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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

A produção deste tipo de espaços urbanos - Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) – foram 

originados através do parcelamento de terrenos rústicos nos finais da década de sessenta e com 

maior expressão nos anos setenta, e surgem num contexto socioeconómico específico, como é 

consabido.  

 

A ocupação territorial baseou-se, fundamentalmente, no critério de rentabilização máxima dos 

prédios, em áreas desprovidas de infraestruturas de suporte e por vezes em desrespeito pelas 

condições naturais e morfológicas, associado à inobservância das regras urbanísticas e exigências 

ambientais.  

 

Considerando a diversidade de situações específicas e respetivas condicionantes, este tipo de 

transformação urbana condicionou a infraestruturação e a implementação de equipamentos e 

espaços verdes de utilização coletiva. 

 

Após a construção dos edifícios, surgiu a pressão de infraestruturar os bairros, em ordem à saúde 

pública e salubridade da população residente. Pelo facto, surgiram inúmeras associações com o 

objetivo de representar o conjunto dos proprietários junto das entidades públicas, designadamente 

os Municípios, reivindicando desta forma o lugar e criando uma identidade própria, através do 

envolvimento e dinamização da população.  

 

1. Enquadramento processual: 

A Câmara Municipal de Loures optou por trabalhar diretamente com todos os interessados, 

considerando as dificuldades inerentes à reconversão urbanística do Bairro Portela da Azóia, 

iniciada em 1981, através de um Plano de Reordenamento - processo n.º 35512/OM.  

 

Em 1992 foi iniciado o processo n.º 13790/L, em nome da Associação de Melhoramentos e 

Urbanismo Portela da Azóia (AMUPA), operação de loteamento na modalidade de iniciativa dos 

particulares, o qual não culminou na emissão do alvará de licença de loteamento.  

 

As obras de urbanização não foram concluídas, nem foram cativados todos os espaços verdes e de 

equipamento de utilização pública necessários, apesar do esforço coletivo da população. 

Assim, foi determinado a execução de um Plano de Pormenor, conforme deliberação da Câmara 

Municipal, na 17ª reunião ordinária de 29/08/2001.  
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Atualmente mantém-se a modalidade de reconversão, embora através de operações de loteamento 

sem o apoio da administração conjunta, no contexto da Lei 91/95 de 2 de setembro, na atual 

redação, conforme deliberação efetuada na 7ª reunião de Câmara ordinária de 30/03/2005, 

revogando as anteriores deliberações no que respeita à concretização deste processo através de 

um plano de pormenor.  
O bairro, com a área de intervenção de 105 ha e cerca de 4200 habitantes, com previsão global de 

1.968 lotes e 2.544 fogos, está subdividido em 16 Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 

designadas por Unidades de Gestão Territorial (UGT), numeradas de 1 a 12 e de 14 a 17, conforme 

a última deliberação aprovada na 22ª reunião da Câmara Municipal de 26/09/2018 (proposta n.º 

420/2018), resultado do melhor conhecimento da realidade local e constrangimentos de ordem 

registral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, o Município é a entidade competente pela realização de todos os atos relativos à 

emissão do título de reconversão, no caso vertente através de uma operação de loteamento, 

conforme os compromissos assumidos nas referidas deliberações, cuja tramitação está 

genericamente exposta no art.º 55.º do Regulamento Municipal das AUGI, publicado na 2.ª série 

do Diário da República em 07.11.2011.  

 

Este estudo respeitará, ainda, as infraestruturas existentes e os compromissos assumidos 

anteriormente no projeto de loteamento da AMUPA, na medida do possível, salientando-se a 

localização e forma de contabilização das áreas de cedência. 
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Em cada operação de loteamento, o Município é responsável pela conclusão e requalificação das 

obras de urbanização existentes, e cativação das áreas de cedência obrigatórias, embora estejam 

subjacentes o dever e a obrigação legal dos interessados, em comparticipar equitativamente no 

custo da reconversão urbanística, o qual é composto pelo valor correspondente aos estudos e 

projetos, e o montante necessário para concluir as infraestruturas, sem prejuízo das taxas 

associadas à operação. 

 

A quota de comparticipação de cada lote é determinada, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do art.º 26.º da 

Lei 91/95, e art.º 58.º do RMAUGI (adaptado em ordem ao novo PDM), em que cada lote 

comparticipa na totalidade dos custos fixados, na proporção da Superfície Total de Pavimento que 

lhe é atribuído em relação à Superfície Total de Pavimento de uso privado prevista no projeto de 

loteamento.  

 

A aprovação da operação de loteamento depende da prévia demonstração da viabilidade financeira 

da operação e garantia da receita necessária para a realização das obras de urbanização, a qual é 

justificada através da celebração de contrato de adesão individuais ao processo de reconversão 

urbanístico, entre o Município de Loures e os interessados, em momento antecedente à emissão do 

título de reconversão de, pelo menos 2/3, e cumulativamente, que esteja liquidada uma verba 

correspondente a 2/3 do montante necessário para a execução das obras de urbanização, que se 

convencionou como básicas, conforme alínea j) do n.º 2 do art.º 55.  do RMAUGI.  

 

A eficácia do alvará de loteamento depende do seu registo na Conservatória do Registo Predial 

(CRP), divisão da compropriedade (ávos indivisos) e conformação dos eventuais títulos 

autonomizados ou abertura de novas descrições prediais individuais, cuja competência não é 

Municipal no atual regime jurídico. Pese embora o exposto, teremos nessa fase um conjunto de 

ações junto dos interessados, em vista à sua mobilização e constituição da respetiva Administração 

Conjunta, com a única função de promover as ações necessárias para concretizar estes objetivos, e 

assim concluir definitivamente o processo e possibilitar a legalização/construção das edificações, tal 

como verificado nas UGT 14 e 15. 

