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1. Enquadramento 

Constitui objeto da presente memória descritiva a estruturação de informação relevante conforme requisito e 

especificação na Fase 3 do plano de trabalhos. 

 

O presente volume articula a informação de caracterização da realidade física, funcional e topográfica e descreve e 

fundamenta a proposta de reconversão, com a estruturação de peças de proposta por componente temática exigível 

nos termos do concurso, regulamentação municipal aplicável e ainda em função dos elementos e factos que se 

considerem relevantes para fundamentar a qualificação urbana, de mobilidade e ambiental. 

 

Esta fase pretende também dar resposta à Informação Técnica nº 07/DAUGI/JC/2020 de 03 Fevereiro de 2020, bem 

como introduzir adequações e melhoramentos conferidos equipa técnica, decorrentes das sessões de 

acompanhamento realizadas com os titulares, com o serviço da DAUGI e em articulação com os estudos de rede 

viária, mobilidade, paisagismo e caracterização acústica. 

 

Nos termos do plano de trabalhos e caderno de encargos, é especificado o conteúdo infra: 

“Fase 3, Elaboração e apresentação do Anteprojeto de loteamento, com os elementos referidos no anexo III do 

Regulamento Municipal das AUGI, a sujeitar a consultas no âmbito das servidões e administrativas e restrições de 

utilidade pública e à discussão pública com os interessados;” 

 

Fase 3 – Anteprojeto, são entregues os elementos infra, em conformidade com o RMAUGI - ANEXO III Do 

pedido de alvará de licença de operação de loteamento 
 

3 — Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial, referente ao prédio ou prédios 
abrangidos Emitida há menos de 180 dias, ou em alternativa, poderá ser completada a instrução com cópia certificada dessas certidões, ou ainda 
cópia de certidão permanente do registo predial online. 
4 — Memória descritiva, Contendo levantamento fotográfico da situação existente, a proposta de loteamento pretendida e a área abrangida, o 
enquadramento da pretensão nos plano municipais e especiais de ordenamento do território existentes, a integração urbana e paisagística, os 
condicionamentos relativos à implantação dos edifícios e construções anexas se for o caso.  
Descrição da solução adotada para o funcionamento das redes de água, de energia elétrica, de saneamento, de gás e 
de telecomunicações e suas ligações às redes gerais, e da estrutura viária adotada, especificando as áreas destinadas às vias, acessos e 
estacionamentos de veículos. Perante a especificidade das AUGI, deverão ser indicadas e justificadas, sempre que seja o caso, as soluções 
adotadas que contrariem as disposições legais e regulamentares aplicáveis, quer em relação a questões específicas de loteamento, tais como as 
áreas de cedência para equipamentos e espaços verdes, infra -estruturas viárias e parâmetros urbanísticos, quer em relação às edificações 
existentes, com indicação da proposta de manutenção ou reformulação, total ou parcial, bem como das soluções previstas para a realização das 
expectativas dos interessados, contempladas em quadro de ónus (Modelo I). 
5 — Extrato das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação dos planos municipais de ordenamento do território e das respetivas plantas 
de condicionamentos. 
6 — Planta de localização e enquadramento (1) À escala 1:25.000 e ou 1:1.000, assinalando devidamente os limites da 
área objeto da operação e demonstrativa do enquadramento da AUGI perante a envolvente. 
7 — Planta do Loteamento Ilegal - Tal como foi constituída pelo loteador ilegal; 
8 — Levantamento topográfico da AUGI , Planta à escala 1:1.000, ou superior contendo elementos técnicos definidores da modelação do terreno, 
da volumetria, alinhamentos, alturas e implantação da edificação, e dos muros de vedação, georreferenciada. 
9 — Planta da realidade atual da AUGI, À escala 1:500, correspondente ao estado e uso actual do terreno e 
de uma faixa envolvente com a dimensão adequada à avaliação da integração da operação urbanística na área em que se insere com indicação 
dos seguintes factos: 

a) As servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nomeadamente RAN, REN e infra -estruturas existentes; 
b) As edificações existentes, e apenas estas, pelo seu polígono, com indicação do número de pisos, número de fogos e atividades, das 
alturas e das cotas de soleira de cada uma destas edificações; 
c) Identificação precisa das edificações existentes a demolir e a alterar, face à solução proposta para a reconversão, com recurso a 
meio gráfico que identifique cada situação (ver estrutura de quadro de ónus em Modelo I, com propostas de caracterização das 
situações). 
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10 — Planta de Síntese do Loteamento, A apresentar à escala 1:500 ou superior, e ainda com as indicações de: 
a) A topografia — enquanto modelação proposta; 
b) As servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 
c) A estrutura viária com a proposta de divisão dos prédios de origem em lotes e com indicação de pontos notáveis, nomeadamente 
raios de curvatura; 
d) As edificações existentes; 
e) Delimitação clara da área de intervenção; 
f) Identificação das propriedades que compõem a área de intervenção; 
g) Delimitação dos lotes; 
h) O polígono de base para a implantação dos edifícios nos lotes; 
i) Identificação das áreas construídas e a construir; 
j) Indicação das edificações a demolir a reformular ou e ampliar; 
k) Indicação das cotas de soleira propostas; 
l) Cotagem dos afastamentos aos limites dos lotes. 

11 — Quadro de caracterização do loteamento e parâmetros urbanístico Conforme Modelo II. Este quadro deverá constituir parte integrante da 
planta de síntese. 
12 — Quadro Urbanimétrico Conforme Modelo III. 
13 — Quadro Urbanimétrico comparativo, Demonstra os valores propostos e os valores que caracterizam a situação existente. Conforme Modelo 
IV. 
14 — Quadro de Ónus, Deverá ser apresentado um quadro com a indicação dos lotes que tenham condições à legalização passíveis de 
identificação no quadro respectivo (reformulados, com demolições, diminuição do número de fogos e alteração de usos) que é objeto de registo 
como elemento integrante do alvará de licença de loteamento. 
15 — Perfis transversais tipo dos arruamentos propostos e longitudinais, Quando necessária fundamentação da solução urbanística. 
16 — Planta de áreas a integrar o domínio municipal, Com a indicação gráfica das áreas de cedências ao domínio público e 
quadro de valor das referidas áreas; devidamente georreferenciada nos, pontos notáveis as parcelas a ceder. 
17 — Listagem dos proprietários, De cada uma das parcelas em que se subdividiu o loteamento ilegal, 
reportada a planta da realidade actual e à certidão registral. 
18 — Quadro de cadastro, Contendo a identificação de todos os prédios que integram a área de intervenção e suas áreas, reportados à certidão 
registra, com indicação, dos lotes a constituir e respetivas áreas perante os mesmos prédios, bem parcelas e respetivas áreas, que se destinem a 
integrar o domínio publico, com a especificação da sua afectação (a arruamentos, a espaços verdes ou equipamentos). 
19 — Requerimento nos termos do n.º 1, art.° 55.º, da Lei n.º 91/95 na redacção vigente Caso se pretenda o aproveitamento de elementos úteis 
existente em processos anteriores. 
20 — Pedido de aplicação do disposto no art.° 6, da Lei n.º 91/95 na redacção vigente Caso as áreas de cedências sejam inferiores aos parâmetros 
definidos na Portaria n.º 216 -B/2008, de 3 de Março, ou a aplicável, no caso de 
procedimento já iniciado. 
21 — Cópia certificada das actas das assembleias de administração conjunta Relativas às deliberações exigidas na alínea g), do n.º 1, do art.º 18.º, 
da Lei n.º 91/95, correspondentes à: 

a) Reconversão ao abrigo da Lei n.º 91/95 com a redacção actual; 
b) Eleição da comissão de administração; 
c) Eleição da comissão de fiscalização; 
d) Aprovação do projecto de loteamento; 
e) Aprovação dos mapas de comparticipações; 
f) Aprovação do orçamento/Ratificação das despesas das obras de urbanização após aprovação da comissão de fiscalização. 

22 — Condições Técnico Regulamentares, Vulgo Regulamento, contendo: 
As características gerais das edificações existentes e previstas, nomeadamente: 

a) Tipologia das edificações existentes e previstas; 
b) Área máxima dos edifícios anexos existentes; 
c) Afastamentos mínimos; 
d) Altura das fachadas, da cota de soleira, dos anexos alinhamentos preferenciais das edificações, etc; 
e) Outras regras que se considerem importantes referir e que disciplinem a intervenção, garantindo a imagem que se pretende imprimir 
com o projeto de reconversão da AUGI. 

23 — Ficha de elementos estatísticos do INE Devidamente preenchidos com os dados referentes à operação urbanística a realizar. 
24 — Suporte informático CD: peças desenhadas em dwf; elementos escritos em pdf, doc ou xls e imagens em jpg. 
25 — Plano de Acessibilidades, Que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 
construtivo, esclarecendo as soluções adoptados em matéria de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, nos termos do artigo 3.º, 
do Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 
26 — Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, Contendo informação acústica adequada relativa à situação 
actual e à decorrente da execução da operação de loteamento. 
27 — Na ausência de classificação acústica da zona em plano municipal em vigor, deverá observar o disposto no Decreto -Lei n.º 129/02, de 11/05, 
com a redação Decreto -Lei n.º 96/2008 de 09/06, acautelando o disposto Decreto -Lei n.º 09/2007, de 17/01, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 
28 — Cópia do despacho que recaiu sobre eventual pedido de informação prévia, se aplicável 
 
 
29 - Fichas de caraterização individual dos lotes, conforme modelo I 
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2. Resposta ao teor do parecer da C. M. Loures (Inf.nº 07/DAUGI/JC/2020) 

 

Em síntese infra,  

 

 

Desenvolve-se Relatório estruturado e decorrente do conjunto integrado do teor dos pareceres emitidos 

e das reuniões de concertação. 

 

 

2019-12-19 - Parecer CML 

 

2019-11-05 - Reunião EMAUGI  

primeira análise da inf. 45/EMAUGI/JC/2019 

Rede viária – orientações 

Aspetos jurídicos/prediais 

 

2020-01-15 - Reunião EMAUGI 

Rede viária – orientações/revisão 

Parecer da comissão consultiva da estrutura patrimonial  

Aspetos jurídicos/prediais 

 

2020-01-30 - Reunião EMAUGI 

Rede viária – Parecer do DOMT 

Análise da inf. 45/EMAUGI/JC/2019 

 

2020-02-14 - Pedido de retificação da proposta de lote 40/41 

 

2019-02-05 – Parecer sobre proposta de esclarecimento e elaboração de ata. 

 

2019-02-26 – Revisão final. 
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Rede viária 

Proposta CML/ET 

1. Proposta sobre a Av. 25 de abril 

 Reperfilamento da via, inicial de 6.5metros sendo revisto para 7metros, considerando a análise 

conjunta sobre o perfil existente, bem como a característica da via coletora com transportes 

públicos. (reunião de 2020-01-12 e 2020-01-30) 

 Considerar no reperfilamento somente o lado/trajeto coincidente com o caminho das costeiras, 

para redução da intervenção. 

 Os muros que sejam demolidos no âmbito do reperfilamento são contabilizados no âmbito da 

empreitada, com proposta de reposicionamento. – lote 143 

 Pavimento rodoviário específico – betume asfáltico melhorado com borracha, para mitigação de 

ruído rodoviário 

o O estudo de medição acústico encontra-se abaixo dos valores limite, podendo admitir a 

manutenção do tipo de pavimento, mas reduzindo a velocidade da via.  

o Em tabela infra extracto do estudoacustico, para efeitos de fundamentação da 

proposta

 
o Considerando um cenário de incremento de 30% no trafego existente, cumpre ainda 

assim os valores limite defindios no dl 9/07 
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o Como intervenção pontual – somente 800m - o pavimento pode não fazer sentido numa 

intervenção de pequena dimensão, contudo no contexto de todo a via da Av. 25 de abril 

pode ser ponderado a sua aplicação. 

