
 

BAIRRO DAS FUNCHEIRAS - LOURES 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E REGULAMENTARES 

 

Preâmbulo (Objetivos e método) 

As presentes “Condições Técnicas e Regulamentares” aplicam-se a toda a área de intervenção 

classificada como AUGI (Área Urbana de Génese Ilegal), segundo o artigo 1º da Lei n.º 91/95 na 

sua atual redação, e denominada como Bairro das Funcheiras, cujos limites se encontram 

definidos na Planta de Síntese.  Esta peça visa definir e estabelecer linhas orientadoras que 

permitam a edificação de um aglomerado habitacional, coerente e harmonioso, onde se criem 

condições de vida dignas e gratificantes. Seguiram-se dois critérios na definição dos parâmetros 

a observar em cada lote, nunca esquecendo a primazia do interesse público sobre os interesses 

privados:  

• Um critério para construções já existentes, para as quais se propõe a legalização, desde 

que estas não constituam um manifesto inconveniente para o domínio público e para 

os lotes confinantes e que respeitem as normas expressas no presente estudo. 

• Outro critério para futuras construções, cujo grau de exigência tem de ser maior, 

designadamente no respeitante a afastamentos aos limites dos lotes e a áreas máximas 

de edificabilidade.  

Em todos os pontos omissos às presentes Condições Técnicas e Regulamentares será aplicado o 

PDM (Plano Diretor Municipal), RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização – Câmara Municipal de Loures), RMAUGI 

(Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal – 

Câmara Municipal de Loures) e demais legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO I 

EDIFICAÇÕES 

Artº 1º 

Risco Sísmico e Instabilidade de Vertentes 

O Bairro das Funcheiras está inserido numa zona de muito elevado e elevado risco sísmico, pelo 

que é necessário dar cumprimento ao estipulado no Artº 185º do PDM (Plano Diretor 

Municipal) no respeitante a obras de construção de edifícios, obras de arte ou infraestruturas 

de subsolo (e respetiva reabilitação), assim como a nível de estruturas e materiais aplicados.  



O Bairro das Funcheiras integra ainda uma área de instabilidade de vertentes, de acordo com o 

Artº 184º do PDM, sujeita à ocorrência de movimentos de massa, designadamente 

deslizamentos, desabamentos e quedas de blocos. 

De acordo com o estipulado nos artigos 184º (Instabilidade de Vertentes) e 185º (Risco 

Sísmico) do PDM (Plano Diretor Municipal), 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: 

 

“De acordo com a campanha realizada, verifica-se que o maciço local apresenta características 

mecânicas razoáveis a boas sustentando uma capacidade geotécnica boa tanto ao nível de 

fundações como da estabilidade das vertentes. Com efeito, o maciço rochoso encontra-se em 

geral sub-aflorante, debaixo de uma pequena capa de cobertura e de um maciço 

argiloso/margoso duro, este último já com capacidades de carga significativas. Por seu lado, 

sob o ponto de vista de estabilidade de vertentes, a morfologia do local é bastante aplanada, 

com um corte apenas voltado para o túnel de Montemor da A9 com cerca de 25-30m de altura. 

A estrutura sedimentar de estratificação observável no referido talude evidencia tendência de 

baixo pendor, inclinando para o interior do maciço, configurando um cenário de sustentada 

estabilidade, desde que se evitem construções junto à crista do talude. É de notar, que a face 

deste corte confina com a saída do Túnel de Montemor, estando a sua estabilidade 

naturalmente sob enquadramento técnico da concessionária respetiva. 

 

Artº 2º 

Implantação 

As novas edificações, excetuando-se neste ponto as construções existentes passíveis de 

legalização, deverão ser implantadas dentro dos polígonos representados na planta de síntese, 

devendo o alçado principal coincidir pelo menos 50% com a linha da frente do polígono, de 

modo a estabelecer uma frente de rua coesa. Não serão admitidas áreas de construção fora 

dos polígonos de implantação propostos para novas edificações. 

