
 

 

 
Projeto: Reconversão Urbanística da AUGI Bairro das Funcheiras 

Requerente: Comissão de Administração Conjunta da AUGI do Bairro das Funcheiras 

Local: Montemor - Loures 

Processo n.º: 54644/LA/L/N  

 

Memória Descritiva 

 

1- Introdução 

O Bairro das Funcheiras é um bairro de génese ilegal com uma área de 63.972,4 m2 

delimitado como AUGI (Área Urbana de Génese Ilegal) nos termos do nº 4 do art. 1º da Lei 

91/95 de 2 de Setembro, tendo sido constituída a Comissão de Administração Conjunta em 

Assembleia Geral de Proprietários e encontrando-se a mesma no exercício normal de funções. 

A área dos prédios objeto do loteamento é a soma dos artigos matriciais rústicos nº 

58º, 63º, 65º, 66º, 67º, 68º, 116º, 117º, 132º e 133º, indicados nas peças desenhadas, 

perfazendo um total de 63.972,4 m2. A delimitação do loteamento sobrepõe-se a sudeste com 

os prédios confinantes 100 e 61, dos quais surgirá a ligação ao entroncamento de ligação à E.N. 

250 com a construção de parte da Rua G.  

 A área de intervenção confronta a norte com uma serventia, caminho e propriedade 

pertencente a António Simões Silvério; a sul, com arruamentos existentes, denominados por 

Rua F e Rua G; a nascente, com propriedades pertencentes a Conde de Mendia e D. Nuno e a 

poente com as propriedades pertencentes a Silvestre Simões e Manuel José. 

Esta AUGI está integrada numa área mais vasta com a mesma origem, para a qual 

desenvolveu o Município um Plano de Urbanização (PU) denominado de Santo António dos 

Cavaleiros e que se encontra em elaboração. O Município de Loures determinou que esta seria 

a melhor forma de coordenar e consolidar harmoniosamente estas áreas, que cresceram 

isoladamente sem concordância da envolvente em termos urbanísticos ou infraestruturais. 

As AUGI abrangidas pelo PU iniciaram os seus processos de reconversão nos anos 80, 

com o objetivo de criar as infraestruturas básicas, dotar as construções existentes de condições 

mínimas de habitabilidade, legalizar a propriedade e respetivas edificações nelas erigidas, bem 

como criar regras através da elaboração de regulamentos que disciplinassem as novas 

construções. Este processo veio mais tarde a ficar suspenso devido aos estudos de 

acessibilidade viária a Lisboa e respetiva área metropolitana, nomeadamente o traçado 



 

inicialmente previsto para a CREL (auto-estrada A9 concluída em 1995, ano da publicação da 

Lei 91/95 de 2 de Setembro), que vinha afetar diretamente toda esta área de edificação de 

génese ilegal. 

Em função da difícil articulação entre estes bairros e a necessária infraestrutura geral 

envolvente e comum, o Município integrou estes bairros no PU, em 1999, ficando a sua 

reconversão suspensa até novas diretrizes e orientações municipais, as quais surgiram 

formalmente em 2006. 

Com o desenvolvimento do já referido PU, integrado na Subunidade Operativa de 

Planeamento e Gestão (SUOP) 5, toda esta área ganhou uma nova dinâmica com vista à sua 

reconversão, que irá culminar na emissão do respetivo alvará de loteamento. 

Nesta fase, e após nova revitalização das comissões de administração, encontra-se 

estabilizada a rede viária de conjunto, a localização das áreas de cedência ao munícipio de 

zonas verdes e equipamento, funcionando como pólos atrativos de referência, bem como se 

encontra estabilizado o quadro geral de infraestruturação comum de toda esta área, em que o 

município de Loures assumiu um importante papel.  

 

 

 

2 - Localização 

O bairro localiza-se na freguesia e concelho de Loures, a norte da EN 250 e a sul da A9, 

numa área de terreno que apresenta uma pendente ligeira, descendente no sentido 

noroeste/sudeste e que se acentua a norte, na proximidade com a autoestrada suprarreferida.  

O acesso viário principal faz-se a sul por caminho de nivelamento irregular, asfaltado, 

com ligação à EN 250. A poente, a Rua dos Rouxinóis estabelece ligação rodoviária com 

Montemor.  

 

 

 



 

 

 

3 - Existências 

O bairro insere-se numa zona mais alargada de génese ilegal, de grande predominância 

habitacional que se encontra atualmente em fase de consolidação através do PU, instrumento 

de planeamento promovido pelo município.   