 

O sucesso destes processos baseia-se, fundamentalmente, no envolvimento e dinamização dos 

interessados, nas diversas fases de trabalho e respetivas soluções, estabelecendo-se períodos de 

participação pública individual na elaboração e discussão da solução urbanística, tendo como 

referência urbana o existente e base de estudo, o projeto de loteamento antecedente. 

 

Com a entrada em vigor do novo Plano Diretor Municipal de Loures, publicado na 2.ª série do 

Diário da República em 18.06.2015, e posterior delimitação da Reserva Ecológica Nacional (portaria 
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n.º 49/20016 de 22/03), foram enquadradas as servidões e outras condicionantes administrativas 

no bairro, destacando-se os traçados de linhas de águas e áreas inseridas em Reserva Ecológica 

Nacional, possibilitando o inicio de novas operações de loteamento, designadamente a UGT 08.  

 

2. Ponto de situação global do bairro: 

Conforme referido anteriormente, o bairro é composto por 16 UGT, e até ao momento foram 

emitidos quatro alvarás de loteamento - UGT 14 (n.º 02/2013); UGT 15 (n.º 01/2017); UGT 7 (n.º 

01/2021) e UGT 4 (n.º 2/2021), estando ainda aprovado a emissão do alvará de loteamento da 

UGT 1). Estão em curso 8 operações de loteamento, referentes às UGT 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 e 16, 

encontrando-se em diferentes fases processuais e correspondendo a cerca de 70% da área de 

intervenção global.  

 

Para as restantes UGT (9, 12 e 17) foram realizados os levantamentos topográficos, e está em 

curso a caraterização da titularidade da propriedade e realização das fichas individuais dos lotes, 

resultante da fase de recenseamento dos interessados junto do Município e outros contributos, 

designadamente as informações prestadas pela AMUPA sobre esta temática, incluindo as aquisições 

e permutas de parcelas, no âmbito da garantia de algumas das áreas de cedências no bairro.  

 

 

3. Áreas de cedência obrigatórias e restruturação do espaço público:  

Os diversos loteadores ilegais identificados (parcelamento físico de 62 artigos rústicos), apenas 

pretenderam integrar em domínio público os exíguos arruamentos projetados, na maioria dos casos 

em cada artigo rústico e sem prever interligação com os restantes, sem prejuízo dos espaços da 

Igreja e da escola (UGT 03), e do polidesportivo (UGT 05).  

Também se reconhece o contributo fundamental dos interessados na beneficiação dos 

arruamentos, através do recuo dos limites das parcelas e outros ajustes na geometria destas.  

 

A inclusão de áreas em espaço público, destinadas a espaços verdes e de equipamento, bem como 

a restruturação da rede viária interna do bairro, deriva, em regra, das diversas aquisições 

desenvolvidas em tempo entre a AMUPA e outros proprietários ou possuidores, as quais foram 

normalmente sustentadas em documentação particular, que o Município tem vindo a regularizar em 

registo predial, independentemente do desenvolvimento dos projetos de loteamento das UGT.  

 

Todavia, reconhece-se a necessidade de aquisição de áreas de cedência no interior do bairro, 

considerando que as áreas reservadas para esse efeito não foram adquiridas na sua totalidade. 
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Neste sentido, a Câmara Municipal já adquiriu algumas parcelas englobadas em áreas de cedência, 

quando comprovada a ausência de acordos com a AMUPA e a inexistência de alternativa urbana, 

salientando-se a aquisição até ao momento de 7.690,00m2, num total de 240.550,00€ e demais 

despesas administrativas, incluindo com o processo de regularização registral das parcelas 

adquiridas/permutadas pela Associação.  

 

A contabilização e enquadramento das áreas de cedência obrigatórias são efetuados de forma 

global nas atuais 16 AUGI que compõem o bairro, tomando como referência 50,00m2/fogo ou 

atividade económica exclusiva no lote, nos termos da alínea a) n.º 1 e 2 do art.º n.º 42.º do 

RMAUGI. Pelo facto, a previsão global é de 127.200m2 (2.544 fogos x 50m2) e temos concretizadas 

nesta fase do processo 65 454,00m2.  

 

O défice global é apurado de forma proporcional nas várias AUGI, independentemente do que se 

apurar em cada projeto de loteamento, e será compensado pelos diversos interessados na fase de 

legalização/licenciamento das construções, de acordo com a tabela de taxas e licenças em vigor. 
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4. Caraterização da área objeto de loteamento/intervenção: 

A área total dos prédios objeto de loteamento é de 35.000,00m2, cujo prédio “mãe” está descrito 

sob o Art.º n.º 18 da secção “1B” da freguesia de Santa Iria de Azóia, na 2.ª Conservatória do 

Registo Predial de Loures, sob o número 18130, livro B-51 - ficha n.º 486/19880210 da mesma 

freguesia, e os prédios dele desanexados, devidamente identificados em quadro de cadastro.  

 

A área de intervenção é de 35.112,70m² atendendo ao acerto na extremidade poente com UGT6 e 

ajuste pelo cadastro rústico geométrico (1951), cuja diferença de áreas se justifica nos termos do 

n.º 1 do art.º 30 da Lei 91/95, uma vez que a diferença não é superior a 15%, para mais ou para 

menos relativamente à área constante na descrição predial, considerando-se imputada a diferença 

às áreas a integrar no domínio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As plantas particulares do loteamento inicial conhecidas são muito incipientes, e desconhecemos se 

foram concebidas pelo loteador inicial e a sua fonte, mas do total dos lotes programados no projeto 

de loteamento da AMUPA poucas parcelas estão por recensear. 

O prédio, originalmente titulado por José António de Azevedo, foi objeto de destaque de 12 

parcelas, entre 1969 e 1973, num total de 20.890,20m2, remanescendo a área de 14.109,80m2, 

em Registo Predial. Salienta-se, ainda, que algumas destas parcelas, também foram objeto de 

parcelamento, físico e jurídico, isto é, sucedendo vários loteadores ilegais e em diferentes 

momentos, contribuindo para a constituição desta AUGI.  

