário. Isto 
permite alguma neutralidade da identidade 
municipal ao mesmo tempo que garante visibi-
lidade num suporte transparente. 



CONCURSO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT DE ESPLANADAS DA BAIXA POMBALINA E DO CENTRO HISTÓRICO DE LISBOA 55

ANEXO 3
IMPLANTAÇÃO
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Para a Baixa Pombalina em termos de áreas 
de implantação de esplanadas propõe-se 
apenas alterações na Rua Augusta e Rua dos 
Correeiros relativamente aos regulamentos 
que já estão em vigor.

Na Rua Augusta passa apenas a ser permitida 
a instalação de esplanadas abertas desde que 
contíguas às fachadas dos estabelecimentos, 
balizadas lateralmente pelos limites laterais 
das fachadas dos mesmos, e com largura 
máxima de 2,5m. Assim é deixado livre todo 
o seu corredor central de cerca de 8m. A uti-
lização de corta-ventos na Rua Augusta será 
permitida com a dimensão de 2,4m, mediante 
comunicação prévia com prazo.

Na Rua dos Correeiros será obrigatória a 
utilização de corta-ventos com a dimensão 
de 1,8m, nos limites laterais da fachada dos 
estabelecimentos. Assim nesta rua são criadas 
as condições ideais de para regulação atmos-
férica e conforto dos utilizadores.

(mais informação de regulamentação geral no 
anexo 4)
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Para o Rossio em termos de áreas de implan-
tação de esplanadas propõe-se manter os 
regulamentos que já estão em vigor.

Em relação à utilização de corta-ventos, nas 
esplanadas abertas contiguas a fachadas, 
serão permitidos mediante licenciamento caso 
a caso, sob comunicação prévia com prazo.

(mais informação de regulamentação geral no 
anexo 4)
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Para a Rua Portas de Santo Antão em termos 
de áreas de implantação de esplanadas pro-
põe-se manter os regulamentos que já estão 
em vigor.

Em relação à utilização de corta-ventos, nas 
esplanadas abertas 
 contiguas a fachadas, serão permitidos 
mediante licenciamento caso a caso, sob 
comunicação prévia com prazo.

(mais informação de regulamentação geral no 
anexo 4)
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Para a Praça da Figueira em termos de áreas 
de implantação de esplanadas propõe-se man-
ter os regulamentos que já estão em vigor.

Em relação à utilização de corta-ventos, nas 
esplanadas abertas contiguas a fachadas, 
serão permitidos mediante licenciamento caso 
a caso, sob comunicação prévia com prazo.

(mais informação de regulamentação geral no 
anexo 4)

PRAÇA DOM PEDRO IV

PRAÇA DOM PEDRO IV

PRAÇA DOM
 PEDRO IV

PRAÇA DOM
 PEDRO IV

RUA BARROS QUEIRÓS

RUA DOM ANTÃO DE ALMADA

LARGO SÃO DOMINGOS

RUA AUGUSTA RUA AUGUSTA

RUA DOS CORREEIROS RUA DOS CORREEIROS

RUA DA PRATA

RUA ÁUREA

RUA DOS SAPATEIROS

RUA ASSUN
ÇÃO

RUA SAN
TA JUSTA

RUA DA VITÓRIA

RUA SÃO N
ICOLAU

RUA SAN
TA JUSTA

ELEVADOR AUGUSTA

RUA DOS FANQUEIROS

PRAÇA FIGUEIRA

TRAVESSA N
OVA DE SÃO DOM

IN
GOS

PRAÇA FIGUEIRA

RUA DOM DUARTE

RUA JOÃO DAS REGRAS

RUA ÁUREA

LARGO DO CARMO

RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO

RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO

RUA DOS FANQUEIROS

RUA DA PRATA

TRAVESSA DOM
 PEDRO DE M

EN
EZES

RUA AUGUSTA

 
ESCALA 1/1000 . ABRIL 2016

ZONA DE ESPLANADA COM CHAPÉUS-DE-SOL 

ZONA DE ESPLANADA COM TOLDOS

ZONA DE ESPLANADA COM GUARDA-VENTOS E TOLDOS

PLANTA GERAL

Zona de esplanada com guarda-ventos e toldos

Zona de esplanada com toldos

Zona de esplanada com chapéus-de-sol 



CONCURSO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT DE ESPLANADAS DA BAIXA POMBALINA E DO CENTRO HISTÓRICO DE LISBOA 60

Para a Calçada do Duque em termos de áreas 
de implantação de esplanadas propõe-se man-
ter os regulamentos que já estão em vigor.

