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Requerente: Comissão de Proprietários do Bairro do Miradouro, Catujal, União de Freguesias de Camarate, Unhos e
Apelação, Loures
Projecto: Projecto de Reconversão Urbanística da AUGI
Localização: Bairro do Miradouro, Catujal, Loures

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Projecto de Reconversão Urbanística da AUGI
I – INTRODUÇÃO
Aquando da delimitação das AUGI no concelho de Loures, a 6 de março de 1996, a modalidade de reconversão adoptada
foi de iniciativa dos proprietários, em harmonia com a tradição de intervenção nestes bairros, cujos primeiros processos de
reconversão, iniciados na década de 80, eram da responsabilidade das associações e comissões de moradores e
proprietários. O Bairro do Miradouro, encontra-se implantado nos Cadastros nº31, 32, 60 e 61 segundo a Campanha de
1951, sito no Catujal, União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, Concelho de Loures, enquadra-se no universo
de bairros que têm o seu processo de reconversão em curso, pelo que o presente Projecto de Reconversão Urbanística da
AUGI tem por objectivo garantir e promover a sua reconversão, assegurando a sua qualificação e legalização, de modo
sustentado.

II – DESCRIÇÃO DO TERRENO

De acordo com o registo geográfico / cadastral, a área apurada dos Artigos que englobam o Bairro do Miradouro é de
19.680,00m², cujas confrontações actualizadas, de acordo com o desenvolvimento construtivo envolvente são:
Norte – Avenida das Forças Armadas
Nascente – Bairro Quinta do Miradouro / Bairro Miratejo e Queimadas
Sul – Bairro Miratejo e Queimadas / Urbanização Josipal / Parque Infantil
Poente – Urbanização Josipal / Parque Infantil / Escola Primária

Para os devidos efeitos deste Projecto de Reconversão, teve-se em atenção a área de parcela de cedência destinada a
espaços verdes e equipamentos públicos adquirida pelos proprietários fora do polígono da AUGI, que compreende uma
área de 2.529,31m² do Casal dos Migarrilhos. Aquisição conjunta com outros Bairros, do prédio rústico com 64.978,00m²,
área a integrar o domínio público.

III – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO EXISTENTE

A solução proposta para o loteamento foi elaborada com base na realidade actual da AUGI, pelo que se apresentam de
seguida imagem aérea geral do bairro e confrontações e algumas fotografias actuais de enquadramento dos diversos
arruamentos do bairro.
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Imagem 1 – Vista Aérea do Bairro do Miradouro
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Imagem 2 – Vista de Nordeste da Rua 5 de Outubro

Imagem 3 – Vista de Sudoeste da Rua 5 de Outubro
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Imagem 4 – Vista de Nordeste da Rua 4 de Infantaria

Imagem 5 – Vista de Sudoeste da Rua 4 de Infantaria
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Imagem 6 – Vista de Nordeste da Rua Catarina Eufémia

Imagem 7 – Vista de Sudoeste da Rua Catarina Eufémia
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Imagem 8 – Vista de Nordeste da Rua 8 de Dezembro

Imagem 9 – Vista de Sudoeste da Rua 8 de Dezembro
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Imagem 10 – Vista de Nordeste da Rua da Liberdade

Imagem 11 – Vista de Sudoeste da Rua da Liberdade
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Imagem 12 – Vista de Nordeste da Rua Fernando Pessa

Imagem 13 – Vista de Sudoeste da Rua Fernando Pessa
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Imagem 14 – Vista de Norte da Avenida das Forças Armadas

Imagem 15 – Vista da Avenida das Forças Armadas no cruzamento com a Rua 4 de Infantaria

Comissão de Proprietários do Bairro do Miradouro, Catujal, União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, Loures

10

BAIRRO DO MIRADOURO
Projecto de Reconversão Urbanística da AUGI

Imagem 16 – Vista da Avenida das Forças Armadas no cruzamento com a Rua Catarina Eufémia

Imagem 17 – Vista da Avenida das Forças Armadas no cruzamento com a Rua 8 de Dezembro

Comissão de Proprietários do Bairro do Miradouro, Catujal, União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, Loures

11

BAIRRO DO MIRADOURO
Projecto de Reconversão Urbanística da AUGI

Imagem 18 – Vista da Avenida das Forças Armadas no cruzamento com a Rua da Liberdade

Imagem 19 – Vista da Avenida das Forças Armadas no cruzamento com a Rua Fernando Pessa
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Imagem 20 – Vista da Rua Dias Coelho

IV – SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta para o loteamento foi elaborada com base nas directrizes técnicas da CMLoures e elementos apurados
junto dos Serviços Geográfico e Cadastrais. A área abrangida no presente estudo tem por base a área apurada do
somatório dos Artigos cadastrais. Assim, as características gerais da reconversão encontram-se apresentadas no Quadro
de Caracterização do Loteamento e Parâmetros Urbanísticos, anexo ao Regulamento e que dele faz parte integrante.

