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Memória Descritiva e Justificativa 

1) Objeto 

É objeto da presente proposta a formalização da proposta de reconversão de operação de loteamento referente à 

Área Urbana de Génese Ilegal, denominada de Bairro do Almarjão, com vista ao pedido de alvará de licença de 

operação de loteamento. 

 

Fundamenta a presente proposta: 

1) Conferir direitos aos titulares na clareza e acessibilidade ao teor e participação da proposta de loteamento, 

em sede de proposta geral e individual ao nível do lote, para que após décadas de omissão e de lacunas 

se recuperem os direitos e os investimentos em sede de nova proposta de loteamento, onde, de forma 

informada e estrutura se confira uma solução urbana e de qualificação que esteve presente na génese do 

processo e na deliberação de não construir sem regras ou soluções adequadas. 

2) Formular uma nova instrução do projeto de loteamento em conformidade com o teor dos pareceres 

municipais, desenvolvendo as mais adequadas soluções para os problemas identificados e as que 

supletivamente foram elencados pela equipa técnica e pela participação ativa dos titulares que nos 

habilitaram ao aperfeiçoamento e revisão integral do estudo. 

3) A adequação da proposta a uma realidade física, considerando a desadequação e desatualização do 

levantamento topográfico e das peças gráficas que se suportam numa informação com lacunas e omissões 

na realidade e transformação antrópica - pela concretização de infraestrutura e alterações na morfologia no 

terreno. 

4) A formulação da proposta de loteamento, para além da revisão sucessiva da instrução e teor da proposta 

antecedente, requer uma revisão integral das soluções preconizadas para os lotes, considerando que as 

soluções definidas em função da morfologia e das possibilidades de edificação, num novo quadro urbano, 

técnico e socioeconómico, careciam de uma revisão profunda e mais adequada, com propósitos claros de 

qualificação ambiental, urbana e de razoabilidade técnica e clareza das soluções programadas. 

5) A revisão do PDM de Loures, em 2015, veio permitir um novo quadro regulamentar para a reconversão de 

AUGI bem como para a estruturação e detalhe da proposta de loteamento, e da caracterização das 

propostas de edificação para os lotes propostos, condições de acessibilidade e de qualificação dos 

espaços públicos, habilitando a soluções tecnicamente mais adequadas à morfologia do terreno, a mais 

adequadas condições de salubridade e de modernidade que um planeamento hodierno e tecnicamente 

mais elaborada se obriga a desenvolver e a requer. 

6) A oportunidade de desenvolver uma AUGI com qualificação urbana e ambiental, obriga ao desenvolvimento 

de assembleias e de ações de acompanhamento e participação perante os titulares, que registaram 

contributos positivos para o aclaramento e vinculação da proposta bem como da situação de referência e 

dos problemas pendentes que se esclareceram e se estrutura para ulteriores etapas. 
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Objetivos de reconversão e da estruturação do presente estudo: 

 

1. Resposta ao parecer da CM Loures, desenvolvendo um estudo mais elaborado indo ao encontro das 

questões colocadas pelas sucessivas informações dos serviços e pelos titulares, que se consideraram 

relevantes para a fundamentação da revisão integral preconizada. 

Em síntese e resultante do parecer: 

a) Cumprimento dos requisitos obrigatórios do PDM e do regulamento Municipal de AUGI 

b) Áreas de Cedência por regularizar 

c) Instrução formal do processo de Loteamento com a parte Jurídica e Técnica articuladas e 

fundamentadas 

d) Objetivamente melhorar a formulação técnica antecedente 

e) Responder ao teor dos pareceres emitidos 

f) Apresentação de Estudo de Loteamento efetivamente aprovado em assembleia 

 

2. Estabelecer o interesse coletivo em termos de desenvolvimento de proposta de loteamento, garantindo 

a. Acessibilidades e condições de segurança 

b. Dotação de Zonas verdes e cedências para equipamentos em condições efetivas 

c. Adequação de Infraestruturas existentes aos novos requisitos técnicos e de qualificação urbana e 

ambiental. 

d. Revisão da proposta urbana e das condições de adaptação à morfologia existentes 

e. Estabelecer uma competente articulação entre os elementos desenhados, na representação das 

soluções preconizadas e na articulação jurídica e predial 

 

3. Estabelecer o interesse dos titulares 

a. Desenvolver Propostas de Lotes com informação disponível, concisa e clara, requerendo uma 

melhoria das propostas atuais em termos de proposta urbana e edificada 

b. Concertação das propostas com os titulares como processo de vinculação das soluções e recolha 

de contributos e aperfeiçoamento das soluções. 

c. Resolver a falta de informação sobre direitos e deveres na formulação da proposta e nas ações 

conexas com o seu desenvolvimento 
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2) Enquadramento da AUGI 

2.1 Local / Caracterização da propriedade 

 

2.1.1 Envolvente 

A AUGI Bairro do Almarjão situa-se na Freguesia de Loures, a nascente do aglomerado urbano da Murteira. 

AUGI Norte Sul Nascente Poente Área

Bairro 

Almarjão
Soconstroi Antiga EM 540

EN 374 - Rua 

Comandante Carvalho 

Araújo

EM 540 - Rua Dario 

Cannas
130.612,65 m2

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO E CONFRONTAÇÕES DA AUGI

 

 

Em termos de enquadramento do bairro Almarjão, referimos que se desenvolve em espaço urbano, mas num 

contexto rural onde não é contíguo com outros espaços urbanos. 

Este facto tem fundamento, na proposta inicia de urbanização, com a sua génese num processo de 

parcelamento clandestino da década de 80, tendo merecido vários estudos de reconversão com aprovação e 

revisão sucessiva, sem que o processo tenha merecido uma concordância formal da proposta urbana e predial 

da sua formulação de 2015. 

 

2.1.2 Imagem urbana 

 
Vista da Rua A 

 
Vista do entroncamento da antiga EM 540 com a Rua J 
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Vista da Rua J 

 
Vista do entroncamento da Rua J com a Rua B 

 
Vista do entroncamento da Rua B com a Rua E 

 
Vista da Rua E 

 
Vista do entroncamento da Rua B com a Rua G 
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2.2 Analise Jurídica e de cadastro 

 

2.2.1 Estudo de cadastro 

A evolução urbana registada cartograficamente e topograficamente permite inferir que a evolução das AUGIS 

decorre da forma geométrica do cadastro rútico que esteve na origem do parcelamento, sendo que a forma 

urbana não é orientada por princípios de composição e de planeamento regulares, antes sim de adaptação 

simples às condições morfológicas do terreno, para se implantar ruas e lotes com encargos de execução e de 

infraestruturação mínimos bem como de dotação de áreas de cedência. 

 
Cartografia militar de 1993 

 

Em termos de cadastro rústico o Bairro do Almarjão provém do prédio rústico 117 da secção H de Loures: 

 
Cadastro geométrico da propriedade rústica - Loures, Loures, secção KH, Prédio 117 
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Pelo que se apurou e não dispondo da parcela de loteamento original, o loteamento do Bairro do Almarjão foi 

objeto de parcelamento na década de 1980, através da venda de quintinhas e subsequentes lotes em avos, 

pelos urbanizadores clandestinos ou seus representantes para o efeito. 

 

Neste procedimento, foi promovido o simples parcelamento / divisão do terreno, do prédio nº 117, secção H do 

cadastro rústico de Loures, em "quintinhas". Estas "quintinhas" foram divididas em lotes que foram 

posteriormente vendidos. 

 
Parcelamento inicial em quintinhas, com espaço canal para a A8 

06 – Planta de Cadastro (Quintinhas) a fls 247 do processo nº 50469/LA-L 

 
Divisão das quintinhas em lotes, com espaço canal para a A8 e parcelas para equipamento 

07 – Planta de Sobreposição do Loteamento Clandestino, com as Quintinhas a fls 248 do processo nº 50469/LA-L 

243 lotes, numerados de 1 a 234 e de 1/11 a 9/11 
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3 – Loteamento Transacionado e Situação Existente (JUN 1986) a fls 124 do processo nº 39036/DAU 

234 lotes, numerados de 1 a 234 

 

Ao longo do tempo a geometria dos quarteirões bem como a formalização da proposta de loteamento e 

consequentemente a divisão em lotes foi sendo alterada, pelo que a planta de loteamento transacionado sobre 

a qual incidiu grande parte da venda dos lotes, não corresponde em termos de estrutura viária e divisão de lotes 

à situação atual existente no terreno, bem como à presente proposta de loteamento. 

 

Considera-se relevante no âmbito do presente estudo que as sucessivas revisões da proposta de loteamento e 

sua instrução processual, não fossem acompanhadas pelo correspondente estudo de cadastro e justificação de 

titularidade, configurando uma omissão grave para a resolução e transparência do presente processo. 

 

Neste enquadramento e mediante a omissão de informação jurídica e predial decorreu em sede das alterações 

da proposta de loteamento um conjunto de alterações de localização, área e permilagem de lotes, sem um 

suporte ou registo consistente do teor das alterações produzidas e que esses elementos fizessem parte de peça 

processual ou do conhecimento e registo entre as comissões de administração conjunta da AUGI. 

 

Perante tal facto, compete ao estudo de loteamento a aprovação de uma solução urbana, a que não deve ser 

alheia uma justificação das soluções preconizadas e dos fundamentos que a suportam – quer no plano técnico 

como jurídico, que esta nova comissão pretende formalizar, com o empenho dos titulares e da vinculação 

conferida pela aprovação em sede de assembleia. 
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2.2.2 Problemas identificados no decurso da presente proposta 

 

Fundamentação da Propriedade 

• Localização e geometria das Quintinhas "Brazuna"– fora/dentro dos limites da AUGI 

• Localização Quintinhas loteador ilegal – fora/dentro dos limites da AUGI 

• Áreas das quintinhas não foram atualizadas com a respectiva área expropriada, decorrente da 

expropriação das Estradas de Portugal 

• Área expropriada foi toda abatida na área remanescente – arruamentos 

• Quintinhas – posse por usucapião 

• Quintinha(s) cuja venda em quotas excede o total da quintinha 

• Aferição de quintinhas que não integram na sua totalidade a AUGI – área física vs área vendida em 

quotas 

 

 

Titularidade 

• Alterações da proposta de loteamento > alteração na numeração de lotes / titular 

• Alteração/redução do nº de lotes > atribuição de fogos em lotes com habitação colectiva 

 

 

Proprietários 

• Associação de proprietários com falta de informação sobre a sua propriedade 

• Titulares com desconhecimento sobre a localização actual do seu lote – a presente proposta baseou-

se na última proposta de loteamento elaborada pela equipa técnica anterior, mantendo a localização 

dos titulares 

 

Compensações urbanísticas 

• Compensações atribuídas a titulares, preconizada na planta de loteamento anterior estimavam o total 

de 16 fogos pese embora em sede de participação recente tenham sido reclamando 21 fogos, 

excedendo a dotação inicial que se supunha estabilizada e devidamente documentada. 
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2.3 Proposta de delimitação nos termos da lei 91/95 

2.3.1 Espaço integrado em AUGI 

A delimitação da AUGI Bairro do Almarjão na carta de AUGI do município de Loures em vigor, datada de 

Outubro de 2016, não inclui a totalidade do artigo rústico 117 da secção H da freguesia de Loures, nem coincide 

com o limite do solo urbano definido na carta de ordenamento do PDM de Loures. 

 
Extracto do 2.º Aditamento à 5.ª Carta de Delimitações das AUGI do Município de Loures – Outubro 2016 

Infere-se que esta delimitação partiu da carta de ordenamento do PDM de Loures, excluindo as áreas 

classificadas como Solo Rural - Espaços Agrícolas e Florestais - Produção - Outras Áreas Agrícolas Prioritárias, 

limite coincidente com a carta de condicionantes da Reserva Agrícola Nacional. 

A avaliação do polígono AUGI considerado na fase de elaboração do PR-PRM considerava apenas os 

polígonos classificados na carta de ordenamento como Solo Urbano. 

Pelo exposto, considera-se que a delimitação da AUGI carece de proposta de revisão articulada com proposta 

de revisão do PDM de Loures. 

 
Anexo áreas urbanas de Génese Ilegal – Fichas indicativas dos parâmetros propostos face ao PR-PDM - Avaliação dos polígonos AUGI 

– 10 Dezembro 2010 
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2.3.2 Áreas expropriadas e acertos de estremas 

 

Áreas expropriadas Infraestruturas de Portugal 

Regista-se um Auto de expropriação amigável da parcela nº 174, datado de 11 de Junho de 1986, composta 

por uma parcela de semeadura com 15.900m² e uma parcela de terreno para construção com 1.200m² 

totalizando uma superfície de 17.100m² que faz parte da propriedade denominada Vale Almeijão inscrita na 

matriz rústica sob o artigo nº 117 – Secção H da freguesia de Loures, para construção da variante Lisboa-

Malveira, Lanço nó do Tojal-Malveira. 
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A expropriação foi regularizada e foi desanexada da ficha predial do prédio mãe, estando a área expropriada 

descrita sob a ficha nº 6243. 

 

Em setembro de 2018 consultou-se as IP sobre a área expropriada tendo esta entidade respondido em outubro 

de 2018 com o envio das plantas infra indicando que “que existe uma área que se encontra ocupada com o 

logradouro de duas moradias, conforme planta que igualmente se anexa, estando esta Empresa disponível para 

resolução amigável das mesmas.” “A A8 encontra-se concessionada à Auto-Estradas do Atlântico cujas bases 

de concessão iniciais foram publicadas no Decreto-Lei nº 393-A/98 de 4/12 (e alteradas em 2004 e 2005).” 

  

 

Solicitou-se o envio das coordenadas das parcelas expropriadas, bem como agendamento de reunião para 

concertação da parcela expropriada a sul com a área de 1.200m².  

O IP informara que iriam proceder com equipa de topografia própria ao apuramento das áreas disponíveis para 

alienação.  

 

Aguardamos agendamento de reunião desde Março do ano corrente, para formalização de proposta de 

aquisição da parcela sul e definição final da área expropriada. 
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A norte da AUGI, regista-se um acerto de extremas que tem suporte em peças processuais antecedentes, 

nomeadamente constante no processo 50469/LA/L/N a folhas 352 a 355 e 471 entre a CAC da AUGI e a 

sociedade Soconstroi Engenharia Lda. 

O acerto consiste numa permuta de áreas equivalentes para regularização de limites entre ambos os prédios 

com a área descrita de 1015m2, conforme Esquema constante no processo (com norte invertido, mas que não 

correspondia em rigor à planta síntese 

 

 

Considerando o novo levantamento topográfico, e aquisição de peças de cadastro geométrico, foi desenvolvido 

um aperfeiçoamento na delimitação antecedente, exigindo uma nova delimitação e rigor posicional sobre novo 

levantamento e em conformidade com a planta síntese, para que o acerto de áreas entre as propriedades 

resulte num diferencial nulo. 

As peças que suportam a definição geométrica do limite da AUGI bem como a articulação com os limites do 

estudo de loteamento, perímetro urbano e limite cadastral foram apresentadas no âmbito da discussão publica 

do PDM em 2019-07-11. 