(mais informação de regulamentação geral no 
anexo 4)

PRAÇA DOM PEDRO IV

PRAÇA DOM PEDRO IV

PRAÇA DOM
 PEDRO IV

PRAÇA DOM
 PEDRO IV

RUA BARROS QUEIRÓS

RUA DOM ANTÃO DE ALMADA

LARGO SÃO DOMINGOS

RUA AUGUSTA RUA AUGUSTA

RUA DOS CORREEIROS RUA DOS CORREEIROS

RUA DA PRATA

RUA ÁUREA

RUA DOS SAPATEIROS

RUA ASSUN
ÇÃO

RUA SAN
TA JUSTA

RUA DA VITÓRIA

RUA SÃO N
ICOLAU

RUA SAN
TA JUSTA

ELEVADOR AUGUSTA

RUA DOS FANQUEIROS

PRAÇA FIGUEIRA

TRAVESSA N
OVA DE SÃO DOM

IN
GOS

PRAÇA FIGUEIRA

RUA DOM DUARTE

RUA JOÃO DAS REGRAS

RUA ÁUREA

LARGO DO CARMO

RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO

RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO

RUA DOS FANQUEIROS

RUA DA PRATA

TRAVESSA DOM
 PEDRO DE M

EN
EZES

RUA AUGUSTA

 
ESCALA 1/1000 . ABRIL 2016

ZONA DE ESPLANADA COM CHAPÉUS-DE-SOL 

ZONA DE ESPLANADA COM TOLDOS

ZONA DE ESPLANADA COM GUARDA-VENTOS E TOLDOS

PLANTA GERAL

Zona de esplanada com guarda-ventos e toldos

Zona de esplanada com toldos

Zona de esplanada com chapéus-de-sol 
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Para o Largo do Carmo em termos de áreas de 
implantação de esplanadas propõe-se manter 
os regulamentos que já estão em vigor.

(mais informação de regulamentação geral no 
anexo 4)

PRAÇA DOM PEDRO IV

PRAÇA DOM PEDRO IV

PRAÇA DOM
 PEDRO IV

PRAÇA DOM
 PEDRO IV

RUA BARROS QUEIRÓS

RUA DOM ANTÃO DE ALMADA

LARGO SÃO DOMINGOS

RUA AUGUSTA RUA AUGUSTA

RUA DOS CORREEIROS RUA DOS CORREEIROS

RUA DA PRATA

RUA ÁUREA

RUA DOS SAPATEIROS

RUA ASSUN
ÇÃO

RUA SAN
TA JUSTA

RUA DA VITÓRIA

RUA SÃO N
ICOLAU

RUA SAN
TA JUSTA

ELEVADOR AUGUSTA

RUA DOS FANQUEIROS

PRAÇA FIGUEIRA

TRAVESSA N
OVA DE SÃO DOM

IN
GOS

PRAÇA FIGUEIRA

RUA DOM DUARTE

RUA JOÃO DAS REGRAS

RUA ÁUREA

LARGO DO CARMO

RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO

RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO

RUA DOS FANQUEIROS

RUA DA PRATA

TRAVESSA DOM
 PEDRO DE M

EN
EZES

RUA AUGUSTA

 
ESCALA 1/1000 . ABRIL 2016

ZONA DE ESPLANADA COM CHAPÉUS-DE-SOL 

ZONA DE ESPLANADA COM TOLDOS

ZONA DE ESPLANADA COM GUARDA-VENTOS E TOLDOS

PLANTA GERAL

Zona de esplanada com guarda-ventos e toldos

Zona de esplanada com toldos

Zona de esplanada com chapéus-de-sol 
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ANEXO 4
REGULAMENTO BASE E ALTERAÇÕES PROPOSTAS
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Requisitos técnicos comuns a toda a área da 
Baixa Pombalina e Centro Histórico de Lisboa 
Ocupação do espaço público com esplanadas 
abertas.

