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1. INTRODUÇÃO

A  área  a  reconverter  está  englobada  numa  área  de  génese  ilegal  de  maior  amplitude

denominada Bairro Portela da Azóia, Santa Iria de Azóia.

Trata-se de uma reconversão de iniciativa municipal, sem apoio da administração conjunta,

no âmbito da Lei  70/2015 de 16 de julho (atual  redação da Lei  91/95),  tendo a Câmara

Municipal de Loures, para esse efeito, subdividido o território que constitui o referido bairro

em várias Unidades de Gestão Territorial (UGT).

O  presente  estudo  refere-se  à  UGT  Nº  16  desenvolvido  no  âmbito  do  processo  nº

64.257/LA/L/OR.

Refere-se  esta  memória  descritiva  e  justificativa  à  2ª  versão  do  estudo,  reformulado  e

aperfeiçoado após reuniões entre a equipa técnica e a DAUGI, e aqui apresentado na sua

totalidade incluindo as alterações referidas na Adenda de Março de 2020.

Foram também tidas em consideração as informações produzidas pela DAUGI, nº

21/EMAUGI/JC/2017, 19/EMAUGI/JCM/2019, 34/EMAUGI/JCM/2019 e a Informação DAUGI

recebida por email em 09-04-2020, incluindo o parecer jurídico de 08-04-2020.

A reconversão incide sobre quatro prédios rústicos, artigos 8, 11, 12 e 13  da secção B, todos

localizados  na  freguesia  de  Santa  Iria  de  Azóia, com  a  área  total  de  52.280,0m2  e

identificados do seguinte modo:
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QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO E CONFRONTAÇÕES DOS PRÉDIOS OBJECTO DO LOTEAMENTO (Prédios Rústicos) *
Prédios Descritos na 2ª conservatória do registo de Loures – Freguesia Santa Iria de Azoia

Prédio Ficha Nº Confrontações

Rústico

Norte

10.480,0 m² 10.480,0 m²Sul

Nascente Reynolds
Poente João Vitorino Rocha

Rústico

Norte Caminho Público
Sul Joaquim Assunção Resende
Nascente Gilberto Pereira Carvalho
Poente Ramiro da Conceição Manuel

Rústico

Norte Terras do Castelo
Sul Terras do Castelo
Nascente João Ferreira e João Alves
Poente Terras do Castelo

Rústico

Norte Domingos da Silva Pinto
Sul Herdeiros de Tomás Reynolds
Nascente Alexandre Pais
Poente Via Pública

* os restantes prédios deles desanexados, consultar o Quadro de Identificação e Confrontações dos Prédios Objecto do Loteamento

Descrição
Nº

Artigo
Matricial Nº

Área do prédio
Inicial  (antes dos

destaques)

Área do
prédio Actual

(CRP)

Área do prédio
que integra a

AUGI (retificada)

1691 /
19940601

Nº 3119,
Livro 10,
Secção 1

8, Secção
B

Mário de Campos Barbosa e
Manuel da Silva Pinto

10.480,0 m²
Gasparina Pinto e Madalena
Palha Botelho

31 /
19841221

Nº 6763,
Livro 20

11, Secção
B 10.280,0 m² 5.514,1 m² 5.074,3 m²

1498 /
19930224

Nº 15134,
Livro 43,
Secção 1

12, Secção
1B 13.800,0 m² 7.248,0 m² 7.202,8 m²

1259 /
19901203

Nº 5176,
Livro 16

13, Secção
B 17.720,0 m² 5.723,6 m² 5.155,7 m²
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WWW.JVFARQUITECTOS.COM


2. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E REGULAMENTAR

O Plano Municipal de Loures (PDM) classifica a área de intervenção como Solo Urbano,

qualificado como Solo Urbanizado -  Espaços Residenciais, Habitacionais a Reestruturar e

Legalizar do tipo “C”, inserida na Unidade Operativa de Planeamento “E- Oriental” e

apresentando as seguintes condicionantes:

