
 

 

CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 

ENTRE: 

 

I. MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público n.º [●], com sede na Praça 

da Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo seu Presidente, o Sr. Dr. [●], 

com poderes para o ato, doravante designado por “Primeiro Outorgante”; 

 

E OS SEGUINTES PROPRIETÁRIOS: 

 

II. Capital Real I - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, com o número único de 

matrícula e de pessoa coletiva 720007410, sediada na Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 

11.º piso, 1050-094 LISBOA, que tem como entidade gestora a LYNX Asset Managers – 

Sociedade Gestora de Fundos Imobiliários, S. A., com o número de identificação de 

pessoa coletiva 507 929 934, com sede na Avenida Duque de Ávila, n.º 185, 4.º D, 1050- 

082 LISBOA, neste ato representado pelo Ex.mo Senhor [●], adiante designada por 

“Capital Real”; proprietária das Parcelas C10 e C13, que correspondem aos imóveis 

mais bem identificados no Anexo II ao presente Contrato; 

 

III. [Todos os Proprietários que aceitarem subscrever o presente contrato], […] 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

I. A Assembleia Municipal de Loures, em sessão ordinária de 25 de setembro de 2014, 

aprovou o Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor (“PPQCM”), publicado no 

Diário da República, 2.ª Série, n.º 12, de 19 de janeiro de 2015 (Aviso n.º 596/2015); 

 

II. De acordo com o Regulamento do PPQCM, o Plano “tem a área de intervenção que 

consta da planta de implantação” cujos limites se encontram definidos nessa mesma 

planta que integra o Plano” (cfr. Anexo I ao presente Contrato); 

 

III. O PPQCM define o desenho urbano para a sua área de intervenção – nomeadamente 

em termos de espaços públicos e espaços privados, com a definição das implantações, 

alinhamentos e volumetria dos novos edifícios e localização dos equipamentos e zonas 

verdes – fixando diferentes superfícies máximas de pavimento consoante o uso a que 

as mesmas se destinem; 

 



 

 

IV. De acordo com o disposto no regulamento do PPQCM, a concretização de operações 

urbanísticas na área delimitada pelo Plano efetua-se através de quatro unidades de 

execução: a unidade de execução 1 (“UE1”), a unidade de execução 2 (“UE2”), a unidade 

de execução 3 (“UE3”) e a unidade de execução 4 (“UE4”), com as áreas e os limites 

constantes da planta de implantação constante do Anexo I; 

 

V. A UE1 tem a área de 537 504 m2 e abrange os imóveis identificados no Anexo II ao 

presente Contrato e que do mesmo faz parte integrante; 

 

VI. A UE1 será executada através do sistema de cooperação, no qual a iniciativa de 

execução do plano pertence ao Município, com a cooperação dos particulares 

interessados, atuando coordenadamente de acordo com a programação estabelecida 

pela Câmara Municipal e nos termos do adequado instrumento contratual no qual se 

definem os direitos e as obrigações dos respetivos participantes; 

 

VII. Os Segundos Outorgantes são proprietários de um conjunto de parcelas abrangidas pela 

UE1 que, no seu conjunto, perfazem 180 272 m2 dos 241 300 m2 que a constituem, 

representando, assim, 74,71% da área delimitada pela UE1; 

 

VIII. O Plano de Pormenor admite que a execução da UE1 possa ocorrer parcialmente e em 

momentos diferentes, nos termos do anexo VIII; 

 

IX. A execução da UE1, no que respeita ao modelo de estruturação da propriedade, carece 

de operações de restruturação da propriedade mediante operações de 

loteamento/reparcelamento, tendentes a redefinir a configuração dos prédios urbanos 

abrangidos por esta UE de modo a conformá-los com o modelo de implantação previsto 

no Plano; 

 

X. A execução da UE1 concretizar-se-á através da realização de cinco operações 

urbanísticas de loteamento/reparcelamento, de acordo com o faseamento identificado 

no Anexo VIII; 

 

XI. Todos os proprietários dos prédios incluídos na UE1 foram chamados a subscrever o 

presente Contrato de Urbanização; 

 

XII. Sem prejuízo da eventual posterior adesão de todos os proprietários, o Município 

considera importante dar início à execução do Plano com a colaboração dos 



 

 

proprietários interessados e que já manifestaram o seu acordo às operações 

urbanísticas previstas no mesmo; 

 

XIII. Caso a oposição à execução do PPQCM, por parte de algum dos proprietários das 

parcelas integradas na UE1, se mantenha até à fase em que se revele necessária a 

intervenção dos mesmos, poderá o Município promover a aquisição dos respetivos 

terrenos pela via do direito privado ou, quando tal não seja possível, mediante o recurso 

