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No âmbito do desenvolvimento do 
processo de reconversão urbanísti-
ca do Bairro Portela da Azóia, por 
iniciativa da Câmara Municipal de 
Loures, foi adjudicada a execução do 
levantamento topográfico da área de 
intervenção das Unidades de Gestão 
Territorial (UGT) 9, 12 e 17, à empre-
sa NOVEGT, Soluções de Engenharia, 
Unipessoal Lda., mediante procedi-
mento concursal (prazo de execução 
- 240 dias).

Nesse sentido, agradecemos aos in-
teressados que venham a ser contac-
tados, ou interpelados no local pela 
referida empresa e pelos seus colabo-
radores, devidamente credenciados, 
a disponibilidade para prestarem os 
esclarecimentos necessários, assim 
como, facultar o acesso ao interior 
das parcelas, caso venha a ser solici-
tado.

A caracterização do edificado e das 
infraestruturas existentes é deter-
minante para o prosseguimento das 
fases seguintes do processo, onde se 
procurará encontrar a melhor solu-
ção urbanística para o local, conjun-
tamente com os interessados, em face 
do existente e confrontação com os 
aspetos regulamentares e as orienta-
ções estratégicas para a globalidade 
do bairro, o qual é atualmente com-
posto por 16 UGT.

De referir a emissão do alvará de lo-
teamento das UGT 14 e 15 e a perspe-
tiva da conclusão dos processos das 
UGT 1, 4, 7 e 11.

Estão também em curso os processos 
das UGT 2 e 3 e, com a entrada em vi-
gor do novo Plano Diretor Municipal 
de Loures, foi possível iniciar os pro-
cessos das UGT 5, 6, 8, 10 e 16, con-
siderando a eliminação dos traçados 
das linhas de água da Reserva Ecoló-
gica Nacional.

Assim, e após a concretização deste 
trabalho nas UGT 9, 12 e 17, teremos 
a totalidade da área de intervenção 
do bairro coberta por levantamentos 
topográficos atualizados.

Em tempo será realizada uma sessão 
de esclarecimentos sobre o desenvol-
vimento do trabalho, salientando-se 
que o envolvimento e participação de 
todos é fundamental.
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