Extrato do esquema apresentado, constante em peça desenhada PDM.01 
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2.4 Análise do PDM 

2.4.1 Carta de ordenamento 

Classificação e Qualificação do Solo 

o Solo Urbano: Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - Habitacionais a Reestruturar e Legalizar de Tipo C – 

Nível 5  

o Solo Rural: Espaços Agrícolas e Florestais - Conservação 

  
Delimitação carta AUGI 2016 

 

Carta de Estrutura Patrimonial 

 
Delimitação carta AUGI 2016 
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Carta de Estrutura Ecológica Municipal 

o Nível Local – Valores Naturais 

  
Delimitação carta AUGI 2016 

 

Carta de Riscos ao Uso do Solo I 

o Riscos Naturais – Geodinâmica – Risco Sísmico - Moderado 

o Riscos Naturais – Geodinâmica – Risco Sísmico - Muito Elevado 

o Riscos Naturais – Geodinâmica – Instabilidade de Vertentes 

  
Delimitação carta AUGI 2016 
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Carta de Riscos ao Uso do Solo II 

o Riscos Mistos – Áreas de Risco de Incêndio 

o Riscos Mistos – Áreas de Erosão Hídrica do Solo 

o Classificação Acústica – Zonas Mistas 

o Classificação Acústica – Zonas de Conflito 

   
Delimitação carta AUGI 2016 

 

Carta de Programação Estratégica 

o UOPG – UOPG C – Loures 

  
Delimitação carta AUGI 2016 



Outubro 2019   

Projeto de Reconversão da AUGI - Bairro de Almarjão Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  19 /121 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

 

2.4.2 Carta de condicionantes 

Equipamentos e Infraestruturas 

o Aeroportos e Aeródromos – Zona 8 – Consulta Obrigatória 

   
Delimitação carta AUGI 2016 

Cota máxima do terreno: 166,52m 

 

Reserva Agrícola Nacional 

 
Delimitação carta AUGI 2016 



Outubro 2019   

Projeto de Reconversão da AUGI - Bairro de Almarjão Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  20 /121 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

Reserva Ecológica Nacional 

o Zonas Declivosas – Áreas com risco de erosão 

o Escarpas e outras áreas de susceptibilidade geológica – Áreas de elevada susceptibilidade geológica 

o Exclusões – E - Propostas de Exclusão - Áreas para satisfação de carências existentes 

  
Delimitação carta AUGI 2016 

 

 
REN Bruta – Processo de Exclusões 
 

Quadro com a identificação das áreas a excluir, fim a que se destinam e respetiva justificação 

Áreas para satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas (E) 

Nº de 
Ordem 

(E) 

Sup. 
(ha) 

Tipologia REN 
Fim a que 
se destina 

Síntese da 
fundamentação 

Uso atual Uso proposto 

18 0,17 Erosão Hídrica do Solo Habitação 
Área integrada 

na AUGI - 
Almarjão 

Recuperar e 
Legalizar 

Habitacionais a 
Reestruturar e 

Legalizar 

19 0,17 

Erosão Hídrica do Solo, 
Escarpas e outras áreas 

com elevada suscetibilidade 
geológica 

Habitação 
Área integrada 

na AUGI - 
Almarjão 

Florestais e Silvo 
Pastoris, 

Recuperar e 
Legalizar 

Habitacionais a 
Reestruturar e 

Legalizar 
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Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades Perigosas 

o Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios – Áreas ardidas 2004-2013 em Povoamento Florestal para 

efeitos de aplicação do DL nº55/2007 

  
Delimitação carta AUGI 2016 

 

2.4.3 Regulamento 

Habitacionais a Reestruturar e Legalizar – Tipo C, Nível 5 

Artigo 71º - Âmbitos e Objectivos 

1 - As áreas habitacionais a reestruturar e legalizar correspondem na generalidade a áreas de génese ilegal que 

integram o solo urbano. 

2 - Pretende-se a reconversão urbanística destas áreas, através da criação de infraestruturas, equipamentos e 

espaços verdes, bem como da definição das condições para a legalização das edificações, de acordo com o 

regime aplicável, nomeadamente para a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI). 

 

Artigo 72.º - Usos 

1 - Nas áreas habitacionais a reestruturar e legalizar o uso habitacional é dominante. 

2 - Consideram -se compatíveis os seguintes usos: 

a) Turismo; 

b) Equipamentos de utilização coletiva; 

c) Terciário; 

d) Micrologística; 

e) Indústria do tipo 2 ou 3; 
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f) Recreio e lazer. 

3 - Sempre que estas áreas integrem perímetros urbanos de nível I, II ou III, deve ser destinado um mínimo de 5 

% da superfície de pavimento para usos não habitacionais. 

4 - A percentagem da superfície de pavimento destinada a usos não habitacionais, definida no número anterior, 

pode ser dispensada, desde que tecnicamente fundamentada, com base em critérios de sobrecarga ou 

inexistência das infraestruturas preexistentes adequadas, na dimensão da operação urbanística e sua relação 

com as centralidades urbanas. 

5 - A afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, mediante o 

cumprimento das condições referidas nas alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 63.º 

 

Artigo 73.º - Regime de Edificabilidade 

1 - Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, para as operações de loteamento são estabelecidos 

parâmetros urbanísticos definidos no quadro seguinte: 

 

2 - Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão atribuídos os tipos A1, A, B1 e B 

definidos no quadro constante no número anterior, a solução preconizada deve ser justificada, nomeadamente, 

do ponto de vista do desenho urbano, da sua correta integração, da sua contribuição para a valorização 

urbanística da área e dos requisitos para a reconversão estabelecidos em quadro legal específico. 

 

 

Considera-se o uso dominante habitacional podendo também ser considerados os seguintes usos pela 

compatibilidade: Turismo, recreio e lazer; Equipamentos e outros usos de interesse público; Terciário; 

Micrologística; Indústria do tipo 2 ou 3. 

Relativamente aos parâmetros urbanísticos: 

• Nº máximo de pisos acima da cota de soleira - 4 

• Índice de edificabilidade máximo - 0,8 

• Usos não habitacionais: Perímetro de nível 5 – sem obrigatoriedade de % mínima de SP para uso não 

habitacional 
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2.4.4 Objetivos sectoriais 

O estudo de reconversão deve dar cumprimento aos objetivos do PDM e em concreto ao especificado no 

conteúdo programático das UOPG. 

 

Artigo 201.º - Conteúdo Programático das UOPG 

UOPG C - Loures 

Identificação: 

Área correspondente à cidade de Loures e envolvente, integrando os perímetros urbanos que mantêm com esta 

uma relação funcional mais direta, destacando-se Frielas, Pinheiro de Loures, Guerreiros, Moninhos, Tojalinho, 

Murteira, Mato Antão e Casal da Serra. 

3 - Objetivos específicos: 

b) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente com 

a dotação de equipamentos e serviços de proximidade; 

Forma de execução: 

b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável. 

 

Artigo 202.º - Conteúdo Programático das SUOPG 

SUOPG 06 - Murteira /Mato Antão /Casal da Serra 

Objetivos: 

a) Integração do aglomerado da Murteira e dos Bairros Mato Antão e Casal da Serra enquanto áreas 

predominantemente habitacionais de tipologias unifamiliares numa ótica de excelência ambiental e de 

resposta à procura de vivências mais ruralizadas; 

b) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, segundo princípios da sustentabilidade ambiental e da requalificação urbana 

dos aglomerados tradicionais; 

c) Beneficiação das acessibilidades e das infraestruturas urbanas, minimizando os impactos ambientais e 

promovendo conceitos ecológicos e de eficiência energética na resolução das novas redes; 

d) Criação de centralidades apoiadas em espaços de equipamentos para estas comunidades, dando 

resposta às necessidades existentes e aposta num equipamento de maior influência na temática ambiental 

e da preservação da biodiversidade; 

e) Concretização da estrutura ecológica através da qualificação do corredor vital adjacente à Ribeira da 

Murteira e da criação de espaços verdes públicos, valorizando a sua função de mediação entre o urbano e 

o rural, tendo em atenção as características e os objetivos das áreas de valores naturais. 
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3) Proposta de redelimitação da AUGI 

No âmbito do período inicial de participação do procedimento de alteração do Plano Director Municipal de Loures 

que decorreu de 29 de maio a 11 de julho de 2019, foi entregue nos serviços municipais exposição relativa à 

proposta de revisão do limite da AUGI / PDM. 

 

3.1 Proposta de revisão de limite da AUGI / PDM 

Mediante análise da carta de ordenamento do PDM, obtido online ou por via de análise da informação em pdf, 

existem resultados diferentes e em pormenor sobre o contorno da área urbana. 

 

Neste âmbito assinalam-se as discrepâncias posicionais entre o limite de AUGI e o limite da classe de espaço 

correspondente. 

 

As áreas a reportar encontram-se na extrema norte do limite da AUGI, tendo a referir as delimitações distintas nessa 

extrema e com menor expressão no remanescente, considerando a mesma desprezível em termos posicionais e 

planimétricos. (erro médio quadrático da cartografia topográfica de escala 1:10000, permite erros posicionais de 2% 

sobre a escala, ou seja, no mínimo +-2m) 

 

 

 

Limite Norte sem discrepâncias – 

carta online e com carregamento do ficheiro em formato dwg 
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Extrato do levantamento topográfico e limite de AUGI sobre digitalização do PDM (overlay da planta de 

ordenamento em formato autocad) 

 

 

 

 

 

3.2 Fundamento e teor da Proposta de revisão 

 

Face ao exposto na presente exposição 

Solicitamos parecer dos serviços da adequação do limite da classe de espaço, conforme delimitação AUGI 

apresentada e sob levantamento topográfico em formato ETRS89-TM06, estando disponíveis para ulteriores e 

necessários esclarecimentos. 

 

 
Peça desenhada: PDM.01 – Limites do PDM e da AUGI – ETRS89 - 1:1.000 

Limite Norte com discrepâncias de pormenor – 

ficheiro de ordenamento em formato pdf 
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4) Proposta de reconversão 

 

4.1 Âmbito da Proposta 

1 - Obtenção do Alvará de Loteamento 

• Resposta ao parecer da CM Loures 

• Estabelecer o interesse coletivo 

o Acessibilidades 

o Zonas verdes e cedências para equipamentos 

o Infraestruturas 

• Estabelecer o interesse dos titulares 

o Propostas de Lotes com informação disponível, concisa e clara – melhoria das propostas 

atuais 

o Concertação das propostas com os titulares 

 

4.2 Articulação entre Comissão e Titulares, Equipa técnica e serviços da CM Loures 

COLECTIVO - Estratégia de reconversão 

Comissão de Administração Conjunta e Equipa técnica em articulação com a CML 

1. Justificação de cadastro e composição de AUGI 

2. Adequação entre o existente no terreno e a Proposta de Loteamento 

3. Infraestruturas e condições de Acessibilidade 

4. Parecer da CML 

Associação de Proprietários 

5. Garantir as Zonas de Cedência, Proposta Predial, Jurídica e de Loteamento 

 

TITULARES – Participação 

Comissão de Administração Conjunta e Equipa técnica em articulação com a CML 

1. Apresentação de propostas por conjuntos - em quarteirões 

2. Possibilidade de participação ativa 

3. Disponibilização de informação em assembleias e reuniões sempre com a presença da CAC 

4. Adequação das propostas dos lotes perante as condições no terreno, de infraestruturas 

TITULARES + EQUIPA TÉCNICA 

5. Propor melhorias nas propostas de EDIFICAÇÃO e ocupação dos lotes 
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4.3 Ponto de situação do processo municipal 

• Parecer jurídico de 03-10-2017 

• Parecer técnico de 06-10-2017 

Processo Pendente 

 

Pontos Relevantes do Parecer 

1. Cumprimento dos requisitos obrigatórios do PDM e do regulamento Municipal de AUGI 

2. Áreas de Cedência por regularizar 

3. Instrução formal do processo de Loteamento com a parte Jurídica e Técnica articuladas e fundamentadas 

1. Objetivamente melhorar a formulação técnica antecedente  

4. Responder ao teor dos pareceres emitidos 

5. Apresentação de Estudo de Loteamento efetivamente aprovado em assembleia 
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4.4 Proposta de Loteamento 

1. Estratégia de reconversão / Interesse coletivo 

• Acessibilidade 

• Qualificação ambiental 

• Qualificação urbana 

• Áreas de cedência 

• Infraestruturas 

• Propriedade / cadastro 

2. Critérios suscitados no parecer municipal 

3. Lotes - Interesse Individual  

 

4.5 Levantamento topográfico e caracterização urbanística detalhada 

De modo a garantir uma base de trabalho atualizada para realizar uma análise fiel da realidade atual, e consequente 

proposta de reconversão do loteamento, procedeu-se ao levantamento e caracterização do Bairro do Almarjão, 

composto por duas fases e acompanhado pelo proprietário ou por pessoa delegada por este. 

 

Numa primeira fase realizou-se o levantamento topográfico de todo o bairro, georreferenciado e ligado à rede 

geodésica nacional no Sistema Coordenadas ETRS89 PT-TM06, que se encontra representado na peça desenhada 

nº LV.01, o que permitiu rigorosas medições das áreas a apurar dos lotes existentes (área de lote, implantação, 

superfície de pavimento, etc.), bem como a aferição da morfologia do terreno, das cotas altimétricas dos 

arruamentos e das infraestruturas existentes. 

 

Numa segunda fase procedeu-se à caracterização urbanística detalhada dos lotes existentes. Neste âmbito, foi 

efetuada deslocação ao Bairro pela equipa técnica onde acompanhada por um membro da Comissão de 

Administração Conjunta ou por pessoa delegada por esta realizou as visitas aos lotes existentes para levantamento 

de todos os elementos necessários para o estudo, os quais integrarão as fichas de caracterização dos lotes na fase 

da proposta de reconversão: 

 

• Levantamento fotográfico, aferição de usos e frações, aferição do estado de conservação, etc. 

 

• Foram analisados os elementos edificados, tais como, Edifício Principal e Anexos para uma melhor 

caracterização, tendo também sido verificadas as áreas permeáveis existentes nos lotes. 

 

• Esta fase contemplou ainda a recolha das expectativas dos proprietários sobre o seu lote. 
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4.5.1 Aferição de limites cadastrais 

Tendo em vista a aferição dos limites cadastrais do prédio rústico que compõe a AUGI Bairro do Almarjão e 

tendo em conta o sistema de coordenadas do levantamento topográfico, PT-TM06/ETRS89, e o sistema de 

coordenadas base dos serviços municipais, Hayford Gauss-Datum 73, foram solicitadas as coordenadas 

gráficas em ambos os sistemas de 10 pontos do prédio rústico nº 117H de Loures. 

 

As coordenadas fornecidas foram recolhidas a partir de secções cadastrais à escala 1:2000, no sistema de 

georreferência Hayford Gauss-Datum Lisboa e posteriormente transformadas para os sistemas requeridos. Em 

ambas as transformações as coordenadas obtidas têm a seguinte precisão: 

 

ESCALA Erro Médio Quadrático Erro máximo 

2 000 0,9 m 2,5 m 

 

 

4.5.2 Síntese do Existente, Limites de Ocupação 

A caracterização da realidade atual, apurada em levantamento topográfico e nas fichas de campo, representa 

um retrato territorial concreto e detalhado. 

Área 

• A área de intervenção possui um total de 130.612,65 m², ou seja, 13,0612ha, correspondendo a parte do 

artigo rústico 117 da secção H da freguesia de Loures 

Lotes 

• O Bairro é constituído por 238 Lotes, numerados de 1 a 226, 227a, 227b, 228a, 228b e de 229 a 236 

• Apenas 2 lotes se encontram edificados e delimitados, os lotes 23 e 24 

Ocupação dos lotes 

• 1% dos lotes possui edificação de edifício principal num total de 2 lotes e 99% encontra-se sem edificação, 

totalizando 236 lotes. 

Fogos 

• O Bairro contabiliza 2 Fogos, ambos em piso 2 de edifício principal 

Atividades económicas 

• Não existem actividades económicas 

Edifício Principal 

• As edificações existentes possuem uma cércea de 2 pisos. Destinam-se ao uso habitacional em tipologia 

unifamiliar, com composição urbanística isolada. 

• A média da área de implantação existente nos lotes edificados é de 109,13m² (26% da área dos lotes 

edificados). 
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• A média da superfície de pavimento existente nos lotes edificados é de 185,38m² (43% da área dos lotes 

edificados). 

• O número médio de fogos em edifício principal é de 1. 

Cave 

• Não foram identificadas caves 

Sótão 

• Não foram identificadas sótãos 

Anexo 

• Foi apenas identificado 1 anexo no lote 24, com 1 piso e 5,10m² 

Telheiros 

• Não foram identificados telheiros 

Estacionamento público 

• Existem 10 bolsas de estacionamento perpendicular, 4 bolsas na Rua C, 4 bolsas na Rua D, 1 bolsa na 

Rua F e 1 bolsa na Rua I, sem definição de lugares de estacionamento público. 

