
 

 

 
Projeto: Reconversão Urbanística da AUGI Bairro Serra Chã 

Requerente: Comissão de Administração Conjunta da AUGI do Bairro Serra Chã 

Local: Bairro Serra Chã - Loures 

Processo n.º: 50468/LA/L/N  

 
Memória Descritiva 

 

1- Introdução 

O Bairro Serra Chã é um bairro de génese ilegal com uma área de 20.680 m2 delimitado 

como AUGI nos termos do enunciado do nº 4 do Artº 1º da Lei 91/95 de 2 de setembro, na 10ª 

Reunião Ordinária da Câmara em 06 03 1996, tendo sido reajustada e redelimitada, face à 

divisão do Concelho resultante da criação do novo concelho de Odivelas, em Reunião Ordinária 

realizada em 24-11-2004. Foi constituída como AUGI em Assembleia Geral de proprietários em 

29-04-2001, sendo retificada em deliberação a constituição da AUGI, em 30-09-2006 para AUGI 

da Serra Chã - Loures, encontrando-se a Comissão de Administração Conjunta no exercício 

normal de funções.  

 

 

 

A área de intervenção da referida AUGI é resultado da soma dos dois artigos matriciais 

números 26 e 27, indicados nas peças desenhadas, com respetivamente 12.800 m2 e 7.880 m2, 

e ainda pela Rua Portugal Livre, caminho existente entre os dois artigos, com uma área de 

1.755 m2. Embora a área de intervenção tenha um total de 22.435 m2, a área titulada de 20.680 

m2 refere-se aos dois artigos e é sobre esta, 20.680 m2, que serão calculados todos os índices e 



 

demais parâmetros urbanísticos. A área remanescente corresponde ao caminho já integrado 

no domínio público, o qual não se encontra materializado em cadastro nem em registo predial.  

 

 

Cadastro com o caminho existente entre os dois artigos  

 

 

 

Fotografia aérea com Rua do Portugal livre, caminho existente entre os dois artigos, com uma área de 1.755 m2 assinalado a 

vermelho 

 

 



 

A área em estudo confronta a norte com serventia e um caminho, a sul com uma 

propriedade pertencente a Guilherme dos Santos, a nascente com a Tomada de João Bento e 

Manuel Soares Nazaré, e a poente com a Tomada de João Simões Serralheiro e um caminho. 

 

 

2 - Localização 

O bairro localiza-se a sudoeste do concelho de Loures, no limite do concelho com 

Odivelas. Morfologicamente o território do bairro apresenta uma ligeira pendente, 

acentuando-se a norte.  

A zona correspondente ao Artigo nº 27 e grande parte do Artigo nº 26 apresenta-se 

com uma ligeira pendente que poderá atingir pontualmente 10% na zona sul. É esta zona que 

contempla a totalidade dos fogos existentes ou previstos. A restante zona do bairro, a norte e 

com uma pendente mais acentuada, destina-se a futuras zonas verdes. 

 

 

 

3 - Existências 

O bairro carateriza-se por uma reduzida ocupação urbana, com um nível baixo de infra-

estruturas de suporte. Contudo, existem alguns troços da rede de saneamento básico, rede 

elétrica e iluminação pública na maioria dos arruamentos, encontrando-se estes em terra 

batida. 

A planta de loteamento inicial que originou o fracionamento da propriedade é 

reproduzida nas peças desenhadas e corresponde à área abrangida pelo artigo 26. A restante 

zona encontra-se mais fracionada fisicamente em parcelas de terreno, delimitadas por 



 

vedações em arame ou muros de alvenaria. Existem também construções de dimensões 

variáveis, com uso habitacional e também de apoio às parcelas de terreno, sendo indicadas no 

levantamento topográfico que faz parte integrante do presente estudo. 

 

    

 

 

4- Enquadramento nos Planos Municipais 

O�PDM�classifica�esta�zona�como�“Solo�Urbano�– Espaços Residenciais – Habitacionais a 

Reestruturar e Legalizar”. 

