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3.5.MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1. Enquadramento histórico:
Os bairros ilegais surgem nos anos 60 resultantes das migrações das populações rurais para o meio
urbano e a consequente ausência de resposta habitacional economicamente acessível para esta nova
população tendo despoletado a ocupação dos territórios rurais confinantes com o grande centro
urbano que era Lisboa.
A produção deste tipo de espaços urbanos - Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) – foram
originados através do parcelamento de terrenos rústicos nos finais da década de sessenta e com
maior expressão nos anos setenta.
A ocupação territorial baseou-se, fundamentalmente, no critério de rentabilização máxima dos
prédios, desprovidas de infraestruturas de suporte e por vezes descurando as condições naturais e
morfológicas do terreno, associado à inobservância das regras urbanísticas e exigências ambientais.
Considerando a diversidade de situações especificas e respetivas condicionantes, este tipo de
transformação urbana condicionou a infraestruturação e a implementação de equipamentos e
espaços verdes de utilização coletiva.
Após a construção dos edifícios, surgiu a pressão de infraestruturar os bairros, em ordem à saúde
pública e salubridade da população residente. Pelo facto, surgiram inúmeras associações com o
objetivo de representar o conjunto dos proprietários junto das entidades públicas, designadamente
os municípios, reivindicando desta forma o lugar e criando uma identidade própria, através do
envolvimento e dinamização da população.
2. Enquadramento processual:

A Câmara Municipal de Loures optou por colaborar diretamente com todos os interessados,
considerando as dificuldades inerentes à reconversão urbanística do Bairro Portela da Azóia, iniciada
em 1981, através de um Plano de Reordenamento- processo n.º 35512/OM.
Em 1992 foi iniciado o processo n.º 13790/L, em nome, operação de loteamento na modalidade de
As obras de urbanização não foram concluídas, nem foram cativados todos os espaços verdes e de
equipamento de utilização pública necessários, apesar do esforço coletivo da população.
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iniciativa dos particulares, o qual não culminou na emissão do alvará de licença de loteamento.
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Assim, foi determinado a execução de um Plano de Pormenor, conforme deliberação da Câmara
Municipal, na 17ª reunião ordinária de 29/08/2001.
Atualmente mantém-se a modalidade de reconversão, embora através de operações de loteamento
sem o apoio da administração conjunta, no contexto da Lei 91/95 de 2 de setembro, na atual redação,
conforme deliberação efetuada na 7ª reunião de Câmara ordinária de 30/03/2005, revogando as
anteriores deliberações no que respeita à concretização deste processo através de um plano de
pormenor.
O bairro, com a área de intervenção de 105 ha e cerca de 4200 habitantes, com previsão global de
1.968 lotes e 2.534 fogos, está subdividido em 16 Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI),
designadas por Unidades de Gestão Territorial (UGT), numeradas de 1 a 12 e de 14 a 17, conforme
a última deliberação aprovada na 22ª reunião da Câmara Municipal de 26/09/2018 (proposta n.º
420/2018), resultado do melhor conhecimento da realidade local e constrangimentos de ordem

Bairro Portela da Azóia- UGT2
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registal.
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Neste contexto, o Município é a entidade competente pela realização de todos os atos relativos à
emissão do título de reconversão, no caso vertente através de uma operação de loteamento,
conforme

os

compromissos

assumidos

nas

referidas

deliberações,

cuja

tramitação

está

genericamente exposta no art.º 55.º do Regulamento Municipal das AUGI, publicado na 2.ª série do
Diário da República em 07.11.2011.
Este estudo respeitará, ainda, as infraestruturas existentes e os compromissos assumidos
anteriormente no projeto de loteamento da AMUPA, na medida do possível, salientando-se a
localização e forma de contabilização das áreas de cedência.
Em cada operação de loteamento, o Município é responsável pela conclusão e requalificação das
obras de urbanização existentes, e cativação das áreas de cedência obrigatórias, embora estejam
subjacentes o dever e a obrigação legal dos interessados, em comparticipar equitativamente nos
custos da reconversão urbanística, o qual é composto pelo valor correspondente aos estudos e
projetos, e o montante necessário para concluir as infraestruturas, sem prejuízo das taxas associadas
à operação.

A quota de comparticipação de cada lote é determinada, nos termos dos nº2 e 3 do art.26 da Lei
91/95 e artº58 do RMAUGI (adaptado em ordem ao novo PDM), em que cada lote comparticipa na
totalidade dos custos afixados, na proporção da superfície total de pavimento que lhe é atribuído em
relação à Superfície Total de Pavimento de uso privado no projeto de loteamento.
A aprovação da operação de loteamento depende da prévia demonstração da viabilidade financeira
da operação e garantia da receita necessária para a realização das obras de urbanização, a qual é
justificada através da celebração de contrato de adesão individuais ao processo de reconversão
urbanístico, entre o município de Loures e os interessados, em momento antecedente à emissão do
titulo de reconversão de, pelo menos 2/3 e

cumulativamente, que esteja liquidada uma verba

correspondente a 2/3 do montante necessário para a execução das obras de urbanização, que se
convencionou como básicas, nos termos da alínea j) do nº2 do art.55 do RMAUGI.
A eficácia do alvará de loteamento depende do seu registo na Conservatória do Registo Predial (CRP),
divisão da compropriedade (ávos indivisos) e conformação dos eventuais títulos autonomizados ou
abertura de novas descrições prediais individuais, cuja competência não é Municipal no atual regime
jurídico. Pese embora o exposto, teremos nessa fase um conjunto de ações junto dos interessados,
em vista à sua mobilização e constituição da respetiva Administração Conjunta, com a única função
o processo e possibilitar a legalização/construção das edificações.
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de promover as ações necessárias para concretizar estes objetivos, e assim concluir definitivamente
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O sucesso destes processos baseia-se, fundamentalmente, no envolvimento e dinamização dos
interessados, nas diversas fases de trabalho e respetivas soluções, estabelecendo-se períodos de
participação pública individual na elaboração e discussão da solução urbanística, tendo como
referência urbana o existente e base de estudo, o projeto de loteamento antecedente.
Com a entrada em vigor do novo Plano Diretor Municipal de Loures, publicado na 2.ª série do Diário
da República em 18.06.2015, e posterior delimitação da Reserva Ecológica Nacional (portaria n.º
49/20016 de 22/03), foram enquadradas as servidões e outras condicionantes administrativas no
bairro, destacando-se os traçados de linhas de águas e áreas inseridas em Reserva Ecológica
Nacional, possibilitando o inicio de novas operações de loteamento.