V – SOLUÇÃO VIÁRIA

A estrutura viária adoptada assenta nos arruamentos existentes com rectificações consubstanciadas em obra, de acordo
com os desenhos que se apresentam para o efeito, ao nível da circulação viária e pedonal, acessibilidades aos lotes e
estacionamentos em espaço público.
Assim, teremos que as vias de circulação serão de sentido único, devidamente sinalizadas, vertical e horizontalmente,
existindo ainda uma excepção de via sem saída (impasse), de acesso local condicionado a cargas e descargas, veículos de
emergência e acessibilidade aos lotes. Nessa bolsa ou impasse a construir será possível fazer inversão de marcha.
Foram criados trajectos pedonais, e propõe-se o recuo de muros em alguns troços de forma a permitir o respectivo
alargamento dos passeios.
Os arranjos exteriores do loteamento são desenvolvidos ao longo dos arruamentos (3.297,00m²), e consistem num sistema
integrado para o arruamento, com bolsas de estacionamentos (151,50m²), passeios (1.533,00m²) e lancis junto da faixa de
rodagem devidamente dimensionados, bolsas específicas para contentores de resíduos sólidos e dos ecoparques
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(ecopontos), sinalização rodoviária vertical e horizontal, sendo a localização de alguma sinalização vertical bem como a de
alguns postes de iluminação pública obstáculos à correcta circulação nos passeios.
Justifica-se o incumprimento do número de lugares de estacionamento público em virtude da área objeto do presente
estudo já se encontrar consolidada não permitindo fisicamente a criação de novos lugares, pelo que se requer a aplicação
do número 4 do artigo 45º do RMAUGI.

VI – LIMITES DOS LOTES

Deparamo-nos com alguns condicionamentos relativos à implantação dos edifícios e construções anexas, pelo que a
resolução de problemas de extremas relativamente à implantação cadastral seria essencial.
A resolução implica a rectificação e recuo de alguns muros para que os lotes fiquem inseridos dentro do respectivo
cadastro, e consequentemente os passeios e os perfis dos arruamentos fiquem com as dimensões mínimas exigidas por lei.
Outro tipo de conflito de extremas encontra-se conformado entre os proprietários, que aceitam as extremas existentes
propondo a resolução cadastral, simplesmente pela retificação de áreas ao nível de registo notarial.

VII – ESTRUTURA URBANA

A estrutura urbana definida, organiza o Bairro como um todo com base na regulamentação aplicável para o efeito e em
consonância com as pretensões dos proprietários e as orientações dos Serviços Técnicos da CMLoures, de forma a se
promover um desenho de integração urbana e paisagística.
A reestruturação proposta para a Avenida das Forças Armadas baseia-se na criação de uma frente de rua adequada, com
um perfil e uma altimetria dos edifícios confinantes com a Avenida que esteja devidamente enquadrada com as edificações
contíguas.
Assim, pretende-se uma estrutura altimétrica de três pisos entre a Rua 8 de Dezembro e a Rua Catarina Eufémia,
confinante com a Avenida das Forças Armadas e de dois pisos nos restantes casos.
Estes elementos construtivos, quebrados pelos acessos viários e pedonais, permitirão a circulação no conjunto urbano, ao
mesmo tempo que lhe serve de barreira visual às restantes construções.
Ao nível interno, a definição das construções passa pela execução de dois pisos, por se achar ser a que se adapta em
todos os sentidos à estrutura já edificada e pretensão dos proprietários. À excepção de duas edificações na Rua Catarina
Eufémia que têm quatro pisos.
Atendendo ao número de lotes existentes, às necessidades de obtenção de espaços permeáveis, à dispersão das
habitações já construídas e às condicionantes topográficas de cada lote, este estudo propõe simultaneamente a construção
ou manutenção de edifícios isolados, edifícios geminados e edifícios em banda.
As construções propostas em banda são a solução que permitem uma melhor inserção construtiva dentro dos limites dos
lotes.
O número de pisos propostos varia de um a quatro, com predominância para os dois.
Nas construções de dois pisos desenvolver-se-ão habitação unifamiliar ou bifamiliar, enquanto as construções de três e
quatro pisos destinam-se a habitação colectiva.
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A implantação proposta neste estudo, segue o RGEU, quanto às construções a edificar e a Lei nº91/95, de 2 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei nº165/99, de 14 de Setembro, pela Lei nº64/2003, de 23 de Agosto e pela Lei
nº10/2008, de 20 de Fevereiro, como suporte à construção edificada.
As actividades comerciais já instaladas serão de manter, conformando-se com a reconversão ora proposta para o respectivo
lote.
A manutenção das actividades económicas existentes também não invalida o proprietário de proceder a todas as
adaptações necessárias no edifício de modo a integrá-lo na legislação em vigor.