Contudo, identificam-se algumas escrituras que não foram objeto de registo, como por 

exemplo os antigos lotes n.º 29, 30 e 31 (adquiridos pela AMUPA em 1986, localizados 

na parcela B-65 – área adjacente à rua Barbosa du Bocage), bem como outras parcelas 

vendidas a particulares através de escrituras não registadas.  
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Nome Área Titulada Área em Posse

01
Manuel Jesus 
Martins

5 000.00 m² 4 895.50 m²

02
Manuel Alves                              
e Lúcio 
Oliveira

5 400.00 m² 5 524.00 m²

03
Manuel 
Lourenço

2 250.00 m² 2 270.00 m²

04 Elias António 375.00 m² 355.00 m²

05 Artur Maia 375.00 m² 350.00 m²

06
Manuel 
Estevinha

606.00 m² 685.90 m²

07
Artur Silva 
Moita

2 905.00 m² 2 695.00 m²

08
Artur Silva 
Moita

1 925.70 m² 1 988.50 m²

09
Artur Silva 
Moita

1 320.00 m² 1 405.00 m²

10 Amilcar Rosa 289.00 m² 263.00 m²

11
Joaquim 
Lopes

230.00 m² 189.00 m²

12
Modesto 
Cardia

214.50 m² 223.00 m²

Subtotal 20 890.20 m² 20 843.90 m²

14 109.80 m²Remanescente

Nome Área Titulada Área em Posse

13 Lucinda Rosa 210.00 m² 199.00 m²

14
Aires 
Destapado

380.00 m² 354.00 m²

15 José Mateia 180/35000 218.00 m²

16 José Lopes 304.24 m² 306.00 m²

17
José 
Fernandes

210/35000 e 
252.00 m²

401.00 m²

18
António 
Galante

210.00 m² 195.00 m²

19 Luis Silva 144.00 m² 144.00 m²

20

21

22
Jerónimo 
Clara ? Baião 
Brandoa

180.00 m²
162.00 m² ou 

269.00 m²

23
José 
Henriques

520/35000 533.00 m²

24 José Caetano 260/35000 239.00 m²

Subtotal 3 404.24 m² 3 556.00 m²

Adelino e 
Joaquim 
Germano

764.00 m² 698.00 m²

Em 1974 e 1975 o loteador inicial (José António de Azevedo) continuou a transacionar 

parcelas, quotas de ávos indivisos, embora algumas destas escrituras de constituição da 

compropriedade não foram sujeitas a registo predial.  

 

Assim, e sem considerar diversas alienações, para além das 12 parcelas referidas, o remanescente 

mencionado de 14.109,80m2, foi transmitido pelos herdeiros do loteador inicial, a Carlos Pinto 

Gouveia e José Esteves Norberto (A.P. n.º 55 de 27.07.1995), sucedendo e assumindo o papel 

do loteador ilegal, conforme art.º 45.º da Lei 91/95 de 2 de setembro, na atual redação.  

Porém, reivindicam um conjunto de áreas significativas no prédio, entre as quais 

algumas parcelas destinadas a lotes particulares e domínio público, como se verifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   - Área reivindicada pelos titulares: 14.109,80m2 

 

 Prédio com área não atualizada em registo, do qual foi desanexado o prédio 

com a ficha 5603/20110627, com a área de 210,00m2, a que corresponde 

o atual lote n.º 69. 

 Área das parcelas alienadas e incluídas no remanescente (13 a 24): 

3.404,24m2. 

 Área dos arruamentos, incluído no remanescente e fora das parcelas 

iniciais, n.ºs 1 a 12: 6.536,76 m2.  

        Total: 9.941,00m2   
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Neste contexto e baseados nos elementos obtidos até ao momento, estão programados 

quatro lotes (n.ºs 70, 71, 72 e 73) a favor dos titulares do remanescente, com a área 

total de 1.919,80m2. Esta solução urbana de compromisso será concertada na fase de 

discussão participação pública, ponderados todos os interesses em presença e o 

equilíbrio do loteamento.  

 

Outras questões a enquadrar/regularizar na fase de consulta/participação pública: 

Lote n.º 48: Apenas é conhecido o c.p.c.v. de Adelino Rodrigues Latas Pereira para Luís 

Duque (200,00m2) e deste para o atual possuidor Adriano Augusto (173,20m2). Contudo a 

escritura com Manuel Alves identifica a venda de 200/5400 a favor de Adelino Rodrigues Latas 

Pereira, não constante em registo, porquanto ficou provisório por dúvidas e não foi convertida 

em definitivo; 

Lote n.º 49: Lucinda Rosa celebrou escritura com José António de Azevedo em 1974 

(210/35000), mas desconhecemos o registo predial, a qual por sua vez transmite com 

documentação particular a José Tiago Pereira Coutinho Rocha; 

Lote n.º 59: Possuidora Amélia da Conceição Grabulho (C.P.C.V. e Procuração de Modesto 

Pereira Cardia, o qual está identificado em registo predial); 

Lote n.º 60: Apenas se identifica no local umas construções inacabadas, sem recenseamento; 
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Lote n.º 61: José Mateia celebrou escritura com José António de Azevedo em 1975 

(180/35000), mas desconhecemos o registo predial. Os herdeiros devem regularizar a 

situação;  

Lote n.º 68: António Mesquita da Costa, celebrou escritura com José António de Azevedo em 

1974 (210/35000), mas desconhecemos o registo predial. Porém, este vendeu a António 

Soares Dias, através de c.p.c.v., e por sua vez transmite também por esta via a José 

Fernandes; 

Lote n.º 69: Apesar de António Penedo Galante ter celebrado escritura com José António de 

Azevedo em 1974, optou por justificar notarialmente a parcela (usucapião), considerando as 

dificuldades em registar a escritura. Posteriormente vendeu a José Tiago Bastos, mas em 

registo está provisório por dúvidas até abril de 2018.  