à expropriação, passando a assumir para efeitos do presente contrato a posição de 

proprietário; 

 

XIV. Os proprietários que outorgam o presente Contrato acordam nomear como sua 

representante na execução da UE1 a Capital Real, passando esta a assumir a qualidade 

de Promotora, ficando responsável, sem prejuízo da compensação dos custos em sede 

de perequação, nomeadamente por: 

 

a) Elaboração dos projetos de obras de urbanização; 

 

b) Execução das obras de urbanização; 

 

c) Pagamento ao município das taxas urbanísticas devidas pelo licenciamento da 

operação de reparcelamento e obras de urbanização; 

 

XV. A coordenação e execução dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, 

promovida pelo Município, determina para os particulares o dever de concretizarem e 

adequarem as suas pretensões às metas e prioridades neles estabelecidos; 

 

XVI. Nos termos do artigo 150.º, n.º 2, do RJIGT, e para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 

148.º do mesmo diploma legal, os direitos e as obrigações dos participantes na UE são 

definidas por Contrato de Urbanização; 

 

XVII. Através do presente documento, os outorgantes definem os direitos e as obrigações de 

cada um na execução da UE1 do PPQCM; 

 

XVIII. No âmbito da execução da UE1 será requerido ao Município o licenciamento de cinco 

operações de loteamento/reparcelamento com as respetivas obras de urbanização, de 

acordo com o faseamento identificado no Anexo VIII; 

 



 

 

XIX. Os outorgantes acordam ainda definir neste Contrato os termos da reestruturação 

fundiária da UE1 abrangidas pelas operações de loteamento/reparcelamento e a 

adjudicação dos direitos sobre os lotes resultantes da mesma; 

 

XX. As Partes pretendem também concretizar os termos em que são efetivadas as cedências 

das parcelas para implantação de equipamentos, espaços verdes públicos e de 

infraestruturas; 

 

XXI. Nos termos definidos no Regulamento do PPQCM, o custo de construção das 

infraestruturas internas é integralmente suportado pelo conjunto dos proprietários em 

causa, na proporção da área de construção que lhes é atribuída pela UE; 

 

XXII. Nos termos definidos no artigo 49.º, n.º 8, do Regulamento do PPQCM, são incluídos na 

perequação de encargos os custos de expropriação e realização das áreas de solo rural 

do parque urbano do Marzagão e dos troços da via L1, sendo repartidos entre os 

diferentes proprietários das UE1, UE3 e UE4; 

 

XXIII. As Partes acordam ainda incluir na perequação de encargos todos os custos já 

suportados pelas mesmas com a elaboração, aprovação, publicação e execução do PP; 

 

XXIV. As Partes pretendem ainda concretizar as respetivas obrigações relativamente à 

execução das obras de urbanização e as responsabilidades a que ficam sujeitas, bem 

como o seu faseamento e o prazo para o seu cumprimento; 

 

XXV. Visando a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários em função do 

aproveitamento urbanístico dos prédios envolvidos, o presente Contrato pretende fixar 

os direitos e as obrigações dos participantes e programar as ações necessárias à 

execução das opções de planeamento consagradas no PPQCM e previstas para a UE1; 

 

XXVI. O Município celebra o presente Contrato na qualidade de entidade pública com 

atribuições e competências no domínio do urbanismo com o dever de promover a 

execução do PPQCM e ainda na qualidade de proprietária dos prédios; 

 

XXVII. A minuta do presente contrato de urbanização foi aprovada pela Câmara Municipal 

através da deliberação n.º [●], datada [●]; 

 

XXVIII. A minuta do presente contrato de urbanização foi notificada aos proprietários de 

imóveis na área da UE1, para efeitos de aceitação da mesma e respetiva celebração; 



 

 

 

XXIX. Os proprietários que não manifestaram o interesse em celebrar o contrato de 

urbanização, e que, por conseguinte, não são parte no presente contrato, podem aderir 

posteriormente ao presente contrato, nos termos do disposto na sua Cláusula 3.ª; 

 

Ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 150.º do RJIGT, é acordado e reciprocamente aceite 

o presente Contrato de Urbanização, o qual se rege pelas Cláusulas seguintes, de que os 

precedentes considerandos fazem parte integrante: 

 

 

I. CLÁUSULAS GERAIS 

 

Cláusula 1.ª 

Definições 

 

1. No presente Contrato, salvo quando do contexto claramente decorrer sentido diferente, 

os termos e expressões abaixo indicados terão o seguinte significado: 