3.

Ponto de situação global do bairro:
Conforme referido anteriormente, o bairro é composto por 16 UGT, e até ao momento foram emitidos
cinco alvarás de loteamento: UGT 14 (n.º 02/2013); UGT 15 (n.º 01/2017); UGT 7 (n.º 01/2021),
UGT 4 (n.º 2/2021) e UGT 1 (n.º 09/2021). Estão em desenvolvimento 8 operações de loteamento,
referentes às UGT 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 (apesar de ainda não estar formalizado o processo),
encontrando-se em diferentes fases processuais e correspondendo a cerca de 70% da área de
intervenção global.
Para a UGT 12 foi realizado o levantamento topográfico e está em curso a confrontação da titularidade
da propriedade e a realização das fichas individuais dos lotes, com o objetivo de iniciar o projeto.
Destaca-se ainda, a reunião de condições para a emissão, em breve, do alvará de licença de
loteamento na UGT 11; a conclusão da fase de participação pública dos interessados nas UGT 05 e
16, com a consequente aprovação da proposta de decisão sobre as reclamações apresentadas,
conforme deliberações tomadas na 90.ª e 96ª Reuniões Ordinárias de Câmara Municipal, realizadas
em 16.06.2021 e 08.09.2021, respetivamente. Está, ainda, em curso a análise dos contributos
obtidos na participação pública dos interessados na solução urbana da UGT 8.

4.

Áreas de cedência obrigatória e restruturação do espaço público:
Os diversos loteadores ilegais identificados (parcelamento físico de 62 artigos rústicos) apenas
pretenderam integrar em domínio público os exíguos arruamentos projetados, na maioria dos casos
apenas no artigo rustico em causa sem prever as ligações aos artigos rústicos confinantes, apenas
consagrando três equipamentos, nomeadamente Igreja, a escola (UGT 03), e do polidesportivo (UGT
05).
A inclusão de áreas em espaço público, destinadas a espaços verdes e de equipamento, bem como
a AMUPA e outros interessados, as quais são normalmente sustentadas em documentação particular,
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a restruturação da rede viária, deriva, em regra, das diversas aquisições promovidas em tempo entre
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que o Município tem vindo a regularizar em registo predial, independentemente do desenvolvimento
dos projetos de loteamento.
Todavia, reconhece-se a necessidade de aquisição de áreas de cedência no interior do bairro,
considerando que as áreas reservadas para esse efeito não foram adquiridas na sua totalidade.
Neste

sentido,

a

Câmara

Municipal já adquiriu algumas
parcelas

englobadas

em

áreas de cedência, quando
comprovada a ausência de
acordos

com

a

AMUPA

e

inexiste alternativa urbana,
salientando-se
até

ao

a

aquisição

momento

7.690,00m2,
240.550,00€
despesas

de

num total de
e

demais

administrativas,

incluindo com o processo de
regularização
parcelas

registal

das

adquiridas

pela

contabilização

e

Associação.

A

enquadramento das áreas de
cedência

obrigatórias

são

efetuados de forma global
nas 16 AUGI que compõem o
bairro,

tomando

como

referência 50,00m2/fogo ou
atividade

económica

exclusiva no lote, nos termos da alínea a) n.º 1 e 2 do art.º n.º 42.º do RMAUGI.
A previsão global é de 127200,00m2 (2.544fogosx 50m2) estando concretizadas 65454,00m2.

apurar em cada projeto de loteamento, e será compensado pelos diversos interessados na fase de
legalização/licenciamento das construções, de acordo com a tabela de taxas e licenças em vigor.
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O défice global é apurado de forma proporcional nas várias AUGI, independentemente do que se
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5. Caraterização da área de intervenção/objeto de loteamento:
O loteamento integra os seguintes prédios, conforme melhor discriminado em sede de quadro de
cadastro:
i.o prédio rústico descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures, sob o n.º 12795,
Livro n.º 37, Secção 1, ficha 1484/19930224 da freguesia de Santa Iria de Azóia,
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 52, da secção B da freguesia de Santa
Iria de Azóia (e todos os 17 prédios dele desanexados, identificados no quadro infra, que
perfazem um total de 5.257,00m2, pelo que a área remanescente é de 2.223,00m2):

Ficha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ii.

1131
3448
3447
3451
3456
3455
753
3452
1915
2147
302
3450
2398
3449
3454
1921
3453

Desanexações
Descrição
Artigo
omisso na
3911, Livro n.º 12
matriz
omisso na
3910, Livro n.º 12
matriz
omisso na
3820, Livro n.º 11
matriz
52, secção B
4064, Livro n.º 12
(parte)
52, secção B
10169, Livro n.º 32
(parte)
7291, Livro n.º 22,
52, secção B
Secção 2
(parte)
4196, Livro n.º 13
3636
52, secção B
4127, Livro n.º 12
(parte)
7312
6593
52, secção B
4464, Livro n.º 13
(parte)
52, secção B
4054, Livro n.º 12
(parte)
4107, Livro n.º 12,
52, secção B
Secção 2
(parte)
52, secção B
3958, Livro n.º 12
(parte)
omisso na
6135, Livro n.º 19
matriz
6136, Livro n.º 19,
52, secção B
Secção 2
(parte)
52, secção B
4297, Livro n.º 13
(parte)