 

Área total dos prédios objecto do loteamento 125.754,20 m2

Área de intervenção do loteamento (Σ As) 130.612,65 m2

Área do solo (As) urbano por subcategorias 130.612,65 m2

(As¹) Habitacionais a reestruturar e legalizar (artº 71 - RPDM) 130.612,65 m2

Número total de lotes 238

Área total de lotes para construção 75.843,10 m2

Área total de implantação (Σ Aimp): 223,35 m2

Área de implantação edifício principal 218,25 m2

Área de implantação anexos 5,10 m2

Volume total de construção 1.761,38 m3

Área total de construção (Σ Ac por subcategoria): 441,60 m2

Superfície de pavimento (Σ Sp) 375,85 m2

Uso dominante (habitacional) 218,25 m2 58,1 %

Usos compatíveis (actividade económica) 0,00 m2 0,0 %

Arrecadações 157,60 m2

Estacionamento (Ac est) 65,75 m2

Índice de edificabilidade (Ie) (Ie=ΣSp/As por subcategoria) 0,00

Número total fogos 2 fg

Densidade habitacional 0,15

Número máximo pisos acima da cota de soleira 2P

QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - REALIDADE ACTUAL
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4.5.3 Síntese da Proposta, Limites de Ocupação e das Opções 

Área 

• A área de intervenção possui um total de 130.612,65 m², ou seja, 13,0612ha, correspondendo a parte do 

artigo rústico 117 da secção H da freguesia de Loures 

Lotes 

• O Bairro é constituído por 238 Lotes, numerados de 1 a 226, 227a, 227b, 228a, 228b e de 229 a 236, 

usufruindo todos de proposta de edificação de Edifício Principal. 

Afastamentos 

• Foram definidos os afastamentos standard para os lotes não edificados com as seguintes medidas: 3m à 

frente; 3m à lateral e a tardoz o afastamento identificado em planta síntese. 

• Nos lotes com edificação, em caso de reconversão com nova edificação, o edifício principal, deverá 

respeitar o polígono base para implantação dos edifícios principais novos definido em planta síntese de 

loteamento, ou, caso este seja omisso, os afastamentos mínimos de 6m a tardoz, 3m na lateral e 3m à 

frente de lote. 

Cedências ao Domínio Municipal 

• Mediante a revisão e adequação da estrutura viária implementada, adaptando ou revendo a execução de 

vias e lancis de passeio, confirmam-se as cedências propostas, integrando ainda uma proposta de 

qualificação ambiental do loteamento, com a dotação de bolsas complementares de estacionamento 

longitudinal e preconizando uma arborização num conjunto específico de perfis de rede viária. 

Fogos 

• A proposta contabiliza 256 fogos. 

• xxxx 

Atividades económicas 

• As atividades económicas totalizam 6 frações distribuídas por 6 lotes, sendo proposto o uso exclusivo de 

Atividade Económica em 2 lotes (lotes 229 e 230). 

Edifício Principal 

• As edificações possuem uma cércea média de 2 pisos (98%), sendo a cércea máxima de 3 pisos (2%). 

Destinam-se maioritariamente ao uso habitacional (97%) em tipologia unifamiliar, a uso misto de habitação 

e atividade económica (2%), e uma minoria (1%) ao uso exclusivo de atividade económica, com 

composição urbanística isolada, geminada ou em banda. 

• A tipologia mais comum é a de edifício de habitação unifamiliar, presente em 232 lotes. É proposto o uso 

exclusivo de Atividade Económica em 2 lotes (lotes 229 e 230). 

• A média da área de implantação proposta nos lotes edificados é de 116,50m² (27% da área dos lotes 

edificados), sendo a média da área proposta para os lotes sem edificação de 120,57m² (38% da área dos 

lotes sem edificação). 
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• A média da superfície de pavimento proposta nos lotes edificados é de 198,00m² (46%), sendo a média da 

superfície de pavimento proposta para os lotes sem edificação de 322,59m² (102%). 

• O número médio de pisos existente é de dois pisos, sendo proposto para os lotes sem edificação 2 pisos 

acima da cota de soleira com proposta de 1 piso abaixo de cota de soleira em 224 lotes, 2 pisos acima da 

cota de soleira com proposta de 2 pisos abaixo de cota de soleira em 1 lote, 2 pisos acima da cota de 

soleira em 7 lotes e 3 pisos acima da cota de soleira com proposta de 1 piso abaixo de cota de soleira em 4 

lotes. 

• Estudo da Morfologia do terreno para adaptação da proposta de reconversão do lote 

Cave 

• Com fundamento de redução das áreas de anexos e de proliferação e de edificações a tardoz conexa com 

a degradação da qualidade urbana e ambiental, é proposto que as novas caves, possam ter a área igual à 

de implantação, com os usos de arrumos e estacionamento, conformando uma solução mais adequada e 

que integra também uma solução adequada às condições de morfologia natural em articulação com uma 

racionalidade funcional e construtiva a propor para o lote. 

• Consideram-se exceções aos afastamentos definidos na alínea anterior: 

o Lotes 82, 83, 142 e 143 em que se admite a ausência de afastamento a tardoz para o piso em 

cave, fundamentado na morfologia do terreno e localização em gaveto; 

o Lotes 13, 108 e 168 em que se admite a redução do afastamento a tardoz para o piso em cave, 

conforme representado em planta síntese, fundamentado na morfologia do terreno e localização 

em gaveto. 

Sótão 

• Não foram identificados sótãos 

Anexo 

• Não é proposta a edificação de anexo nos lotes sem edificação. 

• Para os lotes sem edificação é permitida a manutenção do anexo existente. 

Telheiros 

• Não é proposta a edificação de telheiro nos lotes com ou sem edificação. 

Superfície Permeável 

• Foram determinados os parâmetros mínimos a aplicar, 50% da área de logradouro para os lotes sem 

edificação e 30% da área de logradouro para os lotes com edificação. 

• Constitui exceção à área permeável mínima para os lotes sem edificação: 

o Lotes 227ª, 227b, 228ª e 228b, considerando que a área de implantação corresponde à área do 

lote, admite-se uma área de impermeabilização de 100%; 

o Lotes 229 e 230, considerando o uso exclusivo de actividade económica, admite-se uma área de 

impermeabilização de 70% ou a implementação da medida preconizada no ponto seguinte. 
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• Considerando que o que está em causa é a sustentabilidade ambiental e a capacidade de retenção de 

água no solo, pode ser permitida a título excecional a possibilidade de apresentação de proposta de 

medidas de mitigação, tais como poço absorvente, trincheira de infiltração de água ou cisterna de 

armazenamento de água pluvial com ligação à rede de drenagem pluvial. 

Esta proposta permite: 

o Aproveitamento da água pluvial para efeitos de rega 

o A diminuição do caudal de ponta a descarregar sobre a rede de drenagem, reduzindo por isso o 

caudal total em meio hídrico e consequentemente reduzir o contributo para as zonas de cheia. 

A capacidade de reduzir a área permeável, será proposta nas condições técnico regulamentar, estando 

sujeita à apresentação de solução expressa no projeto de arquitetura e de rede de águas pluviais. 

Estacionamento privativo 

• É obrigatória a existência de um lugar de estacionamento por fogo ou atividade económica no interior do 

lote. 

• Para os lotes sem edificação, tipologia unifamiliar, é obrigatório a existência de 2 lugares no interior do lote, 

exceto quando a superfície de pavimento habitacional for inferior a 150m², situação em que se admite a 

existência de apenas um lugar. 

• Para os lotes sem edificação e com atividade económica o lugar afecto a este uso deverá ser dimensionado 

para cargas e descargas destinadas a veículos ligeiros de mercadorias com as dimensões mínimas de 

8,0m x 2,5m. 

Estacionamento público 

• Incremento da dotação de estacionamento público existente no bairro, com a implementação de bolsas de 

estacionamento longitudinal nas Ruas A, B, C, E e J, totalizando 244 lugares de estacionamento público. 

Cota de soleira 

• Para os lotes com edificação aceita-se a cota de soleira existente, de acordo com o levantamento 

apresentado no âmbito do processo de legalização do edifício. 

• Para os lotes sem edificação as cotas de soleira são as definidas em planta síntese de loteamento – 

quarteirões e quadro urbanimétrico proposto e devem estar em consonância com o projeto de arruamentos 

e drenagem de águas residuais e pluviais, e cumprir as normas de mobilidade condicionada. 

• A planta síntese de loteamento da presente entrega corresponde à versão aprovada em Assembleia de 

proprietários, que por lapso não apresentava expresso os valores das costas de soleira propostas.  

Nesse sentido, as cotas de soleira propostas encontram-se definidas nas peças desenhadas dos 

quarteirões, bem como no quadro urbanimétrico proposto, podendo ser melhor avaliado em peça de 

pormenor conjuntamente com os perfis, da adequabilidade e legibilidade técnica da proposta. 

Complementarmente serão integradas nas novas fichas distribuídas aos titulares após a da aprovação da 

presente proposta de loteamento. 



Outubro 2019   

Projeto de Reconversão da AUGI - Bairro de Almarjão Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  34 /121 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

Área total dos prédios objecto do loteamento 125.754,20 m2

Área de intervenção do loteamento (Σ As) 130.612,65 m2

Área do solo (As) rural por subcategorias 0,00 m2

(As²) Uso múltiplo (artº xx - RPDM) 0,00 m2

(As³) Espaços Naturais (artº xx - RPDM) 0,00 m2

Área do solo (As) urbano por subcategorias 130.612,65 m2

(As¹) Habitacionais a reestruturar e legalizar - tipo E (artº 71 - RPDM) 130.612,65 m2

Número total de lotes 238

Área total de lotes para construção 75.843,10 m2

Área total de implantação (Σ Aimp): 28.693,60 m2

Área de implantação edifício principal 28.687,60 m2

Área de implantação anexos 6,00 m2

Volume total de construção 22.635,00 m3

Área total de construção (Σ Ac por subcategoria): 85.998,20 m2

Superfície de pavimento (Σ Sp) 76.532,60 m2

Uso dominante (habitacional) 54.401,00 m2 71,1 %

Usos compatíveis (actividade económica) 3.799,60 m2 5,0 %

Arrecadações 18.332,00 m2

Estacionamento (Ac est) 9.465,60 m2

Índice de edificabilidade (Ie) (Ie=ΣSp/As por subcategoria) 0,59

Número total fogos 256 fg

Densidade habitacional 19,60

Número máximo pisos acima da cota de soleira 3P

Área de equipamento / fogo 65,32 m2

Área total para integração no domínio municipal: 54.769,55 m2

Espaços de equipamentos 9.714,45 m2

Espaços verdes 7.137,80 m2

Espaços para arruamentos viários e pedonais 37.917,30 m2

NOTA: Área de equipamento/fogo calculada com base em 258 fogos, conforme o ponto 2 do art. 42º do RMAUGI.

256 fogos propostos + 2 fogos atribuidos aos lotes 229 e 230 com uso exclusivo de actividade económica

QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - PROPOSTO

 

 

O presente quadro de caracterização de loteamento apresenta as seguintes retificações face ao constante na 

planta síntese de loteamento aprovada em Assembleia de proprietários de dia 27 de junho de 2019: 

o Área de estacionamento retificada de 9.458,35m² para 9.465,60m² 

o Área total de construção retificada de 85.990,95m² para 85.998,20m², decorrente da retificação da área 

de estacionamento 

Refere-se que os valores retificados correspondem aos apresentados no quadro urbanimétrico proposto 

constante na referida planta síntese de loteamento, eliminando assim as discrepâncias de valores entre os dois 

quadros. 

O lapso deveu-se a um erro de técnico na fórmula da folha de cálculo. 
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4.5.4 Acessibilidades 

Acesso principal ao loteamento a partir da ER374. 

 

 

Panorâmica do Bairro - Vista do acesso ao Bairro, entroncamento com a N374 

 

Considerando a necessidade de melhoria deste acesso, foi entregue a 24-01-2019 nas Infraestruturas de Portugal 

(IP) Projecto de Acessibilidades – Análise Preliminar visando a aprovação da interseção com a EN374 sobre o atual 

caminho existente. 

Constituem fatores relevantes para melhoria das condições geométricas da interseção: 

• Necessidade de assegurar boas condições de acessibilidade e de segurança, conferindo à solução 

apresentada o cumprimento dos requisitos de segurança e de operacionalidade. 

• Criação de medidas de acalmia da circulação do tráfego com melhoria das condições de visibilidade através do 

alargamento da plataforma e das vias da faixa de rodagem e da imposição de sinalização de redução de 

velocidade, melhorando-se de uma forma significativa as condições de segurança através da criação de uma 

via dedicada para a viragem à esquerda 
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Planta Geral - Sinalização 

 
Planta Geral – Drenagem 

 

 
Perfil Transversal Tipo 
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O estudo apresentado mereceu aprovação a 22-04-2019, reunindo condições para evoluir para projeto de execução, 

pelo que a solução de loteamento integra a proposta técnica aprovada, adequando ainda o perfil rodoviário existente 

e as condições de drenagem atuais. 
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4.5.5 Qualificação Ambiental 

Constitui objeto da Qualificação ambiental  

• Arborização na rede viária 

• Dotação de Zonas verdes Comuns 

• Conferir melhores condições de salubridade e condições de mobilidade nos caminhos pedonais 

transversais 

• Dotação de Zonas para Recolha de Resíduos Sólidos urbanos 

• Garantir áreas permeáveis nos logradouros e a dotação de zonas verdes nos Lotes que permitam um 

coberto vegetal efetivo. 

 

Arborização rede viária 

 

Em sede de assembleia foi demonstrado que uma solução de arborização sobre perfil rodoviário permite uma 

qualificação tangível mesmo em condições de compactação urbana e de perfil exíguo. 

 

 
Exemplo: Parque das Nações – integração de estacionamentos e caldeiras. 
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Comparação entre propostas - Proposta de loteamento antecedente 

 

 

 

Zonas verde reduzidas ao topo dos quarteirões. 

Sem existência de espaços para caldeiras ou arborizações pontuais ao longo do perfil rodoviário proposto 
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Comparação entre propostas - Proposta de Loteamento atual 

 

O Bairro possui bolsas de estacionamento público apenas na zona central do loteamento, pelo que a proposta de 

reconversão, considera a implementação de bolsas de estacionamento longitudinal distribuídas pelo loteamento, 

fundamentado na não existência de passeios (apenas se encontram executados os lancis) e de vedação dos lotes. 

 

Segundo o anexo IV do PDM de Loures - Aviso nº 6808/2015, o número total de lugares de estacionamento privativo 

para habitação unifamiliar deveria ser acrescido de 20% para estacionamento público e no caso de habitação 

coletiva, comércio ou serviços deveria ser acrescido de 30% integrando cargas e descargas. 

Considerando que a presente proposta apenas comtempla os diversos usos, com os seguintes critérios de 

obrigatoriedade de estacionamento privado: 

• Nas moradias unifamiliares é obrigatória a existência de dois lugares de estacionamento no interior do lote, 

exceto quando a superfície de pavimento habitacional for inferior a 150m², 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. 

• Nos lotes com atividade económica é obrigatória a existência de um lugar de estacionamento por atividade 

económica, no interior do lote. 

 

Pelo exposto, e considerando uma dotação de estacionamento privativo de 486 lugares de estacionamento, 456 

para habitação unifamiliar, 24 para habitação coletiva e 6 para atividades económicas, seriam necessários 100 

lugares para estacionamento público. 

 

A proposta de loteamento prevê uma dotação de 255 lugares de estacionamento público, cumprindo a dotação de 

estacionamento público necessária e beneficiando o loteamento com uma distribuição mais equitativa destes 

lugares. 
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Privado Público Privado Público Diferencial

A 13 - 26 8

B 33 - 66 20

C 26 - 52 -

D 15 - 30 -

E 23 - 46 16

F 13 116 45 95

G 21 44 41 65

H 16 - 32 -

I 23 - 46 -

J 23 - 46 19

K 6 - 6 -

L 13 - 26 17

M 13 - 24 15

Total 238 488 160 486 255 95

Proposta anterior

Estacionamento

Proposta ATG

(não especificado 

por lote na planta)

Quarteirões Nº Lotes (ATG)

 

 

Extracto da Planta Síntese de Loteamento 

 
 

Perfil Tipo, com integração de caldeira e estacionamento 
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Zonas verdes comuns – a adequar e beneficiar 

Proposta de loteamento antecedente 

 

Proposta contemplava parcelas de cedência que pela sua dimensão e/ou geometria não cumpriam o estipulado no 

nº 4 do artigo 51º do RMEU. 

 

Proposta de Loteamento atual, com reforço e reformulação das áreas com condições efetivas de enquadrarem os 

critérios técnicos de cedência 
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Salubridade e condições de mobilidade 

Proposta de loteamento antecedente 

 

Atravessamento de quarteirões com passagens pedonais: 

• Efeito de túnel – 3m de largura, 54m de comprimento, sem iluminação pública. 