 Reserva Ecológica Nacional, REN: área não abrangida;

 Reserva Agrícola Nacional, RAN: área não abrangida;

 Estrutura patrimonial: identificado o “caminho das costeiras” ao longo da Avenida 25

de Abril;

 Condicionantes  I:  equipamentos e infraestruturas – servidão aeronáutica (consulta

obrigatória);

 Condicionantes II: recursos naturais, património edificado e atividades perigosas – não

se identificam linhas de água do domínio hídrico e verifica-se a proximidade ao antigo

aterro sanitário;

 Riscos I: risco sísmico elevado;

 Riscos II:  risco de incêndio, áreas edificadas consolidadas e classificação acústica

como zona mista e de conflito (ao longo da Avenida 25 de Abril).

No desenvolvimento do estudo foi também considerada a seguinte legislação:

 Lei 70/2015 de 16 de julho (altera a Lei 91/95)

 Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro (RJUE, altera Decreto-Lei nº 555/99)

 Decreto-Lei 38382/1951(RGEU)

 Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização (RMEU C.M. Loures)

 Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese

Ilegal (RMAUGI C.M. Loures)
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 Aviso nº 6808/2015 Revisão do Plano Diretor Municipal de Loures (PDM C.M.Loures)

 Declaração de Retificação nº 24/2008 de 2 de Maio (altera a Portaria nº 216-B/2008)

 Decreto-Lei nº 125/2017 de 4 de outubro (altera Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de

Agosto - Mobilidade Condicionada)

Relativamente ao Decreto-Lei 163/2006, aplicar-se-ão as exceções referidas no nº 1 do Artigo

10º, considerando que se trata de uma área existente à data da sua entrada em vigor

(incluindo a precedente, Decreto-Lei 123/97).

A implementação das normas de acessibilidade requerem meios económicos e financeiros

desproporcionados e não disponíveis, tendo em consideração a atual ocupação dos lotes, o

perfil dos arruamentos existentes e a topografia natural do terreno.

Não obstante, sempre que as questões de titularidade ou financeiras não sejam prejudicadas,

o estudo não agravará os incumprimentos e satisfará todas as restantes normas.

3. ORIENTAÇÕES GERAIS DE REFERÊNCIA

São orientações gerais de referência para a reconversão da AUGI as constantes do ponto 8

do Caderno de Encargos a seguir transcritas:

8.1 Atender ao constante no Regulamento Municipal das AUGI, art.º 29º e seguintes

(Anexo 19);

8.2 Promover o aproveitamento do edificado existente, com a amplitude prevista na Lei

91/95 de 2 de setembro e Regulamento Municipal das AUGI, balizando o número

máximo de 2 fogos por lote;

8.3 Atender aos compromissos municipais em várias construções autorizadas, a partir

da consulta dos processos municipais;
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8.4 Defender, nos lotes desocupados, que a ocupação deverá ser limitada a edificações

unifamiliares, eventualmente com atividades económicas quando se justifique;

8.5 Respeitar os parâmetros urbanísticos de referência para a ocupação dos lotes

desocupados;

8.6 Ponderar a unificação de lotes, com vista à diluição dos parâmetros urbanísticos, ou

quando esta ação se justifique, nomeadamente para assegurar a legalização do

existente;

8.7 Garantir para os lotes com área superior, a título excecional e até ao limite de 15%

em relação ao seu título, uma adequada justificação, evitando casos de ocupação

abusiva;

8.8 Assegurar que os passeios junto aos lotes desocupados tenham a largura mínima

de 1,50m (bitola no bairro). Nas zonas consolidadas a largura poderá ser reduzida até

1,00m, desde que justificada na envolvente. Assegurar, ainda, que a redução não se

verificará nas artérias estruturantes;