Área
270,00
262,00
288,00
313,00
340,00
366,00
324,00
331,00
313,00
363,00
345,00
308,00
294,00
280,00
270,00
259,00
331,00

prédio rústico descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures, sob o n.º 109,
Livro n.º 1, ficha 637/ 19890505 da freguesia de Santa Iria de Azóia, inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo 81, da secção 1B da União das Freguesias de Santa Iria
de Azóia, São João da Talha e Bobadela (e todos os deles desanexados, melhor
identificados no quadro de cadastro). Este prédio resultou da anexação ao prédio
descrito sob o n.º 115 a fls. 67 do livro B-1. Da área total de 54.889,78m2 do aludido
prédio, apenas integrará o loteamento a área de 20.735,14m2, pelo que, por via da
correspondente desanexação da área a lotear, remanescerá a área restante fora do

Relativamente ao prédio com a Ficha 3001, que consubstancia um dos destaques do aludido
“prédio-mãe” referido anteriormente, é de referir que, está a ser estudada uma solução, que
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polígono do loteamento.
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poderá passar pela integração no loteamento de parte da respetiva área (apenas
1.045,00m2), pelo que, por via da correspondente desanexação da área a lotear,
remanescerá a área restante fora do polígono do loteamento. Tal solução será apresentada
à 2ª Conservatória do Registo Predial de Loures - avaliação que se relega para fase posterior,
atendendo a que depende da forma como vier a ser regularizado o registo relativamente aos
sobreditos lotes 13 e 14.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prédio

iii.catorze prédios urbanos que foram abertos sobre prédios não descrito (cf. quadro
infra):

Artigo Matricial (Freguesia Sta Iria de Azóia
ou União das Freguesias de Santa Iria de
Azóia, São João da Talha e Bobadela)

Descrição/Ficha

Área dos prédios objeto de
loteamento (CRP)

Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano

485
774
777
12602
546
870
8616
2310
12604
12501
12502
1777
1733
2412

4306/20040511
6244/20181108
6245/20181108
6228/20180511
5795/20130412
5882/20140421
4401/20050118
1305/19910715
6224/20180116
6340/20210922
6341/20210922
5241/20081008
5240/20081007
5938/20150730

224,00
152,92
172,06
545,00
65,00
99,94
200,00
363,00
318,00
300,00
252,30
354,00
300,00
285,60

Considerando a complexidade e a problemática atinente à propriedade no âmbito desta Unidade
de Gestão Territorial, foi elaborada a informação técnica nº 05/DAUGI/RMH/2022, de
15/02/2022, com o expediente nº E/22513/2022 (constante a fls.1144 a 1149).
5.1. Lotes sem regularização registal
No âmbito do estudo da propriedade da UGT 2, apurou-se a existência de várias parcelas de terreno
adquiridas através de documentação particular. Ao logo do ano de 2021, os serviços reuniram com
os vários possuidores, no sentido de alertar para a necessidade de regularização registal das
aquisições.
Nessa medida, foram desenvolvidas diligências pelos serviços, com o objetivo de reconhecer todos
os interessados nesta operação de loteamento.
Dos contatos efetuados com os interessados, a grande maioria mostrou intenção de efetuar os
procedimentos necessários para a regularização da titularidade, subsistindo apenas uma situação
de legitimar o direito de propriedade.
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cujo possuidor não detém titulo bastante e não pretende efetuar qualquer procedimento no sentido
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O antigo lote I-226, atual n.º 167, parcela localizada no artigo Art.º 52 da Secção B (parte) da
Freguesia de St.ª Iria de Azóia, Descrição 12795; Fls.: 18-v; L.º B-37; Ficha 1484/19930224, resulta
de uma permuta entre o possuidor e o loteador ilegal, ocorrida por conta de parte de lotes localizados
no Bairro das Maroitas e Cachoeiras.
Através da notificação S/42255/2021, na sequência da informação 39/DAUGI/VV/2021 com
expediente E/116603/2021 datado de 6/10/2021, indagaram os serviços a posição dos herdeiros
de Xavier de Lima, o loteador ilegal, relativamente à sua posição no que concerne à suposta permuta,
não tendo obtido qualquer resposta, até ao momento.
5.2. Compromissos com a CMlr :
O desenvolvimento do projeto de loteamento permitiu incorporar no desenho urbano contrapartidas,
anteriormente acordadas com os titulares de parcelas localizadas em áreas de cedência
programadas, procedendo à cedência destas para domínio público municipal, em troca de benefícios,
em segundos lotes, cuja titularidade lhes pertencia.
A formalização da proposta deverá ser aceite mediante acordo de compromisso e declaração de
cedência das parcelas para domínio publico municipal.
Lote
Antigo
73(ilegal)
114(ilegal)

Identificação

situação processual

sem regularização registral

Ficha

Parcela A

50, sec ç ão B
244,00
(part e)

Parcela C

2 fogos no 86 ilegal
Doação ao munic ípio
dependente garantia
edificabilidade 2 fogos no
lote 65 (atual 114)

3021

Artigo matricial

Área (m2)

5.3. Outras:
5.3.1. Subsiste ainda uma relação de titularidade referente ao prédio descrito na 2ªConservatória
do Registo Predial de Loures inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 50, secção B (parte),
com registo predial a favor de Carlos Laré Pires, (certidão de registo predial junta a fls 1056), cuja
localização está sujeita a confirmação no âmbito da participação pública e da participação dos
loteadores ilegais.
5.3.2.Relativamente aos antigos Lotes 89 e 113, localizados nas atuais Parcela de Cedência B e C,
respetivamente, não foram alvo de recenseamento, tendo o loteador ilegal informado a venda ao
Sr. Augusto Marques Lourenço. Contudo não foi possível apurar o paradeiro da pessoa em causa,
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bem como não se identificou qualquer registo a favor do mesmo.
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6. Redelimitação do polígono da Unidade de Gestão Territorial (UGT) n.º 2 da AUGI Bairro da
Portela da Azóia, por forma a conformar tal polígono com a área objeto de loteamento, no
âmbito do processo de reconversão urbanística em apreço;
6.1. Analisando as peças de projeto, designadamente a planta síntese, é possível identificar um
desfasamento entre o polígono AUGI e o limite da área objeto de loteamento contemplado na solução
urbanística.