A AUGI apresenta uma ocupação de aproximadamente 30% e, embora sendo 

maioritariamente habitacional com edificação do tipo moradia uni ou bifamiliar, possui alguma 

construção de carácter industrial e armazenal que se encontra em funcionamento. As 

construções existentes, sendo algumas de carácter precário, sem qualidade arquitetónica, 

foram surgindo aglomeradas junto aos arruamentos existentes de modo desregrado e aleatório 

no seu posicionamento na parcela de terreno. 

Encontram-se alguns arruamentos asfaltados, essencialmente na proximidade de 

construções, estando por executar ainda alguns troços no interior do bairro e a nascente, de 

acordo com o definido no PU. 

Existe uma razoável rede de infraestruturas básicas de suporte, possuindo rede de 

telecomunicações, rede elétrica (ambas do tipo aérea), rede de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais e pluviais. Em parecer da EDP datado de Dezembro de 2005, é 

comunicado que as infraestruturas elétricas executadas há alguns anos estão em boas 

condições técnicas de exploração.  

Estes projetos serão posteriormente desenvolvidos e anexados ao processo. 

 



 

4- Enquadramento nos Planos Municipais 

O Bairro das Funcheiras foi classificado na sua maioria como “Solo Urbanizado, de 

áreas Habitacionais a reestruturar e legalizar”.  Integra ainda uma área de 2600 m2 considerada 

como “Espaço Verde – Verde de proteção e enquadramento”, no limite norte da área de 

intervenção e incluída na Zona Verde 1. 

 

5 - Condicionantes 

De acordo com a cartografia disponibilizada pelo município (que se anexa), verifica-se 

que: 

 

- A pretensão não está afeta a qualquer zona de RAN (Reserva Agrícola Nacional); 

- A área está abrangida por uma servidão aeronáutica que obriga à consulta da ANAC 

(Autoridade Nacional de Aviação Civil) para qualquer ato de arborização ou edificação cuja cota 

máxima ultrapasse a cota de 245, sendo que o bairro se desenvolve na sua totalidade a cotas 

inferiores a 245. 

- No âmbito da carta de condicionantes à REN (Reserva Ecológica Nacional) verifica-se 

na zona norte do bairro a existência de áreas consideradas de elevada suscetibilidade geológica 

e áreas com risco de erosão.  

- No âmbito das Cartas de Riscos I e II verifica-se a existência de uma área de 

instabilidade de vertentes (correspondente à área REN de elevada suscetibilidade geológica) e 

uma área de erosão hídrica do solo (correspondente à área REN de risco de erosão). Para além 

destas, todo o loteamento se insere em áreas de muito elevado e elevado risco sísmico. 

 

 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.” 

 

 De acordo com o artigo 187º do PDM, para as áreas de elevado risco de erosão hídrica 

do solo aplica-se um índice de permeabilidade mínimo de 0.6. A área em causa, assinalada a 

vermelho na figura seguinte, tem 1948m2 dos quais 1931m2 são zona verde sem qualquer 

intervenção. Está assim garantido o índice mínimo de permeabilidade de 0.6. 

 

 

 

6 - Proposta 

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

Loures, de acordo com o PU e as suas condicionantes, adequando-a às propostas das AUGI 

envolventes, sendo ainda o reflexo de reuniões com os técnicos municipais responsáveis pelas 

áreas em causa. 

Esta AUGI, assim como as Antas, Novo do Penedo, Barros, Redondo e Courelas, tem 

sido objeto de acompanhamento por parte dos técnicos municipais, de forma a entrosar todas 

as informações referentes a todos os bairros, considerando-as como parte de um todo e 



 

tentando dessa forma encontrar uma melhor solução e conjugação das diversas áreas em 

estudo. Todos os intervenientes, designadamente o Município, no que concerne ao domínio 

público e respetivo planeamento urbano, beneficiarão com o desejado entendimento 

necessário para a prossecução adequada da solução urbanística proposta.  

Pautou-se o presente projeto de reconversão pela adoção de uma postura equilibrada 

e de bom senso, dadas as condicionantes existentes num bairro de origem clandestina com 

estas características. Demarcam-se como principais problemas o reduzido perfil dos 

arruamentos e as condições de alguns edifícios, quer de caráter habitacional, quer de 

atividades que se encontram em funcionamento. Embora se procure, sempre que possível, 

salvaguardar as existências e as pretensões dos proprietários, é inevitável que se verifique a 

reformulação de alguns lotes e arruamentos face à realidade existente, aquando da execução 

das obras de urbanização, de modo a garantir um perfil de arruamento satisfatório e raios de 

curvatura seguros para as vias existentes e para os novos arruamentos a executar. As obras de 

urbanização afetam os seguintes lotes: 

 

- Lote 17 – Recuo de muro existente com adequação ao futuro arruamento, conforme 

assinalado na Planta de Realidade Atual. 