 

5 - Condicionantes 

De acordo com a cartografia disponibilizada pelo município verifica-se que: 

 

- O Plano Diretor Municipal (PDM) assinala “instabilidade de vertentes” na zona do 

loteamento e “risco sísmico moderado e muito elevado”. De acordo com o estipulado nos 

artigos 184º (Instabilidade de Vertentes) e 185º (Risco Sísmico) do PDM, foi realizado um 

estudo geotécnico sobre toda a área do plano de loteamento, o qual deverá ser consultado 

antes de qualquer intervenção no loteamento, e do qual resultam as seguintes considerações: 

 

“O estudo apresentado evidencia que o Bairro da Serra Chã localiza-se sobre um maciço 

rochoso traquítico, geralmente sub-aflorante. Na zona mais aplana, a Sul, os afloramento 

rochosos à superfície são evidentes e frequentes o que promoveu com que a campanha de 

prospecção incidisse em poços de prospecção e ensaio PDL. Em 3 dos 7 poços realizados não 

foi possível efetuar qualquer tipo de escavação, devido á existência de rocha á superfície. Os 

restantes poços evidenciam a existência de uma cobertura vegetal de 10 a 20cm de espessura 

e um solo residual a maciço decomposto de 20 a 30cm de espessura sobrejacente ao maciço 

traquítico rochoso. Os ensaios PDL, geralmente, atingiram nega a cerca de 40cm de 



 

profundidade, ou seja, dentro da camada de solo residual a maciço decomposto. No caso da 

zona mais a Norte, como não era visível, em toda a área, o maciço aflorante e por se tratar de 

uma zona de vertente, com uma inclinação máxima de 24º, foram realizadas sondagens 

mecânicas, as quais permitiram identificar aterros superficiais com espessuras máximas de 

1,5m, sobre um maciço traquítico decomposto, com 3,0 a 4,5m de espessura, que evolui para 

ou maciço muito alterado e/ou medianamente alterado.” 

 

-  O PDM assinala a existência de “Áreas de Erosão Hídrica do Solo” às quais, segundo o Artº 

187º�do�PDM�de�Loures,�se�aplica�“um� índice�de�permeabilidade�mínimo�de�0,60”. Tendo em 

conta que a área de erosão hídrica do solo da AUGI Bairro Serra Chã tem 7.166 m2, dos quais 

4.528 m2 constituem área de zona verde permeável, o índice de 0.6 está garantido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Proposta 

Para a elaboração desta proposta foram seguidas as diretrizes e orientações da C. M. 

Loures ao longo das diferentes fases de desenvolvimento da proposta, procurando uma 

solução que contemple todas as expectativas dos proprietários, não lesando os interesses 

públicos representados pelo Município.  

Como questão importante a resolver quanto ao ordenamento do bairro, destaca-se a 

necessidade de melhorar as ligações viárias e outras infraestruturas.  

A 



 

Optou-se pela reestruturação integral da zona, demolindo todas as existências, muros, 

vedações e construções, permitindo assim criar uma zona predominantemente habitacional e 

reformulando, desta forma, a configuração dos lotes e dos precários arruamentos para que se 

obtenha uma coerência entre toda a área em estudo.  

Estas demolições ocorrerão em duas fases: A primeira engloba as construções que 

ocupem o futuro espaço público e ocorrerão aquando da realização das obras de urbanização. 

As restantes construções ficarão com o estatuto de manutenção temporária, figurando no 

Quadro de Ónus e respetivos registos em conservatória com ónus de demolição total. 