8.9 Assegurar o respeito pelo estudo global sobre as áreas de cedência na Portela de

Azóia, nos termos da deliberação da Câmara Municipal na 12ª reunião de Câmara

ordinária de 08/06/2005, e das suas atualizações;

8.10 Utilizar os modelos-tipo existentes para a produção de alguns dos elementos

instrutórios, bem como as condições técnico-regulamentares-tipo, para o caso da

Portela de Azóia (Anexos 20 a 22);

8.11 Atender, no projeto de sinalização e trânsito, as opções globais contidas no Plano

de circulação do bairro (Anexo 23);

8.12 Atender que o projeto de espaços exteriores/tratamento paisagístico das zonas

verdes deve compreender as normas orientadoras de criação deste tipo de espaços

(Anexo 24).
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4. SITUAÇÃO CADASTRAL E DE TITULARIDADE

CADASTRO

No terreno, os quatro prédios têm em conjunto menos 102 m2 do que o titulado, valor que se

pode considerar estatisticamente desprezável por ser inferior a 1% da área total registada e

enquadrado no limite previsto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na

redação vigente.

Sobre a delimitação cadastral dos artigos 11 e 12 não há nada de relevante a assinalar, já

que a maior parte das parcelas se encontram delimitadas por muros e vedações, coincidindo

com os elementos gráficos disponíveis e apresentando um diferencial de menos 259 m2 no

cômputo geral dos dois prédios.

No que respeita ao artigo 13, foi considerado um acerto das extremas a norte de modo a

englobar a totalidade dos lotes 90 e 91, apresentando desse modo um diferencial de menos

151m2.

No que respeita ao artigo 8, foi também considerado um acerto de extremas a nascente,

pelas seguintes razões:

 as cartas cadastrais disponíveis não são rigorosas por variadas razões

 o anterior estudo da AMUPA para a Célula E, que englobava o artigo 8 e o adjacente,

baseou-se  num  levantamento  aparentemente  pouco  rigoroso  e  não  respeitou

inteiramente os limites dos prédios

 não se conhece a planta do loteador

O estudo da AMUPA foi parcialmente implementado no terreno com a execução dos muros

de quatro dos lotes (E-165, E-166, E-169 e E-170), sendo assumida neste estudo a sua

manutenção.

O presente estudo possibilitará que, em sede do estudo de reconversão da UGT17, seja

possível concretizar fisicamente, em termos de áreas, as expetativas criadas no estudo da
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AMUPA para os lotes E-164 a E-170. Ressalva-se contudo não ser possível respeitar

inteiramente as profundidades do estudo, compensando-as nesse caso com frentes de maior

dimensão.

Com esta proposta de acerto de extremas a área existente no terreno passará a ter mais

308m2 relativamente ao titulado (+3%).

Relativamente à proposta para os lotes da UGT16 afetados pelo acerto de extremas dos

artigos 8 e 13 será feita menção no capítulo 6 desta memória.

TITULARIDADE

Tendo sido disponibilizada a planta do loteamento ilegal que abrange os artigos 11, 12 e 13,

a numeração dos lotes a seguir mencionada refere-se à numeração inicial do loteador.

Relativamente ao artigo 8, desconhece-se a planta inicial. Neste, a numeração baseia-se na

informação prestada pela C.M. de Loures, pela AMUPA, pelos proprietários e pela

numeração existente no terreno.

Considerando a análise produzida na Informação Nº 21/EMAUGI/JC/2017 folhas 110 a 115

do Processo Nº 64.257/LA/L/OR e a análise das certidões em vigor à data de fevereiro e

março de 2018 é possível resumir a situação atual da titularidade e cadastro do seguinte

modo:

 Artigo 8 18 titulares

1 titular sem lote (lote 23 ou 30)

20 parcelas autónomas

3 parcelas integradas no Domínio Público

 Artigo 11 22 titulares

23 parcelas autónomas

1 titular (lote 71) Artigo 3348

1 parcela autónoma
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 Artigo 12 15 titulares (inclui 2 com CPVC, lotes 85 e 86, este sem área

conhecida)