 

Artº 3º 

Afastamentos 

Os afastamentos mínimos aos limites dos lotes estão indicados em esquema na Planta de 

Síntese, cumprindo genericamente com um afastamento de 3 metros à frente e laterais e 5 

metros a tardoz do lote. Os afastamentos que diferem desta regra estão devidamente 

assinalados em Planta de Síntese. 



 

No caso das construções existentes, admite-se a sua legalização de acordo com os artº5º e 

artº15º, desde que estejam garantidas condições mínimas de salubridade e cumprimento dos 

afastamentos existentes assinalados na Planta de Síntese, bem como as especificações 

previstas no Código Civil e no decreto-lei 91/95, na sua redação em vigor. 

 

Artº 4º 

Cota de Soleira e altura de fachada 

Os pisos são contados a partir do acesso ao piso térreo, sendo a cota de soleira definida na 

planta de síntese. Admite-se ainda uma cota de soleira diferente do estipulado, até 0,60 m, 

desde que devidamente justificada.   

 

Em lotes já edificados, as cotas de soleira das construções principais existentes são as indicadas 

no levantamento topográfico e na Planta da Realidade Atual da AUGI, caso se pretenda a 

legalização. Caso se proceda à demolição das existências para edificação de novas construções 

ou edificações em lotes vagos, a cota de soleira deverá respeitar a definida na planta de 

síntese. A altura de fachada, no caso de se tratar de habitação, não poderá exceder 7 metros 

podendo atingir os 7,50 metros nos lotes destinados a atividades económicas.  

 

Artº 5º 

Construções Existentes 

As edificações a demolir, parcial ou totalmente, e a manter estão definidas na Planta Síntese de 

Loteamento, Quadro Urbanimétrico Comparativo e Condicionamentos à Legalização. 

Para as construções existentes, embora algumas implantações não estejam em conformidade 

com a atual legislação, terá de ser solicitada a legalização, com a implantação, volumetria e 

cérceas existentes, sem prejuízo de aplicação da restante legislação em vigor e considerando o 

Quadro de Condicionamentos à Legalização que faz parte integrante da presente proposta. 

 

Artº 6º 

Moradias isoladas 

As edificações isoladas construídas de raiz deverão cumprir com o estipulado relativamente ao 

seu polígono de implantação, afastamentos aos limites do lote, cotas de soleira e altura de 

fachada, conforme descrito nos artigos 2º, 3º e 4º das presentes Condições Técnicas 

Regulamentares e toda a demais legislação aplicável. 

 



Artº 7º 

Moradias geminadas e em banda 

As novas edificações geminadas e em banda deverão cumprir com o estipulado relativamente 

ao seu polígono de implantação, afastamentos aos limites do lote, cotas de soleira e altura de 

fachada, conforme descrito nos artigos 2º, 3º e 4º das presentes Condições Técnicas 

Regulamentares e toda a demais legislação aplicável. 

 

Todas as construções geminadas e em banda deverão também estar sujeitas a determinadas 

normas de forma a criar, dentro do possível, uma imagem uniforme de conjunto, 

nomeadamente: 

- Apresentar alçados de conjunto e perfis esquemáticos necessários à compreensão do 

conjunto a edificar aquando da apresentação dos projetos de arquitetura, devendo os mesmos 

fazer parte integrante da instrução do respetivo processo.  

- Também a nível estrutural e de materiais deve ser apresentado um estudo do conjunto, tendo 

em conta o loteamento situar-se em área de risco sísmico, e considerando o comportamento 

sísmico distinto dos diversos materiais. 

 

CAPÍTULO II 

ORIENTAÇÕES DE REFERÊNCIA 

Artº 8º 

Anexos e telheiros 

Conforme assinalado nos diversos lotes na Planta de Síntese é permitida a construção de 

anexos apenas com um piso, destinados a estacionamento, estando a localização dos mesmos 

assinalada graficamente na Planta de Síntese. A área de construção máxima dos anexos é de 

25m2, sendo o seu pé-direito máximo de 2,40m, medidos no ponto mais desfavorável.  