Seguiram-se vários critérios na definição dos parâmetros a observar em cada lote, 

nunca esquecendo a primazia do interesse público sobre o interesse privado. Os índices dos 

lotes foram definidos tendo em conta os afastamentos legais e regulamentares, tendo em 

consideração as expectativas dos proprietários para os diversos lotes. O grande número de 

comproprietários relativamente à área de intervenção obrigou a um fracionamento da AUGI 

em pequenos lotes. A reduzida dimensão dos lotes originou que algumas construções fossem 

geminadas, possibilitando-lhes, no entanto, quando a topografia o permitisse, a construção de 

cave, a qual se encontra indicada no quadro urbanimétrico.  

Esta operação tem como base a atribuição de um lote a cada comproprietário, 

atendendo assim às suas reais expectativas, salvaguardando as zonas de cedência para áreas 

verdes públicas. 

De acordo com a Planta Síntese apresentada, em todos os lotes é desenhado um 

polígono de implantação para uma construção futura, para as quais são estabelecidas regras 

claras, em sede de Condições Técnicas Regulamentares e peças desenhadas, para que a sua 

construção contribua para uma imagem urbanística do Bairro, coerente e constitutiva de um 

todo harmonioso, onde possam existir condições de uma vivência dignificante. Desta forma, 

todas as construções futuras terão em consideração um elevado grau de exigência e o 

cumprimento integral da legislação em vigor. As moradias previstas do tipo unifamiliar não 

deverão ir além dos dois pisos na sua volumetria, sendo os afastamentos compreendidos 

dentro dos limites estritamente regulamentares e indicados na planta de síntese, bem como o 

cumprimento da cota de soleira e outras condicionantes referidas no regulamento e demais 

legislação aplicável. 

É de referir que na planta de síntese estão também representados os lancis referentes 

ao loteamento Serra Chã pertencente ao concelho de Odivelas, freguesia de Caneças, ficando 

assim garantidas as dimensões destes arruamentos. 

A área de logradouro determinada em Quadro Urbanimétrico corresponde à área de 

lote subtraída da implantação da edificação principal acrescido de anexo. 



 

 No caso dos lotes que têm cave atribuída, as mesmas têm a função de estacionamento 

e arrumos e não poderão exceder o perímetro do polígono de implantação previsto para a 

construção no lote, nem o pé direito máximo de 2,4m. Para os lotes aos quais se atribuíram 

caves não se propõe a construção de anexos, sendo reservada uma área de 50m2 para 

estacionamento em cave, destinando-se a restante área a arrumos. 

Os lotes que, devido à topografia, não têm cave atribuída em quadro urbanimétrico 

têm uma área uma área de 25 m2 para implantação de um anexo, destinado a estacionamento, 

em conformidade com as Condições Técnicas e Regulamentares, sem prejuízo de o proprietário 

poder estacionar no logradouro caso assim o deseje.  

Todos os lotes têm ainda uma área de implantação de 6m2 destinada a telheiro, de 

acordo com as Condições Técnicas e Regulamentares e o Artº 38º do RMAUGI. 

No respeitante aos acessos verticais, estes deverão situar-se sempre no interior das 

construções principais. 

Foram atribuídas atividades compatíveis aos lotes 32, 33, 34 e 35, nos termos definidos 

pela alínea 2 do artigo 72º do PDM, segundo a qual são considerados compatíveis os seguintes 

usos: turismo, equipamentos de utilização coletiva, terciário, micrologística, indústria do tipo 2 

ou 3, recreio e lazer. As atividades deverão ter usos que não tenham impactos negativos, 

poluentes ou outros, sobre o uso habitacional. Para os lotes suprarreferidos prevê-se então a 

existência de unidades destinadas a atividades económicas, perfazendo a soma destas áreas de 

construção os 5% de exigidos pelo regulamento do PDM. São propostos neste arruamento, e 

paralelos à faixa de rodagem, estacionamentos públicos, pretendendo-se dar assim resposta a 

uma zona do bairro que se prevê venha a ter maior necessidade de parqueamentos. 