7 titulares sem lote (lotes 84 a 89 e 91)

24 parcelas autónomas

9 parcelas integradas no Domínio Público

 Artigo 13 36 titulares

42 parcelas autónomas

5 parcelas integradas no Domínio Público

 Totais 100 titulares (incluindo 4 com CPCV)

8 titulares sem lote

110 parcelas autónomas

São ainda de referir as seguintes situações:

Artigo 8

 A relocalização das parcelas 1 e 6 (AMUPA E175) nas parcelas 28 (AMUPA E184) e

26 (AMUPA E186) respetivamente anteriormente cedidas para o domínio público.

Artigo 11

 A autonomia de uma parcela urbana com escritura de usocapião  inscrita na matriz

predial sob o nº 3348 referente ao antigo lote 71.

 Uma parcela com contrato promessa de compra referente ao antigo lote 75.
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Artigo 12

 duas parcelas com contrato promessa de compra referente ao antigo lote 85 e 86

sem referência à área da mesma.

Artigo 13

 A relocalização da parcela 22 (AMUPA E175), anteriormente cedida para o domínio

público, entre as parcelas 29 e 30, considerando que as parcelas 25, 26 e 27 passaram

a constituir só dois lotes.

5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

DOMÍNIO PRIVADO

Trata-se de uma área predominantemente habitacional, onde coexistem pequenas unidades

destinadas ao comércio tradicional.

Predomina a existência de moradias do tipo isolada com afastamentos variáveis aos limites

dos lotes, sendo raro a agrupamento em banda.

Duas construções ocupam a totalidade do lote e três destinadas à atividade económica estão

implantadas no fundo do lote.

Predomina a cércea de 2 pisos+sótão, sendo de referir duas únicas construções com três

pisos.

No que respeita ao número de frações predomina a ocupação unifamiliar sendo de referir a

existência de alguns lotes com 2 fogos, de dois lotes com 4 fogos e de um único com 6 fogos.
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DOMÍNIO PÚBLICO

A área abrangida pela UGT Nº 16 apresenta uma topografia acentuada com pendente

exposta a sul, delimitada por uma linha de festo coincidente com o limite poente da

intervenção (avenida 25 de Abril) e identificada como “caminho das costeiras”.

Os 10 arruamentos objeto da reconversão têm uma estrutura em “árvore”, tendo como via

estruturante a Avenida 25 de Abril, a qual ramifica para a Rua das Flores e para Rua Chãos

de Santo Amaro.

Desta última divergem a Rua de S. Domingos e em sequência a Rua São Francisco, Rua

Nova Lisboa, Rua Dr. Sousa Martins, Rua Alves Redol e Rua Fernão Lopes.

A considerar ainda a Rua de São Lázaro que atravessa fugazmente o topo norte da área de

intervenção.

Excetuando a Avenida 25 de Abril, que devido ao seu uso mais intenso é alvo de maior

manutenção, os restantes arruamentos apresentam os seguintes níveis de conservação:

 Rede viária

A rede viária apresenta-se bastante degradada, a necessitar de reparação urgente em

áreas onde falta o tapete betuminoso e em áreas em que a camada resistente é

deficiente.

 Passeios

Existem passeios sem revestimento em calçada miúda, nomeadamente em frente aos

lotes onde não existe construção. Os restantes passeios apresentam deficiências ao

nível dos revestimentos e dos lancis.
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 Estacionamento

A pouca oferta de estacionamento público, derivada da não previsão inicial dessa área

específica, e o consequente uso da faixa de rodagem para esse efeito, inviabiliza quase

sempre a circulação nos dois sentidos.

 Mobilidade condicionada

A topografia pouco favorável, a reduzida dimensão dos passeios e a existência de

armários e apoios verticais para infraestruturas elétricas e telecomunicações prejudicam

negativamente o capítulo das acessibilidades.