 

a) “Infraestruturas internas”, as infraestruturas que se inserem dentro da UE1; 

 

b) “Infraestruturas externas”, as infraestruturas situadas fora da área do PPQCM e 

sem as quais a UE1 não pode ser executada; 

 

c) “Lotes”, os imóveis resultantes da operação de loteamento/reparcelamento e 

adjudicados aos proprietários; 

 

d) “Parcelas para cedência” as parcelas resultantes da operação de 

loteamento/reparcelamento que devem ser cedidas ao Município e que se 

destinam a fins de uso público; 

 

e) “Parcelas”, os imóveis a incluir na operação de loteamento/reparcelamento e 

que são propriedade dos proprietários, e que podem ser constituídas por um ou 

por mais prédios ou imóveis; 

 

f) “Prédios” ou “Imóveis”, os imóveis identificados no Anexo II ao presente 

Contrato; 

 



 

 

g) “RJIGT”, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio; 

 

h)  “RJUE”, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro; 

 

i) “TRIU”, taxa municipal que incide sobre a realização, manutenção e reforço de 

infraestruturas urbanísticas. 

 

2. Salvo quando do contexto resulte de outro modo, qualquer referência feita neste 

Contrato a uma disposição legal ou contratual inclui as alterações a que a mesma tiver 

sido e/ou vier a ser sujeita. 

 

3. As expressões supra definidas no singular poderão ser utilizadas no plural, e vice-versa, 

com a correspondente alteração do respetivo significado. 

 

4. Os títulos das cláusulas do presente Contrato são incluídos por razões de mera 

conveniência, não constituindo suporte da interpretação ou integração do mesmo. 

 

5. No presente Contrato, e salvo quando de outro modo indicado, as referências feitas a 

cláusulas, números ou anexos respeitam a cláusulas, números ou anexos deste 

Contrato. 

 

6. Todos os conceitos utilizados neste Contrato, quando definidos no RJUE ou no 

Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, são utilizados com o sentido, 

conteúdo e alcance das definições constantes dos referidos diplomas. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Objeto e âmbito 

 

1. O presente Contrato tem por objeto regular a relação entre as Partes, tendo em vista a 

execução da UE1 do PPQCM. 

 

2. O presente Contrato define os direitos e as obrigações das Partes, regulando a justa 

repartição dos benefícios e encargos e coordenando as atuações das entidades públicas 

e privadas necessárias à execução das opções consagradas na UE1. 

 



 

 

3. Pelo presente Contrato, tendo em vista a concretização da UE1 do PPQCM, e sem 

prejuízo do controlo prévio das operações urbanísticas, nos termos do RJUE, os 

outorgantes acordam designadamente os termos em que: 

 

a) Serão realizadas as cinco operações urbanísticas de reparcelamento/loteamento 

previstas para a área abrangida pela UE1; 

 

b) Serão transmitidas para o Município, de pleno direito e livre de quaisquer ónus 

ou encargos, as parcelas de terreno destinadas à implantação de 

infraestruturas, designadamente arruamentos viários e pedonais, equipamentos 

e espaços verdes públicos de utilização coletiva, que de acordo com o PPQCM, 

devam integrar o domínio municipal, nos termos a definir para cada uma das 

operações urbanísticas de loteamento/reparcelamento a aprovar para a UE1; 

 

c) Serão adjudicadas às partes os direitos reais (direitos de propriedade) sobre os 

lotes decorrentes de cada uma das cinco operações de 

loteamento/reparcelamento a aprovar. 

 

d) Serão executadas as obras de urbanização previstas para a UE1 e as 

responsabilidades a que ficam sujeitas cada uma das Partes, bem como o prazo de 

cumprimento das mesmas e termos em que serão prestadas as cauções devidas 

nos termos da Lei, para cada uma das operações urbanísticas de 

loteamento/reparcelamento 

 

e) Será definida a perequação dos benefícios e encargos resultantes da execução da 

UE1 entre todos os proprietários e titulares de direitos inerentes aos prédios 

abrangidos pela UE1. 

 

 

II. SISTEMA DE EXECUÇÃO 

 

Cláusula 3.ª 

Sistema de execução 

 

1. A UE1 será executada através do sistema de cooperação, pertencendo ao Município a 

iniciativa da sua execução, com a cooperação dos particulares interessados. 

 



 

 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o Município continuará a promover os 

contactos e a negociação com os demais proprietários abrangidos pela UE1, de modo a 

procurar obter a sua adesão à execução coordenada e programada do Plano e das 

operações urbanísticas nele previstas. 