Artigo 1° Âmbito

1. As áreas abrangidas para a ocupação do 
espaço público com esplanadas abertas na Baixa 
Pombalina e Centro Histórico de Lisboa são as 
de acordo com a planta constante no desenho 
do presente anexo.

Artigo 2° Limites

1. Consideram-se dois tipos de ocupação da via 
pública com esplanadas abertas: 
a) As esplanadas abertas contiguas às fachadas 
dos estabelecimentos respectivos.
b) As esplanadas abertas destacadas das facha-
das dos estabelecimentos respectivos.

2. As esplanadas abertas destacadas das facha-
das dos estabelecimentos respectivos devem ser 
submetidas a comunicação prévia com prazo.

3. As áreas de ocupação das esplanadas abertas 
são denominadas polígonos, cujas medidas são 
consideradas da seguinte forma:
a) Largura — medida perpendicular relativamen-
te ao lancil do passeio ou à fachada.
b) Comprimento — medida paralela ao lancil do 
passeio ou às fachadas.

4. A ocupação do espaço público com esplana-
das abertas não deve prejudicar a circulação de 
peões, automóveis e veículos de emergência, 
reservando-se sempre e em permanência um 
corredor de largura não inferior a 3,5m para cir-
culação, contando:
a) A partir do limite da fachada imediatamente 
fronteira à ocupação, no caso da fachada em 
causa não possuir elementos em saliência ou 
balanço.
b) A partir da face exterior do referido elemento 
saliente ou em balanço da fachada imediatamen-
te fronteira à ocupação da esplanada aberta do 
estabelecimento.
c) A partir da face exterior do elemento de 
mobiliário ou do equipamento urbano contíguo 
à fachada oposta à ocupação.

5. Os polígonos de implantação das esplana-
das aberta devem balizar-se lateralmente pelos 
limites das fachadas dos estabelecimentos 
respectivos.
5.1 Estes limites podem ser excedidos desde que 
não se prejudique o acesso a estabelecimentos 
e/ou prédios contíguos, mediante comunicação 
prévia com prazo.

6. A ocupação do espaço público com esplanadas 
aberta deve permitir o acesso livre e directo aos 
vãos das portas, em toda a sua largura, por meio 
de um canal livre e desimpedido em permanência 
com 1,2 m de largura mínima.

Artigo 3° Tipologias

1. As tipologias da ocupação do espaço público 
com esplanadas abertas na Baixa Pombalina e 
Centro Histórico de Lisboa decorrem da diver-
sidade das características das artérias da zona 
de intervenção, tudo conforme regulamentos 
em vigor para cada rua, exceptuando as abaixo 
descriminadas:
1.1 Rua Augusta.
1.1.1 É permitida a instalação de esplanadas 
abertas na Rua Augusta desde que contíguas 
aos estabelecimentos, balizadas lateralmente 
pelos limites laterais das fachadas dos mesmos, 
e com largura máxima de 2,5m.
1.1.2 Cada estabelecimento pode optar por uma 
orientação do mobiliário longitudinal ou trans-
versal, desde que todo o conjunto mantenha a 
mesma orientação e não ultrapasse as dimensões 
definidas.
1.1.3 A utilização de corta-ventos é permitida 
mediante comunicação prévia com prazo.
1.7 Rua dos Correeiros.
1.7.1 É permitida a instalação de esplanadas aber-
tas na Rua dos Correeiros desde que contíguas 
aos estabelecimentos, balizadas lateralmente 
pelos limites laterais das fachadas dos mesmos, 
e com largura máxima de 1,9m.
1.7.2 Cada estabelecimento pode optar por uma 
orientação do mobiliário longitudinal ou trans-
versal, desde que todo o conjunto mantenha a 
mesma orientação e não ultrapasse as dimensões 
definidas.