Poligono atual da UGT2

Novo polígono da UGT2

Assim, em resultado de um melhor conhecimento técnico/gestão do território e do estudo exaustivo
da propriedade, considera-se ajustado o acerto do polígono, de forma a integrar no loteamento
apenas a área classificada como “Habitacionais a Reestruturar e Legalizar”, subtraindo, assim, uma
área residual, a poente da A1, classificada com a subcategoria “Verde de Proteção e Enquadramento”,
que corresponde a área de servidão legal “non aedificandi” (artigos 17.º, n.º 1, alínea b), n.º 5,
alínea a) e n.º 6, alínea d), i.; 102.º a 104.º, todos do RPDM).
6.2.Para além do exposto, a redelimitação em apreço permite eliminar a sobreposição que se verifica
com duas propriedades (correspondentes às Fichas 519 e 770 da Freguesia de Santa Iria de Azóia),
que integram já o domínio público municipal (cf. AP. 33 de 1984/05/23 e AP. 34 de 1989/03/02),
Pág.10

decorrente dos Processos de Registo (PR) n.ºs 873 e 880 (Parcela 22-A), tendo sido objeto de
expropriação.
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De acordo com a Informação Técnica n.º
53-DPAUGI/GIPA-FR

de

17/03/2009

(E/36047/2009), é aí referido que, “tendo
havido intenção por parte do Município de
Loures, no âmbito do projeto relativo à
obra de retificação e pavimentação da E.
M. 504 (…), em expropriar a parcela de
terreno identificada por 22-A (…), cuja
Declaração de Utilidade Pública e urgente
expropriação foi publicada em Diário da
República (D.R.) n.º 190, II Série de
19/08/1980

e

autorizada

a

Posse

Administrativa das parcelas, publicada em
D.R. n.º 203, II Série de 03/09/1980”.

E.M. N.º
504, Santa
22Avenida Iria
873
668,00
A
Infante
de
Santo - Azóia
Pirescoxe

880

22A

90,00

Execução
de um
DUP
lanço da
publicada estrada
Expropriação
DR n.
Municipal
190, 19n.º 504
08-1980
de Vale
Figueira a
Pirescoxe

Execução
de um
E.M. N.º
DUP
lanço da
504, Santa
publicada estrada
Avenida Iria
15/01/1986 Expropriação
DR n.
Municipal
Infante
de
190, 19n.º 504
Santo - Azóia
08-1980
de Vale
Pirescoxe
Figueira a
Pirescoxe

A parcela está
ocupada com
parte do troço
da E.M. 504
pavimentado
em
betuminoso e
passeios
pavimentados
em calçada.
A parcela está
ocupada com
parte do troço
da E.M. 504
pavimentado
em
betuminoso e
passeios
pavimentados
em calçada.
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Parcelas expropriadas
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6.3.A redelimitação da AUGI permite, ainda, eliminar a desconformidade identificada na alínea c) do
n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro.
O ajuste do polígono de acordo com o polígono da área de intervenção do loteamento, no âmbito do
processo de reconversão urbanística da AUGI em apreço, implica a redelimitação ao abrigo do
disposto no n.º 7 do artigo 1.º, conjugado com o n.º 4 do artigo 8.º da Lei n.º 91/95, de 2 de

7. Plano Diretor Municipal e outras condicionantes:
7.1. PDM
Nos termos do Plano Diretor Municipal (PDM), publicado na 2.ª série do Diário da República, através
do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho de 2015 e posterior delimitação da Reserva Ecológica
Nacional (portaria n.º 49/2016 de 22 de março), extratos constantes de fls. 94 a 106, a área de
intervenção integra a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) “E” – Oriental (artigo
201.º do Regulamento do PDM, doravante RPDM), e no perímetro urbano de nível I – Sacavém
(artigo 11.º, n.º 1, alínea a) do RPDM). Não se verifica nenhum plano de urbanização, pormenor ou
unidade de execução em vigor para esta área, aplicando-se o disposto no n.º 2 do artigo 191.º do
RPDM.
De acordo com as Cartas de Ordenamento e Condicionantes que integram o PDM, a área em causa
está classificada como “Solo Urbano” (artigo 56.º), na categoria operativa “Solo Urbanizado” (artigo
59.º), a qual integra a categoria funcional e a subcategoria Espaços Residenciais, habitacionais a
reestruturar e legalizar (artigos 59.º, n.º 2, alínea a), 61.º, alínea d) e 71.º), do tipo “C” (artigo 73.º),
sendo estabelecido, como parâmetros a cumprir, um índice de edificabilidade máximo 0,80 e o n.º
máximo de pisos acima da cota de soleira 4 pisos (cf. ainda artigo 17.º, n.º 1, alínea b), n.º 5, alínea
a) e n.º 6, alínea a), ponto iv.) do RPDM).
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 72.º do RPDM, nas áreas habitacionais a reestruturar e
legalizar o uso habitacional é dominante, destinando-se um mínimo de 5% de superfície de
pavimento para usos não habitacionais denominados usos compatíveis- n.º 3 do citado artigo 72.º
do RPDM, prevendo-se na atual proposta 5%.
O uso habitacional predomina nesta operação de loteamento, compreendendo o índice de
edificabilidade (Ie=ΣSp/As) de 0,56, o índice de edificabilidade não habitacional Inh=nH/Sp) de 0,05