 

3. As Partes acordam na execução faseada da UE1, mediante a realização de cinco 

operações urbanísticas de loteamento/reparcelamento,  de acordo com a planta 

constante do Anexo VIII. 

 

4. Caso algum ou alguns dos proprietários abrangidos pela UE1 que não seja parte do 

presente Contrato venha a manifestar o seu desacordo com o modelo de execução do 

Plano ou, em qualquer caso, não adira à sua execução, não promova a realização das 

operações urbanísticas nele previstas que envolvam as suas propriedades, ou não 

cumpram atempadamente algum dos encargos decorrentes da execução da UE1, o 

Município deve, no quadro das respetivas atribuições legais e regulamentares e com 

fundamento na utilidade pública da execução do Plano, se tal aquisição for necessária 

para execução do PPQCM, promover a aquisição dos respetivos terrenos pela via do 

direito privado ou, quando não seja possível, mediante o recurso à expropriação, 

passando a assumir para efeitos do presente Contrato a posição de proprietário dos 

prédios expropriados. 

 

5. Caso o Município, após a realização das ações necessárias à execução do Plano, decida 

alienar os direitos de propriedade que venha a adquirir nos termos do número anterior, 

o respetivo procedimento fica sujeito ao disposto nas normas legais e regulamentares 

aplicáveis. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Dever de colaboração e poder de fiscalização 

 

1. O Primeiro Outorgante obriga-se a prestar à Capital Real, na qualidade de promotora 

e representante dos demais proprietários outorgantes, toda a colaboração técnica quer 

na fase de licenciamento das operações de loteamento/reparcelamento, quer na fase 

de elaboração dos projetos, quer na fase de execução das infraestruturas. 

 

2. O Primeiro Outorgante compromete-se, ainda, no âmbito das suas atribuições e 

competências, a desenvolver, de forma célere, as diligências necessárias para garantir a 

boa e atempada execução do presente Contrato, designadamente no que se refere à 



 

 

articulação com entidades terceiras, públicas ou privadas, cuja intervenção condicione 

a execução do objeto do presente Contrato. 

 

 

III. TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Cláusula 5.ª 

Transformação Fundiária 

 

1. A UE1 abrange, de acordo com os limites fixados pelo PPQCM, uma área total de 537 

504 m2, identificada na planta de implantação (Anexo I) e integra os prédios 

mencionados no Anexo II. 

 

2. Precedendo a realização de qualquer operação urbanística, as partes acordam na 

promoção de cinco operações de loteamento/reparcelamento, que correspondem às 

cinco fases de execução da UE1, de acordo com a planta constante do Anexo VIII. 

 

3. A execução das cinco fases da UE1 deverá ser feita sequencialmente, da fase 1 à fase 5, 

não podendo ser executada uma nova fase sem que esteja concluída a fase anterior, ou 

sem que esteja garantida a prévia execução das redes de infraestruturas e dos espaços 

públicos necessários à nova fase que se pretende executar. 

 

4. As Partes acordam, para efeitos do disposto no artigo 168.º do RJIGT, para a repartição 

dos benefícios e encargos decorrentes das operações de loteamento/reparcelamento, 

adotar os seguintes critérios, constantes do PPQCM: 

 

a) A área de construção a atribuir a cada proprietário resulta da aplicação dos 

seguintes parâmetros: 

 

i. Aplicação do multiplicador perequativo de 0,87 às áreas de cadastro não 

condicionadas; 

 

ii. Aplicação do multiplicador perequativo de 0,05 às áreas de cadastro 

condicionadas pela Reserva Ecológica Nacional ou pela Rede Ecológica 

Metropolitana. 

 

b) A área de construção a atribuir a cada proprietário é determinada em função da 

sua área topográfica antes das operações de loteamento/reparcelamento, 



 

 

aceitando os outorgantes as áreas que se encontram descritas nas fichas do 

registo predial, com aplicação dos multiplicadores perequativos de 0,87 e de 

0,05 previstos no Plano em função da ausência de condicionantes ou da 

integração na Reserva Ecológica Nacional ou na Rede Ecológica Metropolitana; 

 

c) A área de construção a atribuir a cada proprietário é concretizada pela 

adjudicação de Lotes e da área de construção que, dessa forma, cada um dos 

proprietários fica habilitado a desenvolver; 

 

5. Consta do quadro de benefícios, que integra o Anexo III ao presente Contrato: 

 

a) A área de construção a atribuir a cada proprietário, decorrente da aplicação dos 

multiplicadores perequativos às Parcelas originais; 

 

b) A percentagem correspondente à área de construção a atribuir a cada 

proprietário, que servirá para determinar a parte dos encargos que caberá a cada 

um; 

 

c) A identificação dos Lotes a atribuir a cada proprietário; 

 

d) A área de construção dos Lotes a atribuir a cada proprietário; 

 

e) A diferença entre a área de construção a que cada proprietário tem abstratamente 

direito e a área de construção concreta a atribuir a cada proprietário. 