 

2. Passadeiras Av. 25 de Abril 

 

Proposta CML/ET 

 

 Passadeiras sobre elevadas, com correção da diretriz e do seu posicionamento em planta. 

o Passadeira em frente ao lote 106, deslocada para frente do lote 104, propomos ainda a 

extensão da ilha de separação para constituição de uma zona de segurança para o peão. 

o Afastamento, sentido norte, da entrada de viaturas do lote 104. 
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 Solução idêntica para passadeira em frente ao lote 51., tendo em conta os acessos atuais aos 

lotes. 
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 Mantida a passadeira em frente ao lote 98 
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3. Passeios 

Proposta CML/ET 

 

 AV 25 de abril / Os passeios cumprem a medida mínima de 1.2 metros 

 Considerando as condições de mobilidade condicionada o troço de passeios junto a cada 

passadeira será superior a mais de 1.2metros conforme preconizado no estudo de 

mobilidade  - 1.5m, para permitir alteração de sentido/manobra. 

 

 Parecer da comissão consultiva requer as seguintes adequações 

i. Passeio sobre caminho das costeiras com perfil de 1.6m 

ii. Redefinição dos passeios na parcela E, com trajeto para o abrigo/paragem e 

autocarros; acesso pedonal ao lote 108 e 109. 

iii. Projecto de paisagismo e proposta urbana integrando 

1. Grelhas de enrelvamento no acesso automóvel a garagens 

2. Especificação de Caldeiras e mobiliário urbano 

 

iv. ET: Não existe proposta de Adequação de sinalética para património, que pode ser 

ponderado o seu interesse.  

Locais de interesse a incluir em sede de ulterior sinalética 

 Palácio de Valflores,  

 igreja de Santa Iria de Azóia, 

 oliveira milenar,  

 parque urbano 

 Castelo de Pirescouxe 
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v. A proposta de supressão dos estacionamentos junto ao lote 104 e 16, não se afigura 

como conveniente considerando a reformulação e negociação com os titulares 

desses lotes e a atividade económica a localizar no lote 106, que requerem sempre 

uma dotação de estacionamento para efeitos de atividade corrente. Acresce ainda 

que se ponderou o exposto, estando garantido um passeio de dimensão e 

contiguidade do percurso das costeiras, bem como a supressão de pontos de 

conflito com as passadeiras existentes. 

 

 

 



Março 2020  FASE 3 

Projeto de Reconversão da AUGI – Bairro Portela da Azóia - UGT05 Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  12 /75 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

 

 

4. Passeios entre lote 39 e 40 – transversal rua de D. Dinis e D. Pedro IV 

 O passeio possui uma largura útil de 4 metros e não de 5 conforme sustenta a informação 

técnica municipal 

 A proposta de loteamento, estudo rodoviário e perfil F estão em conformidade com o 

preconizado na planta síntese da fase 2 - 4metros. 

 A solução das diretrizes de passeio e de alinhamento estão definidas em conformidade com 

o estudo rodoviário 
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5. Passeio confinante a Lote 90 e 89 

Retirada a rampa no espaço publico devendo ser efetuada rampa de transição para a garagem no 

interior do lote 90 

 

 

 

Passeio confinante a Lote 89 

Ponderada a exposição sobre a necessidade eventual de alargamento do passeio existente, considera-

se que o perfil pedonal (3m) está adequado, não carecendo, o impasse existente carece de uma 

intervenção que qualifique a intervenção para um reperfilamento. 

Complementarmente existe um acesso pedonal a qualificar e com coberto arbóreo a uma curta distância 

deste. (27metros) 

Preconizado em 2020-02-26 a ampliação do passeio a poente, dando contiguidade ao passeio existente 

e acesso a garagem. 
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Reperfilamento entre parcela de cedência C e A 

 

 Passeio sobre zona de cedência, com perfil de 2.75m a 3metros, com zona adjacente de 3metros 

integrada na zona verde a intervir, com plantação de coberto vegetal / espécies elegíveis pela 

CML. 

 

 Parcial corte C, 

 Editar perfil entre zona C e A 
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Paisagismo –  Pendente a especificação das espécies 

2020-02-26 - Recordatória em sede de reunião sobre pedido de espécies vegetais elegíveis. 

 

 

 

 

Revisão de perfis 

 

 Revisão Parcial corte B e D para 7 metros 
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Lotes /Acessos – 26,27, 13 a 16 

Proposta CML 

Requerem os serviços a ponderação sobre a proposta de alargamento de acesso automóvel nos 

lotes 26,27 e 13 a 16 ou a manutenção do loteamento AMUPA. 

 

Proposta ET, na revisão da proposta 

A proposta de loteamento, sustenta na sua Fase 2, os fundamentos de facto para a revisão da 

situação existente. 

A solução antecedente (AMUPA), temo como agravante o facto de não conferir uma solução 

eficaz para acesso a mobilidade condicionada do lote 26, bem como não tira partido da diferença 

de cota entre arruamentos para assim permitir caves de estacionamento e por isso uma melhor 

solução de conjunto urbano. 

 

Lotes /Acessos – 107, 108 e 109 

Proposta CML e ET 

A solução definida na proposta mantem-se como zona verde/cedência, sendo pormenorizada com 

pavimento / grelhas de enrelvamento no acesso automóvel. 

Revisão do passeio em conformidade com parecer da estr. Consultiva / caminhos da costeira 1.6m 
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Lotes / passeios 

 

Redução de área de lote, resultante do passeio / reperfilamento 

Lote 28 

 

Lote 91 
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Lotes / passeios 

 

Lote 116 e 127 

Proposta contiguidade de passeio sobre a transição do espaço publico/passeio em AUGI 

contígua 
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Anexos - redução de área em lotes vagos 

Considera-se relevante que o desenvolvimento do estudo na Fase 2, deu sequencia ao estudo entregue 

na fase 1, onde o esforço técnico para conferir um elevado grau de detalhe e informação conferidos logo 

na primeira fase permitiram confirmar do teor da estruturação da realidade existente e da proposta de 

loteamento/colmatação urbana bem como da tipificação das soluções preconizadas. 

Acresce que, para efeitos do estudo dos lotes 1 a 6, foram desenvolvidos vários estudos e propostas 

previamente à entrega da fase 1, para concertação da melhor solução urbana de conjunto e individual, 

integrando preocupações de salubridade do quarteirão. 

Complementarmente, foi desenvolvido relatório sobre correspondência de áreas e proporcionalidade dos 

Lotes e anexos, fundamentando o teor da proposta e considerando que o propósito do regulamento - 

RMAUGI, na sua vinculação normativa, não é desvirtuado, perante outras decisões antecedentes, 

quando são revistos os fundamentos em função de um quadro de referencia atualizado - com melhor 

caracterização funcional do existente e de uma utilização hodierna dos requisitos de 

mobilidade/estacionamento. 

Nesse sentido, uma dotação de 25m2 para estacionamento coberto, só permite o estacionamento efetivo 

de 1 viatura (pode permitir 2 mas somente em espaço não edificado), tendo sido conferido especial 

detalhe na efetiva capacidade de para cada lote admitir a dotação de 2 lugares por fogo em estrutura 

edificada, mitigando ainda o problema de estacionamento na via pública. 

Reforçando o propósito do processo de reconversão em desenvolver soluções de equidade na ocupação 

dos lotes e na formulação do conjunto / contexto urbano específico – ao nível do quarteirão, as propostas 

preconizadas fundamentaram a admissibilidade dos anexos propostos para 2 lugares, em termos de 

localização, área e condições de solução integrada de logradouro. 

Decorre da prática urbanística corrente, a necessidade de uma área de 40m2 para dois lugares de 

estacionamento paralelo e 36m2 caso o estacionamento seja linear (3x12m). 

O estudo antecedente da AMUPA, propõem um conjunto de patamares discricionários da implantação do 

anexo em função da implantação do EP (cerca de 22%), que pela exiguidade dos valores (de 16m2 até 

20m2) não foi adotado na quase totalidade dos titulares (nesse intervalo, somente em 5 titulares num 

universo de 137 equivalendo a 3%) 

 

Pelo exposto, 

Em sede de reunião de 2019-01-23, foi considerado propor 35m2 nos anexos propostos para 

viabilizar 2 estacionamentos. 

O requisito agora exigido, por via taxativa do normativo em vigor, prescinde de toda a concertação prévia 

e da fundamentação da matéria de facto e dos estudos antecedentes (fase 1 e fase 2), bem como da 

oportunidade de revisão e evolução desse regulamento, sendo por essa via uma suspensão do esforço 

técnico na equidade da solução urbana para os novos lotes. 

Face ao exposto, adota-se a solução taxativa de 25m2 para os lotes vagos, com área inferior a 

500m2. 
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Lotes vagos, com anexos propostos, até 25m2, requerendo a revisão da proposta antecedente – 

fase 1 e fase 2. 

 

Anexo/garagem integrados em EP, nos lotes 2, 3, 4, 5, 6 

Planta síntese de 2018-11-19 

  

 

Planta síntese de 2019-08-02 

 

 

Proposto, integrando os anexos em EP – 2020-02-19 e incrementando a SP para Habitação 
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Lotes vagos, com anexos propostos, até 25m2, requerendo a revisão da proposta antecedente – 

fase 1 e fase 2. 

 

Lotes vagos, revistos: 

1, 28, 36, 37, 43, 44, 52, 60, 64, 66, 67, 72, 85, 87, 88, 98, 101, 102, 104, 112, 115, 120, 126, 

129, 140 e 143. 

 

Lotes vagos, Antecedentes 

Para efeito de registo, foi analisada a tabela da AMUPA para os lotes vagos, onde estavam 

preconizados anexos com valores fixo, nos intervalos de 16m2, 17, 18, 19 e 20m2. 

Infere-se o patamar discricionário por área de implantação de EP em cerca de 22%, pese 

embora não verificável em toda a amostra de modo consistente. 

 

Comparação com a realidade existente  

 Considerando uma população de 137 lotes, com 81 lotes com edificação, somente 10 lotes 

possuem anexos no intervalo de 16m2 até 25m2. 

 A realidade existente, apresenta uma média de 39.37m2, em 81 lotes com edificação (na 

totalidade de 137 Lotes) 

 

 Discricionariedade da Medida 

Adota-se a figura taxativa de 25m2 em cumprimento de uma norma que carece de revisão e 

consistência, em detrimento dos factos existentes e de uma consolidação equitativa e 

estruturada de uma proposta urbana. 
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Tolerância de áreas para Anexos e Edificado 

 

Enquadramento 

Em termos de orientação técnica, considera-se as Especificações Técnicas da DGT para Produção e 

Reprodução de cartografia e Ortofotocartografia na escala 1:1000. 

Comparativamente e considerando o âmbito do estudo de loteamento, o seu rigor não deve ser inferior 

ao requerido para um plano de pormenor. 

Nos termos do artigo 43 (para a escala 1:1000) a conformidade posicional dos elementos obtidos (em 

planimetria), deve ser menor que 0.18m, admitindo-se para a escala 1:500 metade desse valor 9 a 10cm. 

 

“Exatidão posicional», o rigor do posicionamento de um dado objeto geográfico, determinado por meio do 

erro médio quadrático dos desvios medidos entre as coordenadas da representação cartográfica do 

objeto e as correspondentes coordenadas determinadas por métodos de posicionamento de rigor 

superior ao do levantamento cartográfico em causa;” 

 

Proposta 

No âmbito do estudo de loteamento e considerando que o mesmo foi executado na escala 1:500, foi 

proposto em sede de concertação do estudo uma tolerância de área para as edificações existentes, 

consistindo em 6% da área apurada. 

 

A proposta dos serviços da CML, suscita novamente a questão e em concreto sobre a área dos anexos, 

que importa novamente desenvolver e fundamentar. 
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Para o efeito, expondo o caso infra para demonstração 

 

A)  um anexo com polígono regular de 5x5, onde o rigor posicional topográfico pode sofrer um 

conjunto de desvios, considerou-se que no cenário pior: 

Desvio de +05cm, resulta em diferença apura de área de 4.04%; de 25m2 para 26.01m2 

Desvio de +10cm, resulta em diferença apura de área de 8.16%; de 25m2 para 27.04m2 

B) um anexo com polígono regular de 5x10, onde o rigor posicional topográfico pode sofrer um 

conjunto de desvios, considerou-se que no cenário pior: 

Desvio de +05cm, resulta em diferença apura de área de 3.02%; de 50m2 para 51.51m2 

Desvio de +10cm, resulta em diferença apura de área de 6.08%; de 50m2 para 53.04m2 

 

Face ao exposto, e considerando que a média dos anexos existentes se situam entre os 25m2 e 

50m2, no pior cenário, com erro de +-10cm, admite-se uma tolerância de 6% que será de manter 

conforme estudo.  