 

No caso de lotes com edificações existentes de função habitacional, os respetivos anexos 

podem ser mantidos até uma área máxima de 35m2, sem prejuízo das construções existentes. 

 

Em lotes com edificações existentes de função habitacional, caso os respetivos anexos 

construídos tenham uma área entre os 35m2 e os 50m2, estes podem ser mantidos no 

cumprimento do Artº15 das presentes Condições Técnicas Regulamentares, relativo a 

“Alterações em lotes construídos”. 

 



Para os anexos dos lotes 40, 61, 64, 89, 101, 102, 103, 104 e 105 permite-se uma área de 

implantação máxima de anexo até 50m2, tendo em conta serem lotes com área superior a 

500m2 e no cumprimento da alínea b) do nº2 do Artº 37º do RMAUGI. 

 

A título de exceção, para os lotes 16, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82A, 82B, 82C, 95 

95A, 96, 97, 98, 99 e 100, dada a sua exiguidade, optou-se por não atribuir área de anexo. Para 

estes casos é apresentada uma proposta comum com 1 lugar de estacionamento situado na 

pérgola.  

 

Também para os lotes 1 e 75, destinados a atividades, e considerando a excessiva área de 

construção existente, não é atribuída área destinada a anexos, de modo a evitar o aumento da 

área de construção. 

 

Em cada lote poderá ser admitido um telheiro destinado a uso complementar do edifício 

principal, separado da construção principal e apoiado sobre pilares e/ou 2 paredes no máximo, 

com uma altura não superior a 2,20 m ou, em alternativa à cércea do rés-do-chão do edifício 

principal, com área igual ou inferior a 6,00m2, de acordo com o Artº 38º do RMAUGI. 

 

Artº 9º 

Coberturas 

A inclinação das coberturas, quando se trate de cobertura tradicional de telha, não deverá 

exceder 30%, sendo a cumeeira, a existir, paralela ao plano da fachada principal. A altura de 

arranque das coberturas em relação ao nível da laje de tecto do último piso não poderá 

exceder 0,50 m. As construções já existentes serão analisadas caso a caso, tendo presentes 

eventuais impactos negativos para a envolvente. 

 

Artº 10º 

Muros de vedação 

Os muros confinantes com a via pública deverão ter a altura máxima de 1,00 metro, podendo 

ser encimados por gradeamento até à altura máxima de 1,50 metros. Os muros de divisão 

entre propriedades poderão ter uma altura máxima de 2,00 metros, admitindo-se uma altura 

superior quando existam edifícios anexos que enquadrem o mesmo, em conformidade com o 

definido no Artº 8º das presentes Condições Técnicas Regulamentares e no Artº 30º do 

RMAUGI. 



Os muros já existentes e que não estejam em conformidade com o suprarreferido deverão ser 

retificados em sede de legalização ou reconstrução. 

No âmbito das obras comuns aos loteamentos de Montemor é definido um tipo de muro 

comum, nomeadamente materialidade e cor, que deve ser aplicado em todos os loteamentos, 

designadamente no Bairro das Funcheiras. 

 

Artº 11º 

Áreas Permeáveis nos Logradouros 

No sentido de salvaguardar níveis satisfatórios de permeabilização do solo para alimentação 

dos níveis freáticos naturais e também para minimizar a acumulação dos caudais nas redes de 

esgotos pluviais, deverão os lotes garantir uma área permeável que será, no mínimo, de 50% 

da área do logradouro. 

 

Artº 12º 

Lotes para atividades 

Dado tratar-se de uma área Habitacional a Reestruturar e a Legalizar são apenas atribuídas 

atividades aos lotes 1, 33, 64 e 75, nos termos definidos pela alínea 2 do Artº 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. 

 

Artº 13º 

Estacionamentos 

São considerados dois estacionamentos por cada lote afeto a habitação, localizados no interior 

do mesmo. A sua localização deverá ser no anexo, conforme estipulado na Planta Síntese de 

Loteamento e Quadro Urbanimétrico, sem prejuízo de o proprietário poder estacionar no 

logradouro caso assim o deseje.  