 

6. É devida compensação pela diferença a que cada proprietário tem abstratamente 

direito e a área de construção concreta a atribuir a cada proprietário, calculada com 

base no valor de 253€/m2 fixado no plano de financiamento do PPQCM, reportado a 

2015, a atualizar à data do seu pagamento de acordo com a taxa de inflação. 

 

7. As Partes acordam na adjudicação, por efeito direto das operações de 

loteamento/reparcelamento, dos direitos de propriedade nos termos previstos no 

quadro de benefícios que integra o Anexo III. 

 

8. As Partes comprometem-se a eliminar todos os ónus e encargos existentes nas Parcelas 

a lotear/reparcelar e que possam obstaculizar a realização das operações de 

loteamento/reparcelamento, incluindo, sem limitar, arrendamentos, usufrutos e 

servidões. 



 

 

Cláusula 6.ª 

Cedências 

 

1. Com a emissão dos alvarás que titulam as operações de loteamento, são cedidas para o 

Município, de pleno direito e livre de quaisquer ónus ou encargos, as parcelas para 

cedência previstas na UE1 e abrangidas pela respetiva área de intervenção, destinadas 

a espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva. 

 

2. As parcelas referidas no número anterior, com a área total de 184.903 m2, são as 

identificadas no Plano como E.01, V.01, V.02 e V.03, e ainda a parte não municipal da 

parcela E.02, das quais se excluem as partes já integradas no domínio público. 

 

3. Consta do quadro de cedências, que integra o Anexo IV ao presente Contrato: 

 

a) A área de cedência devida por cada proprietário, calculada nos termos do n.º 3 do 

artigo 49.º do Regulamento do Plano; 

 

a) A área de cedência efetiva de cada proprietário, conforme decorre da Planta 

de Implantação do Plano; 

 

b) A diferença entre a cedência devida e a cedência efetiva. 

 

4. Nos termos do disposto no artigo 49.º, n.º 3, do regulamento do Plano, é devida 

compensação pela diferença entre a cedência devida e a cedência efetiva, no valor de 

10€/ m2, determinado com base na avaliação constante do Anexo VI ao presente 

Contrato. 

 

5. Adicionalmente, com a emissão dos alvarás que titulam as operações de loteamento, 

são cedidas para o Município, de pleno direito e livre de quaisquer ónus ou encargos, as 

parcelas para cedência previstas na UE1 e abrangidas pela respetiva área de 

intervenção, destinadas à construção das infraestruturas, com a área total de 95 414 

m2. 

 

6. O Município mantém a afetação de áreas já afetas ao domínio público para 

infraestruturas, com a área total de 13 994 m2. 

 

 

 



 

 

Cláusula 7.ª 

Responsabilidades do Município 

 

O Município obriga-se a praticar todos os atos necessários à aprovação dos projetos de 

loteamento/reparcelamento e obras de urbanização, que lhe forem apresentados pela 

promotora, e ainda a diligenciar no sentido de os seus órgãos e agentes respeitarem os prazos 

e procedimentos legalmente fixados e necessários à execução da UE1. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Aquisição de parcelas 

 

1. O Município obriga-se a proceder à aquisição das parcelas de terreno necessárias à 

execução de cada uma das operações urbanísticas de loteamento/reparcelamento da 

UE1, dando preferência à via do direito privado e, em caso de impossibilidade, 

recorrendo a declaração de utilidade pública da sua expropriação e promovendo o 

respetivo procedimento. 

 

2. Os custos decorrentes dessas aquisições serão suportados pela Capital Real nos 

seguintes termos: 

 

a) A Capital Real provisionará o Município com os montantes necessários à aquisição 

das parcelas necessárias à execução da UE1, a solicitação do Município; 

 

a) Os montantes antecipados nos termos da alínea anterior serão contabilizados 

caso a Capital Real venha a adquirir essas parcelas em hasta pública a promover 

pelo Município em momento imediatamente subsequente à sua aquisição; 

 

b) Se as parcelas de terreno não vierem a ser adquiridas pela Capital Real, os 

montantes adiantados nos termos desta Cláusula ser-lhe-ão devolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. INFRAESTRUTURAS E ÁREAS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

 

Cláusula 9.ª 

Infraestruturas Internas e áreas verdes e de utilização coletiva 

 

1. As Infraestruturas Internas e as áreas verdes e de utilização coletiva a que se refere o 

presente contrato são todas as que se situam no interior da UE1 e se encontram 

identificadas como espaços de uso especial de infraestruturas e como espaços verdes 

na planta de implantação, no Anexo I ao presente Contrato de Urbanização. 