VIII – ESTUDO VOLUMÉTRICO

Pretende-se que a volumetria das edificações se adapte ao desnível altimétrico do terreno, harmonizando a arquitectura
com a estrutura altimétrica proposta.
Nas alterações pretendidas nas moradias, será contemplado a limitação do existente, assim como se terá em atenção os
condicionamentos do tipo de malha da implantação.
Prevê-se nas construções novas e em banda um estudo arquitetónico que permita uma perfeita integração nos arranjos
exteriores, harmonizando todo o conjunto.

IX – ÁREAS DE CEDÊNCIA PARA EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS VERDES

As áreas de cedência destinadas a espaços verdes e equipamento públicos de utilização colectiva compreende a área de
2.529,31m² adquirida pelos proprietários no Casal dos Migarrilhos, que já se encontra na posse da CMLoures, e na qual a
Comissão de Proprietários não tem deliberação sobre os elementos construtivos ou plantações a serem executadas neste
espaço. A contabilização da área da parcela de cedência adquirida fora do polígono da AUGI faz-se através da sua inclusão
nos parâmetros urbanísticos da AUGI, como área a ceder ao domínio municipal, pela soma às outras parcelas equiparadas
que integram aquele polígono. De acordo com o tipo de loteamento em causa, não são contempladas áreas nesta zona de
intervenção destinadas a equipamentos colectivos, sendo os mesmos a incorporar na zona adquirida para o efeito – Casal
dos Migarrilhos.
Está contemplada uma área nesta zona de intervenção destinada a espaços verdes exteriores (501,00 m²).

X – CEDÊNCIAS E INTEGRAÇÕES

Independentemente das rectificações às áreas dos lotes, por motivos cadastrais, pretende-se um enquadramento de
remodelação que obrigará a cedência e integrações, as quais são localizadas e quantificadas nas Peças Desenhadas e
respectivos Quadros Urbanimétricos. Está contemplada uma área destinada a espaços verdes de utilização colectiva no
interior da área de intervenção para ceder e integrar o domínio público, no entanto por ser insuficiente haverá lugar à
compensação, por área em falta, nos termos conjugados do definido no nº4, do artigo 44º do RJUE, no RMAUGI e no
RPDM de Loures. Esse compromisso estabelecido consiste numa reserva de 50m² / fogo. Caso se verifique a existência de
um lote, exclusivamente, para actividade económica, essa actividade deverá ser contabilizada como um fogo.
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XI – SOLUÇÕES PREVISTAS (QUADRO DE CONDICIONALISMOS À LEGALIZAÇÃO)