 

Mais se informa que em sede de Reunião foi estimado um valor de 4% para anexos e de 6% para 

EP, que se agora revê. 

 

Em sede licenciamento, uma pretensão que tenha fisicamente 50m2 e no quadro de loteamento, esteja 

proposto 53m2, não significa que se pretende ampliar em mais 3m2 o anexo, nem se afigura que 

qualquer titular pretenda submeter uma operação urbanística exclusivamente para 3m2. 

 

Neste âmbito pode dar lugar a uma menção na ficha do lote que as áreas propostas contemplam 

um incremento na medição de área que resulta de uma tolerância de medição de 6%. 

 



Março 2020  FASE 3 

Projeto de Reconversão da AUGI – Bairro Portela da Azóia - UGT05 Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  24 /75 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

 

Anexos existentes 

 

Proposta CML 

 Fundamentação de ser desenvolvida tendo por base o RMAUGI, com enquadramento urbano e 

menção em memoria descritiva 

 Ponderar anexo com Implantação de EP e eventualmente abdicado da possibilidade de ampliação. 

 Inclusão da Prorrogativa no nº3 do art.º 14 da CTR - anexo 26 do caderno de encargos 

o 3. Admite-se que a área dos anexos existentes possa ultrapassar os limites atrás 
referidos até ao máximo de 50m2, desde que a soma da área de implantação do 
edifício principal com a área do anexo não ultrapasse:  

o - a soma dos máximos assinalados no quadro urbanimétrico para cada uma dessas 
áreas;  

o - a superfície de pavimentos máxima (Sp)  
o - a área de construção máxima (Ac). 

 

Proposta ET, na revisão sucessiva da proposta 

 Os anexos existentes, em sede de proposta de loteamento na fase 2 e fase 1, foram fundamentados, 

conforme teor da proposta, análise de contexto urbano e de lote, complementado com 

levantamento funcional e topográfico. 

 A Fundamentação encontra-se conforme regulamentação proposta.  

 

A) 

Anexos EXISTENTES com área de implantação superior a 50m2 

Nº de 
Lote 

EXISTENTE 

  
Implantação dos Edifícios 

(Ai) 
  Construção dos Edifícios 

        

  Área 
Logradouro Superfície de Pavimento (3) Outros Área Construção (4) 

Nº de Pisos   Nº 

Área 
 

  
 

  
Edif. 
Princ. 

Edif. 
Anexo   Índice de 

Edif. 
Princ. 

Edif. 
Anexo     

 

Edifício 
Principal Nº Unidades 

do Edifício Edifício Telheiro 
Área (2)   

  
Sup. 
Pav. Edificab.     Edifício Edifício Total Acima Abaixo de Usos 

Lote Principal Anexo     
Total 

Total Total Total Total Total Principal Anexo 
 

Cota 
soleira 

Cota 
soleira Fogos Comp. 

(As) m
2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 (Sp) m

2
 (Ie) m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 

(∑ Ac) 
m

2
 ↑ ↓     

30 237,15 92,95 56,40 12,50 87,80 136,75 47,20 183,95 0,78 - 21,70 136,75 68,90 205,65 1P+s - 1 1 

39 313,55 91,50 69,60 - 152,45 139,85 37,80 177,65 0,57 - 59,00 139,85 96,80 236,65 1P+s - 1 - 

45 285,00 128,70 61,55 - 94,75 415,70 18,40 434,10 1,52 27,80 18,95 443,50 37,35 480,85 2P+s 1P 4 - 

55 517,00 174,20 69,55 56,40 273,25 445,55 151,85 597,40 1,16 14,30 42,50 459,85 194,35 654,20 2P+s - 3 1 

58 295,50 113,55 49,40 - 132,55 158,95 15,90 174,85 0,59 - 33,50 158,95 49,40 208,35 1P+s - 1 - 

76 380,00 110,70 53,25 - 216,05 296,00 19,10 315,10 0,83 8,80 34,15 304,80 53,25 358,05 2P+s - 2 - 

81 318,50 109,65 60,65 - 148,20 119,85 59,60 179,45 0,56 120,10 1,05 239,95 60,65 300,60 2P 1P 1 - 

100 397,60 120,20 94,90 - 182,50 405,85 1,95 407,80 1,03 45,60 82,75 451,45 84,70 536,15 3P+s - 3 - 

103 340,80 103,00 49,45 - 188,35 268,95 63,95 332,90 0,98 2,80 - 271,75 63,95 335,70 2P+s - 1 - 
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B)  

Anexos PROPOSTOS com área de implantação superior a 50m2 

 

Nº de 
Lote 

PROPOSTO 

  
Implantação dos Edifícios 

(Ai) 
  Construção dos Edifícios 

        

  Área Logradouro Superfície de Pavimento (3) Outros Área Construção (4) Nº de Pisos   Nº 

Área 
 

  
 

  
Edif. 
Princ. 

Edif. 
Anexo   

Índice 
de 

Edif. 
Princ. 

Edif. 
Anexo       

Edifício 
Principal Nº Unidades 

do Edifício Edifício Telheiro Área (2)     Sup. Pav. Edificab.     Edifício Edifício Total Acima Abaixo de Usos 

Lote Principal Anexo     
Total 

Total Total Total Total Total Principal Anexo   
Cota 

soleira 
Cota 

soleira Fogos Comp. 

(As) m
2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 (Sp) m

2
 (Ie) m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 (∑ Ac) m

2
 ↑ ↓     

39 313,55 97,00 63,00 - 153,55 168,00 29,00 197,00 0,63 - 63,00 168,00 92,00 260,00 2P - 1 - 

45 285,00 137,00 66,00 - 82,00 442,00 20,00 462,00 1,62 30,00 21,00 472,00 41,00 513,00 2P+s 1P 2 - 

55 712,80 185,00 53,00 41,00 474,80 474,00 53,00 527,00 0,74 16,00 42,00 490,00 95,00 585,00 2P+s - 2 1 

58 295,50 121,00 53,00 - 121,50 194,00 17,00 211,00 0,71 - 36,00 194,00 53,00 247,00 2P - 1 - 

76 380,00 118,00 57,00 - 205,00 314,00 21,00 335,00 0,88 10,00 37,00 324,00 58,00 382,00 2P+s - 2 - 

103 340,80 110,00 53,00 - 177,80 287,00 53,00 340,00 1,00 3,00 - 290,00 53,00 343,00 2P+s - 1 - 

 

 

Confirmado em sede de reunião de 2020-02-26, a admissibilidade das exceções preconizadas: 

Lotes 39,45,55,58,76 e 103.
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Quadro Urbanimétrico  

Proposta CML 

1. Revisão e fundamentação da solução de tolerância de área de 6% 

2. Necessidade de quadro comparativo mais detalhado. 

 

Proposta ET, na revisão sucessiva da proposta 

1. Revisão e fundamentação da solução de tolerância de área de 6% justificada em ponto 

antecedente. 

2. Os conteúdos entregues cumprem o Cad. Encargos e Normativo vigente no que concerne ao 

MODELO III e IV, sendo que sempre se torne necessário pode se requerido  informação 

especifica. 

Complementarmente cumpre referir: 

a) 

Quadro do caderno de encargos - possui 19 colunas, para existente. repetindo para o  

proposto, configura + 18 colunas (não repetindo o numero e lote) , total de 37 colunas 

Proposta entregue - QU comparativo, possui 19 colunas, para existente e 18, com total de 

37 colunas, ou seja com o mesmo que o caderno de encargos. 

Proposta entregue - para o quadro III -existente, possui 35colunas,  

 

b)  

Foram entregues os quadros editáveis para manuseamento e desenvolvimento de analises 

elegíveis, bem com outros conteúdos quando necessários e solicitados. 

o Fase 1 - A pedido foi entregue QU comparativo por email em 2018-11-21 

o Fase 2 - A pedido foi entregue QU comparativo por email em 2019-08-02 

 

 Será novamente apresentada uma atualização do Quadro comparativo nos termos da 

regulamentação vigente e caderno de encargos. 

 

 Perante um processo de reconversão, esta ET, pugna pelo desenvolvimento de conteúdos, 

quando necessários, mesmo que não solicitados/especificados na contratação, habilitando os 

intervenientes a um trabalho colaborativo mais eficaz. Nesse propósito foram ainda entregues 

estudos de engenharia com um elevado desenvolvimento bem como estudo acústico, que não 

estando na contabilização financeira desta fase, foi executado e entregue. 
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CTR 

Proposta da CML 

1. Requerido a necessidade de Ponderar utilizar as CTR do caderno de encargos 

2. Confrontação das CTR conforme caderno de encargos e proposta 

3. Ponderação sobre a Inclusão de clausulado sobre: 

a. Condições de execução dos passeios adjacentes aos lotes 

b. Moratória para construções relacionadas sobre obras de urbanização 

c. Indicação de que os parâmetros urbanísticos previstos são máximos, admitindo-se 

valores inferiores 

d. Revisão dos artigos 

 Artigo 11-muros e vedações 

 Artigo 12-areas impermeabilizadas 

 Artigo 15-acessos verticais 

 Artigo 19-demolição total e parcial 

 

 

Proposta ET, na revisão sucessiva da proposta 

1. As CTR propostas pela ET, possuem uma regulamentação mais extensa no seu articulado e 

abrangendo um conjunto de normas que carecem de abordagem estruturada e articulada com o 

RMAUGI, enriquecendo a solução preconizada para a UGT05,  

Supletivamente, Entende-se que as CTR agregam uma realidade técnica que está patente em 

diversa regulamentação com uma tradução específica perante o processo de reconversão. 

(cumprindo o preconizado para a alínea e) do ponto 22 do Anexo III do RMAUGI.) 

 

22 — Condições Técnico Regulamentares, Vulgo Regulamento, contendo: 
As características gerais das edificações existentes e previstas, nomeadamente: 

a) Tipologia das edificações existentes e previstas; 
b) Área máxima dos edifícios anexos existentes; 
c) Afastamentos mínimos; 
d) Altura das fachadas, da cota de soleira, dos anexos alinhamentos preferenciais das 
edificações, etc; 
e) Outras regras que se considerem importantes referir e que disciplinem a 
intervenção, garantindo a imagem que se pretende imprimir com o projeto de 
reconversão da AUGI. 

 

 

Comparando ambas as propostas de CTR - caderno de encargos e proposta na fase 2, afigura-se 

que a simplificação requerida facilita uma leitura transversal perante outras UGT, contudo sem 

os contributos estruturados que estavam preconizados. 
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No âmbito da reunião de concertação de 2020-02-26, ficou proposto retomar as CTR inicias 

valorizando a similitude desta norma com outras UGT, pese embora o seu teor mais 

simplificado. 

 

 

Proposta da CML 

Alteração da CTR - No que concerne à proposta de artigo 19 - "Demolição total ou parcial", 

sustentada numa eventual  interpretação / redundância nos termos do artigo 53 da lei 91/95. 

 

Proposta ET, na revisão sucessiva da proposta 

 Face ao teor do requerido, analisando em primeira instancia a lei 91/95. 

primeira edição da lei 

Artigo 53.º 
Dispensa de licenciamento de demolição 
A demolição total de construções para cumprimento de deliberações previstas neste diploma não 
carece de licenciamento. 

ultima redação 

Artigo 53.º 
Dispensa de licenciamento de demolição 
A demolição total de construções para cumprimento de deliberações previstas na presente lei 
carece de licenciamento. 