 

Assinalam-se as seguintes exceções: 

- Lotes 1, 40, 61, 64, 75, 89, 101, 102, 103, 104 e 105, aos quais se atribuem 4 lugares de 

estacionamento devido aos anexos terem uma área de implantação máxima de até 50m2, no 

cumprimento da alínea b) do nº2 do Artº 37º do RMAUGI .  

 



- Lotes 52 e 58, uma vez que as respetivas construções existentes têm estacionamento no piso 

térreo do edifício principal. Estes dois lotes mantêm a área de estacionamento atual, 

destinando-se o anexo à função de arrumos. No caso do lote 58, tendo em conta a implantação 

do edifício, a área disponível para estacionamento e a existência de 2 fogos, são atribuídos 4 

lugares de estacionamento. 

- Lotes 16, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82A, 82B, 82C, 95, 95A, 96, 97, 98, 99 e 100, 

para os quais se apresenta uma proposta comum de ocupação, com 1 lugar de estacionamento 

na pérgola. 

 

Artº 14º 

Acessos verticais 

Nas novas construções unifamiliares os acessos verticais serão sempre interiores.  

Nas novas habitações multifamiliares os acessos verticais deverão ser preferencialmente 

interiores, admitindo-se que os mesmos se localizem no exterior desde que implantados no 

interior do polígono de implantação proposto na planta de síntese. 

 

Nas edificações existentes admite-se a manutenção de alguns acessos verticais exteriores 

passíveis de legalização, conforme indicado na Planta Síntese de Loteamento e 

Condicionamentos à Legalização, tendo em consideração lotes com mais de 1 fogo atribuído ou 

com atividades no piso térreo do edifício principal, como é o caso do Lote 64. 

Admite-se ainda manter as escadas exteriores existentes no Lote 33 para efeito de legalização, 

uma vez que estas permitem a transição de cotas entre o interior do lote e a via pública. 

 

Artº 15º 

Alterações em lotes construídos 

Em lotes com construções existentes, caso se verifique a demolição das mesmas, terão de ser 

aplicadas todas as regras previstas para as edificações nova, tanto no edifício principal como no 

edifício anexo. 

 

Para eventuais ampliações, as quais terão de ser analisadas caso a caso, a nova área a construir 

deverá situar-se dentro do polígono de implantação proposto, seja para o edifício principal ou 

para o edifício anexo. Caso a ampliação consista no acrescento de um piso à construção 

principal, o mesmo deverá seguir a estrutura da edificação preexistente e situar-se dentro dos 

limites do polígono proposto. 

 



No caso de lotes com construções existentes de função habitacional, e cujos anexos 

apresentem uma área superior a 35m2 e até um máximo de 50m2, os mesmos poderão ser 

mantidos na seguinte condição: caso se pretenda ampliar o edifício principal, o anexo terá de 

cumprir com as normas previstas para novos anexos, nomeadamente polígono de implantação, 

área máxima de 25m2 e pé-direito de 2,40m. São exemplo desta situação os lotes 20, 23, 29. 

 

Caso não exista margem para ampliação do edifício principal, devido à área constante em 

Quadro Urbanimétrico ou ao polígono de implantação em Planta de Síntese, todos os lotes com 

área de anexo entre 35m2 e 50m2 terão de reduzir a área de anexo para o máximo de 35m2 em 

sede de legalização. São exemplo desta situação os lotes 12 e 39. 

 

Artº 16º 

Omissões 

Em todos os pontos omissos às presentes Condições Técnicas e Regulamentares será aplicado o 

PDM (Plano Diretor Municipal), RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), RMEU 

(Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização – Câmara Municipal de Loures), RMAUGI 

(Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal – 

Câmara Municipal de Loures) e demais legislação em vigor. 

 

 

 

 

Lisboa, 27 de setembro de 2019 

    O Técnico Autor, 

        

 

          _______________________ 

      Arq. Carlos Henriques    
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