• Salubridade urbana - Acumulação de lixo / limpeza urbana 

• Segurança dos lotes e acesso a logradouro em zona sem visibilidade pública ou em desconformidade com 

a topografia em zonas confinadas. 

 

  

Problemas complementares 

• Cota de Soleira não definida no anexo 

• Zona sem iluminação pública 
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Proposta de Loteamento atual 

• Reforço das condições de Salubridade e reformulação dos caminhos transversais estruturantes 

 

Eliminação da maioria das passagens pedonais, com beneficiação das que são mantidas pelo incremento da sua 

largura de 3m para 5m, bem como pela implementação de áreas verdes de enquadramento. 

 

• Reforço das Condições de mobilidade, eliminando degraus em espaço público e onde as condições 

topográficas permitem o desenvolvimento de soluções mais adequadas 
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Zonas para Recolha de Resíduos Sólidos urbanos 

 

No decurso da presente proposta foi efetuada consulta aos SIMAR, para aferir o tipo de recolha de resíduos a 

implementar no loteamento, tendo sido apurado que a recolha será efetuada através de pontos de recolha na via 

pública com contentores de carga lateral seletiva de 11000L para resíduos indiferenciados, de 3200L para papel e 

embalagens e de 2400L para vidro. 

 

Proposta de Loteamento atual, contemplando uma proposta de localização preliminar e a adequação do espaço 

público, em função das densidades e usos preconizados. 

 

 

 

São propostos 8 pontos de recolha no loteamento: 

 

o 7 pontos de recolha com capacidade para 2 contentores de RSU e 3 contentores de recolha selectiva 

– ecopontos; 

o 1 ponto com capacidade para 2 contentores de RSU 
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Proposta de localização de pontos de recolha 

 

 Localização 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Indiferenciados Recicláveis 

1 Antiga EM 540 – L168 2 3 

2 Rua J – Parcela G 2 3 

3 Rua B – L129 2 3 

4 Rua B – L74 2 3 

5 Rua C – L108 2 3 

5 Rua F – L227a 2 - 

7 Rua E – Parcela D 2 3 

8 Rua E – L103 2 3 

 

 

  
 

Exemplo de Ponto de recolha tipo com capacidade para 2 contentores de RSU e 3 contentores de recolha seletiva 
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Zonas Verdes 

 

Planta das zonas verdes propostas no loteamento – com especificação de zonas verdes privadas (lotes) e 

zonas verdes públicas, reforçando a contiguidade e dimensão da qualificação pretendida. 

 

• Parcelas de cedência 

Parcelas A a H de cedência para zonas verdes a integrar no domínio municipal 

 

• Zonas verdes 

o Públicas 

Áreas verdes integradas na rede viária com implementação de canteiros e arborização 

o Privadas 

Permeabilidade dos logradouros 

 

• Barreira Acústica – zona exterior à operação de loteamento 

Zonas verdes de transição com o intuito de desenvolver uma barreira acústica: 

o entre os limites da AUGI e as quintinhas envolventes da A8 

o entre o tardoz do quarteirão E e a EN374 
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4.5.6 Qualificação Urbana 

Consideram-se os seguintes objetivos 

• Adequação da proposta de ocupação sobre a topografia e infraestruturas actuais 

• Adequação das condições de mobilidade e de funcionalidade urbana – criação de estacionamentos 

públicos 

• Melhoria da proposta de edificação a conferir aos lotes 

• Esclarecimento das condições técnicas e características a propor nos lotes 

• Desenvolvimento de soluções de Compromisso resultante de solução de Moradias Geminadas 

 

Levantamento Topográfico (integral de 2018), com caracterização e levantamento das infraestruturas, 

patologias e execução efetiva do perfil rodoviário – a desenvolver em estudos de especialidadade 
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Qualificação expressa em Planta Síntese de Loteamento 

 

 

Metodologia de trabalho com objeto na qualificação ambiental e urbana 

• Proposta de Quarteirão 

o Revisão da proposta de parcelas de cedência para zonas verdes e de equipamentos 

o Rever perfil rodoviário e qualificação de zonas verdes 

o Rever ocupação dos lotes no contexto do quarteirão onde se inserem e da ponderação da solução 

individual e de conjunto – alinhamentos urbanos, cérceas, volumes e zonas permeáveis 

o Adequar superfície de pavimento (SP) e formulação de implantação e volumes 

o Alterar anexos para caves, morfologia do terreno permite e requer esse tipo de adequação 

 

Metodologia de trabalho com objeto na vinculação e informação 

• Processo Participativo 

o Disponibilidade de agendamento para esclarecimentos e vinculação dos titulares 

o Sessões de acompanhamento com os titulares – técnico e jurídico 

o Publicação nos termos da Lei 91/95 da publicitação da assembleia 

o Disponibilização em Assembleia - Ficha de caracterização do lote e pedido de apresentação de 

reclamações ou sugestões em período de ponderação. 
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Qualificação expressa em Análise de Quarteirão – requerendo análise especifica e de conjunto 

 

 Q. A, J e L Quarteirão Habitacional com 1 frente urbana 

 Q. B, C, D, H e I Quarteirão Habitacional com 2 frentes urbanas 

 Q.E Quarteirão Habitacional com 1 frente urbana 

 Q.F Quarteirão de uso misto 

 Q.G Quarteirão Habitacional com 2 frentes urbanas e Adequação de morfologia / terreno 

 Q.K Quarteirão Habitacional com uma frente urbana e profundidade reduzida 

 Q.M Quarteirão Habitacional com 2 frentes urbanas 

 

 
Aferição das condições de drenagem e Morfologia do Terreno – Adequação das soluções preconizadas de lotes e 

condições de mobilidade / Declives de quarteirão 
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Proposta de loteamento antecedente – desadequação entre planta / perfil / volume e imagem urbana 
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Proposta de Loteamento actual – com adequação global da solução edificada, morfologia e qualificação de zonas 

verdes 

 

 

Solução integrada de arruamentos – passeios, lancil, acesso garagens, mobilidade condicionada e infraestruturas.  

Adequação do edificado à morfologia, cumprimento de normas urbanas, incremento de zonas verdes e de 

permeabilidade, declive e mobilidade  
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Proposta de Loteamento atual – com adequação global da solução edificada mais densa (com comércio e serviços), 

usos diferenciados, condições de mobilidade, morfologia e qualificação de zonas verdes 

 

 

 

 

Nº Lotes  Nº Fogos

A 13 13

B 33 33

C 26 26

D 15 15

E 23 23

F 13 32

G 21 20

H 16 16

I 23 23

J 23 23

K 6 6

L 13 13

M 13 13

TOTAIS 238 256

Quarteirão
Proposta actual
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4.5.6.1 Quarteirão A 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes possuíam em média 27m de comprimento, passam a ter uma profundidade de 26m. 

• Cedido entre 2,20m a 2,30m na frente de lote para estacionamento e arborização – lotes aumentaram a 

tardoz 

• Lote 196 foi colocado noutra posição. Rotação do lote 196 passando do Quarteirão A para o Quarteirão E. 

• Lotes 195 e 196 com proposta de edificação geminada na proposta de loteamento antecedente, passam a 

proposta de edificação isolada. 

• Eliminação de passagem pedonal a meio do quarteirão 

• Qualificação das condições de acesso para a Parcela I 
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Proposta de Loteamento actual 

 

Síntese da Proposta preconizada 

• Perfis transversais com condições beneficiação e elegibilidade dos caminhos pedonais, estacionamentos e 

zonas verdes. 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. 
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4.5.6.2 Quarteirão B 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes possuíam em média 27m de comprimento, passam a ter uma profundidade média de 25,15m. 

Cedência na frente de lote para estacionamento e arborização. 

• Lotes 167 – regularização de geometria de acordo com os restantes lotes do quarteirão. 

• Lote 182 – proposta de área de implantação ortogonal – cantos/curvas apertadas não são viáveis. 

• Lotes 167 e 182 com cedência de área para constituição da parcela de cedência G para zonas verdes 

• Redução do número de passagens pedonais, sendo mantida apenas uma passagem com proposta de 

alargamento de 3m para 5m bem como a sua beneficiação e enquadramento com zona verde 
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• As antigas parcelas deste quarteirão não eram regulamentares 

 

• Extrato da solução antecedente 

  

 

• Enquadramento regulamentar vigente na data do estudo 
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Proposta de Loteamento actual 

 

Síntese da Proposta preconizada 

• Perfis transversais com condições beneficiação e elegibilidade dos caminhos pedonais, estacionamentos e 

zonas verdes. 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. 
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4.5.6.3 Quarteirão C 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

 

• Lotes 109 a 115 e 130 a 136 – possuíam em média 22,60m de comprimento, passam a ter uma 

profundidade média de 20,80m. Cedência na frente de lote para área verde. 

• Os restantes lotes mantêm as mesmas dimensões. 

• Lote 109 – proposta de área de implantação ortogonal. Cedência de área na lateral do lote para área verde 

de arruamento. 

• Eliminação de passagem pedonal a meio do quarteirão, favorecendo o passeio a Este como 

atravessamento principal. 
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Proposta de Loteamento actual 

 

Síntese da Proposta preconizada 

• Perfis transversais SEM condições de beneficiação dos caminhos pedonais, estacionamentos e zonas verdes. – 

lotes de profundidade mínima 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. 

• Reforço da dotação de estacionamentos em zonas contíguas 
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4.5.6.4 Quarteirão D 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

 

• Lotes 122 a 128 e 143 a 148 – mantêm as mesmas dimensões 

• Lote 129 – Uniformização de área de implantação e construção com os lotes 122 a 128. Cedência de área 

na lateral do lote para colocação de ponto de recolha de RSU no passeio. 

• Lote 149 – proposta de área de implantação ortogonal – cantos/curvas apertadas não são viáveis. 

Cedência de área na lateral do lote para passeio e área verde. 
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Proposta de Loteamento actual 

Síntese da Proposta preconizada 

• Perfis transversais SEM condições de beneficiação dos caminhos pedonais, estacionamentos e zonas verdes. – 

lotes de profundidade mínima 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. 

• Reforço da dotação de estacionamentos em zonas contíguas 
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4.5.6.5 Quarteirão E 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes possuíam em média 26m de comprimento, ficaram com uma profundidade média de 24,8m. 

Cedência de 2m na frente de lote para estacionamento e arborização. 

• Lote 218 – Limite da AUGI redefinido  – acerto de extremas desequilibrado 

• Eliminação de passagem pedonal a meio do quarteirão 

• Alteração da geometria da parcela de cedência a Sul, actualmente denominada por Parcela H. A antiga 

parcela não era regulamentar. 
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Proposta de Loteamento actual 

 

• Perfis transversais com condições de beneficiação dos caminhos pedonais, estacionamentos e zonas verdes.  

• Resolução de impasse existente 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros – a integrar condições de drenagem específicas e 

proposta de coberto vegetal par mitigação das condições acústicas. 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. 
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4.5.6.6 Quarteirão F 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes 219 a 226 - possuíam em média 24,53m de comprimento, passam a ter uma profundidade de 

23,13m. Cedência na frente de lote para estacionamento e arborização. 

• Lotes 227a a 228b – prédios possuíam uma empena com 12,50m, passam a ter uma empena com 

13,50m+1m para varandas 

• Lote 230 – Proposta de área de implantação viável e adequada à finalidade 

• Resolução do espaço público: definição de lugares de estacionamento para mobilidade condicionada, 

eliminação da escadaria e implementação de ponto de recolha de RSU na Rua F 
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Proposta de Loteamento actual 

• Perfis transversais com condições de beneficiação dos caminhos pedonais, estacionamentos e zonas verdes. – 

lotes com proposta diferenciadas em ponderação de cotas e volumes entre moradias unifamiliares e prédios 

habitação coletiva 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. – condições de acesso a garagem 

• Condições de mobilidade revistas sem necessidade e degraus no espaço público 
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4.5.6.7 Quarteirão G 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes possuíam em média 28m de comprimento, passam a ter uma profundidade média de 26m. Cedência 

de 2m na frente de lote para estacionamento e arborização. 

• Lotes condicionados pelo forte declive do terreno e condições de drenagem de zona verde contígua 

• Lote 94 – incremento da área de implantação 
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Proposta de Loteamento actual 

• Perfis transversais com ponderação de cotas e volumes entre moradias unifamiliares muros de contenção e 

condições de drenagem 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. – Atribuição de soleiras e cérceas em estudo de conjunto no 

desenvolvimento do perfil rodoviário. 

• Condições topográficas específicas entre lotes e zonas de equipamento requerendo estruturação de 

plataformas, muros de contenção e atribuição de cotas de caves em função da topografia e condições de 

estabilidade e drenagem de conjunto. 
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4.5.6.8 Quarteirão H 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes mantêm as mesmas dimensões 

• Qualificação Urbana e ambiental – dotação de zonas verdes e áreas permeáveis sem anexos. 



Outubro 2019   

Projeto de Reconversão da AUGI - Bairro de Almarjão Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  70 /121 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

Proposta de Loteamento actual 

 

• Perfis transversais SEM condições de beneficiação dos caminhos pedonais, estacionamentos e zonas verdes. – 

lotes de profundidade mínima 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. – Atribuição de soleiras e cérceas em estudo de conjunto no 

desenvolvimento do perfil rodoviário. 

• Condições específicas para lotes de gaveto e acesso a cave 
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4.5.6.9 Quarteirão I 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

 

 

• Eliminação de passagem pedonal a meio do quarteirão, favorecendo o passeio a Este com implementação 

de ponto de recolha de RSU e área verde. 

• Lote 74 – proposta de área de implantação ortogonal, sem recortes. 

• Restantes lotes mantêm as mesmas dimensões. 

• Proposta de mobilidade – localização de passadeiras e percursos elegíveis 
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Proposta de Loteamento actual 

 

• Perfis transversais SEM condições de beneficiação dos caminhos pedonais, estacionamentos e zonas verdes. – 

lotes de profundidade mínima 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. – Atribuição de soleiras e cérceas em estudo de conjunto no 

desenvolvimento do perfil rodoviário. 

• Condições específicas para lotes de gaveto e acesso a cave 
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4.5.6.10 Quarteirão J 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes 27 a 32 - possuíam em média 33,40m de comprimento, passam a ter uma profundidade média de 

28,50m: 

Cedência de 2,10m na frente de lote para estacionamento e arborização. 

Redução de cerca de 3m a tardoz pelo ajuste dos limites da AUGI. 

• Lotes 33 a 41 – possuíam em média 35,50m de comprimento, passam a ter uma profundidade média de 

32,50m: 

Cedência de 2m na frente de lote para estacionamento e arborização. 

Redução de cerca de 1m a tardoz pelo ajuste dos limites da AUGI. 

• Lotes 42 a 46 – possuíam em média 30,20m de comprimento, passam a ter uma profundidade média de 

28,30m: 

Cedência de 1,9m na frente de lote para estacionamento e arborização. 

• Lotes 47 a 49 – Cedência de 1,9m na frente de lote para estacionamento e arborização. Redução variável a 

tardoz pelo ajuste dos limites da AUGI  
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Proposta de Loteamento actual 

• Perfis transversais com ponderação de cotas e volumes entre moradias unifamiliares muros de contenção e 

condições de drenagem 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. – Atribuição de soleiras e cérceas em estudo de conjunto no 

desenvolvimento do perfil rodoviário. 

• Condições topográficas específicas para conjunto reduzido de lotes com elevada diferença em cota requerendo, 

muros de contenção e atribuição de cotas de caves em função da topografia e condições de estabilidade e 

drenagem de conjunto. 
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4.5.6.11 Quarteirão K 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

 

• Alteração de Uso não enquadrado na legislação ”ateliers” para proposta inicial de atividade económica, e 

proposta sequencial para Habitação unifamiliar com tipologia reduzida T1/T2, requerendo uma proposta de 

tipologia em banda. 

o Zonas de Atividades económicas em zona periférica de sustentabilidade limitada 

o Alteração do teor da proposta, decorre da necessidade de dotar o loteamento de zonas para 

habitação a custos mais baixos, e simultaneamente resolver um potencial problema de falta de 

lotes para os titulares inscritos e para as compensações atribuídas nos estudos antecedentes que 

ultrapassam a dotação de fogos inicialmente programada.  

o Perante tal facto a CAC fica confrontada com um eventual incumprimento de compromisso pese 

embora a legitimidade e legalidade do mesmos sejam conferidos em análise jurídica 

complementar. 