Na ultima redação, foi retirado o termo "não" por lapso ou intenção de conformidade com o RJUE onde 

estão previstas operações urbanísticas de demolição em função do tipo de obra - caso de pequena 

dimensão não estão sujeitas, caso de grande porte estão  - por questões de segurança no trabalho e 

ainda por questões de controle de resíduos de construção / ambiente, estando assim articulado com as 

boas práticas ambientais e de segurança. 

Por outro lado no RMAUGI o termos do artigo 21, deixa lugar a que existe de facto uma figura de 

comunicação ao município, não isentado de qualquer procedimento.  

Artigo 21.º 

Obras de Demolição 
As obras de demolição de edificações para cumprimento de deliberações municipais, nos termos previstos no artigo 53.º da 

Lei n.º 91/95, não carecem de licenciamento, tendo, no entanto, que ser previamente comunicadas à CM Loures. 

Reforçando ainda este sentido, tem a norma do  artigo 20 (no mesmo capítulo "obras isentas") 

um sentido complementar sobre o procedimento exigível . 

Artigo 20.º 

Obras Sujeitas a Comunicação 

2 — A comunicação à CM Loures deve ser instruída com memória descritiva e explicativa da obra a realizar, acompanhada 

de fotografias, indicação do período necessário para a sua realização, e declaração da CAC em como as comparticipações 

imputáveis ao lote se encontram satisfeitas, bem como outros elementos, que tecnicamente se mostrem necessários, em face da 

especificidade da obra. 

3 — Só após notificação da aceitação das obras requeridas, por parte da CM Loures, pode o requerente dar início à sua 

execução 

Por norma, em sede de apresentação de proposta de loteamento, é explicado perante  os titulares de 

que as demolições programadas, devem ser acompanhadas por estudos de específicos de legalização e 

de reformulação enquadrando com mais rigor o âmbito das intervenções preconizadas. 

Face ao exposto, não se justifica a revisão especificada, mantendo a menção ao artigo 21 do 

RMAUGI que se afigura como mais esclarecedor de âmbito e procedimento.
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Alteração das condicionantes à legalização 

Proposta da CML 

Quadro de condicionantes à legalização 

Proposta de alterar a redação/menção Revisão de norma – nº 5 do art 31/RMAUGI para 

nº 4 do art 7 da Lei 91/95 

 

Proposta ET, na revisão sucessiva da proposta 

 Atendendo ao teor da norma e sua aplicação no quadro de condicionantes: 

"Edifício Principal deverá cumprir o estipulado no nº5 do art.º 31 do RMAUGI, janelas devem 

respeitar afastamento mínimo de 1,50m ao limite com os lotes 25 e 27." 

 

No âmbito da lei 91/95 a norma proposta aplica-se ao processo de legalização de construções mas 

com uma leitura restrita a condições de habitabilidade e ao afastamento de vãos nos termos do 

RGEU - ART 73:  

Lei 91/95 

Artigo 7.º 

Processo de legalização de construções 

4 - A legalização é possível, ainda que não tenham sido cumpridas as normas em vigor à data em que foi executada a 

obra, se forem cumpridas as condições mínimas de habitabilidade definidas na Portaria n.º 243/84, de 17 de abril, 

ficando os afastamentos mínimos referidos no artigo 73.º do regulamento geral das edificações urbanas reduzidos a 

metade, com o mínimo de 1,5 m ao limite de qualquer lote contíguo. 

No âmbito do RMAUGI, a mesma norma, proposta tem um desenvolvimento integrado no conjunto 

edificado. 

RMAUGI 

Artigo 31.º 

Edificações em conjunto 

1 — O projeto de reconversão, para além dos afastamentos, tem que definir os alinhamentos e os recuos a que os 

edifícios devem obedecer. 

2 — Os afastamentos mínimos dos edifícios aos limites dos lotes são fixados em 3 m (três metros) à lateral e 6 m (seis 

metros) a tardoz, admitindo -se o limite de 5 m (cinco metros) a tardoz nas habitações unifamiliares, aplicados em 

conformidade com a tipologia da edificação. 

3 — Para além destas, podem ser definidas diferentes tipologias de edificação, nomeadamente, a geminação de 

edificações a tardoz e o afastamento à lateral inferior ao indicado no número anterior, desde que 

em cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. 

4 — Qualquer dos limites indicados nos números 2 e 3, do presente artigo, deve ter um mínimo de seis metros, quando 

se justifique a protecção a uma área de cedência ou área não urbanizável, ou ainda, quando esteja em causa o 

cumprimento das normas legais e regulamentares enquadráveis no regime geral e aplicáveis a outros. 

5 — Para os edifícios existentes, passíveis de legalização no âmbito das condições estabelecidas no projecto de 

reconversão, os afastamentos podem ser os constantes do processo de legalização da edificação, que não os 

determinados nos números anteriores do presente artigo, excepto quando haja necessidade de cumprir as condições 

mínimas de habitabilidade, em que o afastamento tem que ter o mínimo de 1,5 m (um metro e meio). 

6 — Para os lotes com construções existentes, o projecto de reconversão pode não indicar os afastamentos, sem 

prejuízo dos outros parâmetros, designadamente tipologia da edificação e área de implantação. 

 

Nesta norma coloca-se duas questões: 

O afastamento mínimo das edificações - que pode ir até 1.5m, cumprindo as condições de 

habitabilidade. 

A legalização, abertura ou reformulação de vãos , nessas condições. 

Para ambas as questões importa ainda rever a jurisprudência sobre a aplicação do artigo 73 do RGEU. 



Março 2020  FASE 3 

Projeto de Reconversão da AUGI – Bairro Portela da Azóia - UGT05 Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  30 /75 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_pareceres&view=details&id=1657&Itemid=1 

Refere-se o artigo 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) ao afastamento a que devem estar as janelas dos 

compartimentos de habitação relativamente a muros ou fachadas fronteiras, por forma a evitar qualquer obstáculo à iluminação. A 

sua redacção é a seguinte: "As janelas dos compartimentos das habitações deverão ser sempre dispostas de forma que o seu 

afastamento de qualquer muro ou fachadas fronteiros, medido perpendicularmente ao plano da janela e atendendo ao disposto no 

artigo 75.º, não seja inferior a metade da altura desse muro ou fachada, acima do nível do pavimento do compartimento, com o 

mínimo de três metros. Além disso não deverá haver a um e outro lado do eixo vertical da janela qualquer obstáculo à iluminação a 

distância inferior a 2 metros, devendo garantir-se, em toda a largura, o afastamento mínimo de 3 metros acima fixado". Assim, 

resultando claramente desta disposição que as janelas dos compartimentos das habitações devem ser dispostas de modo a 

salvaguardar uma distância de muro ou fachada fronteiros, no mínimo de três metros, (salvaguardado a que decorrer da altura da 

fachada fronteira), constata-se, pelas plantas dos Pisos 2 e 3, que tal afastamento mínimo não se cumpre no caso das janelas dos 

compartimentos destinados a cozinha. Importa ainda salientar que a interpretação jurisprudencial dominante (Acórdãos do STA de 

25-10-90- recurso nº. 24 912; Ac de 7-06-94- recurso nº. 33 836; Ac. de 8-07-99- recurso nº. 44 785) considera que a norma do 

artigo 73.º, inserida no capítulo III do RGEU que trata das "disposições interiores das edificações e espaços livres", destina-se 

precisamente a fixar os espaços livres, sendo que estes resultam de uma posição relativa das construções, pelo que devem ser 

tidos em conta no licenciamento de qualquer das construções envolvidas. 

É que, tratando-se de uma norma relacional, impõe-se a sua observância quando do licenciamento de qualquer das construções, 

quer da que tenha os vãos, quer da outra (cfr. neste sentido Ac. de 25-10-90 -Ap. DR de 22.3.95, pág. 6 076). No acórdão do STA 

de 7-6-94 considerou-se também que o artigo 73.º do RGEU "porque de norma relacional se trata, a sua observância impõe-se 

quando do licenciamento de qualquer das construções, seja a que tem os vãos ou a da parede cega. O preceito é assim aplicável 

quer às novas construções, quer tendo em conta as já existentes". Quer isto dizer que no entendimento maioritário dos nossos 

Tribunais, também as janelas eventualmente existentes no edifício confinante (no caso no edifício 1) deverão igualmente ser tidas 

em consideração, implicando que o edifício proposto tenha que garantir a distância mínima decorrente do artigo 73.º do RGEU, 

mesmo que não abrisse janelas na fachada que deita para o prédio vizinho. Quanto a outra questão que muitas vezes se coloca 

que é a de saber se esses afastamentos se reportam à distância entre construções, ou ao limite do lote, é nossa interpretação que 

quer a letra quer o sentido da norma apontam para uma relação entre construções que garanta um espaço livre, e não com o limite 

do lote. Esta convicção sai para nós reforçada quando se constata que o legislador faz relevar aqui um outro factor que condiciona 

o afastamento obrigatório que é a altura do muro ou fachada fronteiros à janela. Assim, ao determinar que o afastamento "não seja 

inferior a metade da altura desse muro ou fachada ...com o mínimo de três metros" está a reportar-se a uma realidade física e não 

a uma linha delimitadora de prédios. No entanto também não podemos deixar aqui de referenciar a interpretação feita no Acórdão 

do STA de 8-7-99 (processo 44 785) onde se considerou a linha de estrema como um muro virtual e, consequentemente, se 

entendeu ter havido violação do artigo 73º do RGEU no licenciamento de um edifício com janelas que distavam menos de três 

metros do limite do prédio, onde não havia construção. 

É pois neste enquadramento que a Câmara Municipal deverá apreciar o pedido de edificação de uma nova construção (e não de 

obras de reconstrução), tendo também em atenção que no capítulo em que se insere o artigo 73.º não existe norma que permita 

excepcionar os afastamentos mínimos ali consagrados, ao contrário do que acontece no capítulo anterior, designadamente no 

parágrafo único do artigo 60.º e no artigo 64.º 

 

Face ao exposto, 

Consideramos a Leitura do RMAUGI mais abrangente para o contexto de conjunto - artigo 31, em 

sede de proposta urbana e de loteamento, em detrimento do processo de legalização - artigo 7 - 

da Lei 91/95. cuja remissão para a  Portaria 243/84 não contempla todos os mecanismos vigentes 

em sede de ARU ou de contexto urbano.  

Contudo, dado a similitude do âmbito, pode ser revisto para o artigo 7 da Lei 91/95, prescindindo 

de uma articulação direta com o RMAUGI como no restante articulado da CTR. 

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_pareceres&view=details&id=1657&Itemid=1
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Proposta de Lotes - revisão da proposta de SP 

Proposta CML 

 Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade de EP. 

Lotes 24,31,38,39,41,62,65,68,71,90,95,110,112 e 125 

Dado como exemplo o lote 41, com nova edificação com 2 pisos, 133m2 de SP habitacional 

comparando com implantação de 82m2 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

 A analise e fundamentação de revisão deve obedecer a critérios / carácter sistemático e 

estruturado no estabelecimento de comparações e propostas de revisão. 

 

 Os exemplos dos lotes especificados possuem um rácio de SP por lote (menor que o dobro da 

implantação, considerando que existem tipos/usos de áreas que são omissas no conceito de 

SP) configurando uma perceção de exiguidade do EP não adequada 

 

 Nesse sentido, cumpre ponderar a ampliação da SP de pavimento - conferida com o critério do 

índice de edificabilidade global do lote, e  

o Estabilidade da forma urbana / Adequabilidade do lote e perenidade do existente 

o Capacidade de reformulação, que pode deve ser conferida apos a audiência de 

interessados ou antecipada na proposta de reconversão. 

 

 A Fundamentação para ponderação eventual de SP a ampliar, suscitou ainda a estruturação de  

matriz de comparação: 

o Matriz / Propostas de Índice de edificabilidade com EP e Anexo menor que 0.5 

o Matriz / Propostas de Índice de edificabilidade com EP e Anexo menor que 0.6 

o Matriz / Propostas de Índice de edificabilidade com EP e Anexo menor que 0.7 

 

 Considerações sobre a proposta: 

1. As edificações existentes, com somente 1 piso, foram aferidas (desde a fase 1) para a 

viabilização e proposta de mais um piso, no contexto urbano e do lote e supletivamente 

na fase de diagnóstico / inquérito com os titulares. 