 Parcelas de uso público

De acordo com os estudos anteriores, existem duas áreas livres potencialmente

destinadas a equipamento, sendo uma delas para agregar a uma parcela já reservada

para o mesmo efeito na UGT 14 e outra de maior dimensão em posição central da UGT

16. Acrescem dois espaços destinados a espaços verdes.

 Infraestruturas

A iluminação pública corresponde aos padrões vigentes à data da sua execução.

As redes elétricas e de telecomunicações aéreas são inestéticas e dificultam a

circulação nos passeios.

As redes de águas e esgotos estão executadas e em funcionamento, não havendo à

primeira vista deficiências a assinalar.
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Avenida 25 de Abril

Rua das Flores

Rua Chãos de Santo Amaro
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Rua de S. Domingos

Rua S. Francisco

Rua Nova Lisboa

Rua Prof. Orlando Ribeiro 6- Escritório R, 1600-796 Lisboa
217 568 229
GERALJVF@GMAIL.COM
WWW.JVFARQUITECTOS.COM
JVFARQUITECTOS.BLOGSPOT.COM 14[24

mailto:GERALJVF@GMAIL.COM
WWW.JVFARQUITECTOS.COM


Rua Dr. Sousa Martins

Rua Alves Redol

Rua Fernão Lopes
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

No sentido de se concretizar um estudo com a maior coerência possível, foram estabelecidos

os seguintes princípios base:

 respeitar o número máximo de fogos (2 fogos), possibilitando a existência de um

número superior se houver a junção de um lote, mesmo que não contíguo ou mesmo

noutra UGT;

 manter as construções existentes que excedam os índices e não respeitem os

afastamentos, se estiverem habitadas e desde que configurem um único fogo;

 demolir as construções que se encontrem desabitadas, inacabadas e que não

cumpram os índices e afastamentos;

 demolir integralmente as construções que ocupem a totalidade dos lotes, exceto se for

construtivamente viável a demolição parcial de modo a permitir a existência de

logradouro ou, em alternativa, permitir a aquisição do lote contíguo;

 manter o perfil dos passeios, excetuando as correções assinaladas em ónus e na

planta de síntese, tendo como mínimo admissível 1m de largura, sendo que nos casos

de muros existentes a manter será feita a concordância entre eles;

São de assinalar também as diferentes opções no que se refere à implantação das

construções e aos polígonos de implantação:

 a implantação das construções foi adaptada à frente dos lotes consoante a sua

metragem, determinando desse modo a sua tipologia isolada, geminada ou em banda;

 o afastamento tardoz mínimo ao limite da AUGI é de 6 metros, exceto nos lotes

assinalados na planta de síntese onde o afastamento mínimo lateral e tardoz foi

estabelecido com 3 e 5 metros, respetivamente, considerando nestes casos que, em

última análise, os prédios confinantes pertencem também à mesma AUGI;
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 o afastamento à frente em lotes de profundidade reduzida, como no caso da Rua

Fernão Lopes, Alves Redol e Nova Lisboa é de 1,5 e 2 metros de modo a permitir a

implantação das construções.

No que se refere às situações existentes no terreno:

 No extremo norte do artigo 13 não foram considerados os 4 lotes contemplados no

estudo da AMUPA, propondo-se, como anteriormente mencionado, um acerto de

extremas com o prédio das Albergueiras, anulando dois lotes, sendo o espaço sobrante

destinado a parque de estacionamento.

 Verifica-se a existência de 5 lotes em que a área existente é superior em mais de 15%

à titulada, lotes 39, 78, 86, 87, 91 e 94 (numeração atual):

 O lote 39 (+15,8%) localiza-se na extrema do artigo 11, junto a dois lotes

construídos, inviabilizando a redução da sua área. Para mais, a área atual do lote

40 é praticamente igual à titulada;

 O lote 78 (+15,8), antiga parcela 24, refere-se a uma compensação por

cedência gratuita da antiga parcela 23 para espaço verde.