1.7.3 A utilização de corta-ventos é permitida 
mediante comunicação prévia com prazo;

Artigo 4° Mobiliário Das Esplanadas Abertas

1. Os elementos de mobiliário das esplanadas 
abertas devem corresponder aos modelos 
definidos, nas cores definidas, e respeitar os 
parâmetros de segurança, dimensionamento, 
qualidade e amovibilidade exigíveis e próprios 
para uso exterior;

2. Todos os outros modelos de mobiliário de 
esplanadas abertas não definidos devem ser 
submetidos a comunicação prévia com prazo;

3. Cada esplanada aberta deve utilizar apenas um 
tipo de modelo de mobiliário — mesas, cadeiras, 
chapéus-de-sol entre outros, de cor idêntica.

4. Mesas e cadeiras

4.1 O mobiliário de esplanada aberta deve pos-
suir características próprias para a utilização 
no exterior, ser integralmente metálico ou de 
estrutura metálica, robusto e seguro.
As cadeiras podem ter assento liso ou ripado, de 
costas lisas ou ripadas, em liga metálica, madei-
ra, pvc, ou ainda noutro material sintético de alta 
resistência; As mesas devem ser integralmente 
metálicas ou de estrutura metálica, com tampo 
metálico ou de madeira.
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4.2 É interdito o uso de mobiliário de plástico 
de interior, improvisado ou adaptado e que não 
tenha sido concebido especificamente para o 
efeito de utilização ao ar livre.
4.3 O estabelecimento tem direito apenas à 
colocação no seu polígono de esplanada de 1 
mesa e 2 cadeiras por cada 1,5 m2 de área do 
seu polígono de esplanada, não sendo permitido 
ultrapassar esse número sob qualquer forma. 
4.4 Todos os componentes metálicos devem ter 
tratamento anti-corrosão.
4.5 Os modelos definidos de mesas são do fabri-
cante ADICO, do modelo 5028-F ou 5028, ou 
equivalentes.
4.6 Os modelos definidos de cadeiras são do fabri-
cante LARUS, do modelo  MARIA ou MANEL, do 
fabricante ADICO, do modelo 5008 ou 403, ou 
equivalentes, ou do fabricante LONA, do modelo 
REALIZADOR, ou equivalentes. 
4.6 As cores permitidas são: RAL 1013; RAL 5008, 
RAL 6006; RAL 3005; RAL 5014; RAL 6021; RAL 
7042 (Brilhantes).
4.7 O equipamento deve apresentar-se sempre 
limpo, em boas condições estéticas, organizado 
e arrumado, devendo o estabelecimento garantir 
a sua substituição ou reparação cada 5 anos.

5. Sombreamento
5.1 O sombreamento das esplanadas abertas 
destacadas das fachadas dos respectivos estabe-
lecimentos deve efectuar-se com recurso apenas 
a chapéus- de-sol;

5.2 O sombreamento das esplanadas abertas 
contíguas às fachadas deverá ser efectuado com 
recurso apenas a toldos afixados às fachadas, 
o uso de outras soluções é permitido mediante 
comunicação prévia com prazo.

6. Chapéus-de-sol
6.1 A projecção vertical das arestas exteriores 
das copas dos chapéus-de-sol não deve exceder 
o lado exterior do polígono de implantação das 
esplanadas abertas;
6.2 Os chapéus-de-sol devem ser suportados 
apenas por uma base/fundação embutida no 
chão que garanta a segurança dos utentes.
6.3 Os chapéus-de-sol não devem ter sanefa, 
não sendo permitida a utilização de chapéus 
com sanefa.
6.4 Os chapéus-de-sol devem ter um suporte 
central, não sendo permitida a utilização de 
suporte/braço lateral;
6.5 As copas dos chapéus-de-sol devem ser na 
cor branco-cru, não sendo permitidos de mate-
riais plásticos.
6.6 É interdita a instalação de qualquer tipo de 
sistema eléctrico de iluminação nos chapéus-de-
sol, salvo quando se recorre a soluções que pres-
cindam de alimentação por cablagem;
6.7 Os chapéus-de-sol devem ser de fácil remo-
ção, passível de ser efectuada por qualquer 
pessoa, em situação de emergência;
6.8 É interdita a instalação de chapéus-de-sol 
com cores e modelos diferentes entre si por 
esplanada aberta/estabelecimento;