2. As edificações que se afiguram como adequadas no contexto do quarteirão e do lote, e 

que pese embora não esgotem os índices máximos (AMUPA / Norma interna aplicável a 

UGT) ao lote, podem carecer de proposta de ampliação concreta que foi integrada na 

fase 1 e 2 da UGT05. 

3. O requisito de reavaliar na presente fase a SP, coloca somente numa fase já consolidada 

da proposta a revisão tempestiva e critica da solução preconizada, que seguidamente se 

desenvolve. 

 



Março 2020  FASE 3 

Projeto de Reconversão da AUGI – Bairro Portela da Azóia - UGT05 Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  32 /75 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

 

Lote 24- CML Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.61 (médio da AUGI de 0.89) 

o O plano de alinhamento de fachada do EP e os afastamentos existentes – tardoz e lateral - 

comprometem a dotação de maior área. 

 

 

 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução. 
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Lote 31 – CML Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.82 (médio da AUGI de 0.89) 

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o O plano de alinhamento de fachada do EP e os afastamentos existentes –laterais - 

comprometem a dotação de maior área. 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução. 
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Lote 38 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.58 (médio da AUGI de 0.89) 

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o O plano de alinhamento de fachada do EP e os afastamentos existentes –laterais - 

comprometem a dotação de maior área. 

o Existe admissibilidade de ampliação a tardoz. 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 
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Decisão - Proposta de ampliação a tardoz 

Lote 39 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.63 (médio da AUGI de 0.89) 

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o O plano de alinhamento de fachada do EP e os afastamentos existentes –laterais - 

comprometem a dotação de maior área. 

o Gaveto e Geometria irregular do lote 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 
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Decisão - Proposta manter a solução.  

Lote 41 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.80 (médio da AUGI de 0.89) 

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o O plano de alinhamento de fachada do EP e os afastamentos propostos –laterais – e tardoz 

comprometem a dotação de maior área. 

 

 

 

 

Decisão – Rever a solução reduzindo a área do lote 40, com as alterações suscitadas e debatidas 

em reunião, ultima,  de 2020-02-26. 

O lote 41 deve incrementar a área bem como a SP, em detrimento da solução para o lote 

40. 
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Lote 62 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.59 (considerando a área suplementar de garagem 

integrada no EP seria de 0.74) 

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução. 
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Lote 65 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.56 (considerando a área suplementar de garagem 

integrada no EP seria de 0.70) 

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução. 
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Lote 68 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.83  

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o Posição não ortogonal da implantação prejudica a ampliação e concordância com alinhamento 

urbano 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução. 
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Lote 71 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.86  

o A solução no contexto urbano está equilibrada com os confinantes 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução. 
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Lote 90 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade reduzida de em 0.36   

o A solução no contexto urbano está reduzida perante os confinantes, mas permite dotar o lote de 

uma zona verde relevante e com uma habitação unifamiliar adequada e enquadra na média da 

tipologia de moradia isolada, com valores totais de 236m2 de área total de construção. 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta. 

o A pretensão suscitada, sobre ampliação de SP, configura um cenário evolutivo eventual, 

incrementando no imediato os encargos dos titulares, perante uma edificação potencial, mas 

que pode ser no imediato facultada. 

 

 

Decisão - Proposta de revisão, configurando um cenário de ampliação.
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Lote 95 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.50 (considerando a área suplementar de garagem 

integrada no EP seria de 0.97) 

o A solução no contexto urbano está excessiva perante os confinantes 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução. 
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Lote 110 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.53  - similar ao lote 90 e 95 

o A solução quantificada está superior à solução desenhada por omissão de representação gráfica, 

suscitando revisão 

o A solução no contexto urbano está reduzida perante os confinantes 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

 

Decisão - Proposta de revisão, configurando um cenário de ampliação. 
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Lote 112 - Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.69  

o A solução no contexto urbano está equilibrada perante os confinantes / planos de alinhamentos 

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta. 

o A pretensão suscitada, sobre ampliação de SP, pode ser no imediato facultada somente a nível 

do piso térreo configurando uma edificação geminada com o lote 113. 

 

 

 

Decisão - Proposta de revisão, configurando um cenário de ampliação. 
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Lote 125  

CML-Proposta de ampliação da SP de pavimentos nos lotes dado a sua exiguidade 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

o Índice de edificabilidade adequado em 0.63  

o A solução no contexto urbano está equilibrada perante os confinantes / planos de alinhamentos  

o As fichas de participação em sede de audiência de interessados permitem ponderar eventual 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 

 

 

Decisão - Proposta de revisão, configurando um cenário de ampliação.
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Análise individual da proposta de lotes 

 

Complementarmente são suscitados aspetos técnicos e procedimentais sobre os lotes: 

Lote 20 – alteração de 1 AE 

Lote 30 – frente de garagem 

Lote 35 e 36 – muro de armazém -  

Lote 81 – rever anexo e telheiro 

Lote 82 – rever AE 

Lote 89 e 90 – Ponderar rever alargamento de caminho / ver impasse / ver infraestruturas 

Lote 100 – redução de fogos 

Lote 106 – revisão do Quadro Urbanístico 

Lote 118 e 138 – revisão do Quadro Urbanístico 

Lote 40 e 41 – segunda revisão da distribuição de área de lotes e SP 

 

 

Em sede de reunião foram ainda abordados as diligencias de solicitador sobre os lotes e AUGI: 

 

Lote 51 - Acordo para Venda do lote por 3000 euros – solicitador 

Lote 55 - Acordo de cedencia ao dom. publico -  titular lote 55 - solicitador 

Lote 140 - Atualização de titular do Lote 140, com hipoteca voluntária a favor do novo banco. 

Lote 1 - Comunicação com o titular do lote 8 UGT 06. 

AUGI -  Atualização da inf. predial para elaboração de fichas,  

Atualização do quadro de cadastro 
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Lote 20  

CML-requer a redução de uma AE na proposta de lote 20, passando a estacionamento em detrimento da 

SP. 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

 Em sede de reunião de 2019-01-23, aferida proposta no lote 20 e 35, de reprogramar 

estacionamento interior, em detrimento de SP de usos compatíveis (AE) 

 ET-em sede reunião de 2019-07-04, foi conferida que a solução da AMUPA, preconizada 

entre o lote 20 e 21, mais um lote, sendo que a área deste ficou repartida entre ambos. 

 A proposta de reconversão contempla 1 fogo e 2 AE, considerando que um dos armazéns 

pode integrar uma solução de estacionamento no seu interior. 

 Em sede de levantamento funcional, em 2018-09-14, titular confirma a existência de 2 

armazéns, e por isso a existência de 2 portões no alçado principal. 

 Em ponderação de caso similar, na solução de lote 33, foi admitido a existência de 3 fogos 

resultante da junção de 2 lotes. 

 Analisando a solução proposta, com a dotação de 2 lugares de estacionamento, pode ser 

compatível com a manutenção de duas AE, pese embora uma AE fique comprometida na 

área disponível. 

 

 

 

 

Decisão - Proposta de redução de 2 AE para 1. 
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Lote 30 

CML-requer a demolição parcial do anexo, no plano frontal – R dom Dinis. 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

 A solução para o lote 30, contempla a reformulação de uso (atividade economia (desativada) e 

transformação em garagem. 

 A proposta de redução e reformulação para o plano de garagem contíguo pode ser concretizada 

sem comprometer a funcionalidade deste espaço 

 

 

 

Decisão - Proposta de revisão da solução de anexo.  
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Lote 35 

CML propõem a redução do limite do lote 35, pela empena 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

 Que a faixa de circulação com cerca de 1.5m, já exisitia na proposta da AMUPA. 

 Esse facto foi confirmado em levantamento de campo e em entrevista com o titular em 2018-

10-20 (sr Carlos Rodrigues 96 705 9394) 

 Existe conveniencia funcional em mater a faixa assinalada por questões de segurança contra 

incendios. 

 Lote 36 (confiante), na planta da AMUPA está cotado com 16.m, apresentando em 

levantamento 16m, comparando com a redução imposta ao lote 35 que tinha a largura de 32m 

na mesma planta supra referida e passa a dispor de 27m por via de cedencia ao reperfilamento 

do arruamento.  

 

 

 

 

Decisão - Proposta manter a solução.  
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Lote 81 

CML propõem a redução do anexo. 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

 O anexo existente não possui profundidade para garagem (4.2M) pelo que na sua atual 

configuração somente ocupando na diagonal o espaço existe, permitindo 2 viaturas. 

 Para dotação de 2 lugares de estacionamento a anexo atual com 60.6m2 deve ser reformulado 

para 30.7m2, mantendo ainda um telheiro e churrasqueira. 

 

 

 

 

Decisão - Proposta de revisão, configurando um cenário de redução do anexo
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Lote 82 

CML propõem a confirmação e um incremento de uma Atividade Economica 

 

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

 Em sede de levantamento da ocupação do lote em 2018-09-21 e reagendamento em-2018-

10-02; foi aferido a ocupação funcional do edificado existente. 

 Perante o titular, foi confirmado que o edificado possui uma atividade económica que se 

encontra desativada e com ocupação atual de estacionamento. 

 A proposta de reconversão, retira o uso de AE, considerando que este facto traduz a opção 

do titular 

 A proposta encontra-se definida na fase 1 e fase 2 da proposta de reconversão 

 

 

 

Esquema do levantamento efetuado em 2018. 

 

Decisão - Proposta de manutenção da solução proposta 
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Lote 89 e 90 

CML - Ponderar rever alargamento de caminho  

Proposta ET, na revisão e fundamentação da proposta 

 Concorda-se com a retirada na rampa junto a lote 90. 

 Em termos de importância do acesso pedonal 

 Ponderado a exposição sobre a necessidade eventual de alargamento do passeio existente. 

Considera-se que o perfil pedonal (3m) está adequado, considerando que o impasse existente 

não carece de uma intervenção que qualifique a intervenção para um reperfilamento do 

passeio. 

 Complementarmente existe um acesso pedonal a qualificar e com coberto arbóreo a uma curta 

distância deste. (27metros) 

 Comparando com a planta da AMUPA, verifica-se um desfasamento na geometria e dimensão dos 

lotes 89 e 90, justificando um redimensionamento destes com eventual antecedente processual que 

se desconhece o histórico.  

o A alteração de geometria/área tem como fundamento o reperfilamento da rua Pedro Soares. - 

desvio de alinhamento da diretriz superior a 5m 

o Lote 89 - na proposta inicial (AMUPA) medido em planta com cerca de 250m2 e em tabela com 

273.75, área de lote  agora proposto com 363.55. 

 Aferido que a reformulação da área de lote 89, reduz o alinhamento antecedente a sul e incrementa 

a norte. Contudo os postes de iluminação publica  estão integrados no limite do lote - situação 

dissonante com a proposta da AMUPA e com a proposta de loteamento, que merecerá ulterior 

abordagem, dado de que não se dispõem de elementos para melhor esclarecimento. 
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Comparação estudo de reconversão e AMUPA (recorrendo a transformação geométrica 

polinomial affine da planta sobre levantamento topográfico) 

 

Limite de lote  UGT05 

Limite de Lote AMUPA 

 

 

Caminho com cerca de 2.5 m de largura - AMUPA (agora integrado no lote 92) 

Notas: 

desfamento médio da posição dos lotes em quarteirão regular inferiro a 0.5m 

desfasemento sobre av. 25 de abril e lotes confinantes superior a 1m 

 

Proposta: 

Manter o acesso pedonal 

Incrementar a zona de pavimento junto entre lote 90 e 93. 

Ulterior resolução da iluminação pública.
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Lote 100 

Proposta CML 

Proposta de Passagem de 3 fogos para 2 fogos, tendo por fundamento a coerencia dos estudos 

da Portela da Azoia 

 

Proposta ET 

Fundamentação – antecendentes  

 Quadro antecendente da AMUPA (1994)  – infere-se que limita o numero de fogos a 2 em 

sede de proposta de reconcersão, mas sem decisão escrita.  