 

Prosseguir contatos com os identificados em escrituras com José António de 

Azevedo (1973/75), sem registo e recenseamento: (382,00m2) Adelino Martins 

Germano, (382,00m2) Joaquim Martins Germano, de fls. 351 a 355; (180,00m2) Jerónimo de 

Jesus Clara E/26302/2020 de fls. 356 a 359; (144/35000) Manuel Rosa dos Reis. Até ao 

momento apenas temos reação dos herdeiros de Jerónimo de Jesus Clara e falta identificar 

contatos de Manuel Rosa dos Reis; 

 

Clarificação e comprovação da titularidade dos lotes n.º 53 e 62; 

 

Aquisições/acordos firmados com AMUPA – domínio público: 

Antigos lotes n.º 29 e 30, adquiridos pela AMUPA em 1986 (processo n.º 83), em vista à sua 

inclusão na parcela B-65;  

Antigo lote n.º 31, adquirido pela AMUPA em 1986 (processo n.º 88) no sentido da sua 

integração na parcela B-65; 

Parte da antiga Quinta dos Anjos (2.500,00m2), designada por parcela B-39, por conta do 

pagamento das comparticipações à AMUPA, referentes aos 8 lotes programados (B-32 a B-35 e 

B-40 a 43 - processo n.º 1422). Assim, as herdeiras emitiram a respetiva declaração de 

cedência a favor do domínio público Municipal em 07.09.2017, correspondendo a 2.500,00m2 do 

prédio descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 1327, tendo a 

mesmo sido objeto de aceitação pelo Município, mediante a deliberação de 05.12.2017, sob a 

proposta n.º 578/2017.  

 

Nota: Considerando a complexidade deste tema, foi desenvolvido um capitulo autónomo - Estudo 

sobre os elementos prediais (E/92444/2019 a fls. 318 e 319) completado com a informação n.º 

39//EMAUGI/RMH/2019 de 20.12.2019 e respetivos anexos constantes de fls. 320 a 330.  
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Nos elementos de julho de 1994 (parte da célula “B” do projeto de loteamento da 

AMUPA), base da presente proposta de reconversão urbanística, estava previsto a 

constituição de 66 lotes, (92 fogos e uma unidade comercial), numerados de B-01 a B-15, B-17 

a B-38, B-40 a B-64 e B- 66 a B-69, e as parcelas de cedência B-39 (2.154,50m2), B-65 

(6.299,00m2) e uma pequena parte da B-119 (a anexar a parcela da UGT n.º 7 e 9), para 

além da estrutura viária. 

 

 

Extrato da planta de síntese – Estudo AMUPA elementos de julho de 1994 
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Quadro urbanimétrico – Estudo AMUPA elementos de julho de 1994 
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5. Princípios orientadores e antecedentes relevantes:  

 Respeito e enquadramento das deliberações tomadas pela Câmara Municipal de Loures, pelo 

cadastro rustico geométrico, titularidade e diversos tipos de interessados em presença;  

 

 Elementos de 1994 constantes no projeto de loteamento da AMUPA (processo n.º 13790/L); 

 

 Este projeto estará, ainda, subordinado às obras de urbanização realizadas em tempo, ao 

respeito pelo estudo global sobre as áreas de cedência (deliberação de 08/06/2005), plano de 

circulação (DOM-2013) e o levantamento de campo (GIPA-2009), que perspetivou a 

constituição de 68 lotes e 80 fogos, bem como algumas unidades de atividades económicas 

de apoio local; 

 

 Promover o aproveitamento do edificado existente, com a amplitude prevista na Lei n.º 91/95 e 

Regulamento Municipal para as AUGI, balizando o número máximo de 2 fogos por lote. Contudo 

estas premissas não podem prejudicar os direitos de edificabilidade nos lotes desocupados, os 

quais estão restringidos a moradias unifamiliares, eventualmente com atividades económicas 

quando se justifique, cujos parâmetros urbanísticos de referência são: 0,35/0,40 índice de 

implantação, 0,70/0,80 de índice de edificabilidade. Os parâmetros urbanísticos serão 

programados de forma coerente com as restantes UGT que compõem o bairro, bem como as 

respetivas condições técnico regulamentares e condicionantes à legalização; 

 

 Foi tomado em consideração as diversas pretensões particulares conhecidas, pedidos de 

construção de habitação própria, obras de beneficiação e outras de escassa relevância 

urbanística, bem como os processos relativos à construção clandestina de alguns edifícios; 

 

 Os lotes podem atingir área superior em relação ao título, desde de que este acréscimo esteja 

devidamente justificado e não resulte de ocupação abusiva;  

 

 Deverá ponderar-se a unificação de lotes, em vista à diluição dos parâmetros urbanísticos, ou 

quando esta ação se justifique;  

 

 Os passeios junto aos lotes desocupados devem garantir a largura mínima de 1,50m (bitola no 

bairro), enquanto nas zonas consolidadas esta largura pode ser reduzida até 1,00m, desde que 

justificada na envolvente, nos termos dos critérios definidos para a generalidade do bairro, 

constantes na informação n.º 51/EMAUGI/GIPA/CT/JCM/2011 de 28.09.2011 e respetivo 

despacho superior datado de 08.11.2011 (E/1140337/2011).  
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6. Plano Diretor Municipal e outras condicionantes/servidões: 

 

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM), publicado na 2.ª série do Diário da República, 

através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho de 2015 e posterior delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional (portaria n.º 49/2016 de 22 de março), extratos constantes de fls. 94 a 106, a 

área de intervenção integra a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) “E” – Oriental 

(artigo 201.º do Regulamento do PDM, doravante RPDM), e no perímetro urbano de nível I – 

Sacavém (artigo 11.º, n.º 1, alínea a) do RPDM). 

 

Nas Cartas de Ordenamento e Condicionantes que integram o PDM, a área em causa está 

qualificada como “Solo Urbano” (artigo 56.º), na categoria operativa “Solo Urbanizado” (artigo 

59.º), a qual integra a categoria funcional e a subcategoria Espaços Residenciais, habitacionais a 

reestruturar e legalizar do tipo “C” (artigo 61.º alínea d), 71.º a artigo 73.º). 