 

2. As infraestruturas internas e as áreas verdes e de utilização coletiva integram as 

operações de loteamento/reparcelamento e devem ser submetidas a procedimento de 

licenciamento junto do Município, e o seu licenciamento deve ser titulado por alvará de 

loteamento/reparcelamento e obras de urbanização, no qual se deve fazer menção a 

este Contrato. 

 

3. Pelo presente Contrato definem-se os direitos e as obrigações das Partes relativamente 

à promoção das infraestruturas internas e das áreas verdes e de utilização coletiva, 

que incluem a elaboração dos projetos e a execução das obras. 

 

4. O licenciamento e a execução das obras de urbanização que constituem 

Infraestruturas Internas e áreas verdes e de utilização coletiva regem-se pelo disposto 

no RJUE e nas demais leis e regulamentos aplicáveis. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Estimativa de custos 

 

1. O plano de financiamento do PPQCM procedeu a uma estimativa de custos das 

infraestruturas internas e das áreas verdes e de utilização coletiva, reportada a 2015, 

que integra o Anexo VII ao presente Contrato de Urbanização. 

 

2. O valor constante do número anterior inclui Imposto sobre o Valor Acrescentado 

calculado às taxas legais aplicáveis às autarquias locais na data da celebração do 

presente Contrato, e deve ser atualizado no caso de alteração superveniente dessas 

taxas legais. 

 



 

 

3. Os montantes estimados constantes do n.º 1 da presente Cláusula devem ser revistos 

quando os montantes resultantes de medições e de orçamentos divirjam dos 

montantes estimados numa medida superior a 15%. 

 

4. Caso os montantes resultantes de medições e de orçamentos excedam numa medida 

até 15% os montantes estimados, será necessário o acordo entre as Partes. 

 

5. A estimativa de custos do Parque do Marzagão e do Parque Urbano da Quinta da Pipa, 

atualizada à data do licenciamento dos respetivos projetos de acordo com a taxa de 

inflação, constitui o montante máximo pelo qual os Proprietários são responsáveis, 

devendo o projeto a desenvolver adequar-se a essa estimativa. 

 

6. O programa de execução de cada uma das áreas verdes e de utilização coletiva será 

apresentado pela Promotora, tendo por limite do seu custo aquele que vem indicado no 

plano de financiamento do Plano de Pormenor, atualizado em função do índice de 

custos do consumidor desde a data de entrada em vigor do Plano de Pormenor até 

apresentação do respetivo projeto.  

 

 

Cláusula 11.ª 

Prazos de execução 

 

1. O prazo de execução das infraestruturas internas e das áreas verdes e de utilização 

coletiva de cada uma das fases identificadas no Anexo VIII é de 3 anos, sem prejuízo da 

aplicabilidade das normas legais relativas a prorrogação de prazos, previstas no RJUE. 

 

2. A Promotora compromete-se a promover a elaboração dos projetos, a promover os 

procedimentos administrativos, a praticar os atos necessários e a executar as 

Infraestruturas Internas, e todos os trabalhos referentes à ligação dessas infraestruturas 

às respetivas redes, nos prazos e de acordo com o faseamento estabelecidos no número 

anterior.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Cláusula 12.ª 

Infraestruturas externas 

 

1. As infraestruturas externas a que se refere o presente contrato incluem a execução do 

reservatório para abastecimento de água, obra esta considerada pelo PPQCM 

necessária ao funcionamento da UE1. 

 

2. A elaboração do projeto e a execução da obra de construção do reservatório para 

abastecimento de água deve ser promovida pelo Município de Loures, ficando a cargo 

dos proprietários (ou da promotora) a execução de todos os trabalhos referentes à 

ligação em baixa das Infraestruturas Internas (redes) de abastecimento de água ao 

aludido reservatório. 

 

3. A ligação das demais infraestruturas internas (redes) às redes gerais em baixa existentes 

ou a executar pelo Município são da responsabilidade dos proprietários (ou da 

Promotora), nada mais sendo exigível aos proprietários no que respeita a infraestruturas 

externas. 

 

4. A execução de todas as redes gerais que integram as infraestruturas externas é da 

responsabilidade do Município. 