A área em apreço, delimitada como AUGI, não se encontra sujeita ao regime da Reserva Agrícola
Nacional (RAN), nem ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN).
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e o número máximo de pisos dos edifícios é igual ou inferior a 3.
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7.2. Condicionantes, servidões e riscos:
A. Condicionantes I: Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3, alínea c), ii) do RPDM,
“Abastecimento de Água” (Adutor EPAL), “Aeroportos e Aeródromos” e “Rede Viária” (Estrada
Municipal EM504 e Itinerário Principal/Autoestrada- A1), e de acordo com a Carta de Outras
Condicionantes I – Equipamento e infraestruturas, verifica-se que a pretensão se insere em área
sobre a qual incide servidão administrativa, referente a Infraestruturas – “Aeroportos e Aeródromos”
– (Zonas 3, Sector 3A2 e 5), impondo consulta obrigatória à entidade que tutela a respetiva servidão
(ver ponto 9.6).
B. Condicionantes II: Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades Perigosas (artigo n.º 8,
n.º1, alínea d) do RPDM- Não se identificam.
C. Carta de Ordenamento – Riscos ao Uso do Solo I:
A área em apreço encontra-se sujeita ao cumprimento das disposições definidas no artigo 185.º do
RPDM – Riscos Naturais –Geodinâmica – Risco Sísmico – Elevado.
Foi realizado um estudo de conjunto com a DPMOTRU, através do registo E/108726/2015 de
17/11/2015, com o objetivo de avaliar a abrangência e obrigatoriedade de elaboração de estudos
geotécnicos em operações de loteamento, considerando os vários tipos de classificação de risco
sísmico. Concluiu-se que no perímetro urbano do bairro apenas se identifica essa necessidade para
a área de intervenção da UGT n.º 9.
Mais, no âmbito da necessidade de apresentação de estudos complementares geológicos,
hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural em edifícios, nas áreas
classificadas com elevado a muito elevado risco sísmicos dos solos, no âmbito do artigo n.º185 do
RPDM, foi concluído, nos termos do despacho exarado na informação n.º28/DPMOTRU/AF/2015 de
09/12/2015, constante no processo n.º 62.608/LA/E/N, que as medidas de resistência estrutural
devem ser assegurados no respetivo projeto de especialidade, sem prejuízo da futura definição dos
critérios para a sua dispensa ou exigência, em Regulamento Municipal.
D. Carta de Ordenamento _Riscos ao Uso do Solo II:
A área de intervenção encontra-se sujeita ao cumprimento das disposições definidas nos artigos
188.º e 189.º do RPDM – Classificação Acústica – Zona Mista e Zona de Conflitos.
Nos termos da informação nº 08/AS/DPRU de 19.07.2017 (E/73513/2017), constante de fls. 707 a
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696, foram avaliados os níveis de ruído para a totalidade do perímetro do bairro.
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Concluiu-se que, nesta zona urbana consolidada as zonas de conflito inserem-se ao longo das vias
estruturantes, designadamente Avenida 25 de abril, Avenida Infante Santo e Avenida 11 de Março,
constituindo eixos principais de circulação, bem como de transporte público rodoviário.
Em particular para a área de intervenção desta Unidade de Gestão, verificam-se apenas uma situação
de violação dos limites de exposição ao ruído (Zona de conflito), localizada nas imediações da AVª
Infante Santo, dando assim, origem à necessidade de prever a adoção de medidas de redução do
ruído, encontrando-se descriminadas no Plano Municipal de Redução do Ruído em vigor.
De acordo com o parecer 08/AS/DPRU, dever-se-á incluir uma cláusula no futuro alvará de
loteamento, com vista ao cumprimento das medidas excecionais previstas na alínea b) do n.º7 do
artigo 12 do DL nº9/2007 de 17 de janeiro, na redação em vigor-Regulamento Geral de Ruído (RGR),
“lotes nºs 3, 4, 6, 7, 14, 15, 27, 88, 89, 103 e 104, a instrução da Comunicação Prévia (Legalização
ou construção nova) deverá integrar projeto acústico que considere os valores do índice de
isolamento sonoro conforme a alínea b) do artigo 7 do artigo 12 do RGR, ai definidos para cada uma
das situações”
Assim, e após uma análise comparativa entre os parâmetros previstos no loteamento e o
estipulado no regulamento do PDM, verifica-se a sua conformidade.
7.3.Outros parâmetros urbanísticos:
Nos termos do nº1 do artigo 6.º da Lei 91/95, na redação vigente, as infraestruturas viárias e as
áreas de terreno destinadas a equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva, podem ser
inferiores às que resultam da aplicação dos parâmetros definidos no regime jurídico em vigor, quando
o cumprimento estrito dos parâmetros possa inviabilizar a operação de loteamento.
Refere, ainda, o n.º 4 do mesmo artigo, quando as parcelas que devem integrar gratuitamente o
domínio público, forem inferiores às que resultam do regime jurídico aplicável, há lugar à
compensação prevista no n.º 4, do artigo 44.º do RJUE, ou seja, ao pagamento de uma compensação
ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em regulamento municipal
(RMAUGI e tabela de taxas e licenças).
As áreas de cedência, previstas no estudo antecedente da AMUPA, foram consideradas, na medida
do possível, na presente proposta e respeitam as conclusões do estudo elaborado pela Divisão de
Planeamento de Equipamentos e Infraestruturas (DPEI) em 2005 – condicionante a aplicar nos
diversos projetos de loteamento destas Unidades de Gestão, relativamente à caracterização dos
diversos espaços disponíveis para cedências (constante no processo 47.806/LA/L/OR, de fls.125 a
global nas atuais 16 AUGI que compõem o bairro, tornando como referência as cedências de
50,00m2/fogo ou atividade económica exclusiva no lote, conforme a alínea a), do n.º 1 do artigo n.º
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145). A contabilização e enquadramento das áreas de cedência obrigatórias são efetuadas de forma
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42 do RMAUGI. Em caso de déficit global, a compensação devida será liquidada, de acordo com o
Regulamento de Taxas em vigor no Município de Loures, de forma proporcional, pelas várias AUGI,
independentemente do que em cada processo individual se venha a apurar.
Assim, e em função dos atuais parâmetros urbanísticos, esta operação de loteamento deveria
assegurar a área de 11.800,00m2 para 233 fogos e 3 unidades compatíveis, no cômputo geral do
bairro.
O projeto prevê a constituição de 4 parcelas de cedência, designadas por Parcelas “A”, “B”, “C” e
“D”, totalizam 7.940,00m2, apurando-se um déficit de 3.860,00m2. Estas áreas resultam dos acordos
estabelecidos anteriormente pela AMUPA, bem como a compatibilização da solução urbana.
As parcelas B e D destinam-se a Espaço verde de recreio com função de descompressão urbana,
propondo-se “jardim equipado para recreio infantil e/ou espaço para idosos e adultos)”, pelo que
deverão integrar o Domínio Publico, já a parcela C, destina-se a “Equipamento desportivo com as
valências de polidesportivo/campo de jogos e instalações de apoio com área verde e estacionamento
periférico” e a parcela A para “Reserva para pretensões ou necessidades de âmbito Diversificado”,
pelo que deverão integrar o Domínio Privado do Município.
Nota: Os parâmetros de dimensionamento das áreas de cedência, em operações de loteamento, estão definidos
no art.º 194 e anexo V do RPDM. Sem prejuízo do exposto, e conforme o n.º 4 do referido artigo, serão aplicadas
as exceções previstas no art.º 42.º do RMAUGI e na tabela de taxas em vigor, conforme referido anteriormente.