- Lote 18 – Recuo de muro existente com adequação ao futuro arruamento, conforme 

assinalado na Planta de Realidade Atual. 

- Lote 28 – Demolição parcial da construção existente sobre o espaço público e recuo 

de muro com respetiva adequação ao futuro arruamento, conforme assinalado na Planta de 

Realidade Atual. 

- Lote 29 – Recuo de muro com respetiva adequação ao futuro arruamento, conforme 

assinalado na Planta de Realidade Atual. 

- Lote 46 – Demolição da vedação existente sobre o espaço público conforme 

assinalado na Planta de Realidade Atual. 

- Lote 47 – Recuo de muro com respetiva adequação ao futuro arruamento, conforme 

assinalado na Planta de Realidade Atual. 

-  Lote 67 – Recuo de muro com respetiva adequação ao futuro arruamento, conforme 

assinalado na Planta de Realidade Atual. 

- Lote 68 – Demolição de muros assinalados na Planta de Realidade Atual e adequação 

ao futuro arruamento. 

- Lote 75 – Demolição de muros com respetiva adequação ao futuro arruamento, 

conforme assinalado na Planta de Realidade Atual. 



 

- Lote 86 – Demolição de muro com respetiva adequação ao futuro arruamento, 

conforme assinalado na Planta de Realidade Atual. 

 

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, bem como as 

existências no cumprimento da legislação em vigor, e salvaguardando sempre que possível as 

volumetrias existentes bem como as expectativas dos proprietários para os diversos lotes. A 

regra base a partir da qual se trabalhou na definição dos polígonos de implantação propostos e 

respetivos índices de ocupação foi a seguinte:  

 

-Até 300m2 de lote - 100m2 de implantação;  

-De 301m2 a 350m2 de lote - 110m2 de implantação;  

-De 351m2 a 400m2 de lote - 120m2 de implantação; 

-De 401m2 a 450m2 de lote - 130m2 de implantação; 

-De 451m2 a 500m2 de lote - 140m2 de implantação; 

-Mais de 500m2 de lote - 150m2 de implantação. 

 

Contudo, e uma vez que se trata de um bairro de génese ilegal, com todas as 

caraterísticas e condicionantes inerentes, a regra suprarreferida foi adaptada lote a lote, tendo 

em conta a sua inserção no projeto de loteamento bem como a coesão e harmonia do mesmo. 

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

polígono de implantação para uma construção futura, de acordo com as orientações gerais 

para a consolidação coesa do bairro. Nos lotes vagos, estes polígonos estabelecem os limites 

adequados, de acordo com os afastamentos legais, segundo os quais se deve implantar a nova 

edificação. No caso de lotes com construções existentes, propõe-se igualmente um polígono 

ideal de implantação futura, de modo a garantir que não se repetirá uma ocupação desregrada 

do território; importa salientar que as construções existentes a manter assinaladas na Planta 

Síntese se consideram passíveis de legalização, de acordo com os respetivos Condicionamentos 

à Legalização, no entanto, caso sejam demolidas, terão de ser aplicadas as regras previstas para 

as novas edificações. Caso as construções existentes sejam alvo de eventuais ampliações, 

situação que terá de ser analisada caso a caso, a nova área a construir deverá situar-se dentro 

do polígono de implantação proposto. Se a ampliação consistir no acrescento de um piso, o 

mesmo deverá seguir a estrutura da edificação preexistente e situar-se dentro dos limites do 

polígono proposto. 



 

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

lote subtraída da implantação da edificação principal acrescido de anexo. 

Relativamente às vias, e como já se referiu, será necessário recuar alguns muros e 

vedações que limitam os lotes, de modo a garantir um perfil de arruamento satisfatório e raios 

de curvatura amplos e seguros. Serão também criadas novas vias, de modo a consolidar a 

estrutura viária já existente no local e a permitir a criação de novos lotes habitacionais. 

Pontualmente, é também proposta a demolição, total ou parcial, de algumas 

construções que não apresentam condições de salubridade ou qualidade arquitetónica que 

justifique a sua manutenção. Em todos os casos, tentou-se ao máximo manter as construções 

existentes, prevendo a sua legalização com a implantação, volumetria e cérceas existentes, 

considerando o Quadro de Condicionamentos à Legalização que faz parte integrante do 

presente projeto e a demais legislação em vigor. 