 Proposta da AMUPA, permite AE, configurando um cenário que no mesmo lote podem 

existir 3 ocupações  - conforme proposta da AMUPA nos lotes 193 (lote 74) e 226 (lote 121) 

 PDM confere direito a 4 pisos 

 

Tabela de 1994, com a proposta da AMUPA, reduzindo fogos e pisos 

lote 103 com 3 fogos/3pisos  passa a 2fogo/2pisos (-1fogo e -1piso) 

lote 186 com 2 fogos/3pisos,  mantem 

lote 193 com 2 fogos+AE/2pisos,  mantem 

lote 218 com 2 fogos/3pisos  passa a 2fogo/2pisos (-1piso) 

lote 226 com 2 fogos+AE/3pisos  passa a 2fogos+AE /2pisos (-1piso) 

lote 229 com 2 fogos/3pisos  passa a 1fogo/2pisos (-1fogo e -1piso) 

lote 246 com 6 fogos/4pisos  passa a 1fogo/2pisos (-5fogos e -2piso) 

 

 
Existente 

 
Proposta AMUPA - 1994 

 
Diferença apurada 

Nº de Lote 
AMUPA 

Pisos Fogos 
Atividade 

Económica 

tot. 
Fog + 

AE 
 

Pisos Fogos 
Atividade 

Económica 

tot. 
Fog + 

AE 

 

Pisos Fogos 
Atividade 

Económica 

tot. 
Fog + 

AE 

103 3 3   3 
 

2 2   2 
 

-1 -1   -1 

186 3 2 
 

2 
 

3 2 
 

2 
 

  
  

  

193 2 2 1 3 
 

2 2 1 3 
 

  
  

  

218 3 2 
 

2 
 

2 2 
 

2 
 

-1 
  

  

226 3 2 1 3 
 

2 2 1 3 
 

-1 
  

  

229 3 2 
 

2 
 

2 1 
 

1 
 

-1 -1 
 

-1 

246 4 6   6 
 

2 1   1 
 

-2 -5   -5 

                 lotes propostos com manutenção de mais de 2 ocupações 
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Fundamentação contexto urbano 

A Expressão do edificado perante a Av 25 de abril, não permite inferir elevada diferença de cérceas dado 

que a cota de soleira no lote 100 encontra-se inferior em cota ao lote oposto - lote 68. 

A expressão volumétrica na R. Capitaes de abril, é superior, mas comparável perante o conjunto 

edificado no lotes 97. 

 

 

 

Fundamentação no processo de loteamento fase 1 e fase 2 

 Em sede de reunião de 2019-01-23, aferido a manutenção de 3 fogos apenas nos lotes 100 e 

108. – Fundamentado e decidido: 

 Lote 100 – manter 3 fogos 

 Lote 108 – reduzir de 4 fogos para 3 (eliminado 1 fogo em anexo), com posterior 

redução para 2. 

 Em sede de reunião de 2019-07-03, proposto pela CML a eventual redução do número de 3  

fogos para 2 e em caso de reclamação na consulta publica, ponderar a sua fundamentação e 

carácter excecional.   

 Exceção na proposta de reconversão- Lote 33, com 3 fogos ( 2 lotes) 

Decisão – reduzir a ocupação em 1 Fogo, mantendo os 3 pisos, conforme parecer da CML.
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Lote 106 

O piso indicado abaixo da cota de soleira deve ser identificado no QU proposto. 

 

Decisão: Omissão na tabela a corrigir 

 

Lote 118 e 138  

Proposta CML 

Indicar a área de implantação dos anexos no QU proposto. 

Proposta ET 

Áreas de anexos especificada na coluna “edifício anexo” reportava a área do anexo 1 e não a 

soma do anexo 1 e 2.  

Com a demolição/reformulação do anexo 1, a fórmula retornou “zero” induzindo em erro o total, 

pese embora se mantivesse o anexo 2. 

Corrigida a proposta do lote 118 e 138. 

 

 

 

Decisão – revisão do Lote 118 e 138.
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Lote 1 

Proposta CML 

Contacto com o titular do Lote (residente na Alemanha) 

Proposta ET 

Informar da Remoção de muro existente, sendo o limite do lote confinante a empena, confirmado 

teor do Projeto antecedente do confinante. 

 

 

 

 

Decisão – comunicação com o titular
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Lote 41 e 40  

Proposta CML 

Correção da proposta para dotação de área equitativa e alteração de titular 

Artigo 30, titular do lote 40 passa a 41. / titular do atual 41 – provem do lote 37 

(Lote adquirido pela AMUPA é percurso pedonal.) 

Pedido remetido a 2020-02-14 e revisto em reunião de 2020-02-26 

Proposta ET 

Proposta de acerto no dimensionamento dos dois  lotes 40 a 41.  

Situação inicial - fase 2 do estudo 

 

Proposta AMUPA 

 

 

Decisão – Revisão da proposta de Lote, propondo: 

Comparativo Lote 40 Lote 41 

Área de Lote - AMUPA 224,25 m2 194,60 m2 

Área de Lote - UGT05 200,50 m2 224,70 m2 

Diferença apurada -23,75 m2 30,10 m2 

   Sup. Pavimento 138,5 180,4 
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3. Concertação com os titulares 

Foram realizadas sessões de Acompanhamento Técnico para concertação da proposta de reconversão no Gabinete 

de Intervenção Portela da Azóia (GIPA), com a presença do Arqº José António Costa da Equipa Multidisciplinar das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal do Município de Loures. 

 

Foram apresentadas propostas prioritárias para o interesse coletivo, fundamentadas na análise da realidade 

existente ou que careciam de estruturação face à proposta antecedente. 

Nesse sentido, considerou-se como prioritário, na concertação com os titulares, abordar em sequência: 

A resolução das áreas de cedência 

A resolução de proposta de mobilidade/acessibilidade no bairro 

A resolução da delimitação da AUGI com a UGT06 

A junção de lotes contíguos do mesmo titular 

 

Apresenta-se o calendário das Sessões de Acompanhamento Técnico realizadas e os lotes que compareceram. 

SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

 BAIRRO PORTELA DA AZÓIA - UGT5

SESSÃO DATA LOTES CONTACTADOS ASSUNTOS LOTES COMPARECERAM PONDERAÇÃO

16 Impasse √ Sem decisão definitiva

88-143
Junção num só lote, cedência 

para passeio
√

Manutenção de 2 lotes, aceita 

cedência para D.M.

92-106-117 Junção num só lote √

Junção dos lotes 106 e 117 com uma 

AE no P1 + 1F no P2, L92 demolição 

de P2 do anexo

A-112 (UGT6) Limite do lote √ Enviar explicação por email

02 15-05-2019 19-20 Pedido de ramal √

pedido de contador, lote 19 cede 3m 

para lote 20, excluida proposta de lote 

142

2 localização do lote √ Atribuição do lote 1

51 cedência para zonas verdes √ Ponderação da proposta de acordo

55-56-57
cedência para passagem pedonal, 

anexo
√ Cedência para D.M, 2º piso de anexo

116 volumetria armazém √
Arrendatário - interesse em adquirir 

área a tardoz

55-56-57
cedência para passagem pedonal, 

anexo
√

Cedência para D.M, 2º piso de anexo, 

EP com 2F+1AE

104 proposta de reconversão √ Apresentação da proposta

116 volumetria armazém √ Cedido contacto do lote 104

51 cedência para zonas verdes √

Proposta de acordo de venda pelo 

valor de 3.000€, ramal de água para 

outra UGT, pretende AE no lote 51

77 cedência para passeio √

Alinhamento urbano a tardoz em 

escadeado, CML assume execução 

de muro de frente de lote

78 cedência para passeio x -

101 x -

101 - Drumil √ Acordo de princípio

115
alinhamento de limite entre lotes 

115-126
√ Manutenção dos limites existentes

126
alinhamento de limite entre lotes 

115-126
x -

11-05-201901

18-05-201903

04 21-05-2019

08-06-201905

2 titulares - 1 lote

 



Março 2020  FASE 3 

Projeto de Reconversão da AUGI – Bairro Portela da Azóia - UGT05 Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  60 /75 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

 

4. Proposta de reconversão – Fase 3 

 

 

4.1. Caracterização geral da UGT05 

Propriedade 

A área de intervenção considerada, é composta pelos prédios rústicos abaixo descritos e possui uma área total de 

69.185,75m². 

 

 

Descrito na 2ª conservatória do Registo 

Predial de Loures:

Área do Prédio 

inicial

Área do Prédio 

após correcção

Área total dos 

prédios

Área Total 

AUGI

27

ficha n.º 1290 - Matriz 27, Secção 1B, 

descrição nº 8048, Livro nº 24, Freguesia 

de Santa Iria de Azóia

19.000,00 m2 19.000,00 m2

28

ficha n.º 52 - Matriz 28, Secção B, 

descrição nº 10811 Livro nº 34, 

Freguesia de Santa Iria de Azóia

10.400,00 m2 11.048,00 m2

29

ficha n.º 32 - Matriz 29, Secção B, 

descrição nº 16195 Livro nº 46, 

Freguesia de Santa Iria de Azóia

6.440,00 m2 6.440,00 m2

30

ficha n.º 465 - Matriz 30, Secção B 

(Parte), descrição nº 6414 Livro nº 19, 

Freguesia de Santa Iria de Azóia

13.416,00 m2 15.194,20 m2

31

ficha n.º 1364 - Matriz 31, Secção B, 

descrição nº 13018 Livro nº 37, Secção 1 

Freguesia de Santa Iria de Azóia, e 

respectivas desanexações + ficha nº 

5274

17.325,00 m2 17.503,55 m2

QUADRO DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A AUGI 

Prédio

R
ú
s
ti
c
o

69.185,75 m2 69.185,75 m2
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Na sua ocupação atual caracteriza-se por: 

Lotes 

 UGT constituída por 137 Lotes, numerados de 1 a 33, de 35 a 104, de 106 a 110, de 112 a 116, de 118 a 131, 

de 133 a 141 e 143 

Ocupação dos lotes 

 54% dos lotes possui edificação de edifício principal num total de 74 lotes e 46% encontra-se sem edificação, 

totalizando 63 lotes. 

Fogos 

 A UGT contabiliza 116 Fogos, dos quais 6 encontram-se em edifício anexo (lotes 44, 74, 87, 108, 119 e 130), 4 

em cave de edifício principal (lotes 16, 45, 74 e 94) e 6 em sótão de edifício principal (lotes 16, 45, 55, 74 e 

124). 

Atividades económicas 

 As actividades económicas existentes totalizam 20 frações distribuídas por 18 lotes, das quais 6 encontram-se 

em edifício anexo (lotes 30, 44, 67, 75, 87 e 106) e 1 em cave de edifício principal (lote 73). 

 6 lotes com uso exclusivo de actividade económica, sendo que em 3 lotes as actividades encontram-se em 

edifício principal (lotes 84, 116 e 129) e em 3 lotes em edifício anexo (lotes 67, 75 e 106). 

Edifício Principal 

 As edificações existentes possuem uma cércea média de 2 pisos com aproveitamento de sótão 

maioritariamente para arrumos (42%), sendo a cércea mínima de 1 piso (7%) e a máxima de 4 pisos (1%). 

Destinam-se maioritariamente ao uso habitacional (82%) em tipologia unifamiliar, bifamiliar e de habitação 

coletiva, a uso misto de habitação e atividade económica (14%), e uma minoria (4%) ao uso exclusivo de 

atividade económica, com composição urbanística isolada, geminada ou em banda. 

 A tipologia dominante é a de edifício de habitação unifamiliar, presente em 46 lotes (34%), 7 dos quais também 

com atividade económica. 

 Nos restantes lotes, identificou-se a tipologia bifamiliar em 19 lotes (14%), 3 dos quais com actividade 

económica, e multifamiliar, com um máximo de 5 fogos, em 9 lotes (7%), 2 dos quais com actividade 

económica. 