6.9 É interdita a instalação de qualquer tipo de 
sistema de difusão sonora nos chapéus-de-sol.
6.10 Todos os componentes metálicos devem ter 
tratamento anti-corrosão.
6.11 Os modelos definidos são do fabricante 
IASO, do modelo INDUS, ou equivalentes, nas 
medidas 3x3 mts, 4x4 mts, 2x3 mts, dependendo 
da zona, podendo ter como opção sistema de 
iluminação led integrada nos braços alimentado 
apenas a bateria recarregável.
6.12 As cores permitidas são: RAL 1013com tela 
Sauleda 2134 Lugano.
6.13 O equipamento deve apresentar-se sempre 
limpo, em boas condições estéticas e de funcio-
namento, devendo o estabelecimento garantir 
a sua substituição ou reparação cada 5 anos.

7. Toldos
7.1 Os toldos devem ser constituídos por estrutu-
ra articulada e rebatível por braços extensíveis, 
revestidos em tecido impermeável não rígido, 
de uma só água/superfície, sem abas laterais, 
e adaptados às características dos vãos onde 
se inserem;
7.2 Os toldos devem ser instalados sobre vãos de 
portas, janelas e montras de estabelecimentos 
comerciais;
7.3 A fixação dos toldos, incluindo a sua estru-
tura de enrolamento, deve ser efectuada junto à 
fachada, sem recurso a projecções ou balanços 
adicionais; 

7.4 A fixação destes dispositivos deve ser rea-
lizada na fachada da própria fracção/estabe-
lecimento, estando interdita a sua fixação em 
varandas, emolduramento de vãos, caixas de 
estore e outros elementos de interesse arqui-
tectónico ou decorativo;
7.5 Em caso algum o avanço máximo do toldo 
pode exceder os 3,00m;
7.6 A fixação dos toldos deve ser efectuada a 
uma distância do solo mínima de 2,70m;
7.7 A instalação de toldos na sua máxima aber-
tura, deve garantir uma distância livre ao solo 
mínima de 2,40m, medida no seu ponto rígido 
mais afastado da fachada e mais próximo do solo;
7.8 Os toldos devem ser instalados de forma a não 
ocultar as placas toponímicas e a não prejudicar, 
a iluminação pública e a sinalização de trânsito;
7.9 É interdita a fixação à fachada de chapas 
metálicas ou similares para protecção dos toldos, 
excepto nos casos em que a mesmas façam parte 
integrante da sua estrutura;
7.10 Os toldos e a sua estrutura devem ter uma 
cor única e integrar-se nas características cromá-
ticas da fachada e da envolvente, estando inter-
dito o uso de materiais brilhantes ou reflectores;
7.11 Os toldos podem possuir sanefa, devendo 
esta ter cor idêntica à do toldo, bem como a sua 
faixa de remate, quando existir;
7.12 As sanefas devem ter uma altura compreen-
dida entre 0,20m e 0,25m;
7.13 Nos toldos e sanefas é interdito pendurar 
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objectos e suspender na sua estrutura qualquer 
dispositivo publicitário ou elemento de protecção 
climatérica adicional;
7.14 Não é permitida a impressão de mensagens 
publicitárias na água dos toldos.
7.15 A mensagem publicitária nos toldos não deve 
conter referencias a marcas comerciais, excepto 
as identificativas do próprio estabelecimento;
7.16 O responsável do estabelecimento deve 
assegurar o bom estado de conservação e lim-
peza do toldo e respectiva sanefa.
7.17 Todos os componentes metálicos devem ter 
tratamento anti-corrosão.
7.18 Os modelos definidos são do fabricante 
IASO, do modelo Eurosol Semicofre 40/50, ou 
equivalentes, podendo ter como opção siste-
ma de iluminação led integrada nos braços ou 
motorização do mecanismo de abertura/fecho.
7.19 As cores permitidas são: RAL 1013 com tela 
Sauleda 2134 Lugano ou RAL 5008 com tela Sau-
leda 2051 Admiral.
7.20 O equipamento deve apresentar-se sempre 
limpo, em boas condições estéticas e de funcio-
namento, devendo o estabelecimento garantir 
a sua substituição ou reparação cada 5 anos.