• Adequação da profundidade dos lotes a tardoz para constituição de logradouro 
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Proposta de Loteamento actual 

 

• Perfis transversais SEM condições de beneficiação dos caminhos pedonais, estacionamentos e zonas 

verdes. – lotes de profundidade mínima 

• Dotar o loteamento de zonas para habitação a custos mais baixos  

• Suprir as Compensações atribuídas nos estudos antecedentes que ultrapassam a dotação de fogos 

inicialmente programada.  

• Lotes a ficar em posse da Associação de proprietários 
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4.5.6.12 Quarteirão L 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

 

• Lotes possuíam em média 31m de comprimento, passam a ter uma profundidade média de 29m: Cedência 

de 2m na frente de lote para estacionamento, arborização e condições de drenagem 

• Desadequação do levantamento anterior, em termos de topografia dos lotes, modelação do terreno e 

condições de drenagem de áreas contíguas. 

• Lotes com edificações existentes com conflito com zona anteriormente expropriada.  
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Proposta de Loteamento actual 

• Perfis transversais com ponderação de cotas e volumes entre moradias unifamiliares muros de contenção e 

condições de drenagem 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros – inclusão de soluções de drenagem e zonas 

verdes de enquadramento para mitigação complementar de ruído. (A8) 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. – Atribuição de soleiras e cérceas em estudo de conjunto no 

desenvolvimento do perfil rodoviário. 
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4.5.6.13 Quarteirão M 

Situação de referência 

 

 

Adequações ao loteamento 

 

• Lotes 17 a 22 - possuíam em média 30,50m de comprimento, passam a ter uma profundidade média de 

28m. Cedência de 2,5m na frente de lote para estacionamento e arborização. 

• Lotes 23 e 24: Aferição de áreas existentes com base no novo levantamento topográfico - Lotes mal 

medidos na proposta antecedente. 

• Lotes 25 e 26: reformulação de proposta de acessos aos lotes. 

• As antigas parcelas deste quarteirão não eram regulamentares. 
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Proposta de Loteamento actual 

• Perfis transversais com ponderação de cotas e volumes entre moradias unifamiliares muros de contenção e 

condições de drenagem 

• Qualificação ambiental - Contiguidade das zonas verdes dos lotes – mitigação na diferenciação de cotas em 

modelação de terreno e muros de contenção em logradouros – inclusão de soluções de drenagem e zonas 

verdes de enquadramento para mitigação complementar de ruído. (A8) 

• Qualificação urbana - regularidade de alinhamentos urbanos e especificação da solução topográfica / edificada 

com especificação de volumes e cotas. – Atribuição de soleiras e cérceas em estudo de conjunto no 

desenvolvimento do perfil rodoviário. 

• Proposta de aquisição de zona expropriada ao IP para regularização de lotes e condições de acesso 
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4.5.7 Áreas de Cedência 

Proposta de loteamento antecedente 

2013 - Cálculo das áreas de cedência necessárias - Portaria nº 216-B/2008 

 

Calculando a área de cedência necessária pelo estipulado no artigo 42º do RMAUGI, conclui-se que a área 

necessária seria de 12.650,00m². 

ÁREAS DE CEDÊNCIA – Loteamento antecedente

Artº 42º - Áreas destinadas a equipamento e espaços verdes de utilização colectiva

Nº de fogos propostos 242

Área necessária por fogo 50,00 m2

Área de cedência necessária 12.100,00 m2

  

ÁREAS DE CEDÊNCIA – Corrigindo loteamento

Artº 42º - Áreas destinadas a equipamento e espaços verdes de utilização colectiva

Nº de fogos propostos 242

Nº de actividades económicas em lotes com uso exclusivo AE +11

Nº total de fogos para efeitos de cálculo de áreas de cedência 253

Área necessária por fogo / AE 50,00 m2

Área de cedência necessária 12.650,00 m2

  

Diferencial: 12.650,00 – 12.100,00 = 550,00m² 

 

 

Omisso AE 

 

 

Considerar a correção e o 

incremento de 

9 AE no lote 231 e 

1AE nos lotes 229 e 230 
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Analisando a informação constante na proposta antecedente, constata-se existirem divergências na 

informação pelo que se procedeu a duas análises para verificação do cumprimento da área de cedência 

necessária. 

PLANTA SÍNTESE antecedente – Quadro de identificação das parcelas 

Planta Síntese antecedente       RMEU - Critérios 

 
Diferencial 

Área proposta – Área regulamentar = Área a excluir do cálculo das cedências 
5.147,80 – 1.344,30 = - 3.083,50m² 

PLANTA SÍNTESE antecedente – Quadro de caracterização do loteamento 

Planta Síntese antecedente       RMEU - Critérios 
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A proposta de loteamento reformulada cumpre a área de cedência necessária com a dotação de 

4.662,20m² para espaços verdes e 9.804,20m² para equipamento, perfazendo um total de 14.466,40m². 

 

Proposta de Loteamento actual 

 

Nº de fogos propostos 256

Nº de actividades económicas em lotes com uso exclusivo AE 2

Nº total de fogos para efeitos de cálculo de áreas de cedência 258

Área necessária por fogo / AE 50,00 m2

Área de cedência necessária 12.900,00 m2

ÁREAS DE CEDÊNCIA

Artº 42º - Áreas destinadas a equipamento e espaços verdes de utilização colectiva

  

 

Para cumprimento do artigo 42º do RMAUGI, a proposta de loteamento necessita de ceder uma área total de 

12.900m², destinada a equipamentos e espaços verdes. 

 

A proposta de loteamento considera as seguintes áreas de cedência: 

• Parcelas A a H destinadas a Zonas verdes com 7.137,80 m² 

• Parcela I destinada a Equipamento com 9.714,45 m² 

Perfazendo um total de área a ceder ao domínio municipal de 16.852,25 m², cumprindo o estabelecido no Artº 

42º do RMAUGI. 

 

 

 

 

Lotes 229 e 230 com uso 

exclusivo de AE 
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Parcela C 

617,15 m² 

Zonas Verdes 

 

 

 

Parcela B 

773,45 m² 

Zonas Verdes 

 

 

 

Parcela A 

297,20 m² 

Zonas Verdes 
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Parcela F 

507,75 m² 

Zonas Verdes 

 

 

 

Parcela E 

3.378,90 m² 

Zonas Verdes 

 

 

 

Parcela D 

828,60 m² 

Zonas Verdes 
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Parcela I 

9.714,45 m² 

Equipamento 

 

 

 

Parcela H 

344,35 m² 

Zonas Verdes 

 

 

 

Parcela G 

390,40 m² 

Zonas Verdes 
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Lotes em posse da Associação de Moradores 

A proposta de reconversão do loteamento contempla 12 lotes em posse da Associação de Moradores do Vale 

do Almeijão, totalizando uma área de implantação de 2.725,60m², superfície de pavimento de 6.783,60m², área 

de construção de 8.339,20m², 30 fogos e 6 atividades económicas. 

Cota de Nº

Área Índice Percent. Índice de Edif. Princ. soleira Acima Acima Nº Unidades

do Edifício de Área Superfície Uso Usos Outros Sup. Pav. Edificab. Área Edifício Edifício Cota Cota de Usos

Lote Principal Implantação Permeável Habit. Comp. (Arrec.) Total Total Estacion. Principal Principal soleira soleira Fogos Comp.

(As) m2 m2
% m2

% m2 m2 m2 (Sp) m2
(Ie) (Ac est) m2 m2

m ↑ ↓

227a 357,40 357,40 100% - 0% 508,00 357,40 - 865,40 2,42 357,40 1.222,80 155,45 3 1 6 1

227b 357,40 357,40 100% - 0% 508,00 357,40 - 865,40 2,42 357,40 1.222,80 155,35 3 1 6 1

228a 357,40 357,40 100% - 0% 508,00 357,40 - 865,40 2,42 357,40 1.222,80 155,25 3 1 6 1

228b 357,40 357,40 100% - 0% 508,00 357,40 - 865,40 2,42 357,40 1.222,80 155,15 3 1 6 1

229 1.704,05 500,00 29% 1.204,05 30% - 1.750,00 250,00 2.000,00 1,17 - 2.000,00 162,10 2 2 - 1

230 2.592,90 310,00 12% 2.282,90 30% - 620,00 - 620,00 0,24 - 620,00 154,00 2 - - 1

231 143,85 81,00 56% 62,85 50% 113,00 - 4,00 117,00 0,81 21,00 138,00 160,75 2 - 1 -

232 143,85 81,00 56% 62,85 50% 113,00 - 4,00 117,00 0,81 21,00 138,00 160,85 2 - 1 -

233 143,85 81,00 56% 62,85 50% 113,00 - 4,00 117,00 0,81 21,00 138,00 160,95 2 - 1 -

234 143,85 81,00 56% 62,85 50% 113,00 - 4,00 117,00 0,81 21,00 138,00 161,05 2 - 1 -

235 143,85 81,00 56% 62,85 50% 113,00 - 4,00 117,00 0,81 21,00 138,00 161,15 2 - 1 -

236 143,85 81,00 56% 62,85 50% 113,00 - 4,00 117,00 0,81 21,00 138,00 161,35 2 - 1 -

Totais 

2019
6.589,65 2.725,60 - 3.864,05 - 2.710,00 3.799,60 274,00 6.783,60 1,03 1.555,60 8.339,20 - 3P 2P 30 6

Edifício Principal

Edifício Principal
Nº de Lote

LOTES COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA - PROPOSTO 2019

Implantação Edifícios (Ai) Logradouro Construção dos Edifícios Nº de Pisos

Área Superfície de Pavimento Outros Área Const.

 

 

• Lote 229 

  

 

• Lotes 227a, 227b, 228a, 228b 

  

Prédios com Fogos para atribuição a proprietários, fundamentado em negócios antecedentes de 

compensação entre titulares e outros negócios de compensação a confirmar em diligencia jurídica. 
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• Lote 230 

  

 

• Lotes 231 a 236  

 

 

Alteração da proposta de quarteirão, relativamente à proposta antecedente que propunha 1 lote com 9 frações 

“ateliers” eventualmente com enquadramento para actividade económica, propondo a presente proposta de 

loteamento a divisão em 6 lotes para habitação unifamiliar, com tipologia em banda e logradouro a tardoz. 
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4.5.8 Redes de infraestruturas 

 

Rede de abastecimento de água 

Cadastro de Rede de abastecimento de água – SIMAR 2018-11 

 

 

O projecto mereceu aprovação dos S.M’s em 26.DEZ.91, com condicionamentos (Reunião de Câmara, 20ª 

reunião ordinária, realizada em 27-05-1992 com aprovação dos projectos de infraestruturas) 

 

SMAS – Oficio S/5158/2012 de 10-04-2012 

“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, considera-se que deverá ser apresentado um 

levantamento das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais já 

executadas e da conduta de 160mm em PVC para ligação do Bairro e o seu estado de conservação. 

Mais se alerta que o projecto apresentado não foi aprovado, conforme é referido no nosso ofício 7146 de 

2005.05.02, pelo que deverá ser formulado tendo em consideração tanto o levantamento da rede existente 

como as recomendações emitidas por estes Serviços Municipalizados. 

Assim, mantém-se o teor do nosso ofício 12978 de 2010.06.24 com a necessária atualização de valores das 

obras em falta. 

Solicita-se também que seja feita a vedação do bairro de modo a evitar mais acidentes provocados pela 

ausência de dispositivos de fecho de caixas e sumidouros.” 
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SMAS – Oficio 12978 de 24-06-2010 

“(…) rede de abastecimento de água (…), estimando-se em cerca de 20.000,00€ o custo dos trabalhos em falta 

e quanto às redes de drenagem das águas residuais (…), estimando-se e, cerca de 30.000€ o custo dos 

trabalhos em falta.” 

 

 

Rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais 

Cadastro de Rede de drenagem de águas residuais e pluviais – SIMAR 2018-11 

 

 

O projecto mereceu aprovação dos S.M’s em 10.JUL.91 (Reunião de Câmara, 20ª reunião ordinária, realizada 

em 27-05-1992 com aprovação dos projectos de infraestruturas) 

 

SMAS – Oficio S/5158/2012 de 10-04-2012 

SMAS – Oficio 12978 de 24-06-2010 

 

Rede Eléctrica e Rede de Iluminação pública 

O projecto mereceu aprovação da EDP em 20.SET.89 (Reunião de Câmara, 20ª reunião ordinária, realizada em 

27-05-1992 com aprovação dos projectos de infraestruturas) 

EDP – Ofício 4068/09/RCLER de 15-12-2009 
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“Na sequência do exposto no ofício de V. Exas em referência e face ao tempo decorrido desde o nosso último 

parecer, através da nossa carta 1759/05/AROT de 20.10.2005, cumpre-nos informar que houve alterações na 

rede de distribuição e nas soluções técnicas normalizadas pelo que as infraestruturas elétricas previstas para o 

loteamento carecem de revisão. 

Pelo atrás exposto, o técnico responsável deverá entrar em contacto com os nossos serviços, a fim de serem 

fornecidos os elementos para a elaboração de projecto rectificativo a apresentar pelo Promotor. 

O projecto rectificativo e a execução de todas as infra-estruturas eléctricas em causa, incluindo Iluminação 

Pública, serão da responsabilidade da entidade promotora do empreendimento, sendo que o projecto de infra-

estruturas eléctricas deverá tramitar através da Câmara Municipal de Loures.” 

 

 

Rede de telecomunicações 

PT - Oficio de 2013-02-25 

“Informamos que: 

a) Nunca foram anteriormente efectuadas vistorias a estas infraestruturas: 

b) A situação de abandono em que estas infraestruturas de encontram não permitem garantir que a limpeza 

das caixas de visita seja suficiente para assegurar que as mesmas fiquem utilizáveis; 

c) Da avaliação efectuada no local conatatous-e a construção de todo o traçado previsto no projecto de 2005; 

Assim, podemos indicar: 

a) O valor das tampas para a totalidade das câmaras de visita é da ordem dos 35.000 Euros; 

b) A limpeza destas câmaras de visita é da ordem de 7.500 a 10.000 Euros; 

Caso se conste que o estado da infraestrutura não é recuperável, o valor a considerar para a construção de 

uma nova infraestrutura é da ordem dos 160.000 Euros.” 

 

Rede de Gás 

Lisboagás – Ofício DTER 34/605 de 09-01-2012 

“Em resposta ao vosso ofício em epígrafe, informamos que, na presente data, se encontram concluídas as infra-

estruturas de gás natural referentes aos projectos acima referidos, e que as mesmas se encontram executadas 

de acordo com a legislação em vigor e em condições de utilização.” 

 

 

Considerando o tempo e degradação das infraestruturas atuais, e pelo exposto, a Proposta de reconversão 

carece de concertação com as seguintes entidades: 

 Câmara Municipal de Loures, SIMAR, EDP, PT e Lisboa Gás. 
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4.5.9 Estrutura viária 

A rede viária encontra-se implementada, via e lancis, carecendo da execução de passeios, limpeza de via 

incluindo remoção de vegetação, análise técnica para aferição da causa da existência de rachas e abatimento 

de piso, bem como da execução de arruamento na Antiga EM 540 desde o entroncamento a reformular com a 

EN 374 até ao entroncamento com a Rua J. 

  
Vias e lancis executados 

  
Vegetação na via 

  
Rachas e abatimento de piso              Antiga EM 540 a pavimentar 



Outubro 2019   

Projeto de Reconversão da AUGI - Bairro de Almarjão Memória Descritiva 

 

ATELIER GEOMETRIA – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO LDA. 

Av. das Descobertas, nº 15 – 3º A – 2670–383 Loures  93 /121 
Tel. 219 838 072 – Fax. 219 838 074 – E-mail: geral@ateliergeometria.com  

Nesse sentido a proposta de reconversão, considera a proposta de reconversão da rede viária existente no 

interior da AUGI, bem como a reformulação da sua ligação à EN 374. 

 

4.5.9.1 Arruamentos 

A estrutura viária implementada no bairro possui arruamentos de dois sentidos com largura de via mínima 

de 6m (seis metros) e largura máxima de 9m (nove metros), cumprindo o valor mínimo estipulado no 

RMAUGI de 5,5m (cinco metros e cinquenta centímetros). 