8. Princípios orientadores e antecedentes relevantes:


Respeito e enquadramento das deliberações tomadas pela Câmara Municipal de Loures;



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



Elementos de 1994 constantes no projeto de loteamento da AMUPA (processo n.º 13790/L);
Nos elementos de julho de 1994, parte da célula “I” do projeto de loteamento da AMUPA,
está previsto a constituição de 243 lotes,” contudo dos lotes I-28 a I-105, foram excluídos na
delimitação da UGT2, numerados de I-01 a I-27, I-106 a I-243, com as parcelas de cedência I138 (2.154,50m2), I-139 (6.299,00m2) I-179 (5518.00 m2), e I-224 (965.70 m2) para além da



Este projeto estará, ainda, subordinado às obras de urbanização realizadas em tempo, ao respeito
pelo estudo global sobre as áreas de cedência (deliberação de 08/06/2005), plano de circulação
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estrutura viária.
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(DOM-2013) e o levantamento de campo que perspetivou a definição de 169 lotes e 233 fogos,
bem como 23 unidades de atividades económicas de apoio local;


Promover o aproveitamento do edificado existente, com a amplitude prevista na Lei n.º91/95 de
2 de setembro, na redação vigente, e Regulamento Municipal para as AUGI, balizando o número
máximo de 2 fogos por lote. Contudo estas premissas não podem prejudicar os direitos de
edificabilidade nos lotes desocupados, os quais estão restringidos a moradias unifamiliares,
eventualmente com atividades económicas, desde que se justifique, cujos parâmetros
urbanísticos de referência são: 0,35/0,40 índice de implantação, 0,70/0,80 de índice de
edificabilidade;



Os parâmetros urbanísticos serão aferidos ao loteamento, de forma coerente com as outras UGT
que compõem o bairro, bem como as respetivas condições técnico regulamentares;



Deve ser tomado em consideração as diversas pretensões particulares, construção de habitação
própria, obras de beneficiação e outras de escassa relevância urbanística;



Os lotes podem atingir área superior, excecional e até ao limite de 15% em relação ao título,
desde de que este acréscimo esteja devidamente justificado e não resulte de ocupação abusiva;



Deverá ponderar-se a unificação de lotes, em vista à diluição dos parâmetros urbanísticos, ou
quando esta ação se justifique;



Os passeios junto aos lotes desocupados devem garantir a largura mínima de 1,50m (bitola no
bairro), enquanto nas zonas consolidadas esta largura pode ser reduzida até 1,00m, desde que
justificada na envolvente. Esta redução não se verificará nas artérias estruturantes, apenas na
rede interna.

9. Caraterização global da AUGI:
9.1.Enquadramento Geográfico do Bairro Portela da Azóia
O bairro enquadra-se num vasto território AUGI na freguesia de Santa Iria de Azóia, atualmente
servido de infraestruturas rodoviárias de suporte e transportes públicos. Relaciona-se diretamente
com a Vila de Santa Iria, apesar de ser ladeado pela Autoestrada n.º1, e desfruta de uma vista

O bairro está ocupado essencialmente com edifícios habitacionais, algum comércio local e atividades
económicas, ao longo das vias estruturantes. Também se destacamos equipamentos públicos, tais
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soberba sobre o rio Tejo.
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como, duas escolas básicas, um polidesportivo, um espaço de culto (igreja católica), e o Parque
Urbano nas imediações (valorização de antigo aterro sanitário intermunicipal).
A realidade atual da unidade de gestão resume-se à existência de 61 lotes sem construção de
edificação principal, o que representa cerca de 36% de lotes vazios, e 108 já edificados, o que
representa 64% do Loteamento, com proposta de Legalização/enquadramento, embora alguns com
necessidade de correção, atendendo à legislação e regulamentos vigentes.
O uso predominante do loteamento é habitação, em edificações unifamiliares contabilizam-se 104
lotes, habitação bifamiliar 59 lotes e apenas 3 lotes com proposta de legalização de 3 ou mais fogos,
estes últimos justificados pela junção administrativa de dois lotes.
Para completar os 169 lotes, 3 destinam-se apenas a uso compatível, situação existente e que se
propõe a legalização.
9.2. Arruamentos, passeios e estacionamento público:
As vias e os percursos pedonais cumprem, genericamente a sua função na estrutura urbana do
bairro, embora se preconize algumas retificações, em ordem à sua beneficiação.
O perfil transversal da faixa de rodagem varia entre 6,30m (Rua Principal), 6,10m (Rua da Memória,
Rua de João de Deus, Rua circular) e 5,00m (na Rua do Tejo, Travessa da Memória).
A proposta de ligação entre duas vias é a formalização do percurso que hoje já existe delineado e
justifica-se pelo acesso a área de cedência programada bem como acesso a caves dos lotes
resultantes de reloteamento.
Considerando a insuficiência de lugares de estacionamento público formalizados atualmente, propõese a criação de 103 lugares, junto às atividades económicas e áreas de cedência, com a introdução
de sentidos únicos, permitindo o estacionamento na faixa de rodagem, complementado com
caldeiras, de forma a colmatar a ausência de sombras nas vias de circulação, a avaliar no projeto de
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sinalização e trânsito.
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O número de lugares de estacionamento propostos consagra o estipulado na Portaria n.º 1136/2001
de 25 de Setembro, ou seja o incremento de 20% aos números de lugares de estacionamento
privados exigíveis de acordo com o RMAUGI, nº3 do Artigo 45 e Parâmetros de dimensionamento
constantes do ANEXO I da supramencionada portaria.
LUGARES ESTACIONAMENTO
USO