 Os lotes 86 (+33,6%), 87 (+27,6%), 91 (+23,2%) e 94 (+30,5%) estão

localizados em área alterada pela nova configuração dos arruamentos e onde foi

anulada uma área sobrante entre parcelas (não identificada na planta do

loteador). Essa área, embora tenha sido indevidamente ocupada, há a referir que

se tratava de uma área não titulada e sem possibilidade de configurar um novo

lote.

São lotes para os quais não é possível concretizar uma redução de área, quer

porque os lotes contíguos estão estabilizados e murados.

A possibilidade de recuar o muro da frente seria uma solução possível, contudo

originaria uma descontinuidade urbana avulsa, sem coerência e com a qual não

se concorda.
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 É proposta a junção dos lotes 4 e 5 (novo lote 65), 50 e 51 (novo lote 63) de modo a

possibilitar a existência de 4 fogos nos dois casos e a não ultrapassar em 15% a área

conjunta dos lotes 50 e 51.

 Relativamente ao lote 51, respeitou-se a ligação pedonal que lhe é confinante a sul,

permitindo continuidade do percurso urbano entre  a Avenida 25 de Abril e a Rua D.

João I.

TITULARIDADE

Relativamente à titularidade, e muito concretamente aos 8 titulares sem lote (7 titulares no

artigo 12, em área atualmente destinada a Equipamento, e 1 no artigo 8, em área destinada a

Espaço Verde), foram e irão ser implementadas as seguintes soluções:

 Relocalização do antigo Lote 84 do artº12 no novo lote 17;

 Aquisição pelo proprietário do lote 73 (novo) da proporção de 25/1000 avos indivisos

ao  titular  Luís  Manuel  Mendes  de  Moura  (sem  lote  atribuído), como

compensação por excesso de ocupação do seu lote;

 Declaração de nulidade do contrato Promessa de Compra e Venda (a fornecer pela

PIOL) e respetiva anulação do antigo Lote 85 do artº12;

 Declaração de nulidade do contrato Promessa de Compra e Venda (a fornecer pela

PIOL) e respetiva anulação do antigo Lote 86 do artº12;

 Relocalização do antigo Lote 88 do artº12 no novo lote 83, adquirido para esse efeito

pelo proprietário do lote 103 (novo) e como compensação pela ocupação do seu lote

com  2  fogos  e  uma  atividade  económica  (a  confirmar  com  documentação

válida);

 Relocalização do antigo Lote 89 do artº12 para o novo lote 18 (a confirmar com

documentação válida);

 Relocalização do antigo Lote 91 do artº12 para o novo lote 104 (a confirmar com

documentação válida);
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 Declaração de nulidade do contrato Promessa de Compra e Venda (a fornecer pela

PIOL) referente ao antigo Lote 75 do artº11, mantendo o lote (novo 36) e a PIOL como

titular (sob reserva e a avaliar à luz da Lei 91/95).

Considerando o acima exposto e o exaurimento das possibilidades físicas da área de

intervenção, resta um único titular sem lote (lote  87), sendo de propor a sua relocalização

noutra UGT ou a adequada compensação financeira.

Relativamente aos restantes lotes ainda não estabilizados no terreno consideraram-se as

notas produzidas na já citada Informação Nº 21/EMAUGI/JC/2017 folhas 110 a 115,

nomeadamente as que se referem aos lotes situados na Rua das Flores.

INFRAESTRUTURAS

Relativamente ao descrito anteriormente no que respeita à situação atual das infraestruturas,

há a acrescentar que a análise destes aspetos será aprofundada em fase posterior tal como

previsto no caderno de encargos, após a estabilização deste estudo.