 

É proposta a execução de passeios com a largura mínima de 1,5m, cumprindo o mínimo de 1m (1 metro) 

estipulado em RMAUGI e a largura estipulada no DL163/2006, bem como a qualificação ambiental da 

rede viária com a implementação de bolsas de estacionamento longitudinal, a reformulação das bolsas de 

estacionamento existentes com definição da localização dos lugares de estacionamento afectos a 

mobilidade condicionada, a arborização das vias, a definição de pontos de recolha de RSU e recolha 

selectiva e a implementação de passagens de peões niveladas com os passeios. 

 

4.5.10 Compromissos Urbanísticos 

 

4.5.10.1 CML 

Os lotes 23 e 24 possuem processo de edificação de 1987, com parecer favorável condicionado à 

emissão do alvará de loteamento do Bairro do Almarjão. 

o L23 – José Carvalho – Processo nº 48.297/OCP 

o Construção de uma moradia, Lt. 4 – Murteira - 1987 

o L24 – Amélio Rosa Dias – Processo nº 48.296/OCP 

o Construção de uma moradia, Lt. 5 – Murteira - 1987 

 

4.5.10.2 Administração da AUGI 

A comissão de administração conjunta, no âmbito das suas competências, pretende iniciar um conjunto 

de diligências, em momento posterior à aprovação do estudo de loteamento. 

Nesse sentido, e com carácter prioritário: 

1. Obtenção de propostas e estimativas de valores para a execução de obras, quanto às 

adequações/correções na rede viária 

Com o apoio da equipa jurídica: 

1. Estabelecer acordos para a formalização das áreas de cedência caso venham a ser necessários 

2. Ações sobre os titulares em incumprimento no processo de comparticipação, nas cotas 

antecedentes à presente assembleia. 
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4.6 Tolerância de áreas 

Considerando que a regulamentação de reconversão, contemplava um articulado sobre a tolerância de áreas, 

fundamentada numa praxis consolidada de quantificação de lotes e edificado, com elementos de projeto e de 

loteamento, com escalas diferenciadas e de precisão e datas específicas. 

Decorrente desse facto material e administrativo, nesse sentido, os processos de reconversão de bairro e de 

licenciamento/legalização em sede operações urbanísticas, adotavam um normativo específico, definido no 

RMAUGI Loures 2004, que transcrevemos: 

 

Artigo 49º - Variação perante os parâmetros urbanísticos 

1 - As construções existentes poderão beneficiar, aquando da sua legalização, de uma majoração máxima 

de 7 %, no que concerne as áreas de implantação e de construção definidas no quadro urbanimétrico 

desde que legalmente integráveis no lote em causa. 

 

No âmbito dos processos atuais de reconversão, tal normativo foi retirado, suscitando uma proposta específica de 

majoração expressa em quadro de loteamento. 

 

Fundamenta esta adequação, o mesmo teor e princípio exposto no artigo 49 supra referido. - Perante uma 

determinada realidade física existe um retrato dimensional - topográfico e cadastral - que possui um processo de 

representação mensurável e com erro intrínseco (conforme normas de topografia e código do registo predial)  

 

 

Proposta de AUGI - especificação de âmbito e abrangência 

As edificações existentes à data da emissão do alvará de loteamento e constantes na planta de realidade existente 

da AUGI admitem nos termos e para efeitos de operação urbanística, de uma tolerância específica para as 

edificações, nos seguintes parâmetros urbanísticos do quadro urbanimétrico proposto: 

 

1. Implantação 

2. Superfície de pavimento 

3. Áreas de estacionamento 

4. Áreas de construção 
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Enquadramento da precisão topográfica 

Para o lote e edificação existentes são comummente adotados valores de tolerância que dependem da escala de 

levantamento topográfico, fixando deste modo a admissibilidade de variação máxima em área. 

 

Edificações Existentes 

Para as edificações existentes, é descriminado o seguinte tipo de admissibilidade de variação de parâmetros 

urbanísticos: 

 

- A variação em termos de valores de implantação e construção (SP), com fundamento na quantificação 

estabelecida sobre um levantamento topográfico que, em função da escala e da precisão específica, que admite 

tolerâncias concretas. 

 

Nesse sentido, para a quantificação das áreas de implantação e construção, aplica-se uma variação estruturada em 

patamares dependendo da escala de levantamento topográfico que serve de base ao título de reconversão. 

 

Proposta de Reconversão 

Escala de Levantamento 
topográfico do Titulo de 

reconversão 
Esc. 1:200 Esc. 1:500 Esc. 1:1000 

Tolerância em variação de 
Implantação, Superfície de 
pavimento e Construção 

3% 6.0% 9.0% 

 

 

Tolerância de áreas aplicáveis ao edificado 

A segunda variação quantitativa está associada ao uso e função do espaço, considerando que o quadro de 

loteamento constante no título de reconversão requer uma especificação e detalhe ao nível dos usos existentes 

integrados no edificado, que não são tangíveis concretizar com exatidão sem que se proceda ao levantamento 

arquitetónico de cada edificação. 

 

Nesse sentido, nas edificações com mais do que uma categoria de uso, admite-se uma variação máxima de 10% do 

valor atribuído no quadro urbanimétrico para cada uso, sem prejuízo da área total de construção prevista para o lote. 
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4.7 Processo Participativo 

 

a) 

Desenvolvimento de processo de consulta com participação dos titulares antes da conclusão da proposta 

• Agendamento de reuniões prévias para atendimento técnico e jurídico 

• Dias 14, 16, 21 e 23 Maio  

• 35 REUNIÕES AGENDADAS  

• Comparência de vários titulares de Lotes  

• Ausência dos Titulares de Quintinhas não loteadas – em zona contigua sobre a A8 

• Ausência de lista de contactos atualizada da antiga CAC para convocatórias 
 

b) 

Convocatória em Jornal e disponibilização de proposta de Loteamento na Junta de Freguesia 

 

c) 

Assembleia de proprietários a 27 Junho 2019 

• Apresentação do teor da Proposta 

• Apresentação detalhada do teor do loteamento por quarteirão 

• Sessão de Debate sobre questões de titulares 
 

Proposta aprovada por Maioria representativa 

 

Participação e ponderação suplementar dos titulares com disponibilização de fichas individuais de lote e recolha de 

participações e reclamações 

• Ficha de caracterização do lote 

• Recolha de participações 
 

d) 

Para desenvolvimento futuro 

• Relatório sobre as reclamações e sugestões de concertação com a CML 

• Recolha de pareceres de entidades e CML 

• Recolha de comunicação do IP 

• Assembleia de esclarecimento sobre o estudo e diligencias a tomar 
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Exemplo de Ficha disponibilizada quando da conclusão do estudo de Loteamento e votação em assembleia de 

AUGI. 
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Ficha disponibilizada quando da conclusão do estudo de Loteamento e votação em assembleia de AUGI. 

 

Período de 15 dias para apresentação por escrito por parte dos proprietários de propostas de correção de 

elementos que possam não estar corretos na ficha de caracterização do seu lote, ficando essas correções 

dependentes de análise pela equipa técnica para aferir se se enquadram na legislação em vigor e na 

proposta de reconversão. 

 

Apresentação e fundamentação das propostas com os serviços da CM Loures  

ENTREGA NA SEDE DA AUGI 

DIA 18 DE JULHO 2019  

cacvalmeijao@gmail.com  

geral@ateliergeometria.com  

 

Considerações sobre processo participativo 

 

A estratégia de reconversão requer um modelo de participação ativo e permanente, mediante o 

desenvolvimento de ações, em sede de reuniões individuais com os titulares e em sede de assembleias 

que pretendem uma mobilização e participação de todos perante o processo de reconversão. 

 

Sendo relevante nestas diligências: 

• Ausência de informação dos titulares sobre os seus lotes e direitos 

• Omissões na transmissão de dados e estudos antecedentes - desenvolvidos na anterior CAC 

• A existência de uma estratégia de desinformação e obstáculo ao processo de reconversão, com 

comunicações prévias ao momento da assembleia com suporte a contactos telefónicos e por 

email, que são superados nos esclarecimentos da própria assembleia, mas consomem recursos e 

tempos para outros assuntos mais relevantes aos titulares. 

• Ausência de informação organizada e pública sobre as decisões anteriores no processo de 

reconversão, nomeadamente na legitimidade de atos e decisões envolvendo lotes e titularidade 

• Existência de denuncias por titulares que carecem de ponderação jurídica da CAC 

• A entrega de fichas de participação, contemplando o teor da proposta de loteamento e em 

específico a solução de cada Lote, somente recolheu 11 sugestões num universo 152 titulares 

identificados. 
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5) Desenvolvimento elegíveis e necessários 

 

Esclarecimentos sobre decisões tomadas em sede de proposta e decisão antecedente 

• atribuição de fogos a titulares em novas edificações 

• Nº de fogos e Atividades –  composição da propriedade da Associação de Proprietários 

• Comparticipações pagas sobre os fogos e Lotes 

 

Estudo de cadastro: 

• Justificação de propriedade e quintinhas 

• Trato sucessivo para conferencia em sede de gestão e administração da AUGI. 

 

Infraestruturas: 

• Vistoria / inspeção conjunta com a CM Loures para apuramento do estado das infraestruturas existentes e 

planeamento das intervenções necessárias 

• Projectos aprovados e executados – disponibilização dos últimos projetos 

• Formulação de novos projetos de redes técnicas e estimativas de encargos. 

• Beneficiação da solução rodoviária e de sinalética 

• Proposta de Paisagismo e estratégia de mitigação de ruído, incluindo valorização de percursos pedonais 

para a localidade da Manjoeira 

 

Comparticipações 

• Relatório e contas 

• Auditoria  

• Aprovação de novas comparticipações 

 

Aquisição de Terrenos Junto do IP Portugal – processos de áreas expropriadas da A8 

Revisão e Celebração do acordo de Extremas com o confinante a norte - Soconstroi 
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6) Alterações 2021 

 

Este capítulo pretende dar resposta às Informações Técnicas nº 11/DAUGI/ML/2020 de 21 de Abril 2020 e nº 

11/DAUGI/FV/2020 de 23 de Março de 2020, bem como introduzir as correcções suscitadas pelos proprietários e 

detectadas pela equipa técnica. 

 

Complementarmente foram desenvolvidas reuniões com os serviços municipais para esclarecimentos e concertação 

da proposta de loteamento. 

 

6.1 Resposta às Informações da C. M. Loures 

Apenas se descreve de seguida os pontos das informações sobre os quais existem considerações, alterações ou 

correções a efectuar. 

 

6.1.1 Informação nº 11/DAUGI/ML/2020 

 

Planta do Loteamento Ilegal 

É entregue a planta do loteamento transacionado constante a fls. 124 do processo antecedente do Bairro – 

Processo nº 39036/DAU. 

 
3 – Loteamento Transacionado e Situação Existente (JUN 1986) a fls. 124 do processo nº 39036/DAU 

234 lotes, numerados de 1 a 234 
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Acta aprovação do projeto de loteamento 

É entregue a cópia certificada da Acta da Assembleia de 27/07/2019, onde foi aprovado por maioria o projeto de 

loteamento, com os votos contra dos proprietários ou representantes dos lotes 19, 20, 22, 26, 48, 49, 72, 99, 109, 

118, 119, 158, 192, 217, 218 e 219, e com a abstenção dos lotes 75, 76 e 169. 

 

Área expropriada a sudoeste 

A equipa técnica iniciou contactos com as Infraestruturas de Portugal em Setembro de 2018, com vista à aquisição 

da parte sul da parcela 174, com a área de 1.200m2, do Prédio rústico nº 117 da secção H da freguesia de Loures. 

Contudo, até ao momento ainda não foi possível a sua aquisição, por o departamento de expropriações e cadastro 

das IP não ter concluída a informação do âmbito cadastral. 

Pelo exposto, a Unidade de Alienações e Valorização das IP não têm previsão de agendamento de reunião para 

avaliação dos passos referentes à sua aquisição. 

Tendo em vista a prossecução do processo camarário para aprovação em reunião de câmara, solicitou-se às 

Infraestruturas de Portugal uma autorização/declaração concedendo à AUGI o direito de intervenção nesta área. 

Aguarda-se resposta ao pedido. 

 

Área de intervenção 

Foi introduzido polígono de intervenção na Planta Síntese de Loteamento, integrando as áreas requeridas: 

entroncamento ER374, arruamento a sul – antiga EM 540, área expropriada a sudoeste pelas Infraestruturas de 

Portugal, entroncamento na zona sudoeste. 

 

Quadro de Caracterização do Loteamento 

Foram introduzidas as correções indicadas: tipo de solo urbano, volume de construção 

A área total dos prédios objecto de loteamento, a área objecto de loteamento e a área de intervenção foram 

compatibilizadas com as peças jurídicas. 

Decorrente das alterações introduzidas na PSL, foram ainda alterados os seguintes valores: área total dos lotes, 

espaço de equipamentos 
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Estacionamento 

Foi introduzida no quadro urbanimétrico proposto, coluna com dotação de estacionamento privado lote a lote, de 

acordo com a portaria 216B/2008, aferido à Superfície de Pavimento. 

Pelo exposto, para as áreas habitacionais e de comércio por lote, foram consideradas as áreas de arrumos e 

excluídas as áreas de estacionamento. 

 

Moradias Unifamiliares 

• 1 lugar/fogo com <120m2 de SP 

6 fogos (Lotes 231 a 236) x 1 = 6 lugares 

• 2 lugar/fogo entre >120m2 de SP e <300m2 SP 

85 fogos x 2 = 170 lugares 

• 3 lugar/fogo com >300m2 de SP 

141 fogos x 3 = 423 lugares 

Habitação coletiva sem indicação de tipologia 

• 1 lugar/fogo para a. m. f. < 90 m2 SP 

4 lotes (Lotes 227, 228, 237, 238) com 6 fogos cada. 4 x 6 x 1 = 24 lugares 

• 1,5 lugares/fogo para a. m. f. entre 90 m2 e 120 m2 SP 

0 fogos 

• 2 lugares/fogo para a. m. f. entre 120 m2 e 300 m2 SP 

0 fogos 

• 3 lugares/fogo para a. m. f. > 300 m2 SP 

0 fogos 

Relativamente ao estacionamento privado afeto ao uso habitacional, unifamiliar e coletivo, a proposta de loteamento 

considera os valores resultantes da portaria, conforme cálculo acima, totalizando 623 lugares. 

 

Comércio 

• 1 lugar/30 m2 para establ. < 1000 m2 SP 

Lotes 227, 228, 237, 238: 357,40 / 30 = 12 lugares / lote x 4 lotes = 48 lugares 

Lote 230: 620 / 30 = 21 lugares 

• 1 lugar/25 m2 para establ. de 1000 m2 SP a 2500 m2 SP 

Lote 229: 2.000 / 25 = 80 lugares 

• 1 lugar/15 m2 para establ. > 2500 m2 SP e cumulativamente 1 lugar de pesado/200m2 SP 

Não existem atividades propostas com área superior a 2500m2. 

Quanto ao estacionamento afecto ao uso de comércio, considerando o excedente de estacionamento público, a 

proposta de loteamento totaliza 10 lugares, propondo a seguinte dotação mínima por lote: 
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Lotes 227, 228, 237, 238: 2 lugares por lote x 4 lotes = 8 lugares 

Lote 229: 2 lugares 

Lote 230: 0 lugares 

Complementarmente, foram definidos na via pública lugares de apoio às atividades económicas: 

• 2 lugares de cargas e descargas na Rua C afetos às atividades dos lotes 227, 228, 237 e 238 

• 1 lugar de pesado no Impasse B afeto à atividade do lote 229 

• 1 lugar de pesado na Rua B afeto à atividade do lote 230 

 

Quanto ao estacionamento rotativo/público, a portaria define o seguinte: 

Moradia unifamiliar: O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % 

para estacionamento público 

6 + 170 + 423 = 599 lugares x 0,2 = 120 lugares 

Habitação colectiva O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % 

para estacionamento público. 

24 lugares x 0,2 = 5 lugares 

Comércio: não define, considerou-se acréscimo de 20% 

48 + 21 + 80 = 149 lugares x 0,2 = 30 lugares 

Pelo exposto, seriam necessários 155 lugares de estacionamento público. 