 

5. A execução das infraestruturas externas deve observar prazos que não limitem o 

faseamento estabelecido para a UE1.  

 

 

V. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS 

 

Cláusula 13.ª 

Distribuição de encargos 

 

1. Consta do quadro de repartição de encargos, no Anexo V ao presente Contrato, a 

percentagem dos encargos a suportar por cada proprietário, no que respeita à execução 

das infraestruturas internas e das áreas verdes e de utilização coletiva, a que acresce a 

percentagem dos custos de expropriação e a realização das obras das áreas em solo 

rural do Parque do Marzagão e dos troços da via L1, estimados no Anexo VII, que de 

acordo com o PP, constituem encargos da execução deste mesmo plano e repartidos 

entre os proprietários das UE1, UE3 e UE 4, como resulta do preceituado n.º 8 do artigo 

49.º do Regulamento do PPQCM. 



 

 

 

2. Nos termos definidos no n.º 6 do artigo 49.º do regulamento do Plano, o custo de 

construção das infraestruturas internas é integralmente suportado pelo conjunto dos 

proprietários em causa, na proporção da área de construção que lhes é atribuída pela 

UE1. 

 

3. Para efeitos do presente Contrato, os encargos referidos no número anterior 

compreendem os custos com a elaboração e execução dos projetos de obras de 

urbanização e os custos com a realização de quaisquer trabalhos preparatórios ou 

acessórios que se revelem necessários, bem como os demais encargos previstos e 

estimados no presente Contrato e outros que lhe acrescerem, incluindo ainda: 

 

a) Custos de elaboração, tramitação administrativa e aprovação do Estudo de 

Impacte Ambiental das operações de loteamento/reparcelamento e das obras de 

urbanização; 

 

a) Custos da TRIU e outras taxas municipais; 

 

b) Custos decorrentes da aprovação das operações de loteamento/reparcelamento, 

ou necessários à aprovação e consolidação das mesmas; 

 

c) Custos já suportados pelas partes dentro da UE1, identificados no Anexo IX. 

 

4. Sem prejuízo da aplicabilidade do disposto nos números anteriores nas relações entre os 

proprietários e o Município ou qualquer outro terceiro, os proprietários podem 

definir, com eficácia restrita aos mesmos, quaisquer regras que entendam relativas ao 

cumprimento das obrigações pecuniárias, nomeadamente as que permitam agilizar a 

implementação das operações de loteamento/reparcelamento e a execução das obras 

de urbanização. 

 

5. As obrigações não pecuniárias, nomeadamente as relacionadas com a promoção dos 

procedimentos e a prática de quaisquer atos necessários à implementação das 

operações de loteamento/reparcelamento e à execução das obras de urbanização, são 

praticadas pela Capital Real, ao abrigo dos poderes de representação conferidos em 

instrumento contratual autónomo, sem prejuízo da repartição do respetivo custo, 

devidamente titulado ou razoavelmente apreciado, pela totalidade dos proprietários.
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VI. EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PEREQUAÇÃO 

 

Cláusula 14.ª 

Execução do sistema de perequação 

 

1. O Município procede à execução do sistema de perequação e determinação das 

obrigações de pagamento das Partes, designadamente as referidas no n.º 6 da Cláusula 

5.ª, no n.º 4 da Cláusula 6.ª e no n.º 1 da Cláusula 13.ª, nos termos e prazos estipulados 

no presente Contrato, ficando as operações materiais de registo contabilístico, cálculo, 

liquidação e cobrança a cargo dos serviços. 

 

2. Os pagamentos são feitos no âmbito das operações de loteamento/reparcelamento e 

são condição para a emissão do respetivo título. 

 

 

Cláusula 15.ª 

Pagamentos a prestadores de serviços e a empreiteiros 

 

1. Os pagamentos a prestadores de serviços e a empreiteiros que sejam devidos pelos 

trabalhos de projeto e de execução das obras devem ser processados pela Capital Real, 

nos termos que estejam definidos no respetivo contrato.  

 

2. Os proprietários devem proceder à entrega dos montantes que sejam devidos aos 

prestadores de serviços e aos empreiteiros com uma antecedência mínima de 

sessenta dias em relação ao termo do prazo para a realização do pagamento, sem 

prejuízo do plano de pagamentos que tiver sido estabelecido no respetivo contrato. 