 A média da área de implantação existente nos lotes edificados é de 126,29m² (41% da área dos lotes 

edificados), contudo existem lotes cuja edificação principal ultrapassa os 70% da área do lote (lotes 84, 116, 

128 e 129). 

 A média da superfície de pavimento existente nos lotes edificados é de 244,36m² (80% da área dos lotes 

edificados), porém existem lotes cuja Superfície de pavimento ultrapassa os 150% (lotes 32 e 128). 

 O número médio de fogos em edifício principal é de 1,49 e o de atividades económicas é de 0,19. 

Cave 

 Foram identificadas caves em 22 lotes, com os usos de estacionamento, arrumos, habitação e actividade 

económica. 
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Sótão 

 Foram identificados sótãos em 50 lotes, sendo declarado o uso de arrumos em 39 lotes, nos restantes 11 lotes 

o uso identificado é o de habitação. 

Anexo 

 A área média de anexos, em lotes edificados, é de 32,19m², sendo os usos identificados de arrumos, 

estacionamento, habitação, atividade económica, cozinha a lenha, churrasco, capoeira e zona técnicas tais 

como gás ou apoio a piscina. 

Cálculo da média de área de anexos em lotes edificados: 

Dos 74 lotes edificados, 64 lotes possuem anexo com uma área total de 2.382,40m². 

2.382,40m² / 64 lotes = 37,25m² 

No mesmo universo de lotes existe uma média de 32% de área permeável. 

 A maioria dos anexos tem 1 piso. Foram identificados anexos com mais do que 1 piso acima da cota de soleira 

em 18 lotes e com cave em 6 lotes. 

Telheiros 

 Dos lotes edificados, apenas 27 possuem telheiro com uma área média de 23,25m². Nos lotes não edificados, 

11 lotes possuem telheiro com uma área média de 26,01m². 

Estacionamento público 

 Existem 2 bolsas de estacionamento, uma de estacionamento paralelo com capacidade para 3 lugares na Rua da 

Liberdade, na lateral do lote 6, e a outra de estacionamento perpendicular com capacidade para 6 lugares na Rua Capitães 

de Abril na lateral do lote 141, totalizando 9 lugares de estacionamento público. 

Área total dos prédios objecto do loteamento 66.581,00 m2

Área de intervenção do loteamento (Σ As) 69.185,75 m2

Área do solo (As) urbano por subcategorias 69.185,75 m2

(As¹) Habitacionais a reestruturar e legalizar - tipo C (artº 71 - RPDM) 69.185,75 m2

Número total de lotes 137

Área total de lotes para construção 41.711,00 m2

Área total de implantação (Σ Aimp): 12.534,00 m2

Área de implantação edifício principal 9.345,15 m2

Área de implantação anexos 3.188,85 m2

Área de implantação telheiros 913,80 m2

Volume total de construção 72.664,58 m3

Área total de construção (Σ Ac por subcategoria): 24.908,75 m2

Superfície de pavimento (Σ Sp) 21.471,40 m2

Uso dominante (habitacional) 13.375,00 m2 62,3 %

Usos compatíveis (actividade económica) 2.482,05 m2 11,6 %

Arrumos 4.222,80 m2

Outras Áreas - Alpendres, Telheiros e Terraços cobertos 1.391,55 m2

Estacionamento (Ac est) 2.650,75 m2

Outras Áreas - Áreas Técnicas e Varandas cobertas 786,60 m2

Índice de edificabilidade (Ie) (Ie=ΣSp/As por subcategoria) 0,31

Número total fogos 116 fg

Densidade habitacional 16,77

Número máximo pisos acima da cota de soleira 4P

QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - REALIDADE ACTUAL
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4.2. Proposta da UGT05 

Propriedade 

A área de intervenção considerada, é composta pelos prédios rústicos e urbanos abaixo descritos e possui uma 

área total de 69.185,75m². 

Ficha - 
Freguesia St. 
Iria da Azóia 

Matriz 
Área do Prédio 

inicial (m2) 

Área do Prédio 
após correcção 

(m2) 
Afetação 

32 29 B 6.440,00 6.440,00 
Parte dos lotes 69 a 82; Lotes 83 e 84; Lotes 86 a 

88; Lote 143 

52 28 B 10.400,00 11.048,00 Lotes 52 a 68; Parte dos lotes 69 a 82; Lote 85 

145 Omisso 233,00 237,00 Lote 114 

291 31 B 237,00 237,00 Lote 125 

458 3067 237,00 237,00 Parte do lote 122 

465 30 B 13.416,00 15.172,30 Lotes 89 a 94; Lotes 102 a 104; Parte do lote 106 

513 31 B 279,00 279,00 Lote 120 

561 31 B 233,00 233,00 Lote 112 

562 Omisso 237,00 237,00 Lote 123 

969 Omisso 237,00 237,00 Lote 124 

979 Omisso 412,00 412,00 Lote 100 

1290 27 1B 19.000,00 19.000,00 Lotes 1 a 33 ; Lotes 35 a 51 

1364 31 B 4.356,70 4.356,70 Parcela E; Parte da parcela D 

1457 1487 279,00 279,00 Lote 133 

1469 3484 279,00 279,00 Lote 134 

1587 6201 343,00 343,00 Lote 98 

1676 31 B 270,00 270,00 Lote 138 

1677 Omisso 270,00 270,00 Lote 131 

1678 31 B 270,00 270,00 Arruamentos 

1679 Omisso 270,00 270,00 Lote 107 

1681 3068 270,00 270,00 Lote 135 

1684 31 B 270,00 270,00 Lote 130 

1685 31 B 270,00 270,00 Lote 128 

1686 Omisso 549,00 549,00 Lotes 108 e 109 

1687 31 B 270,00 270,00 Lote 129 

1813 3889 264,00 264,00 Lote 139 

1815 Omisso 356,00 436,50 Lote 116 

1911 4113 240,00 240,00 Parte do lote 101 

1912 Omisso 258,00 258,00 Parte do lote 101 

2162 3340 370,00 370,00 Lote 99 

2163 3184 233,00 233,00 Lote 113 

2174 3070 558,00 558,00 Lotes 115 e 126 

2185 31 B 413,00 413,00 Lote 127 

2402 31 B 270,00 270,00 Lote 136 

2482 31 B 247,00 247,00 Lote 95 

3074 31 B 215,00 215,00 Arruamentos 

3075 31 B 254,00 254,00 Parte da parcela D 

3076 Omisso 466,00 466,00 Parte do lote106 

3077 3050 230,00 230,00 Parte do lote 122 

3078 31 B 279,00 285,70 Lote 121 

3079 3066 270,00 270,00 Lote 137 

3080 31 B 297,00 297,00 Lotes 96 e 97 

3081 3253 284,00 284,00 Lote 141 

3082 31 B 260,00 260,00 Parte da parcela D 

3083 31 B 279,00 311,40 Lote 110 

3193 31 B 221,00 221,00 Parte da parcela D 

5274 7872 455,00 531,85 Lote 140 

A desanexar da 
1364 

31 B 269,60 269,60 Lote 118 

A desanexar da 
1364 

31 B 264,70 264,70 Lote 119 
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Na sua proposta atual caracteriza-se por: 

Lotes 

 UGT constituída por 137 Lotes urbanos, numerados de 1 a 33, de 35 a 104, de 106 a 110, de 112 a 116, de 118 

a 131, de 133 a 141 e 143, usufruindo todos de proposta de edificação de Edifício Principal. 

Afastamentos 

 Foram definidos os afastamentos standard para os lotes não edificados com as seguintes medidas: 3m à frente; 

3m à lateral e 6m a tardoz, admitindo-se o limite de 5m a tardoz nas habitações unifamiliares, aplicados em 

conformidade com a tipologia da edificação. 

 Consideram-se exceções aos afastamentos acima referidos, as novas edificações que se encontrarem em 

situações de gaveto, cumprimento de alinhamentos urbanos, em situações de colmatação urbana ou possuírem 

configurações geométricas não favoráveis à edificação, tendo os polígonos base para implantação sido 

representados em planta síntese de loteamento bem como todos os afastamentos em que se considerou haver 

exceção às medidas regulamentadas. 

Cedências ao Domínio Público 

 Achando-se a estrutura viária implementada as cedências propostas prendem-se com duas situações: 

o Cedência ao Domínio Municipal para passeio não regulamentar e alinhamento urbano; 

o Cedência ao Domínio Municipal para melhoria das condições de mobilidade/acessibilidade urbana e 

segurança rodoviária bem como para estacionamento. 

Fogos 

 A proposta contabiliza 163 fogos, dos quais é permitida a manutenção de uso habitacional em sótão de edifício 

principal até edificação do piso 2 (lote 24), a manutenção de ampliação do(s) fogo(s) em 4 lotes (63, 70, 97 e 

139). 

Atividades económicas 

 As atividades económicas totalizam 14 frações distribuídas por 13 lotes, sendo proposto o uso exclusivo de 

Atividade Económica em 3 lotes (lotes 75, 84 e 116) com um total de 3 atividades. 

Edifício Principal 

 As edificações possuem uma cércea média de 2 pisos / 2 pisos + sótão (96%), com aproveitamento de sótão 

maioritariamente para arrumos, sendo a cércea mínima de 1 piso (3%) e a máxima de 4 pisos (1%). Destinam-

se maioritariamente ao uso habitacional (91%) em tipologia unifamiliar, bifamiliar e de habitação coletiva, a uso 

misto de habitação e atividade económica (7%), e uma minoria (2%) ao uso exclusivo de atividade económica, 

com composição urbanística isolada, geminada ou em banda. 

 A tipologia mais comum é a de edifício de habitação unifamiliar, presente em 106 lotes (6 dos quais com 

Atividade Económica). É proposta a manutenção de uso exclusivo de Atividade Económica em 3 lotes (lotes 75, 

84 e 116). 
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 A média da área de implantação proposta nos lotes edificados é de 127,81m² (43% da área dos lotes 

edificados), sendo a média da área proposta para os lotes sem edificação de 105,02m² (38% da área dos lotes 

sem edificação). 

 A média da superfície de pavimento proposta nos lotes edificados é de 273,54m² (86%), sendo a média da 

superfície de pavimento proposta para os lotes sem edificação de 228,98m² (82%). 

 O número médio de pisos existente é de dois pisos + sótão, sendo proposto para os lotes sem edificação 2 

pisos acima da cota de soleira com proposta de 1 piso abaixo de cota de soleira maioritariamente nos lotes 

confinantes com arruamento com declive acentuado. 

 Estudo da Morfologia do terreno para adaptação da proposta de reconversão do lote 

Cave 

 É proposto que as novas caves, ao serem construídas, possam ter a área igual à de implantação, com os usos 

de arrumos e estacionamento. 

 No lote 106, é admitido o uso de actividade económica em cave. 

Sótão 

 Nos sótãos existentes os usos são de arrumos e habitação. Na proposta de reconversão a maioria apenas tem 

uso de arrumos, existindo no entanto, algumas exceções com uso habitacional, devidamente contabilizados no 

Quadro Urbanimétrico. 

Anexo 

 A proposta de reconversão admite para os lotes sem edificação os usos de garagem e arrumos, com uma área 

máxima de 25m², possibilitando o estacionamento de somente uma viatura. 

 Constitui exceção à área máxima de 25m² para os lotes sem edificação: 

o Lotes 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 18,19, 56,57, 77,78, 89,91, e 93 não é permitida a edificação de anexo, 

sendo proposto 1 piso abaixo da cota de soleira com os usos de arrumos e estacionamento; 

o Lotes 2,3,4,5,6, 22, 106, 130, 133, 134, 135, 136 e 137, não é permitida a edificação de anexo, sendo 

proposto a tipologia de edificação geminada/banda com área de estacionamento no piso 1; 

o Lote 75 com uso exclusivo de actividade económica, não é permitida a edificação de anexo. 

Telheiros 

 Houve um esforço com vista à manutenção do maior número possível dos telheiros existentes. Para os lotes 

sem edificação é permitido 1 telheiro com o máximo de 6m², tal como regulamentado no RMAUGI. 