 

A proposta de loteamento considera 257 lugares de estacionamento público, cumprindo a portaria, sendo 254 dentro 

do limite da AUGI e os restantes 3 lugares fora do limite da AUGI. Considera-se que os 102 lugares excedentes 

permitem suprimir o défice de (139) lugares de estacionamento privado afetos a comércio. 

Privado Público

A 13 39 8

B 33 99 20

C 26 53 -

D 15 30 -

E 23 69 16

F 13 48 100

G 21 62 62

H 16 34 -

I 23 48 -

J 23 69 19

K 6 6 -

L 13 39 14

M 13 37 15

Total 238 633 254

Estacionamento

Proposta 2021

Quarteirões Nº Lotes

 

 

Em consonância com a proposta de estacionamento privado, foram alteradas as CTR. 
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Entroncamento ER374 

De acordo com o solicitado, foram introduzidas as seguintes alterações: 

• Continuidade de passeio pela EM540 até à gare no sentido sul/norte 

• Gares para transportes públicos na ER374 em ambos os sentidos 

• Criação de passadeira na ER374 para acesso à gare sul/norte 

• Foram definidas paragens com gare e abrigos 

 

Instabilidade de vertentes 

 

A instabilidade de vertentes, prevista no âmbito do PDM, considera uma norma genérica sobre a suscetibilidade a 

este fenómeno.  

Em termos metodológicos e em cenários de grande escala, perante um conjunto de critérios e fatores de 

predisposição são estimados modelos que preconizam  zonas  de suscetibilidade. Contudo, perante parecer técnico, 

bem como uma análise detalhada, foi fundamentado a não necessidade de estudos de instabilidade perante a 

caracterização geológica e geotécnica e as condições do local. 

 

Concordando com o teor do parecer emitido e pretendendo reforçar as condições de segurança, serão objeto de 

estudo, no âmbito dos Projectos de  drenagem, paisagismo e de infraestruturas, as situações – Localizadas - que 

eventualmente possam confirmar a existência de fatores de predisposição de instabilidade ou de movimentos de 

massas, mediante proposta de intervenção e estudos específico, nomeadamente nas zonas confinantes com o 

aterro da plataforma A8. 

 

Áreas de risco de incêndio 

Nos artigos 8, 9 e 11 das CTR, foi inserida referência à utilização de materiais resistentes ao fogo, na construção do 

edifício principal, edifício anexo e muros e vedações. 

 

Ruído 

Ponderação de plantação de barreira arbórea nas zonas de conflito a analisar em fase de especialidades – 

Paisagismo. 

Barreiras acústicas a detalhar e orçamentar em fase de especialidades. 

 

Percursos culturais e de recreio 

A analisar em fase de especialidades – Paisagismo. 
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Polígono base para implantação dos Edifícios Principais Novos 

É mantido o polígono base para implantação dos Edifícios Principais novos de acordo com os afastamentos ao 

limite de lote, considerando que há proprietários que já possuem projetos de edificação. A obrigação de 

alinhamentos e volumetrias inviabilizaria logo à partida os referidos projetos. 

 

Drenagem 

Após inspeção vídeo às redes existentes, serão definidas as condicionantes/ónus de drenagem nos lotes 50 e 229. 

 

Rua E 

O passeio do sul da Rua E foi alargado para a dimensão mínima de 1,50m, cumprindo o DL 163/2006. 

 

Tolerância de áreas - Existente 

Esclarece-se que a proposta de reconversão entregue, comtempla em quadro urbanimétrico proposto a variação de 

6% para as edificações existentes a manter (Lotes 23 e 24). 

 

Tolerância de áreas - Usos 

Nas edificações com mais do que uma categoria de uso, admite-se uma variação máxima de 30% do valor atribuído 

no quadro urbanimétrico para cada uso, sem prejuízo da área total de construção prevista para o lote. 

A proposta de reconversão considera para os lotes 227, 228, 237, 238 com usos habitacional e de comércio, a área 

total dos pisos afeta a um único uso. A variação de área de 30%, visa viabilizar em fase de projeto de licenciamento 

da edificação o ajuste de áreas necessário para acessos verticais, rampa ao estacionamento em cave e zonas 

técnicas. 

Até ao momento da emissão do alvará, esta variação poderá ser ajustada, em consonância com estudo a 

desenvolver para o edifício. 

 

EM540 a sul do loteamento 

Perfis e planta de infraestruturas a desenvolver em fase de especialidades. 

 

Condições Técnico Regulamentares 

Atividades compatíveis admissíveis 

No ponto 3 encontram-se indicadas as atividades admissíveis: comércio, serviços, restauração e similares. 

Contudo, para que não restem dúvidas e outras interpretações, foi acrescentado o ponto 4, indicando as atividades 

não admissíveis: indústria e micrologística. 

Artigo 7 - Atividades Económicas 

3. As atividades económicas têm de ser não poluentes (comércio, serviços, restauração e similares), 

integráveis em tecido urbano predominantemente habitacional e respeitando a legislação em vigor. 
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4. Não são admitidos os usos de indústria e micrologística. 

Artigo 72.º - Usos 

1 - Nas áreas habitacionais a reestruturar e legalizar o uso habitacional é dominante. 

2 - Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Turismo; 

b) Equipamentos de utilização coletiva; 

c) Terciário; 

d) Micrologística; 

e) Indústria do tipo 2 ou 3; 

f) Recreio e lazer. 

 

Lotes com edificação 

Esclarece-se que não está prevista a demolição das edificações existentes nos lotes 23 e 24, encontrando-se ainda 

salvaguardada na proposta de reconversão a edificação nestes lotes em caso de demolição do edificado existente. 

O ponto 1 refere aceitar os edifícios existentes com o polígono de implantação constante em planta síntese. 

O ponto 2 refere que em caso de nova edificação deverá respeitar o polígono base para implantação definido em 

PSL, ou caso seja omisso, como é o caso, define os afastamentos mínimos a cumprir ao limite de lote. 

Artigo 8 - Edifício Principal 

1. Nos lotes com edificação, o edifício principal, deverá cumprir os parâmetros e normas descritos em 

planta síntese, quadro urbanimétrico, quadro de ónus e quadro de condicionamentos à legalização. 

2. Nos lotes com edificação, em caso de reconversão com nova edificação, o edifício principal, deverá 

respeitar o polígono base para implantação dos edifícios principais novos definido em planta síntese de 

loteamento, ou, caso este seja omisso, os afastamentos mínimos de 6m (seis metros) a tardoz, 3m (três 

metros) na lateral e 3m (três metros) à frente de lote. 

 

Coberturas 

No ponto 1 foi eliminada a expressão “preferencialmente”. 

No ponto 2, apesar de solicitado pelos serviços, foi mantida a expressão “preferencialmente”, considerando que em 

análise à orientação das coberturas, verifica-se a existência de lotes com a água a tardoz orientada a norte, não 

sendo esta orientação a indicada para a instalação de equipamento energético. 

Artigo 17 - Coberturas e Sótãos 

1. No caso de coberturas inclinadas, as águas devem ser paralelas ao arruamento e o seu arranque não 

pode elevar-se mais que 0,50m (meio metro) acima da laje de esteira, salvo excepções devidamente 

justificadas pelo seu enquadramento, devendo a sua inclinação ser adequada ao material escolhido para 

revestimento, por forma a evitar eventuais impactos negativos. 
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2. Admite-se a instalação de equipamento de produção de energia nas coberturas, devendo ser instaladas, 

preferencialmente, no plano a tardoz do edifício. Nas edificações novas, deve a solução arquitectónica 

procurar integrar o equipamento energético. 

 

Fichas dos lotes 

Foi acordado com os serviços que a actualização das fichas dos lotes objecto de alterações/rectificações, será 

entregue em fase posterior. 
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Consultas Institucionais 

SIMAR 

Foi diligenciado contacto com os SIMAR, para aferir e concertar a proposta de localização e dotação de pontos de 

recolha de RSU e ecopontos, bem como a capacidade de contentores a prever em cada ponto. 

 

Em contacto com os SIMAR, em julho de 2020, a equipa técnica foi informada que: 

• Na zona sul do loteamento a recolha de resíduos será em contentores, tal como na zona norte. 

• O utente não deverá percorrer uma distância superior a 100m até um ponto de indiferenciados. 

Nesse sentido, foi elaborada planta com nova proposta de pontos de recolha para concertação com os SIMAR, 

tendo a mesma sido enviada para análise técnica. 

 

Pelo exposto, e de acordo com a reunião de concertação de dia 26-10-2020 e contactos posteriores com a técnica 

dos SIMAR - Engª Ana Rita Alves, bem como com o parecer dos SIMAR S/40620/2020 de dezembro de 2020, foi 

actualizada a proposta de reconversão, considerando a implementação dos seguintes pontos de recolha de RSU: 

 

o 2 pontos de recolha com capacidade para 2 contentores de RSU e 3 contentores de recolha selectiva 

– ecopontos; 

o 1 ponto de recolha com capacidade para 1 contentor de RSU e 3 contentores de recolha selectiva – 

ecopontos; 

o 2 pontos com capacidade para 2 contentores de RSU 

o 5 pontos com capacidade para 1 contentor de RSU 

 

Proposta de localização de pontos de recolha 

 Localização 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Indiferenciados Recicláveis 

1 Antiga EM 540 – entre o L150 e o L168 2 - 

2 Rua J – Parcela G 1 - 

3 Rua B – L230 2 3 

4 Rua B – L74 1 - 

5 Rua C – Parcela E 2 3 

6 Rua D – Lotes 222 e 223 2 - 

7 Rua E – Parcela D 1 3 

8 Rua E – L103 1 - 

9 Rua Dário Cannas – Parcela B 1 - 

10 Rua A – Lote 14 e Parcela A 1 - 
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O dimensionamento das bolsas foi aferido com os esquemas disponibilizados pelos SIMAR “Exemplos de 

disposição 1100L e carga lateral”, garantindo as dimensões mínimas indicadas. 

 

Foi representado na PSL o circuito da viatura de recolha dos ecopontos, conforme indicado pelos SIMAR, 

considerando que os contentores a implementar serão de carga lateral, tendo a especificidade de serem recolhidos 

de forma mecanizada à direita da viatura. 

 

Relativamente á viatura de recolha dos resíduos indiferenciados, não foi nesta fase definido um percurso pelos 

SIMAR, sendo apenas referido que terá de poder circular por qualquer das ruas onde fique localizado equipamento. 

Os técnicos dos SIMAR tentaram realizar uma visita ao local, para aferir da necessidade de rectificação de algum 

lancil, considerando o ângulo de viragem das viaturas, mas não encontraram passagem possível. Pelo exposto, 

disponibilizaram informação sobre as viaturas para análise. 

Analisada a informação e a rede implementada, não se encontra qualquer limitação que impeça a sua circulação, 

quer no que se refere à largura da plataforma quer aos raios de curvatura. Não se considera necessária a criação de 

sobrelarguras atendendo a que se trata de uma urbanização onde o número de veículos a circular será reduzido e 

este tipo de viaturas circulará 1 vez por dia no máximo para a recolha de cada tipo de resíduos. 
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6.1.2 Informação nº 11/DAUGI/FV/2020 

 

Elementos instrutórios em falta: 

 

Acta aprovação do projeto de loteamento 

Ver resposta informação à Informação nº 11/DAUGI/ML/2020. 

 

Listagem dos proprietários 

Anexa-se listagem dos proprietários. 

 

Lista de factos sujeitos a registo/Quadro de condicionantes à legalização 

O estudo entregue não possui Quadro de ónus /Quadro de condicionamentos à legalização, por não haver nada a 

referir nesta fase. Após inspeção vídeo às redes existentes, serão definidas as condicionantes/ónus de drenagem 

nos lotes 50 e 229. 

 

Estudo conformidade com o RGR/termo de responsabilidade do técnico autor 

Não foi entregue Estudo Acústico por o mesmo constar de fls 1314 a 1339 do processo do Bairro. 

Requereu-se o termo de responsabilidade à entidade que desenvolveu o referido estudo acústico - dBwave.i.  

 

Elementos deficientes: 

 

Área dos prédios objeto de loteamento 

Foi regularizada a discrepância entre a área titulada e a área total dos prédios entre as diversas peças escritas e 

desenhadas. 

 

Ficha 2346 

Esclarece-se que por lapso foi anexa ao processo a ficha 2346, com 6.860m2, referente ao prédio rústico 124H que 

não integra a AUGI. 

 

Quadro de Cadastro 

No quadro de cadastro, procedeu-se à retificação da identificação do número das descrições prediais que integram 

o loteamento. 

 

O presente loteamento é constituído por 238 Lotes, devidamente numerados e identificados com os proprietários 

descritos na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Loures, conforme Listagem identificada como “Lista de 

Proprietários” junta. Contudo temos dois proprietários, que neste momento se apurou: 
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• Justino Pereira Ferreirinho Casado (a) com Maria Irene Marques da Rocha, com aquisição de 170/5300 

Avos (cento e setenta barra cinco mil e trezentos avos) registada a seu favor pela Apresentação 11 de 

1982/02/16, e averbamento com Apresentação 3607 de 2010/08/19 no prédio número 2952/19921026 da 

freguesia de Loures – que, por ter, ainda, registado a seu favor a compropriedade de ½ de 340/5300 Avos 

(um meio de trezentos e quarenta barra cinco mil e trezentos avos) adquiridos em 1982, conforme o 

Averbamento oficioso, sendo então que, fica, este, em compropriedade no Lote 159 com a Associação de 

Moradores do Bairro do Almarjão, comproprietária do outro ½ de 340/5300 Avos (um meio de trezentos e 

quarenta barra cinco mil e trezentos avos) registada a seu favor por aquisição de Usucapião na 

Apresentação 3607 de 2010/08/19; e 

 

• Alice Irene Inácio Ivo de Carvalho, com a aquisição de 60/1500 Avos (sessenta barra quinze mil avos), 

registada a seu favor pela Apresentação 4228 de 2009/12/22 no prédio número 6635 da freguesia de 

Loures – esta compropriedade constitui a Parcela A, atualmente destinada a zona verde, e pela 

comproprietária foi dito que não pretende qualquer propriedade na AUGI, nem qualquer tipo de 

indeminização, nesta compropriedade está ainda por recolher a assinatura da declaração a favor da 

Comissão de Administração Conjunta da AUGI Bairro do Almarjão. 

 

Assim dos prédios que constituem o loteamento, todos têm um lote associado, com a exceção das Quintinhas, que 

integram o loteamento, mas que as próprias não se encontram parceladas deste modo: 
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Todos estes foram notificados, com registo simples, para reunir na sede da Comissão de Administração sito em Rua 

Comandante Sacadura Cabral, nº 106, Frielas, Loures, no dia 14 e 16 de Maio de 2019, somente os proprietários da 

Quintinha descrita sob a ficha 170 de Loures, compareceram, tendo indicado uma localização distinta da exata 

localização da quintinha. A solução passa por conversar abertamente com os proprietários e explicar que a 

localização da quintinha escriturada, não é a quintinha que os mesmos se julgam proprietários, ou em contrapartida, 

se possível negociar com o proprietário da quintinha 2944/Loures, Joaquim Antunes e mulher Emília da Costa 

Henriques Antunes, casados na comunhão geral de bens, com a aquisição registada a seu favor pela Apresentação 

67 de 1981/05/27, de modo a se “deslocar” o prédio, incluindo este no Loteamento e recolocar a quintinha registada 

sob a ficha 170/Loures para a localização daquela. 

Os restantes foram todos notificados para as moradas conhecidas, nos termos do n.º 2 do artigo 11 da Lei 91/95 de 

02 de setembro. 

Contudo vieram devolvidas, as cartas do Joaquim e do Vítor, por moradas insuficiente e por ser desconhecido na 

morada, a carta enviada para João Jerónimo, foi entregue, mas não nos contatou, nem compareceu à reunião.  

Assim se aguarda desfecho da consulta pública ao processo de Loteamento, para em próxima assembleia, os 

notificar, tentando previamente chegar às moradas atualizadas, e tentar a negociação destas quintinhas para 

aquisição da Associação de Moradores. 