 

Uso habitacional dominante - índice de edificabilidade máximo de 0,80 e edifícios com o 

máximo de 4 pisos acima da cota de soleira, destinando um mínimo de 5% da superfície 

de pavimento para uso não habitacional (usos compatíveis), embora possa ser 

dispensado, caso se verifiquem os fundamentos expostos no n.º 4 do art.º 72.º.  

 

A área em apreço, delimitada como AUGI, não se encontra sujeita ao regime da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), nem ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), apesar de se 

identificarem áreas excluídas (E-63 e C-360), indicadas na Planta da Realidade da AUGI.  

 

A área de intervenção encontra-se sujeita ao cumprimento das disposições definidas no artigo 185.º 

do RPDM - Riscos Naturais – Geodinâmica - Risco Sísmico – Elevado. 

 

Foi realizado um estudo de conjunto com a DPMOTRU, através do registo n.º E/108726/2015 de 

17/11/2015, com o objetivo de avaliar a abrangência e obrigatoriedade de elaboração de estudos 

geotécnicos em operações de loteamento, considerando os vários tipos de classificação de risco 

sísmico. Concluiu-se que no perímetro do bairro apenas se identifica essa necessidade para a área 

de intervenção da UGT n. 9. 

Mais, no âmbito da necessidade de apresentação de estudos complementares geológicos, 

hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural em edifícios, nas áreas 

classificadas como elevado e muito elevado risco sísmico dos solos, no âmbito do artigo 185.º do 

RPDM, foi concluído, nos termos do despacho exarado na informação n.º 28/DPMOTRU/AF/2015 de 

09/12/2105, constante no processo n.º 62.608/LA/E/N, que as medidas de resistência estrutural 



BAIRRO PORTELA DA AZÓIA - UGT 08      

União das freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
 

Processo de Reconversão por iniciativa Municipal - n.º 65.163/LA/L/OR 
 

 

Página 14 de 23 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte: 501 294 996 – Praça da Liberdade, 2674-501 Loures – Telefone: 211 150 100 – Faxe: 211 151 709 – geral@cm-loures.pt 

devem ser asseguradas no respetivo projeto de especialidade, sem prejuízo da futura definição dos 

critérios para a sua dispensa ou exigência, em Regulamento Municipal.  

 

Na extremidade sudeste identifica-se uma pequena faixa com risco de erosão hídrica (lotes n.º 40 

a 43), sujeita ao cumprimento das disposições definidas no artigo 187.º do RPDM. Baseado no 

parecer da Divisão de Planeamento Urbanístico, constante de fls. 366 a 368, estas áreas, devido às 

suas características de solo e declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do 

escoamento superficial. Assim, aplica-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60 (quociente 

entre a área permeável (Aper) e a área do solo (As). Esta regra será incluída nas Condições Técnico 

Regulamentares do loteamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de intervenção encontra-se sujeita ao cumprimento das disposições definidas no artigo 188. 

do RPDM - Classificação Acústica – Zona Mista.  

 

Nos termos da informação n.º 08/AS/DPRU de 19.07.2017 (E/73513/2017), constante de fls. 360 a 

365, foram avaliados os níveis de ruído para a totalidade do perímetro do bairro. Concluiu-se que, 

nesta zona urbana consolidada as zonas de conflito inserem-se ao longo das vias estruturantes, 

designadamente Avenida 25 de abril, Avenida Infante Santo e Avenida 11 de Março, constituindo 

eixos principais de circulação, bem como de transporte público rodoviário.  
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A área está abrangida por servidão aeronáutica, e após consulta à Autoridade Nacional de Aviação 

Civil, foi proferido parecer favorável à pretensão a 10.11.2020, considerando que as construções 

existentes e programadas não ultrapassam a cota 160, referência no setor A1.  

 

7. Caraterização global da ocupação na AUGI: 

O bairro enquadra-se num vasto território AUGI na freguesia de Santa Iria de Azóia, atualmente 

servido de infraestruturas rodoviárias de suporte e transportes públicos. Relaciona-se diretamente 

com a Vila de Santa Iria, apesar de ser ladeado pela Autoestrada n.º 1, e desfruta de uma vista 

soberba sobre o rio Tejo.  

 

O bairro está ocupado essencialmente com edifícios habitacionais, algum comércio local e 

atividades económicas, ao longo das vias estruturantes. Também se destacam os equipamentos 

públicos, tais como, duas escolas básicas, um polidesportivo, um espaço de culto (igreja católica), 

e o Parque Urbano nas imediações (valorização de antigo aterro sanitário intermunicipal).  

 

Segundo os dados do levantamento topográfico desta UGT, vertidos na planta da realidade da 

AUGI e respetivo quadro urbanimétrico, a área de intervenção desta operação é de 35.112,70m², e 

dos 67 lotes programados, 33 estão vagos ou com construções precárias, ou seja, cerca de 50%. 

Nos restantes 34 lotes, são apurados 51 fogos (2 em edifícios anexos) e 2 unidades de usos 

compatíveis (oficina automóvel). 