8. Guarda-ventos
8.1 É permitida a instalação de guarda-ventos 
apenas em esplanadas contíguas às fachadas, 
mediante comunicação prévia com prazo.

8.2 A colocação de guarda-ventos de protec-
ção às esplanadas abertas contíguas às facha-
das deve cumprir as seguintes condições de 
instalação:
a) Serem implantados perpendicularmente ao 
plano marginal da fachada do estabelecimento;
b) Serem implantados nos limites dos polígonos 
que definem a área das esplanadas abertas con-
tiguas à fachada;
c) Não prejudicar a segurança, salubridade e boa 
visibilidade do local;
d) É interdita a instalação de guarda-ventos fron-
tais à esplanada aberta contígua e paralelos à 
fachada do estabelecimento, ainda que amovíveis 
ou flexíveis. 
8.3 Todos os componentes metálicos devem ter 
tratamento anti-corrosão.
8.4 Os modelos definidos são do fabricante 
LARUS, do modelo VENTO 90-150, nas medi-
das 1,2 mts, 1,8 mts ou 2,4 mts, dependendo do 
permitido da zona.
8.5 As cores permitidas são: RAL 1013 ou RAL 
5008, dependendo do permitido da zona.
8.6 O equipamento deve apresentar-se sem-
pre limpo, em boas condições estéticas e de 
funcionamento.

9. Expositores de menu
9.1 Não são permitidos expositores de menu sob 
qualquer forma na fachada, montras, janelas ou 
portas do estabelecimento ou espaço de espla-
nada para além dos modelos definidos.

9.2 Não são permitidos expositores de menu sob 
qualquer forma, fixos ou pendurados em qualquer 
dos equipamentos.
9.3 Os menus não podem ser dispostos sobre 
as mesas, apenas dentro de capa fechada de 
modelo de menu definido para utilização em 
esplanadas abertas. 
9.4 Os modelos definidos incluem sempre o res-
pectivo layout gráfico definido para utilização 
em esplanadas abertas.
9.5 Cada estabelecimento com esplanada aberta 
contígua a fachada tem direito à colocação de 1 
expositor de menu de fachada e 1 de pavimento, 
e cada estabelecimento com esplanada aberta 
destacada da fachada tem direito à colocação 
de 2 expositores de menu de fachada.
9.6 Todos os componentes metálicos devem ter 
tratamento anti-corrosão.
9.7 Os modelos definidos são do fabricante 
LARUS, do modelo MENU fachada ou MENU 
pavimento.
9.8 As cores permitidas são: RAL 5008.

10.Papeleiras/Contentores para resíduos.
10.1 Só é permitida a instalação de uma papelei-
ra/contentor de resíduos, para apoio às esplana-
das abertas, desde que inserida na área definida 
pelo seu polígono;
10.2 As Papeleiras/Contentores devem ter uma 
cor única e apresentar as dimensões máximas 
de 0,60m de altura, 0,30 de largura e 0,30 de 
profundidade.

11. Aquecedores
11.1 Os aquecedores devem ser próprios para 
uso no exterior, obedecer a todos os critérios de 
qualidade e segurança regulamentares exigíveis 
e ser instalados dentro dos limites do polígono 
de implantação de esplanada aberta;
11.2 Quando os aquecedores obrigarem à ligação 
à corrente eléctrica, este deverá ser efectuada 
recorrendo à corrente eléctrica do estabeleci-
mento e através de cablagem enterrada, não 
sendo permitida a utilização de extensões ou 
qualquer tipo de cabos eléctricos à superfície.
11.3 Os modelos definidos são do fabricante 
SOLAMAGIC, modelo SOLAMAGIC 1400W, para 
fixação nas fachadas das esplanadas abertas 
contiguas a fachadas, ou do fabricante BUTSIR, 
modelo BUTSIR HSS, para colocação no pavimen-
to dentro do respectivo polígono das esplanadas 
abertas destacadas das fachadas.
11.4 As cores permitidas são: cromado.