Descrição 
/ Loures 

Em livro 
Total da 

Descrição 
Matriz Proprietário Apresentação 

170 
32165, 

livro B-94 
5 100,00 

117 secção 
H (parte) 

Celestino Ramos 
Brazuna, Viúvo, e 
Dina Maria Lopes 
Brazuna, Casado (a), 
Adquiridos, com 
Nelson António da 
Silva Correia 

AP. 1631 de 2011/11/07 - 
Dissolução da Comunhão 
Conjugal por sucessão 
hereditária 

1467 
Des. do 

452/Loures 
5 525,00 

117 secção 
H (parte) 

João Jerónimo da 
Silva, Casado(a), 
Geral, com Rosa 
Maria Simões 

AP. 24 de 1989/02/17 - 
Compra a Alfredo da Costa 
Henriques e mulher Ana 
Maria Mendes Gonçalves 
Henriques 

2945 
31849, 

Livro B-93 
5 050,00 

117 secção 
H (parte) 

Joaquim Antunes, 
Casado(a), Geral, com 
Emília da Costa 
Henriques Antunes 

AP. 69 de 1981/05/27 - 
Compra a José Frederico 
Canas da Silva, 
Casado(a), Adquiridos, 
com Isaura Gonçalves 
Dias da Silva Cannas 
Silva, e outros 

6680 
32163, 

Livro B-94 
5 340,00 

117 secção 
H (parte) 

Vítor Manuel de Jesus 
Caetano Casado(a), 
Adquiridos, com Maria 
de Lurdes da Costa 
Antunes de Jesus 
Caetano 

AP. 35 de 1982/01/04 - 
Compra a Vítor Manuel da 
Costa Henriques Antunes, 
Casado(a), Adquiridos, 
com Jesuína Benilde 
Rabaçal Antunes. 
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Elementos a aperfeiçoar: 

 

Memória descritiva e justificativa 

A área total dos prédios é de 160.550,00 m2, contudo, temos prédios cuja área só em parte vem ao loteamento 

como é exemplo: 

Ficha / 
Loures 

Descrição, fls, 
Livro 

Matriz (artigo) 
Área inicial do 

Área do 

Prédio (m2) 
Prédio (m2) 

final 

6635 
31739 Livro B-
92 

Omisso 15 000,00 13 491,15 

6649 
32094 Livro B-
94 

117 secção H 
(parte) 

5 020,00 1 331,00 

2952 
32093 Livro B-
94 

117 secção H 
(parte) 

5 300,00 5 259,35 

5894 
32100 Livro B-
94 

117 secção H 
(parte) 

6 450,00 6 154,20 

6650 
32069 Livro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

16 150,00 14 810,65 

2785 
32097 Livro B-
94 

117 secção H 
(parte) 

5020 4 537,85 

2944 
31847 Livro B-
93 

117 secção H 5 600,00 99,50 

6692 
31855 Livro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

5 030,00 95,20 

6243 
desanexado do 
452/Loures 

117 secção H 
(parte) 

17 100,00 1 200,00 

 

Temos também prédios que carecem de retificação de área, atendendo a área que efetivamente aquele 

prédio abrange no polígono AUGI, como é exemplo: 

Ficha / 
Loures 

Descrição, fls, 
Livro 

Matriz (artigo) 
Área do 

Área do 

Prédio (m2) 
Prédio (m2) 

final 

6631 
31853 Livro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

5 400,00 5 491,70 

2952 
32093 Livro B-
94 

117 secção H 
(parte) 

5 300,00 5 259,35 

6644 
31845 Livro B-
93 

fazia parte do 
117 secção H 
(pendente de 
discriminação 
21/05/1981) 

5 000,00 5 388,75 

6651 
31851 Livro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

5 005,00 5 347,65 
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6629* 
31852 Livro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

5 005,00 5 327,30 

6645 
31848 Livro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

5 005,00 5 342,25 

6681 
32164 Livro B-
94 

117 secção H 
(parte) 

5 040,00 5 083,20 

6646 
31844 Livro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

5 005,00 5 358,10 

6642 
31854 Libro B-
93 

117 secção H 
(parte) 

5 050,00 5 546,90 

4627 
32092 Livro B-
94 

117 secção H 6 280,00 6 268,10 

170 
32165 Livro B-
94 

117 secção H 
(parte) 

5 100,00 5 095,20 

452 
26142 Livro B-
74 

117 secção H 
(parte) 

1 955,00 4 619,65 

1467 
desanexado do 
452/Loures 

117 secção H 
(parte) 

5 525,00 5 525,30 

2945 
31849 Livro B-
93 

117 secção H 5 050,00 5 466,10 

 

Deste modo a área final dos prédios objeto de loteamento é de 131.953,85 m2.  Contudo esta, não carece de 

prévia retificação do título constitutivo porquanto que a diferença de área não é superior, nem inferior aos 15% 

conforme estatuído nos termos do n.º 1 do artigo 30 da Lei 91/95 de 02 de setembro. 

As áreas e diferenças, aqui referidas encontram-se melhor caracterizadas no quadro de Cadastro Quadro -1, 

junto ao processo. 

 

Quadro de Identificação dos Prédios Objeto de Loteamento 

Foi rectificado o quadro de identificação dos prédios objecto de loteamento, em consonância com o quadro de 

cadastro e o quadro de caracterização do loteamento e parâmetros urbanísticos. 

 

Quadro de Cadastro 
Foram corrigidos os erros na identificação do número de descrições prediais e reestruturou-se a tabela por forma a 

atender à numeração dos lotes que são constituídos a partir de cada descrição  
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6.2 Resumo dos Relatórios de Ponderação às Cartas dos Proprietários 

 

Na Assembleia da administração conjunta de proprietários e comproprietários da Área Urbana de Génese Ilegal 

denominada Bairro do Almarjão, realizada no dia 27 de Julho de 2019, foi colocado a votação no Ponto um da 

ordem de trabalhos a Apresentação e votação das alterações ao projeto estudo de loteamento, tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com os votos contra dos proprietários ou representantes dos lotes 19, 20, 22, 26, 48, 49, 72, 

99, 109, 118, 119, 158, 192, 217, 218 e 219, e com a abstenção dos lotes 75, 76 e 169. 

Foi entregue a cada proprietário presente, uma ficha de caracterização do seu lote, e definido que os proprietários 

teriam a possibilidade de apresentar, por escrito junto da Comissão de Administração, durante o período de 15 dias 

úteis, com data limite a 18 de Julho de 2019, propostas de correção de alguns elementos que pudessem não estar 

corretos relativamente à ficha de caracterização dos seus lotes, ficando essas correções dependentes de uma 

prévia análise pela equipa técnica e eventualmente, pela Câmara Municipal, para aferir se essas mesmas correções 

se enquadram na legislação em vigor. 

Foram recebidas cartas e e-mails relativamente a 14 lotes e 1 fogo, todas dentro do prazo - lotes 12, 26, 35, 42, 44, 

48, 49, 99, 109, 129, 150, 217 e 218. 

Relativamente às questões suscitadas pelos proprietários, as mesmas foram analisadas e concertadas com os 

serviços municipais, e serão objeto de resposta aos titulares através de relatórios de ponderação, com especificação 

das justificações para a aceitação ou não aceitação das mesmas. 

Os relatórios completos serão juntos ao processo municipal de reconversão do Bairro. 

Passamos a transcrever as decisões, bem como as questões aceites e que foram objeto de retificação na proposta 

de reconversão. 

 

 

RELATÓRIO Nº 1 – LOTE 12 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de redução da área do lote para dotação de estacionamento público no 

arruamento, não sendo aceite a pretensão do proprietário. 

 

RELATÓRIO Nº 2 – LOTE 26 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de delimitação e edificação do lote, não sendo aceite a pretensão do 

proprietário. 
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RELATÓRIO Nº 3 – LOTE 35 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de redução da área do lote para dotação de estacionamento público no 

arruamento, não sendo aceite a pretensão do proprietário. 

 

RELATÓRIO Nº 4 – LOTE 42 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de alteração dos limites do lote para dotação de estacionamento público no 

arruamento, não sendo aceite a pretensão do proprietário. 

 

RELATÓRIO Nº 5 – LOTE 44 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de localização da passadeira, não sendo aceite a pretensão do proprietário. 

 

RELATÓRIO Nº 6 – LOTE 48 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de alteração de acordo de estremas, não sendo aceite a pretensão do 

proprietário. 

 

RELATÓRIO Nº 7 – LOTE 49 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de alteração de acordo de estremas, não sendo aceite a pretensão do 

proprietário. 

 

RELATÓRIO Nº 8 – LOTE 99 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de eliminação dos caminhos pedonais 

• É mantida a proposta de dotação de estacionamento público no bairro 

• É mantida a proposta de localização da bancada da zona desportiva 

• , não sendo aceite a pretensão do proprietário. 

 

RELATÓRIO Nº 9 – FOGO 

Decisão condicionada 

• lotes encontram-se em nome da AP, e será esta, que a seu tempo, irá analisar a atribuição de fogos e 

verificar os direitos conferidos 
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RELATÓRIO Nº 10 – LOTE 109 

Decisão favorável 

• Incremento da área do lote 

• Ponto de RSU do outro lado do arruamento, não requer relocalização 

 

RELATÓRIO Nº 11 – LOTE 129 

Decisão favorável 

• Incremento da área do lote 

• Deslocação de ponto de RSU 

 

RELATÓRIO Nº 12 – LOTE 150 

Decisão favorável 

• 2º acesso automóvel pela lateral do lote 

• Incremento da área do lote 

 

RELATÓRIO Nº 13 – LOTE 217 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de alteração de acordo de estremas e deslocação dos lotes. 

 

RELATÓRIO Nº 14 – LOTE 218 

Decisão desfavorável 

• É mantida a proposta de alteração de acordo de estremas e deslocação dos lotes. 
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6.3 Outras alterações / elementos 

 

Estacionamento 

A concertação com os SIMAR dos pontos de recolha de RSU e ecopontos, implicou o redimensionamento e 

relocalização de alguns pontos. Pelo exposto, foram reformuladas as bolsas de estacionamento nas seguintes 

localizações: 

• Rua F – Eliminação de ponto de recolha de resíduos > reformulação da dotação de estacionamento com 

incremento de 4 lugares 

• Rua C – Alteração da localização do ponto de recolha para a esquina com a Rua F > reformulação da 

dotação de estacionamento com redução de 2 lugares 

 

Áreas de cedência 

Equipamento – Parcela I 

Redução de área para 9.487,85m2 e alteração de limite da parcela I destinada a Equipamento, decorrente das 

seguintes alterações: 

• Continuidade do passeio pela EM 540 

• Introdução de gare para transportes públicos na ER 374 

 

Zonas Verdes – Parcela H 

Incremento de área para 1.068,30m2 e alteração de limite da parcela H destinada a Zonas verdes, decorrente da 

inclusão da faixa de área verde entre os lotes 196 a 218 e a EN 374, com ponderação de plantação de barreira 

arbórea a analisar e desenvolver em fase de especialidades – Paisagismo. 

 

A proposta de loteamento considera as seguintes áreas de cedência: 

• Parcelas A a H destinadas a Zonas verdes com 7.861,75 m² 

• Parcela I destinada a Equipamento com 9.487,85 m² 

Perfazendo um total de área a ceder ao domínio municipal de 17.349,60 m², cumprindo o estabelecido no Art.º 42º 

do RMAUGI. 

 

Acordo de acerto de estremas 

Oportunamente será apenso ao processo de loteamento a alteração ao acordo de acerto de estremas a norte da 

AUGI, com a Soconstroi  
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6.4 Síntese da Proposta de Loteamento 

Na sua ocupação atual caracteriza-se por: 

 

Lotes 

• O Bairro é constituído por 238 Lotes, numerados de 1 a 238 

• Apenas 2 lotes se encontram edificados e delimitados, os lotes 23 e 24 

 

Fogos 

• O Bairro contabiliza 2 Fogos, ambos em piso 2 de edifício principal 

 

Atividades económicas 

• Não existem actividades económicas 

 

Área total dos prédios objecto do loteamento 160.550,00 m2

Área objecto de loteamento 131.953,85 m2

Área de intervenção do loteamento (Σ As) 142.336,85 m2

Área do solo (As) urbano por subcategorias 131.953,85 m2

(As¹) Habitacionais a reestruturar e legalizar (artº 71 - RPDM) 131.953,85 m2

Número total de lotes 238

Área total de lotes para construção 75.947,25 m2

Área total de implantação (Σ Aimp): 223,35 m2

Área de implantação edifício principal 218,25 m2

Área de implantação anexos 5,10 m2

Volume total de construção 1.761,38 m3

Área total de construção (Σ Ac por subcategoria): 441,60 m2

Superfície de pavimento (Σ Sp) 375,85 m2

Uso dominante (habitacional) 218,25 m2 58,1 %

Usos compatíveis (actividade económica) 0,00 m2 0,0 %

Arrecadações 157,60 m2

Estacionamento (Ac est) 65,75 m2

Índice de edificabilidade (Ie) (Ie=ΣSp/As por subcategoria) 0,00

Número total fogos 2 fg

Densidade habitacional 0,15

Número máximo pisos acima da cota de soleira 2P

QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - REALIDADE ACTUAL
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Na sua ocupação proposta caracteriza-se por: 

 

Lotes 

• O Bairro é constituído por 238 Lotes, numerados de 1 a 238, usufruindo todos de proposta de edificação de 

Edifício Principal. 

 

Fogos 

• A proposta contabiliza 256 fogos. 

 

Atividades económicas 

• As atividades económicas totalizam 6 frações distribuídas por 6 lotes, sendo proposto o uso exclusivo de 

Atividade Económica em 2 lotes (lotes 229 e 230). 

 

Área total dos prédios objecto do loteamento 160.550,00 m2

Área objecto de loteamento 131.953,85 m2

Área de intervenção do loteamento (Σ As) 142.336,85 m2

Área do solo (As) urbano por subcategorias 131.953,85 m2

(As¹) Habitacionais a reestruturar e legalizar - tipo C (artº 71 - RPDM) 131.953,85 m2

Número total de lotes 238

Área total de lotes para construção 75.947,25 m2

Área total de implantação (Σ Aimp): 28.693,60 m2

Área de implantação edifício principal 28.687,60 m2

Área de implantação anexos 6,00 m2

Volume total de construção 218.032,00 m3

Área total de construção (Σ Ac por subcategoria): 85.998,20 m2

Superfície de pavimento (Σ Sp) 76.532,60 m2

Uso dominante (habitacional) 54.401,00 m2 71,1 %

Usos compatíveis (actividade económica) 3.799,60 m2 5,0 %

Arrecadações 18.332,00 m2

Estacionamento (Ac est) 9.465,60 m2

Índice de edificabilidade (Ie) (Ie=ΣSp/As por subcategoria) 0,58

Número total fogos 256 fg

Densidade habitacional 19,40

Número máximo pisos acima da cota de soleira 3P

Área de equipamento / fogo 67,25 m2

Área total para integração no domínio municipal: 56.006,60 m2

Espaços de equipamentos 9.487,85 m2

Espaços verdes 7.861,75 m2

Espaços para arruamentos viários e pedonais 38.657,00 m2

NOTA: Área de equipamento/fogo calculada com base em 258 fogos, conforme o ponto 2 do art. 42º do RMAUGI.

256 fogos propostos + 2 fogos atribuidos aos lotes 229 e 230 com uso exclusivo de actividade económica

QUADRO DE CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - PROPOSTO

 

Quadro de caracterização do loteamento e parâmetros urbanísticos atualizado, com as correções solicitadas pelos 

serviços municipais, bem como, com as retificações decorrentes das alterações à proposta de reconversão do 

Bairro. 
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7) Peças Desenhadas 

 

Loteamento AUGI 

Planta do loteamento Ilegal 1:1000 

 

01 - Levantamento Topográfico 1:500 

02A - Planta da Realidade Atual 1:500 

03A - Planta Síntese de Loteamento 1:500 

04A - Planta de áreas a integrar o Domínio Municipal 1:500 

 

Q.A-B – Quarteirões A e B – Planta e Perfis 1:500 

Q.C-D – Quarteirões C e D – Planta e Perfis 1:500 

Q.E – Quarteirão E – Planta e Perfis 1:500 

Q.F – Quarteirão F – Planta e Perfis 1:500 

Q.G – Quarteirão G – Planta e Perfis 1:500 | 1:200 

Q.H-I-K – Quarteirões H, I e K – Planta e Perfis 1:500 

Q.J – Quarteirão J – Planta e Perfis 1:500 

Q.L-M – Quarteirões L e M – Planta e Perfis 1:500 | 1:200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loures, 10 Março 2021 

 

___________________________________ 

José Alexandre Anjos Soares, Arquiteto 
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