Há, contudo, com base no estudo prévio agora apresentado, que considerar de um modo

generalizado as seguintes obras de urbanização:

 pavimentação e reparação de passeios

 pavimentação e reparação da rede viária

 implantação de novos lugares de estacionamento público

 análise e correção das infraestruturas aéreas de eletricidade e telecomunicações

 análise e correção dos níveis de luminância existentes

O PT existente no cruzamento da Avenida 25 de Abril com a Rua Chãos de Santo Amaro não

contribui para uma boa circulação viária e pedonal, em termos de segurança e a mobilidade,

prejudicando gravemente a visibilidade e a fluidez do tráfego.
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Coloca-se à consideração dos serviços camarários e da entidade abastecedora a possível

deslocalização dessa construção para um local mais adequado.

7. PARAMETRIZAÇÃO DA PROPOSTA

METODOLOGIA PARA A MEDIÇÃO DAS ÁREAS

Definições constantes do PDM de Loures:

Ac, área total de construção

Sp, superfície de pavimento

Ac est, área de estacionamento

Ac ext, áreas exteriores cobertas de utilização coletiva

At, áreas técnicas

Av, varandas cobertas

Método de cálculo constante do PDM de Loures:

Ac = Sp + Ac est + Ac ext + At + Av

Sp = Habitação + Usos compatíveis + Arrecadações + Áreas exteriores cobertas de

utilização n/ coletiva
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Na ausência do levantamento arquitetónico pormenorizado das construções existentes,  o

método de cálculo das áreas de construção existentes e propostas foi o seguinte:

Construções Existentes

- A área de sótão foi considerada como habitação ou arrecadação, no caso de

existência de janelas ou acessos verticais exteriores, correspondendo a 50% da área de

implantação.
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QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO
Área total dos Prédios objecto de Loteamento 52.644,60 m2
     - Área Total a retificar dos Prédios a lotear (0,69%) 364,60 m2
Área total final dos Prédios a lotear 52.280,00 m2
Área de Intervenção do Loteamento 52.280,00 m2

Área do Prédio (Solo Urbanizado) - Nivel I 52.280,00 m2
52.280,00 m2

34.571,00 m2
     Superfície Total de Pavimento (Sp) 27.564,00 m2
     - Uso Habitacional 24.708,00 m2
     - Usos Compatíveis 1.197,00 m2
     - Uso Arrecadação (Edifício Principal e Anexos) 1.025,00 m2

634,00 m2
     Estacionamento (Ac est) 5.273,00 m2

1.734,00 m2
Índice de Edificabilidade (Ie=∑Sp/As) 0,53
Índice de Edificabilidade não Habitacional (InH=nH/Sp) 0,04

Área Total de Implantação (inclui anexo e telheiro) 16.010,00 m2
Volume Total de Construção 77.715,00 m3

Área Total de Lotes 33.879,00 m2
Área Total para Integração em Domínio Municipal: 18.401,00 m2
Para equipamentos e espaços verdes de utilização colectiva 6.509,00 m2
      - Parcela A 329,00
      - Parcela B 5.886,00
      - Parcela C 153,00
      - Parcela D 141,00
Para arruamentos (viários, pedonais e estacionamentos) 11.892,00 m2

Número Total de Lotes 104 Lotes
Número Total de Fogos 134 Fogos
Área de Cedência/Fogo 48,6 m2
Densidade Habitacional (fogos / área do prédio) 25,6 Fogos/ha
Número máximo de Pisos 3 Pisos
Número Total de Lugares de Estacionamento: 253
     - Privado 223 Lugares
     - Público 30 Lugares

- Espaços Residenciais, Habitacionais a Reestruturar e Legalizar – Tipo C / Área de Solo (As)

Área Total de Construção ( Ac = Sp + Ac est + Ac ext + At + Varandas Cobertas)

- Outras Áreas (Alpendres, Telheiros e Terraços cobertos)

Outras Áreas (Técnicas - At, Varandas Cobertas)
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- A área de arrecadações inclui sótãos, telheiros e caves ou anexos sem acesso para

veículos.