 

Edifícios principais (n.º de pisos 

acima da cota de soleira) 
1 piso 

1 piso + 

sótão 
2 pisos 

2 pisos + 

sótão 
3 pisos 

n.º de lotes 11 9 7 
4 (lotes n.ºs 

1, 2, 8 e 33) 
1 (lote n.º 31) 

 

n.º fogos 1 fogo 2 fogos 3 fogos 

n.º de lotes  21 9 4 (lotes n.ºs 8, 30, 31 e 33) 
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QUADRO DE CARATERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - EXISTENTE / 
REALIDADE DA AUGI 

Área Total dos prédios objeto de loteamento   35.000,00 m2 

Área de intervenção do loteamento (ΣAS) 35.112,70 m2 

Área do solo (As) por subcategoria: 35.112,70 m2 

  Habitacionais a reestruturar e legalizar - Tipo C  35.112,70 m2 

Número total de lotes 67 

Área total dos lotes para construção 20.387,20 m2 

Área total de implantação (∑ Aimp - exclui telheiros):  5.091,84 m2 

   Edifício principal 3.034,94 m2 

   Edifícios anexos 2.056,90 m2 

Volume total de construção (∑ Aimp x Altura da fachada) 26.320,32 m3 

Área total de construção (∑ Ac por subcategoria): 8.773,44 m2 

  Superfície de pavimentos (ΣSp) 8.119,94 m2 

  Uso habitacional/Dominante (Sp) 4.668,80 m2 

  Usos Compatíveis (Sp) 233,26 m2 

  Outras áreas - Arrecadações e Usos Complementares (Sp) 3.217,88 m2 

  Estacionamento (Ac est) 457,76 m2 

  Áreas Técnicas; Área exterior coberta de utilização coletiva; Varandas cobertas 195,74 m2 

Índice de Edificabilidade (Ie=ΣSp/As por subcategoria)  0,23 

Percentagem da Superfície de Pavimento para usos não habitacionais (Usos 
Compatíveis) 

2,87% 

N.º total de fogos 51 

N.º total de unidades não habitacionais (Usos Compatíveis) 2 

Densidade habitacional 14,52 fg/ha 

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira 3 

N.º total de estacionamento público 0 
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7.1. Infraestruturas:  

As redes de abastecimento de água e saneamento básico, telecomunicações (tipo aéreo), 

abastecimento elétrica (tipo aéreo), iluminação pública e os arruamentos, foram executadas pela 

AMUPA no âmbito do processo de loteamento antecedente. Apesar de satisfazerem as necessidades 

mínimas da população instalada, assiste-se a uma degradação geral das mesmas, pelo que serão 

objeto de análise pelas entidades gestoras das redes e concluídas através do presente 

procedimento, eventualmente baseados em projetos específicos por especialidade. 

O valor necessário para concluir estes trabalhos, incluindo os arranjos exteriores, será estimado 

globalmente em mapa de orçamento das obras de urbanização em falta, descriminado por 

especialidade.  

 

Será avaliado o posicionamento dos apoios das redes aéreas e a ausência de alguns ramais 

domiciliários e passeios (identificados nas fichas individuais).O bairro não está dotado de rede de 

abastecimento de gás canalizado. 

A recolha dos resíduos sólidos no bairro é efetuada segundo o sistema de recolha porta a porta, 

pelo que não está previsto a colocação de contentores na via pública para o efeito. 

 

 

7.2. Arruamentos, passeios, estacionamento público e áreas de cedência:  

Nos termos do n.º 1 do art.º 6.º da Lei 91/95, as infraestruturas viárias e as áreas de terreno 

destinadas a equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva, podem ser inferiores, às que 

resultam da aplicação dos parâmetros definidos no regime jurídico em vigor, quando o 

cumprimento estrito dos parâmetros possa inviabilizar a operação de loteamento. Refere, ainda, o 

n.º 4 do mesmo artigo, quando as parcelas que devam integrar gratuitamente o domínio público, 

forem inferiores às que resultam do regime jurídico aplicável, há lugar à compensação prevista no 

n.º 4 do art.º 44.º do RJUE, ou seja, ao pagamento de uma compensação ao Município, em 

numerário ou em espécie, nos termos definidos em regulamento municipal (RMAUGI e tabela de 

taxa).  

 

7.2.1. Arruamentos e passeios: 

A estrutura viária desta AUGI cumpre a sua função e está compatibilizada com a envolvente. Não 

estão previstas alterações ao seu traçado, cujo perfil transversal da faixa de rodagem varia entre 

7,00m (rua Barbosa du Bocage); 6,00m (rua da Estação, Marquês de Pombal, Mouzinho de 

Albuquerque, Aníbal Jorge Lopes Moita e Maria Lamas – termina em impasse – previsto a 

reformulação do raio de curvatura) e 5,00m (rua Direita ou da Alegria – previsto a passagem a 

sentido único), com passeios em ambos os lados com cerca de 1,50m de largura (“bitola” definida 
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no projeto da AMUPA de 1994). Em face da consolidação urbana são aceites alguns passeios com 

largura inferior, pese embora alguns ajustes em vista à concordância dos muros de vedação.  

 

A execução dos passeios contíguos aos lotes é da responsabilidade dos titulares, conforme 

convencionado anteriormente pela AMUPA. Neste sentido, os passeios por executar, deverão ser 

concluídos pelos titulares dos lotes, até à realização das infraestruturas globais, ou no limite em 

paralelo com a empreitada geral. 

 

Serão executados os passeios em redor das parcelas de cedência (A, B e D), bem como o passeio 

ao longo da Rua Barbosa du Bocage, ligando a parcela C ao limite poente do bairro Alto do 

Convento, com o perfil transversal de 1,50m. 

 

Conforme o n.º 2 do art.º 140.º do RPDM, são admitidos parâmetros de dimensionamento 

inferiores ao exposto no anexo III, cumprindo o loteamento os termos expressos no RMAUGI, 

nomeadamente no art.º 44. 

 

n.º 1 

a) Para arruamentos de dois sentidos admite-se um perfil mínimo de 7,5 m (sete metros e cinquenta 

centímetros), com 1 m (um metro) de passeio + 5,5 m (cinco metros e cinquenta centímetros) de faixa de 

rodagem + 1 m (um metro) de passeio; 

b) Para um arruamento de sentido único admite-se um perfil mínimo de 6,5 m (seis metros e cinquenta 

centímetros), com 1 m (um metro) de passeio + 4,5 m (quatro metros e cinquenta centímetros) de faixa de 

rodagem + 1 m (um metro) de passeio, no caso de não ser possível garantir o perfil referido na alínea a). 