 Cada lote tem uma área de 25m2 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. Registam-se as seguintes 

exceções:  

 

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

de implantação máxima de 50m2, tendo em conta serem lotes com área superior a 500m2 e no 

cumprimento da alínea b) do nº2 do Artº 37º do RMAUGI (Regulamento Municipal para 

Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal). 

- Para os lotes 1 e 75, destinados a atividades, e considerando excessiva a área de 

construção existente, optou-se por não atribuir qualquer área destinada a anexos, de modo a 

evitar o aumento da área de construção. 

- 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 exiguidade dos lotes, optou-se por não atribuir área de anexo. Para estes 

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

 - Os lotes 52 e 58 são igualmente situações de exceção 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. 

 



 

 Prevê-se a possibilidade de manter alguns anexos existentes em lotes que tenham 

edifícios com função habitacional. Neste sentido, e para os lotes com construções existentes a 

legalizar, fazem-se as seguintes ressalvas relativamente aos anexos: 

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

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

- 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, 

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

- Caso não exista margem para ampliação do edifício principal, devido à área 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. 

São exemplo desta situação os lotes 12 e 39. 

 

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

de ser aplicadas as regras previstas para novas edificações, nomeadamente polígono de 

implantação e afastamentos assinalados na Planta de Síntese, para o edifício principal e edifício 

anexo. 

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, nas novas construções unifamiliares estes terão 

sempre que estar situados no interior da construção principal. 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, nomeadamente em situações de lotes com mais de 1 fogo 

atribuído ou perante a existência de uma atividade no piso térreo do edifício principal (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. 



 

É de salientar que não existe planta do loteamento inicial que originou o 

fracionamento da propriedade, pelo que se apresenta como parte integrante do processo o 

quadro urbanimétrico comparativo entre a situação atual e a proposta. 

 

6.1 Morfologia urbana  

De acordo com diretrizes municipais, e considerando que as áreas de cedência para um 

bairro com esta escala possuem uma dimensão significativa, optou-se pela localização das 

mesmas nos perímetros da área de intervenção e de forma concentrada. Assim, pretende-se 

rematar o bairro a norte, aproveitando uma área condicionada a “Zona verde de proteção e 

enquadramento”, que servirá de barreira visual e física à A9 e consistirá em parte da área de 

cedência ao domínio municipal de espaço verde. A nascente, localizar-se-á a zona de 

equipamento. 

O grande número de comproprietários relativamente à área de intervenção obrigou a 

um fracionamento das áreas sobrantes da AUGI em pequenos lotes, com propostas de 

implantação em banda.  

Esta operação tem como base a atribuição de lotes, atendendo assim às expectativas 

dos proprietários, o que, dadas as condicionantes já referidas, tornou complexa a 

obrigatoriedade de satisfazer as cedências necessárias.  

Quanto às construções a realizar nos lotes, as Condições Técnicas e Regulamentares e 

as peças desenhadas estabelecem regras claras para que a sua construção contribua para uma 

imagem urbanística do Bairro coerente e constitutiva de um todo harmonioso, onde possam 

existir condições de vida dignificantes. 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, salvo raras exceções devidamente 

assinaladas no Quadro Urbanimétrico, ter mais de dois pisos na sua volumetria, sendo os 

afastamentos compreendidos dentro dos limites estritamente regulamentares e indicados na 

planta de síntese, bem como é obrigatório o cumprimento da cota de soleira, havendo uma 

margem de 0,60m quando devidamente justificada. 

 

6.2 Parâmetros urbanísticos da AUGI 

Para a área de intervenção em “Solo Urbanizado, de áreas Habitacionais a reestruturar 

e legalizar” – 61.372,4 m2 – propõem-se os seguintes parâmetros: 

 

- Nº total de lotes………………………………………..…………………………………………………....113 lotes 

- Nº total de fogos………………………………………….……………………………………………..…..127 fogos 



 

- Área total de lotes…………………………………….………………………………………………..……40.960m2 

- Área total de implantação……………………..….…………………………….……………………….18.315m2 

- Área total de construção………………………..…………………………………………………..……31.793m2 

- Habitação e Anexos (inclui estacionamento coberto)…….…………………...28.622m2 

- Para atividades comerciais……….………………………………….………….…….….…3.171m2 

- Densidade habitacional ………………………………………………………………..…………….……19,85 fg/h 

- Índice de edificabilidade…………………………….. ……………………………………………………0,45  

- Área destinada a equipamento.............…………………………………………………………….3.996 m2  

- Área destinada a espaço verde................….…..……………………………………………...….3.696 m2 

 

6.3 Estrutura adotada, rede viária e estacionamento 

O traçado da rede viária está fortemente condicionado pelas delimitações físicas das 

parcelas de terreno existentes, em alvenaria ou rede, ou mesmo por construções existentes no 

limite de lote. Assim, e atentando a estas situações, optou-se por faixas de rodagem com as 

seguintes dimensões: 

- 4,25m para a Rua A, via existente central ao Bairro e altamente condicionada pelas 

existências; 

- Entre 4,5 m e 5,5 m, consoante sentido único ou sentido duplo respetivamente, para 

as restantes vias já existentes.  