– A área de estacionamento inclui anexos e caves com acesso para veículos.

– A área de implantação e da construção principal em todas as edificações existentes e

a manter foram contempladas com uma majoração de 7% de forma a absorver ligeiras

divergências que possam existir no levantamento topográfico.

Construções Novas

– A área de anexos e caves, quando propostos, destinam-se a estacionamento.

FUNDAMENTAÇÃO DOS ÍNDICES

Índice mínimo de uso não habitacional

A UGT16 é servida pela Avenida 25 de Abril que se caracteriza por ser uma via de

atravessamento e com tráfego intenso, podendo ser considerada como uma via distribuidora.

Por essa razão, aí se localiza a maior parte da atividade económica desta UGT.

Contudo, o restante território da UGT16 constitui-se como marginal a esse atravessamento,

não se lhe conferindo atualmente qualquer centralidade urbana nem potencializando a

implementação de um polo de atividades económicas. A circulação no bairro destina-se

unicamente ao acesso aos lotes que o constituem.

As infraestruturas viárias existentes, pela sua dimensão e características, não suportam a

existência de atividades comerciais em grande quantidade, pois significam uma sobrecarga e

um desgaste significativo das mesmas.

Por outro lado, a estrutura dos lotes implementada não permite uma continuidade urbana

coerente da atividade comercial, característica fundamental para uma economia sustentável.

Com base nestas considerações, julga-se de dispensar a existência de 10% da área de

superfície de pavimento para usos não habitacionais.
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Equipamento e Espaços Verdes

Área Total pelo RMAUGI,  Artigo 42º (134 fogos x 50m2) 6.700,0m2

Área Total proposta 6.509,0m2

O loteamento apresenta um défice de área para Equipamento e Espaços Verdes de 191,0m2.

É de considerar que o presente estudo propõe a anulação de uma parcela com a área de

454,0m2 (antiga parcela C destinada a Espaço Verde) e a ocupação do espaço com um

parque de estacionamento público.

Estacionamento

Nos termos do Artigo 41º do RMAUGI, ponto 2. “Pode ser aceite outra solução, em áreas

consolidadas ou com condicionamentos excecionais, desde que devidamente fundamentada

e regulada no âmbito do projeto de reconversão.”

Nesse sentido, foram considerados os seguintes aspetos:

 a dimensão de lotes para habitação e a implantação das construções existentes que

não permitem a inclusão do espaço necessário para o número de veículos estipulado

no citado artigo;

 a dimensão dos lotes com atividades comerciais e a implantação das construções

existentes que não permitem a inclusão do espaço necessário para o número de

lugares estipulado no Anexo IV do PDM;

 o perfil transversal dos arruamentos e a ausência de área disponível no interior dos

quarteirões que não permitem a criação de um maior número de lugares públicos.

Como tal o número de lugares propostos é o seguinte:

Lugares no exterior   30

Lugares no interior dos lotes 223

Total de lugares propostos 253
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8. ÍNDICE DAS PEÇAS ESCRITAS

Condições Técnico Regulamentares

Quadro de Caracterização do Loteamento

Quadro de Urbanimétrico Comparativo

Quadro de Urbanimétrico Proposto

Quadro de Condicionalismos à Legalização

Quadro de Ónus

Quadro de Cadastro e Proprietários

Quadro de Confrontações

Fichas de Caraterização dos Lotes

Certidões Prediais dos Artigos 8, 11, 12 , 13 e 3348

9. ÍNDICE DAS PEÇAS ESCRITAS

Levantamento Topográfico 1/500

1. Planta de Síntese 1/500

2. Planta da Realidade Atual da AUGI 1/500

3. Planta de Cedências 1/500

4. Perfis dos Arruamentos longitudinais e transversais tipo 1/500;1/100

5. Plano de Acessibilidade, Planta e Pormenores 1/500;1/50

João Paulo Ferreira, Arquiteto

Lisboa, 07 de Outubro de 2020
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