 

Superfície Permeável 

 Foram identificados os lotes com faltas de superfície permeável e foram determinados os parâmetros mínimos a 

aplicar, 50% da área de logradouro para os lotes sem edificação e 30% da área de logradouro para os lotes 

com edificação. 

 Nos lotes sem edificação e com uso de actividade económica (lotes 75 e 106) é admitida uma área permeável 

mínima de 30% da área do logradouro. 
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 Constitui exceção à área permeável mínima para os lotes com edificação: 

o Lote 128, considerando que a totalidade do logradouro constitui-se como espaço privado de usufruto 

público, admite-se uma área de impermeabilização de 100%; 

o Lotes 33, 35 e 84, considerando o uso de atividade económica, deve ser proposto no âmbito da 

reconversão individual do lote a implementação da medida preconizada no ponto seguinte. 

o Lote 97, considerando a reduzida dimensão e configuração exígua do logradouro, deve ser proposto 

no âmbito da reconversão individual do lote a implementação da medida preconizada no ponto 

seguinte. 

 Considerando que o que está em causa é a sustentabilidade ambiental e a capacidade de retenção de água no 

solo, pode ser permitida a título excecional a possibilidade de apresentação de proposta de medidas de 

mitigação, tais como poço absorvente, trincheira de infiltração de água ou cisterna de armazenamento de água 

pluvial com ligação à rede de drenagem pluvial. 

Esta proposta permite: 

o Aproveitamento da água pluvial para efeitos de rega 

o A diminuição do caudal de ponta a descarregar sobre a rede de drenagem, reduzindo por isso o caudal 

total em meio hídrico e consequentemente reduzir o contributo para as zonas de cheia. 

A capacidade de reduzir a área permeável, será proposta nas condições técnico regulamentar, estando sujeita 

à apresentação de solução expressa no projeto de arquitetura e de rede de águas pluviais. 

Estacionamento privativo 

 É obrigatória a existência de um lugar de estacionamento por fogo ou atividade económica no interior do lote, 

com excepção do lote 131, em que se admite a não existência de lugares de estacionamento no lote, 

fundamentada na impossibilidade de estacionamento em logradouro e na reduzida área habitacional existente. 

 Para os lotes sem edificação, tipologia unifamiliar, é obrigatório a existência de 2 lugares no interior do lote, 

exceto quando a área de construção for inferior a 150m², situação em que se admite a existência de apenas um 

lugar. 

 Para os lotes sem edificação e com atividade económica o lugar afecto a este uso deverá ser dimensionado 

para cargas e descargas destinadas a veículos ligeiros de mercadorias 

Servidão de vistas 

 Apenas foram identificadas as situações em que o Edifício Principal não cumpre o estipulado no nº5 do art.º 31 

do RMAUGI, janelas e portas devem respeitar afastamento mínimo de 1,50m ao limite do lote. 

 Por as restantes situações reportarem a questões de direito privado, os serviços técnicos da autarquia definem 

os termos e requisitos de condicionamento da legalização. 

Estacionamento público 

 Incremento da dotação de estacionamento público existente no bairro – 9 lugares, com a implementação de duas bolsas 

de estacionamento, uma bolsa de estacionamento longitudinal com capacidade para 4 lugares na Rua Pedro 
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Soares, frente aos lotes 75 e 84 e a outra bolsa de estacionamento oblíquo com capacidade para 5 lugares na 

Avenida 25 de Abril, frente aos lotes 104 e 106, totalizando 18 lugares de estacionamento público. 

 

Área total dos prédios objecto do loteamento 66.581,00 m2

Área de intervenção do loteamento (Σ As) 69.185,75 m2

Área do solo (As) urbano por subcategorias 69.185,75 m2

(As¹) Habitacionais a reestruturar e legalizar - tipo C (artº 71 - RPDM) 69.185,75 m2

Número total de lotes 137

Área total de lotes para construção 40.961,55 m2

Área total de implantação (Σ Aimp): 19.438,15 m2

Área de implantação edifício principal 16.948,15 m2

Área de implantação anexos 2.490,00 m2

Área de implantação telheiros 868,00 m2

Volume total de construção 141.269,33 m3

Área total de construção (Σ Ac por subcategoria): 42.464,00 m2

Superfície de pavimento (Σ Sp) 36.693,00 m2

Uso dominante (habitacional) 28.464,00 m2 77,6 %

Usos compatíveis (actividade económica) 2.612,00 m2 7,1 %

Arrumos 4.293,00 m2

Outras Áreas - Alpendres, Telheiros e Terraços cobertos 1.324,00 m2

Estacionamento (Ac est) 4.915,00 m2

Outras Áreas - Áreas Técnicas e Varandas cobertas 856,00 m2

Índice de edificabilidade (Ie) (Ie=ΣSp/As por subcategoria) 0,53

Número total fogos 163 fg

Densidade habitacional 23,56

Número máximo pisos acima da cota de soleira 4P

Área de equipamento / fogo 48,17 m2

Área total para integração no domínio municipal: 28.224,20 m2

Espaços de equipamentos 6.682,65 m2

Espaços verdes 1.314,30 m2

Espaços para arruamentos viários e pedonais 20.227,25 m2

NOTA: Área de equipamento/fogo calculada com base em 167 fogos, conforme o ponto 2 do art. 42º do RMAUGI.

164 fogos propostos + 3 fogos atribuidos aos lotes 75, 84 e 116 com uso exclusivo de actividade económica

QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - PROPOSTO
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4.1. Áreas de cedência 

Considerando a situação de referência, o contexto das orientações municipais e a proposta de reconversão 

antecedentes, a presente proposta consolida a pretensão municipal e sua materialização na proposta de 

reconversão. 

A proposta contempla 3 parcelas para equipamentos (A, B e C) com a área de 6.682,65m² e 2 parcelas para zonas 

verdes (D e E) com a área de 1.314,30m², totalizando 5 parcelas de cedência ao domínio municipal com a área total 

de 7.996,95m². 

 

Parcela A – Área para equipamento integrada em domínio municipal – com a área de 2.736,55m² 

Ocupada com equipamento desportivo 
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Parcela B – Área para equipamento integrada em domínio municipal – com a área de 907,20m² 

Ocupada com equipamento para coletividade / associação 

 

 

Parcela C – Área para equipamento a integrar em domínio municipal – com a área de 3.038,90m² 

Área não ocupada ou vedada 

Considerando a sua localização e geometria são propostas a reformulação do seu perímetro e o 

desenvolvimento de um acesso pedonal no sentido sul/norte, dando contiguidade a um atravessamento 

pedonal e transversal à estrutura de quarteirões. 
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Parcela D – Área para zonas verdes, a integrar em domínio municipal – com a área de 975,65m² 

Considerando a sua localização, em zona confinante a outra área programada para zonas verdes, ambas 

dotadas de infraestruturas rodoviárias, cuja agregação configura uma opção de valorização ambiental e 

paisagística, o município irá desenvolver proposta conjunta de arranjos exteriores. 

A definição geométrica e formal da área carece ainda da execução de um passeio confinante e pela 

avaliação/cadastro das infraestruturas enterradas, dado existir uma rede de abastecimento de água que 

deve ser ponderada a sua manutenção ou de proposta de exclusão. 

 

 

 

Parcela E – Área para zonas verdes, a integrar em domínio municipal – com a área de 338,65m² 

Contém paragem de autocarros e acessos viários aos lotes 108 e 109. 

A presente fase contempla o plano geral de arranjos exteriores com proposta para a Parcela E. 
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4.1. Estudo Acústica 

Foi desenvolvido estudo de avaliação acústica da situação existente e da situação prevista de loteamento, 

contemplando campanha de medições no terreno, na Avenida 25 de Abril e na Rua da Rosa Branca, em 

complemento dos mapas de ruído do município. 

 

Como resultado, aferiu-se que a principal fonte de ruído é o tráfego rodoviário e que com a execução da Operação 

de Loteamento proposta, haverá cumprimento dos valores limite de exposição para zona mista, em conformidade 

com o disposto no Regulamento Geral de Ruído (Decreto-Lei 9/2007). 

 

4.2. Infraestruturas – Rede Viária 

Considera-se como Estruturante no âmbito da presente proposta, o desenvolvimento de proposta complementar de 

rede viária, onde foram melhoradas e implementadas um conjunto de alterações á solução preconizada na fase 2. 

 

A proposta específica de rede viária, foi integrada no estudo de reconversão na presente fase, consistindo em: 

1. Proposta de adaptação dos sentidos de trânsito nas ruas internas, para sentidos únicos. 

2. O reperfilamento pontual da Av. 25 de Abril, permitindo beneficiar as condições de mobilidade em zona de 

transportes públicos e de implementação de medidas de mitigação de velocidade. 

3. A valorização da acessibilidade pedonal e em sentido transversal aos arruamentos existentes, reduzindo a 

distância do percurso pedonal para acessos às áreas de cedência, zonas verdes e avenida dotada de 

transportes públicos. (incluindo o caminho das costeiras, com perfil de 1.5m de passeio) 

4. Integrar na AUGI um percurso pedonal com valorização paisagística, assinalando a presença de um 

caminho preferencial e diferenciador da atual imagem urbana sem referências.  

5. Implementação de impasse na Rua Dom Pedro V, permitindo a acessibilidade viária a tardoz aos lotes 13 a 

16 e 26 a 27. 

6. Implementação de bolsas de estacionamento público na Av. 25 de Abril, frente aos lotes 104 e 106, e na 

Rua Pedro Soares, frente aos lotes 75 e 84, com capacidade para 5 e 4 lugares respectivamente. 

7. Alteração do raio de curvatura, junto aos lotes 6,28,33,51,75,89, 91 

8. O reperfilamento na transição entre a Rua António Sérgio e a Rua José Rodrigues de Paula, com pintura de 

linhas guia. 
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As propostas de reformulação de rede viária tiveram suporte num estudo preliminar com desenvolvimento 

detalhado, sendo constituído por: 

 Estimativa de custos 

 Plano geral e de detalhe 

 Perfis tipo 

 Planta de sinalética 
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4.3. Arranjos Exteriores – Plano Geral 

Considera-se como Estruturante no âmbito da presente proposta, o desenvolvimento de proposta complementar de 

arranjos exteriores, pretendendo abordar as situações que requerem reformulações e desenvolvimento de projecto 

específico: 

 

1. A valorização da acessibilidade pedonal e em sentido transversal aos arruamentos existentes, reduzindo a 

distância do percurso pedonal para acessos às áreas de cedência, zonas verdes e avenida dotada de 

transportes públicos. 

2. Integrar na AUGI um percurso pedonal com valorização paisagística, assinalando a presença de um 

caminho preferencial e diferenciador da atual imagem urbana sem referências. 

3. Valorização e implementação de espaço verde na Parcela E, compatibilizando com a acessibilidade viária 

aos lotes 108 e 109 e a paragem de autocarro existente. 

 

O plano geral não contempla intervenção na parcela D, destinada a zonas verdes, considerando que o município irá 

desenvolver proposta conjunta para a parcela D e parcela contígua planeada para zonas verdes integrada na 

UGT03. 
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ANEXO A 

Lista de elementos detalhada de cada fase 

 

Fase 3 – Anteprojecto 

 

 Listagem dos proprietários e titulares inscritos 

 Estudo de cadastro 

 Quadro de confrontações 

 

 Fichas de caraterização individual dos lotes, conforme modelo I 

 

 01 - Levantamento topográfico da AUGI 

 02 - Planta da realidade actual da AUGI 

 03 - Planta de Síntese do Loteamento 

 03 - Planta de Cedências 

 Quadro de caracterização do Loteamento, conforme modelo II 

 Quadro Urbanimétrico existente, conforme modelo III 

 Quadro Urbanimétrico comparativo, conforme modelo IV 

 Quadro Urbanimétrico proposto 

 Quadro de condicionamentos à legalização 

 Memória Descritiva 

 Condições Técnico Regulamentares 

 Q1 - INE 

 

 Plano de Acessibilidades 

 Estudo Acústico 
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