Privado

PÚblico

Habitação

303

60,6

Comercio

23

6,9

Total

326

68

A largura dos passeios segue “bitola” definida no projeto da AMUPA de 1994, com cerca de 1,50m
de largura em ambos os lados, são no entanto admitidos valores inferiores, mas nunca abaixo de
1,00m de largura, face à consolidação urbana e nos termos dos critérios definidos para a
generalidade do bairro, constantes na informação n.º 51/EMAUGI/GIPA/CT/JCM/2011 de 28.09.2011
e respetivo despacho superior datado de 08.11.2011 (E/1140337/2011).
A execução dos passeios contíguos aos lotes é da responsabilidade dos titulares, conforme
convencionado anteriormente pela AMUPA. Neste sentido, os passeios por executar, deverão ser
concluídos pelos titulares dos futuros lotes, até à realização das infraestruturas globais, ou no limite
em paralelo com a empreitada geral.
9.3. Infraestruturas existentes:
As redes de abastecimento de água e saneamento básico, telecomunicações (tipo aéreo),
abastecimento elétrica (tipo aéreo), iluminação pública e os arruamentos, foram executadas pela
AMUPA no âmbito do processo de loteamento antecedente. Apesar de satisfazerem as necessidades
mínimas da população instalada, assiste-se a uma degradação geral das mesmas, pelo que serão
objeto de análise pelas entidades gestoras das redes e alvo de melhoramentos através do presente
procedimento.
O valor necessário para concluir estes trabalhos, incluindo os arranjos exteriores, será estimado
globalmente, e explicitado em mapa por especialidade.
Os encargos da reconversão urbanística desta AUGI, são compostos pelo valor global necessário para
concluir as infraestruturas, e os estudos e projetos necessários neste loteamento, sem prejuízo da
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compensação por áreas de cedência em falta.
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A recolha dos resíduos sólidos no bairro é efetuada segundo o sistema de recolha porta a porta, pelo
que não está previsto a colocação de contentores na via pública para o efeito.
O bairro não está dotado de rede de abastecimento de gás canalizado.
9.4. Áreas de cedência:
No

projeto

da

AMUPA

(1994),

estavam

programadas

quatro

áreas

de

cedência

para

equipamentos/espaços verdes, contabilizando um total de 9690,41m2, composto por Parcela A, com
2202,71 m2, Parcela B com 1090,22 m2 ,Parcela C com 5431,80 m2 e Parcela D com 956,68 m2,
tendo a AMUPA celebrado acordos de permuta ou venda com os titulares de lotes localizados nestas
áreas.
Com o desenvolvimento do projeto e a consequente estabilização do desenho urbano, resultou numa
redução de área de cedência de modo a acolher os titulares que não viram resolvida a sua
relocalização ou a aquisição da posição contratual na época da AMUPA.
Parcela “A” (I-137) com a área de 1957,43m2, pela sua localização, junto à Estrada nacional e
abrangida em parte pela área de salvaguarda da autoestrada A1, no estudo de 2005 estava previsto
a constituição de um Lar Centro de Dia, embora na sua atualização em 2014 foi designada como
área de reserva para pretensões ou necessidades de âmbito diversificado.
Parcela “B” (I-138)com a área de 847,16m2, pela sua dimensão, morfologia e localização no estudo
de 2005 estava previsto a instalação de um plano de água e estacionamento automóvel, para servir
o equipamento e colmatação do défice existente neste local, embora na sua atualização em 2014 foi
designada como área de reserva para pretensões ou necessidades de âmbito diversificado.
Parcela “C” (I-175) com a área de 4169,740m2, localizada junto à Rua da Memória, é uma parcela
que pela sua dimensão e localização tem o perfil indicado para equipamento desportivo com valências
de polidesportivo/campo de jogos, instalações de apoio com área verde e estacionamento periférico.
Parcela “D” (I-244) com a área de 965,68m2, localizada junto à 31 de janeiro, um dos eixos viários
de atravessamento do bairro, prevista como espaço verde de recreio.

9.5. Estratégia de reconversão urbanística:
9.5.1. A presente solução urbana surge da apreciação e discussão das soluções propostas, com a
equipa da DAUGI, alicerçada em várias deslocações ao bairro, bem como reuniões de concertação
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com os interessados, sem prejuízo de futura consolidação na fase de consulta/ participação pública;
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Surge também apoiada num conjunto de critérios uniformes de ocupação dos lotes, nas diversas
AUGI que compõem o bairro, bem como pelos compromissos e acordos estabelecidos no projeto
antecedente, que se pretendem manter, na medida do possível, aplicando a legislação em vigor.
As construções existentes foram objeto de avaliação exterior, geometria e área dos lotes, inserção
urbanística, parâmetros, usos e volumetria, bem como a colmatação urbana dos quarteirões, cujos
lotes estão vagos ou com construções precárias sem possibilidade de futuro enquadramento. As
situações de desconformidade, em vista à futura legalização das construções, estão identificadas no
quadro de condicionantes à legalização, quadro urbanimétrico comparativo e planta de síntese,
indicando um especial enfoque nos edifícios anexos.
As pré-existências, explanadas na Planta de Realidade atual, contabiliza-se à existência de 61 lotes
sem edificação principal, o que representa cerca de 36% de lotes vazios, e 108 já edificados,
representando 64%, com proposta de Legalização/enquadramento, embora alguns com necessidade
de correção, atendendo à legislação e regulamentos vigentes.
O uso predominante do loteamento é habitação, em edificações unifamiliares contabilizam-se 104
lotes, habitação bifamiliar 59 lotes e apenas 3 lotes com proposta de legalização de 3 ou mais fogos,
estes últimos justificados pela junção administrativa de dois lotes.
Por ultimo, três lotes destinam-se exclusivamente a “uso compatível”, cuja proposta é de
manutenção.
9.5.2. O quadro urbanimétrico proposto, contempla para todas as edificações uma majoração de 5%
das áreas de implantação apuradas no levantamento topográfico de forma a absorver ligeiras
divergências que possam ter ocorrido na fase de levantamento, prevendo eventuais desvios nos
procedimentos das futuras legalizações das construções existentes.
As alterações/correções mais significativas no edificado existente, elencadas no quadro de
condicionantes à legalização e restantes peças processuais, correspondem maioritariamente, aos
edifícios anexos, que em algumas situações limite, ocupam grande parte da área de logradouro,
aproximando-se da área de implantação da construção principal e excedendo as áreas estabelecidas
para anexos no Bairro, 50m2 para lotes com área superior a 500m2 e 25m2 para lotes com área
inferior.
9.5.3. As condicionantes à legalização estão agrupadas em 11 grupos e 2 sub-categorias, que