 

O projeto de sinalização e trânsito será realizado em fase posterior, e o mesmo será apoiado no 

plano de circulação global do bairro realizado pelo Município, apesar deste não considerar 

necessário a colocação de qualquer tipo de sinalização. No entanto propõe-se a passagem a sentido 

único da rua da Alegria ou Direita, no sentido rua Mouzinho e Albuquerque – rua da Estação.  

 

7.2.2. Estacionamento automóvel: 

O estacionamento privativo é efetuado no interior dos lotes, totalizando 120 lugares, conforme 

previsto nas condições técnico regulamentares e quadro urbanimétrico. Em alguns lotes 

devidamente identificados, admite-se um valor inferior, em face das condições físicas dos mesmos, 

constituindo exceção às seguintes regras (art.º 41.º do RMAUGI):  

 Os lugares de estacionamento podem ser cobertos ou descobertos; 
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 Moradias unifamiliares dois lugares de estacionamento no interior do lote, exceto quando a 

área de edificação for inferior a 150 m2, situação em que se admite a existência de apenas 

um lugar; 

 Nas edificações plurifamiliares é obrigatória a existência de um lugar de estacionamento por 

fogo, no interior do lote, exceto se a tipologia do fogo for superior a T4, situação em que 

são exigidos dois lugares por fogo; 

 

Considerando que se trata de uma área consolidada sem estacionamento público, serão 

introduzidos 32 lugares junto às áreas de cedência (Parcelas A, B e D), incluindo 3 lugares 

destinados a portadores de mobilidade condicionada.  

 

Pretende-se criar o n.º de lugares o mais aproximado com a legislação especifica (RPDM), 20% do 

número de lugares resultantes da aplicação para as moradias unifamiliares (59); 30% para 

habitação coletiva e usos compatíveis – comércio e serviços (8). Porém e conforme o n.º 3 do art.º 

149.º do RPDM, são admitidos valores inferiores ao exposto no anexo IV, cumprindo o loteamento 

os termos expressos no RMAUGI, nomeadamente no art.ºs 41 e 45. 

 

Art. 41 n.º 2 — Pode ser aceite outra solução, em áreas consolidadas ou com condicionamentos excepcionais, 

desde que devidamente fundamentada e regulada no âmbito do projecto de reconversão. 

 

Art. 45 n.º 4 — Em áreas consolidadas ou com condicionantes excepcionais, pode não ser observado qualquer 

limite mínimo ao número de lugares de estacionamento público a constituir, desde que tal seja devidamente 

fundamentado no âmbito do projecto de reconversão. 

 

7.2.3. Áreas de cedência:  

Conforme referido anteriormente, estão previstas 3 parcelas: A (1.980,00m2), B (3.068,00m²) e C 

(564,00m2) e D (198,00m2), totalizando 5.810,00m². Estas áreas resultam dos acordos 

estabelecidos anteriormente pela AMUPA, bem como a compatibilização da solução urbana em face 

da titularidade do remanescente do prédio “mãe”.  

As áreas de cedência inicialmente previstas no estudo da AMUPA foram consideradas na presente 

proposta e respeitam, na medida do possível, as conclusões do estudo elaborado pela Divisão de 

Planeamento de Equipamentos e Infraestruturas (DPEI) em 2005 - condicionante a aplicar nos 

diversos projetos de loteamento destas Unidades de Gestão, relativamente à caracterização dos 

diversos espaços disponíveis para cedências (constante no processo 47 806/LA/L/OR de fls. 125 a 

145). 
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 Parcela “A” (1.980,00m2), pelo seu enquadramento paisagístico e bons acessos rodoviários, 

no estudo de 2005 estava previsto a constituição de um Lar Centro de Dia, embora na sua 

atualização em 2014 foi designada como área de reserva para pretensões ou necessidades 

de âmbito diversificado. 

 

 Parcela “B” (3.068,00m²), pela sua dimensão, morfologia e localização no estudo de 2005 

estava previsto a instalação de um plano de água e estacionamento automóvel, para servir 

o equipamento e colmatação do défice existente neste local, embora na sua atualização em 

2014 foi designada como área de reserva para pretensões ou necessidades de âmbito 

diversificado.  

 

 Parcela “C” (564,00m2), parte integrante de espaço tripartido pelas UGT 07, 08 e 09, 

localizada junto à Rua Barbosa du Bocage, com previsão de constituição de um espaço 

verde de proteção e enquadramento com miradouro.  

 
 Parcela “D” (198,00m2), espaço contiguo a área destinada a uso público na UGT 07, 

localizada junto à Rua Barbosa du Bocage. 

Os parâmetros de dimensionamento das áreas de cedência, em operações de loteamento, estão 

definidos no art.º 194 e anexo V do RPDM. Sem prejuízo do exposto, e conforme o n.º 4 do 

referido artigo, serão aplicadas as exceções previstas no art.º 42.º do RMAUGI e na tabela de taxas 

em vigor, conforme referido no ponto 3. da presente informação. 

 

 

7.3. Estratégia de reconversão urbanística:  

O loteamento desta zona do bairro está comprometido pelas infraestruturas e o edificado existente, 

bem como pelos compromissos estabelecidos e materializados na planta síntese e quadro 

urbanimétrico da célula “B” do projeto antecedente (AMUPA – 1994), utilizada como referência 

urbana, que se pretendem manter, na medida do possível e aplicando a legislação em vigor.  

 

A estratégia de requalificação territorial assenta, fundamentalmente, na beneficiação do domínio 

público, em particular a inter-relação das áreas de cedência, estacionamento automóvel e 

beneficiação dos arruamentos, contribuindo para a melhoria das condições de fruição dos espaços 

exteriores e da mobilidade, incluindo a pedonal. 