Encontram-se previstas soluções de manutenção ou reformulação para as edificações existentes que determinaram factos
sujeitos a registo (ónus), que consistem no encargo de proceder a uma determinada operação material, de forma a cumprir
o definido em instrumento de reconversão, e que impende sobre o lote ou edificação, transmissível até à sua desoneração.
A listagem integral dos factos sujeitos a registo são apresentados no Quadro de Condicionalismos à Legalização, anexo ao
Regulamento e que dele faz parte integrante.
Para além dos factos sujeitos a registo afecto a cada lote detectaram-se obstáculos nos passeios e via pública,
nomeadamente pinos metálicos e cilindros de betão, na Rua 4 de Infantaria com a Rua Dias Coelho, ao longo da Rua
Catarina Eufémia, na Rua 8 de Dezembro com a Rua Dias Coelho e na Rua Fernando Pessa com a Avenida das Forças
Armadas.
Os lotes 1, 2, 5, 16, 20, 21, 30, 35, 36, 37, 43, 44, 56, 62 e 65, actualmente vazios, prevêem os lugares adequados ao
número de fogos propostos.
Os lotes 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 19, 22, 25, 28, 41, 42, 49, 51, 52, 54, 61 e 67 mantêm um fogo e um lugar de estacionamento.
Para os lotes 8, 9 e 63 prevê-se mais um fogo e mais um lugar de estacionamento.
Os lotes 13, 15, 18, 23, 24, 29, 32, 45 e 59 salvaguardam os lugares adequados ao número de fogos propostos.
Os lotes 17 e 48 apesar de só terem um fogo têm um lugar de estacionamento “a mais” do que era necessário.
O lote 27 não tem espaço físico para a implementação de lugares de estacionamento pelo que se propõe a união ao lote 26,
actualmente vazio, pertencente ao mesmo proprietário, para se implementarem os lugares de estacionamento.
No lote 31 a Actividade Económica que não está em laboração é anulada, para não ser necessário prever-se o recuo da
frente do lote para garantir um lugar de estacionamento público para cargas e descargas.
Para o lote 33 propõe-se um lugar de estacionamento.
O lote 34 foi adquirido pelo proprietário dos lotes 23 e 24 para compensação de área de logradouro em falta. Esta área irá
integrar o Domínio Público, e será destinada a espaços verdes exteriores e lugares de estacionamento público.
Os lotes 38 e 39 unem-se num só de forma a se conseguir propor uma garagem na zona actualmente vazia do lote 38, para
se implementar 2 lugares de estacionamento. Apesar de serem necessários 4 lugares estabeleceu-se um compromisso
entre o que era desejável e o que é fisicamente possível. É possível estacionar mais 2 viaturas dentro do lote.
Para os lotes 11 e 40, apesar de já existir um lugar de estacionamento fica a faltar outro.
Os lotes 46, 53, 55 e 68, existentes, não têm espaço físico para a implementação de lugares de estacionamento.
Nos lotes 47 e 64 a Actividade Económica que não está em laboração é anulada para dar lugar a área de estacionamento
afecto aos fogos.
No lote 50 exclusivamente destinado a Actividades Económicas serão preconizados 2 lugares de estacionamento no seu
interior e na frente do lote existe uma largura de passeio público suficiente para permitir as cargas e descargas.
No lote 57 onde existem 2 Actividades Económicas, a actividade que tem acesso pela Rua da Liberdade é anulada para dar
lugar a área de estacionamento afecto aos fogos.
No lote 58, actualmente com edificações a demolir, prevêem-se os lugares adequados ao número de fogos propostos.
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Contíguo aos lotes 57 e 58 existe um passeio público com dimensão suficiente onde esporadicamente possam ocorrer
cargas e descargas.
Propõe-se a união dos lotes 60 e 66, sendo o lote 66 anulado. No lote 60 destinado a Actividades Económica serão
preconizados 7 lugares de estacionamento no seu interior e na frente do lote existe uma largura de passeio público
suficiente para permitir as cargas e descargas.
Os lugares terão sinalização vertical de indicação de espaço reservado.
No global, justifica-se o incumprimento do número de lugares de estacionamento privado em virtude da área objeto do
presente estudo já se encontrar consolidada não permitindo fisicamente a criação de novos lugares, pelo que se requer a
aplicação do número 2 do artigo 41º do RMAUGI.

XII - SOLUÇÃO ADOPTADA PARA O FUNCIONAMENTO DAS REDES DE ÁGUA, DE ENERGIA ELÉCTRICA, DE GÁS
E DE TELECOMUNICAÇÕES E SUAS LIGAÇÕES ÀS REDES GERAIS

A rede de distribuição de água, já se encontra executada e em funcionamento e contempla o abastecimento domiciliário.
A rede de distribuição de energia eléctrica e iluminação pública, já se encontra em funcionamento, sendo da competência
da firma distribuidora qualquer alteração aos elementos instalados.
As redes de infra-estruturas de telecomunicações já instaladas e em funcionamento ou a instalar são da competência das
firmas instaladoras / comercializadoras.
Não se encontra instalada uma rede de gás canalizado.

XIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tudo o omisso nesta memória descritiva e justificativa, reporta-se para as “Condições Técnico Regulamentares”, no
vulgo “Regulamento” do Projecto de Loteamento do Bairro do Miradouro, e demais legislação em vigor.

Lisboa, 02 de Maio de 2022
...............................................................
Pedro Patrício, Arq.

964.108.288
bairro.miradouro@gmail.com
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