A-Corrigir geometria do lote, conforme Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico.
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resumem as diversas intervenções necessárias para legalizar as construções existentes.
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B-Reformular passeio e acesso automóvel (nivelar e colocar revestimento convencionado para o
bairro).
C-Harmonização da altura dos muros nos termos da alínea a) e b) do nº1 do art. 30, do
Regulamento Municipal para a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
(RMAUGI)
D-Reformulação/demolição da edificação principal, conforme Planta de Síntese e Quadro
Urbanimétrico.
E-Reformulação/demolição dos anexos e do telheiro, conforme Planta de Síntese e Quadro
Urbanimétrico.
F-Demolição das construções precárias existentes.
G-Demolir escada exterior|
H-Alteração de Usos|
H1-Alterar uso do sótão para arrumos
H2-Alterar o uso do piso 0 para estacionamento automóvel.
I-Redução de nº de Pisos
J-Redução de nº de Fogos
L- As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar o afastamento minimio de
1,50m ao limite do lote contiguo, conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na
redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07.
M-Legalização Condicionada - A edificação principal é passível de Legalização desde que não haja
acréscimo de área e Volumetria.
A condição prevista no L, refere-se a fenestrações cujo afastamento ao lote contíguo é inferior a
1,5m, pelo que serão objeto de verificação e retificação, no âmbito do projeto legalização individual
das edificações, no que respeita a janelas de compartimentos habitáveis, conforme disposto no n.º
4 do artigo 7.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro (artigo 73.º do Regime Geral de Edificação e
Urbanização), uma vez que o Município é competente por verificar as normas de direito público que
visam prosseguir os interesses gerais da segurança e salubridade, tendo de acautelar os direitos ou
interesses dos particulares confinantes, que advenham da lei civil, nomeadamente os artigos 1360.º
e 1362.º do Código Civil.
9.5.4. Estacionamento privado
O estacionamento privativo é efetuado no interior dos lotes, em estrutura edificada ou a descoberto,
totalizando 326, 303 para habitação e 23 para usos complementares, conforme previsto nas
Em alguns Lotes devidamente identificados, admite-se um valor inferior, em face das condições
físicas dos mesmos, constituindo exceção à norma do contida no RMAUGI, artigo 41.º.
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condições técnico regulamentares e quadro urbanimétrico.
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9.5.5. Os aspetos regulamentares, estão detalhados nas Condições Técnico Regulamentares (CTR),
e visam harmonizar os novos edifícios e criar regras excecionais para a legalização do edificado
existente.
Ao nível da largura dos passeios, os critérios expostos no ponto n.º 4.12. (ponto 4 e 5 do Artigo 1
das CTR) estão materializados nas diversas peças do projeto de Loteamento.
9.6. Consultas a entidades externas
Nos termos do artigo n.º20 da Lei 91/95 de 2 de setembro, na redação vigente, conjugado com o
artigo 13.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, através do portal do sistema de
informação de regime jurídico da urbanização e edificação (SIRJUE) efetuou-se as entidades, cujo
parecer consta da decisão da CCDRLVT, expediente E/42328/2022 de 25/03/2022 (fls1195).
.ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil - A cota altimétrica mínima do terreno é de
86,70m, a máxima é de 100.9m, a cota máxima de cumeeira é de 113.50m, e verifica-se no lote
157.
O parecer favorável da pretensão, consta do processo, fls 1197, com expediente E/42341/2022.
.Infraestruturas de Portugal, S.A.- A área não edificandi de salvaguarda à autoestrada A1,
encontra-se assinalada no desenho, à escala 1/200, a faixa de 50 m ao eixo da estrada e a faixa de
20m à plataforma da estrada. Identificam-se edificações a manter na faixa de salvaguarda,
praticamente sem condicionalismos à legalização, nomeadamente nos Lotes 88, 89 e 90. As
manutenções destas edificações não contribuem para o agravamento das condições de circulação e
segurança rodoviária/ nem afetação da perfeita visibilidade do trânsito.
A entidade manifestou a “autorização da pretensão, ao abrigo da alínea a) do nº1 do art.º55,
conjugado com o artn.º2 do art.º 42 do EERRN”, conforme E/42355/2022 de 25.03.2022 (fls 1198).
.EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.- A “Faixa de Respeito” ao Adutor de
VFX/Telheiras encontra-se salvaguardada uma vez que o troço em causa localiza-se sob a estrada
existente.
No expediente E/42333/2022, a EPAL emite parecer favorável à pretensão (fls 1196).
Procedeu-se ainda à consulta das seguintes entidades externas, nos termos do Regime
Jurídico de Urbanização e Edificação:
.E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.,
.Altice Portugal, SA.
.Lisboa Gás GDL.
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Aguarda-se parecer das entidades gestoras das redes de infraestruturas.
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10 Conclusão
A estratégia de requalificação territorial assenta, fundamentalmente, na beneficiação do domínio
público, em particular a inter-relação das áreas de cedência, estacionamento automóvel e
arruamentos, contribuindo para a melhoria das condições de fruição do espaços exteriores e da
mobilidade, incluindo a pedonal.

Loures, 05 de abril de 2022
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Vanda de Lurdes Rodrigues Vitorino, arquiteta (AO 6467)
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