 

O levantamento topográfico evidencia o edificado existente de forma rigorosa e sistematizada, 

possibilitando a análise e confrontação, refletida na planta da realidade da AUGI. 
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As construções existentes foram objeto de avaliação exterior, bem como a geometria e área dos 

lotes, inserção urbanística, parâmetros, usos e volumetria, bem como a colmatação urbana dos 

quarteirões, cujos lotes estão vagos ou com construções precárias sem possibilidade de futuro 

enquadramento. As situações de desconformidade, estão identificadas no quadro de condicionantes 

à legalização, quadros urbanimétricos e planta da realidade da AUGI, maioritariamente em edifícios 

anexos e construções precárias. 

 

A programação urbana segue, genericamente, os pressupostos expostos no ponto 4 da presente, 

cujas condições mínimas de legalização das edificações existentes, são definidas no art.º 7.º da Lei 

91/95. Neste sentido seguiu-se o espírito do aproveitamento das edificações, considerando que as 

relações de vizinhança estão assumidas no tempo. Mais, está comprovado que a demolição 

significativa ou total dos edifícios desmobiliza os proprietários, e estes permanecem passivamente 

e em situação de ilegalidade após a emissão do título de reconversão.  

 

Para o total dos 67 lotes, está proposto 76 fogos e 1 unidade de usos compatíveis (piso térreo do 

lote n.º 32), predominando as edificações unifamiliares e algumas bifamiliares.  

Em regra, os edifícios serão desenvolvidos em 2 pisos, e nos lotes com 3 pisos, o piso térreo será 

destinado a estacionamento e arrumos. Está previsto a redução do n.º de fogos em 8 lotes, n.ºs 8, 

22, 30, 31, 33, 38, 46, 63 e uma unidade de usos compatível no lote n.º 64 (em edifício anexo). 

Os índices médios por lote são: implantação 0,40, edificabilidade 0,81 e de construção 0,95. 

 

Edifícios principais (n.º de pisos 

acima da cota de soleira) 
1 piso 

1 piso + 

sótão 
2 pisos 2 pisos + sótão 3 pisos 

n.º de lotes 
1 (lote n.º 

58) 
0 57 

4 (lotes n.ºs 1, 

2, 8 e 33) 

5 (lotes n.ºs 

23, 31, 55, 

56, e 57) 

 

n.º fogos 1 fogo 2 fogos 3 fogos 

n.º de lotes  58 9 0 

 

Os aspetos regulamentares, estão detalhados nas Condições Técnico Regulamentares, que visam a 

harmonizar os novos edifícios e criar regras excecionais para a legalização do edificado existente.  

A solução urbana será amplamente debatida e sujeita a participação pública individual, e a sua 

estabilização será apoiada nos contributos e reclamações dos mesmos, sem prejuízo de se incluir 

nesta fase algumas propostas de junção de lotes, em conformidade com as pretensões dos 

titulares.  
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7.4. Parâmetros urbanísticos (proposto):  

 

QUADRO DE CARATERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS  / PLANTA SINTESE 

Área Total dos prédios objeto de loteamento (a confirmar na fase de 
participação pública)  35 000.00 m2 

Área de intervenção do loteamento (ΣAS) 35 112.70 m2 

Área do solo (As) por subcategoria: 35 112.70 m2 

  Habitacionais a reestruturar e legalizar - Tipo C  35 112.70 m2 

Número total de lotes 67 

Área total dos lotes para construção 20 532.41 m2 

Área Total para integração no domínio público: 14 580.29 m2 

  Espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva 5 810.00 m2 

  Espaços para arruamentos e passeios  8 770.29 m2 

Área total de implantação (∑ Aimp - exclui telheiros):  7 909.00 m2 

   Edifício principal 7 066.00 m2 
   Edifícios anexos 843.00 m2 

Volume total de construção (∑ Aimp x Altura da fachada) 56 073.00 m3 

Área total de construção (∑ Ac por subcategoria): 18 691.00 m2 

  Superfície de pavimentos (ΣSp) 15 928.00 m2 
  Uso habitacional/Dominante (Sp) 13 618.00 m2 
  Usos Compatíveis (Sp) 178.00 m2 
  Outras áreas - Arrecadações e Usos Complementares (Sp) 2 132.00 m2 

  Estacionamento (Ac est) 2 608.00 m2 

  
Áreas Técnicas; Área exterior coberta de utilização coletiva; 
Varandas cobertas 155.00 m2 

Índice de Edificabilidade (Ie=ΣSp/As por subcategoria)  0.45 

Percentagem da Superfície de Pavimento para usos não habitacionais 
(Usos Compatíveis) 1.12% 

N.º total de fogos 76 

N.º total de unidades não habitacionais (Usos Compatíveis) 1 

Densidade habitacional 21.64 fg/ha 

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira 3 

Número Total de Lugares de Estacionamento: 152 

  Lugares privativos 120 
  Lugares públicos 32 
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O uso habitacional predomina nesta operação de loteamento, compreendendo o índice de 

edificabilidade (Ie = ΣSp/As) de 0,45 e o índice de edificabilidade não habitacional 

(InH=nH/Sp) de 1,12 %. O número máximo de pisos dos edifícios, acima da cota de 

soleira, é igual ou inferior a 3. 

 

Propõe-se a dispensa do mínimo de 5% de superfície de pavimento para uso não habitacional, nos 

termos do n.º 4 do art.º 72.º do RPDM, considerando que o local se encontra afastado da 

centralidade do bairro, não é atravessado por arruamento colateral ou estruturante, e as 

infraestruturas existentes não são adequadas, nomeadamente ao nível do estacionamento público.  

O projeto de loteamento antecedente previa apenas uma unidade de comércio no lote n.º 37, o 

qual atualmente não tem condições para o efeito. Contudo, e no âmbito da participação pública dos 

interessados na solução urbanística, serão estudados eventuais pedidos para o efeito. 

 

Assim, e após uma análise comparativa entre os parâmetros previstos no loteamento e o 

estipulado no regulamento do PDM, verifica-se a sua conformidade. 

 

 

Loures, 04 de maio de 2021 

 

 

 

_______________________________ 

José António Costa  

 