12. Equipamento diverso
12.1 Os porta guardanapos ou cinzeiros, devem 
ser em aço inox ou outro material não plástico e 
não perecível, preferencialmente de uma só cor 
e sem mensagem publicitária;
12.2 As toalhas de mesa devem ser de cor idên-
tica às mesas e cadeiras.
12.3 Os individuais ou toalhetes de mesa devem 
ser totalmente brancos ou os modelos definidos 
para utilização em esplanadas abertas.
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13. Iluminação
13.1. A iluminação das esplanadas abertas deve 
efectuar-se apenas recorrendo à iluminação 
prevista como opcional, integrante dos toldos 
e chapéus de sol. 
13.2. É interdita qualquer outra forma de ilumi-
nação para as esplanadas abertas.

Artigo 5° Interdições nas áreas de ocupação 
das esplanadas abertas

1. É interdita a colocação de floreiras;
2. É interdita e colocação de estrados;
3. É interdita a colocação de tapetes e alcatifas;
4. É interdita a instalação de sistemas de difusão 
sonora e multimédia;
5. É interdita a colocação de projectores e can-
deeiros para iluminação;
6. É interdita a colocação de balcões de apoio 
às esplanadas abertas;
7. É interdita a colocação de balcões de exposi-
ção de bebidas e de alimentos nas esplanadas 
abertas;
8. É interdita a colocação de grelhadores;
9. É interdita e suspensão de elementos na estru-
tura dos chapéus-de-sol, tais como sanefas, cor-
ta-ventos, abas, publicidade ou outros.
10.É interdito proceder à alteração da superfície 
do passeio na área de implantação de esplanada 
aberta.
11. É interdita a utilização de corta-ventos nas 
esplanadas abertas destacadas das fachadas.

Artigo 6° Publicidade

1. É permitida a inserção de mensagens publi-
citárias, apenas com denominação do estabele-
cimento, em cadeiras com uma área máxima de 
0,07x0,10m, sendo apenas aceite um dispositivo 
por peça de mobiliário;
2. É interdito ocultar ou modificar publicidade 
através de autocolantes, pinturas ou outros 
recursos, que desvirtuem o objecto original;
3. É interdita a colocação de qualquer publicidade 
em mobiliário das esplanadas abertas com excep-
ção do mobiliário anteriormente referenciado.

Artigo 7° Manutenção e limpeza

1. Deve ser assegurada a segurança, higiene, 
vigilância, armazenamento, manutenção assim 
como o bom estado de conservação do mobiliário;
2. Deve ser assegurada a limpeza do espaço ocu-
pado pela esplanada aberta e área circundante.

Artigo 8° Armazenamento do mobiliário das 
esplanadas abertas

1. Diariamente, após o encerramento dos esta-
belecimentos, todo o mobiliário das esplanadas 
abertas deve ser recolhido no seu interior, sendo 
interdita a permanência do mobiliário das espla-
nadas abertas no espaço público, excepto os 
corta-ventos das esplanadas aberta contíguas 
à fachada licenciados.
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Mesa

Cadeiras

EDITAL
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Toldos

Chapéus-de-Sol
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Aquecedores de Fachada

Aquecedores de Pavimento

Menus

Corta-Vento
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ANEXO 5
DECLARAÇÃO
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Os autores desta proposta declaram ser os 
únicos titulares de direitos de autor sobre 
todas as componentes que integram a mesma, 
que em caso de vitória cederão sem quaisquer 
reservas ou contrapartidas a utilização dos 
referidos direitos à Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior e que sobre estas não inci-
dem quaiquer registos, patentes, marcas ou 
outros direitos exclusivos para além daqueles 
cedidos. 

Os autores aceitam ainda que os componentes 
com direitos de propriedade intelectual, regis-
tos, patentes ou marcas que eventualmente 
não possam ser cedidos à Junta de Freguesia 
de Santa Maria Maior, poderão ser substituí-
dos com recurso a peças semelhantes não 
abrangidas pelos referidos direitos.
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