 

6.1 Parâmetros urbanísticos da AUGI 

Para a área titulada de 20.680 m2 propõem-se os seguintes parâmetros: 

 

- Nº�total�de�lotes………………………………………..……………………………………………………......41 lotes 

- Nº total de�fogos………………………………………….…………………………………………….......…..41 fogos 

- �rea�total�de�lotes…………………………………….………………………………………………..………11.678 m2 

- Área total de implantação (exclui telheiros) .………………………….……………….……….….4.389 m2 

- Área total de construção (exclui telheiros) …………….……………………………………….……9.577m2 

- Habitação e Anexos………………………………………………….…….………………………..9.215 m2 

- Para atividades comerciais……….………………………………….………….…………..….….362 m2 

- Densidade�habitacional�………………………………………………………………..……………..……19,83 fg/h 

- Índice de edificabilidade…………………………….. ………………………………………………………….…0,41  



 

- Área de cedência ao município destinada a espaço verde................….…….…...….4.855 m2 

 

6.2 Estrutura adotada, rede viária e estacionamento 

Como questão importante a resolver quanto ao ordenamento do bairro, há a destacar 

a necessidade de melhorar as ligações viárias e outras infraestruturas. Para a presente 

proposta é indispensável que a intervenção abranja a Rua Portugal Livre, caminho existente 

entre os dois artigos titulados da AUGI, uma vez que esta via garante a ligação e toda a 

distribuição pelo Bairro Serra Chã. Nesta fase, propõe-se que o troço da Rua Portugal Livre 

entre o bairro e o colégio, faça parte da área de intervenção, consistindo agora na construção 

de uma valeta e no asfaltamento sobre o piso existente. A Rua da Serra, sobre a qual recai a 

divisão entre os municípios de Loures e Odivelas, ficará a cargo desses mesmos municípios, 

conforme acordado em reuniões decorrentes do processo. 

Foram adotados os perfis de arruamentos com passeios constantes de 1,6 m e com 

faixas de rodagem de 7,0 m e 5,0 m, correspondendo assim a arruamento de dois e um sentido 

respetivamente. Nos quarteirões de menor dimensão são propostos raios de curvatura de 8,0 

m e no núcleo a norte de 10,0 m. É de referir que se recorreram a estas dimensões para 

conseguir introduzir o número de lotes necessário que contemplasse todos os proprietários. 

Os lugares de estacionamento estão assegurados na proporção de 2 por cada fogo, 

localizados no interior do lote e de 22 lugares públicos, distribuídos pela área de intervenção 

em estudo, garantindo os 20% legalmente exigidos. É de referir que os estacionamentos 

públicos se localizam no arruamento de acesso à zona de cedência para zonas verdes servindo 

de apoio à mesma e no arruamento onde se localizam os lotes com atividades. 

 

6.3 Cedências 

De acordo com o nº 4 do art. 194º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Loures� “em�áreas urbanas de génese ilegal, integradas na categoria de solo «Habitacionais a 

Reestruturar e a Legalizar», poderá ser utilizado como parâmetro de dimensionamento o valor 

de 50 m2/fogo, para área a ceder para o domínio municipal para espaços verdes e equipamento 

de utilização coletiva”,�situação que abrange a AUGI do Bairro Serra Chã. A proposta contempla 

as seguintes áreas de cedência ao Município:  

 

         - 4.855 m2 para espaços verdes; 

 

 

 



 

7 - Observações finais 

O projeto de reconversão que aqui se apresenta, sendo a síntese do atrás referido, é o 

caminho que se propõe agora percorrer para se chegar à emissão de um futuro alvará, 

pressupondo-se que os elementos apresentados sejam suficientemente abrangentes para dar 

respostas adequadas aos inúmeros casos que venham a ser apresentados à análise técnica 

municipal. 

 

 

Lisboa, 20 de maio de 2020 

 

 

                                                                                                                      O Técnico Autor, 

 

 

        _______________________ 

      Arq. Carlos Henriques 

                OA nº 5000 
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