 

Os passeios variam de dimensão, conforme as preexistências, havendo um maior grau 

de exigência para zonas a construir de raiz. Dado tratar-se da adequação de uma preexistência, 

a aplicação das dimensões exigidas legalmente, nomeadamente o DL n.º 163/06 na sua atual 

redação (lei das acessibilidades), é impossível na sua totalidade. Assim, propõem-se passeios 

com dimensões inferiores aos 1,50 m exigidos apenas na suprarreferida Rua A, onde se 

conseguiu garantir sempre uma largura mínima de 1,20m. É de referir ainda que esta questão 

foi dada a conhecer ao Município através das diversas reuniões que decorreram com os 

técnicos municipais. 

Em situações críticas, pontualmente e mais concretamente nos lotes de gaveto, 

existem algumas propostas de recuo muros existentes em obras de urbanização, de modo a 

garantir raios de curvatura maiores que permitirão uma melhor visibilidade na aproximação 

aos cruzamentos. Assim, em situações existentes e arruamentos interiores ou secundários, 

propõem-se raios de curvatura que variam entre os 5,0 m e os 8,0 m. Nos novos arruamentos 

propostos, estabeleceram-se raios de curvatura que variam entre os 10,0 m e os 12,0 m. 

 



 

O arruamento proposto a norte, que segundo o PU deveria existir no perímetro da área 

de intervenção que atravessa todo o bairro, foi a solução que se encontrou após análise 

exaustiva da questão com os técnicos municipais, apresentando-se uma solução complexa 

devido à morfologia do terreno, algo acidentado, à sua localização e a compatibilidade com a 

rede de drenagem de águas residuais.  

A solução agora proposta foi conseguida e acordada com o município, resumindo-se a 

um meio-termo entre o arruamento inicial do PU, retilíneo e sem qualquer adequação à 

topografia existe, o qual tomámos como base de trabalho, e uma proposta posterior da CML, 

onde era acentuada uma pronunciada inflexão nesta via. Esta última alternativa, embora mais 

barata, com recurso a taludes mais económicos, teria a desvantagem de no solo remanescente 

tornar impossível o fracionamento até um nível capaz de contemplar o direito à edificabilidade 

de todos os proprietários, bem como cumprir os compromissos assumidos no passado. 

Propõe-se ainda a aplicação de um pavimento diferenciado na Rua B e na Rua da 

Vinha. 

Nas estruturas viárias propostas, cumprem-se as dimensões regulamentares, 

nomeadamente com faixa de rodagem de 6,5 m com passeios constantes de 2,25 m e 

estacionamento paralelo à via com 2,5m. 

 

6.4 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 das Funcheiras. A 

proposta contempla as seguintes áreas de cedência ao Município:  

 

         - 3.696 m2 para espaços verdes; 

         - 3.996 m2 para equipamento; 

 

É, assim, cedida ao município uma área total de 7.692 m2. Importa salientar que, nos 

termos da planta da realidade existente, existem construções na parcela de cedência A, porém, 

estas tratam-se de construções de caráter secundário, barracas e anexos, que se propõe 

demolir aquando das obras de urbanização. 

 

 



 

6.5 Infraestruturas 

É essencial a interligação dos processos referentes aos bairros confinantes, no que se 

refere a infraestruturas viárias, a traçados de esgotos e às restantes infraestruturas, para assim 

conseguir chegar a uma solução viável, urbana e integrada de conjunto. 

A futura rede de infraestruturas deverá ser ligada às redes gerais e deverá ser discreta, 

designadamente a rede elétrica, por forma a ocultar as componentes técnicas necessárias e 

não prejudicar a imagem urbana. 

Estes projetos serão apresentados posteriormente, após aprovação do projeto de 

reconversão urbanística. 

 

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, 26 de setembro de 2019 

 

                                                                                                                      O Técnico Autor, 

 

 

 

        _______________________ 

      Arq. Carlos Henriques 

                OA nº 5000 
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