 

3. O incumprimento do prazo previsto no número anterior confere o direito de exigir aos 

Proprietários faltosos: 

 

a) A realização dos pagamentos em falta; 

 

b) O pagamento de juros legais contados sobre o montante cujo pagamento esteja 

em falta, a título de indemnização pela mora ao prestador de serviços ou ao 

empreiteiro em causa e para efetiva entrega ao mesmo; 
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c) O pagamento de uma indemnização em montante igual ao montante dos juros 

referidos na alínea anterior, que reverte para o Fundo de Compensação, a título 

de sanção pecuniária compulsória. 

 

 

VII. PODERES DE PROMOÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO 

 

Cláusula 16.ª 

Mandato para a execução das obras de urbanização 

 

Os demais proprietários poderão, nos termos e nas condições que entenderem, mandatar a 

Capital Real, através da emissão dos instrumentos previstos na lei para o efeito, conferindo-

lhe poderes para os representar e vincular perante prestadores dos serviços, que se prendam 

com o âmbito do presente contrato. 

 

Cláusula 17.ª 

Poderes de direção e de fiscalização da Primeira Outorgante 

 

A Primeira Outorgante disporá, quanto à realização pela promotora das obras previstas no 

presente Contrato, dos poderes de fiscalização que legalmente lhe assistem, podendo realizar 

as ações que entenda necessárias para verificar o cumprimento do presente contrato e das 

normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

VIII. CLÁUSULAS FINAIS 

 

Cláusula 18.ª 

Deveres de colaboração 

 

1. As Partes, na qualidade em que intervêm, de boa-fé aceitam o presente Contrato, nos 

seus precisos termos, comprometendo-se a cumprir as suas cláusulas, bem como a 

prestar reciprocamente toda a colaboração que se revele necessária à boa, regular e 

célere execução do mesmo. 

 

2. Na execução do presente Contrato, as partes devem ainda agir reciprocamente de 

acordo com a boa-fé e cumprindo os deveres acessórios de lealdade, informação e 

colaboração. 
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Cláusula 19.ª 

Invalidade 

  

1. A invalidade ou ineficácia de qualquer das cláusulas do presente Contrato não afeta a 

validade e a eficácia das demais cláusulas, cujo integral cumprimento deve ser 

observado pelas Partes, desde que seja dado cumprimento ao disposto no número 

seguinte, de modo a ser reposto, se necessário, o equilíbrio económico-financeiro do 

Contrato. 

 

2. Caso qualquer das cláusulas do presente Contrato venha a ser declarada inválida ou 

ineficaz, as Partes comprometem-se a substituir a cláusula por outra, válida e eficaz, que 

produza, na medida do possível, os efeitos jurídicos pretendidos com aquela. 

 

3. No caso do presente Contrato vir a ser, total ou parcialmente, declarado nulo ou 

anulado, as Partes assumem reciprocamente o dever de celebrarem os contratos e 

assumirem os compromissos que se revelarem necessários à concretização, da forma 

mais célere e menos onerosa, das operações urbanísticas previstas no Plano. 

 

 

Cláusula 20.ª 

Alteração do Contrato 

 

1. O presente Contrato pode ser modificado por acordo das Partes ou por decisão 

judicial. 

 

2. Quaisquer alterações ao presente Contrato só serão válidas desde que 

convencionadas por escrito e assinadas por todas as Partes, com a menção expressa de 

cada uma das cláusulas eliminadas e da redação que passa a ter cada uma das aditadas 

ou modificadas. 

 

 

Cláusula 21.ª 

Cessão da posição contratual 

 

1. Cada uma das Partes é livre de ceder a sua posição contratual a entidades com as 

quais esteja em relação de grupo ou de domínio, de acordo com o disposto no Título VI 

do Código das Sociedades Comerciais, sem prejuízo da manutenção das cauções que 
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estejam prestadas ao Município na data da cessão até à sua substituição nos termos 

legais. 

 

2. Tal cessão é feita sem prejuízo da manutenção das cauções que estejam prestadas ao 

Município na data da cessão até à sua substituição nos termos legais. 

 

3. Todos os direitos e obrigações fixados no presente Contrato são atribuídos e assumidos 

pelas Partes na qualidade de proprietários dos Prédios identificados no Anexo II. 

 

4. Qualquer Proprietário tem a faculdade de transmitir a terceiros a sua posição 

contratual, desde que, cumulativamente: 

 

a) Seja em simultâneo transmitida a propriedade do Imóvel inserido na área de 

intervenção da UE1; 

 

b) O cessionário aceite sem reservas as obrigações previstas no presente Contrato; 

 

c) Seja comunicada ao município a cessão da posição contratual; 

 

d) Se mantenham as garantias prestadas ou sejam prestadas outras no mesmo 

montante, aceites pelo Município, nos termos do número seguinte. 

 

5. As garantias prestadas a favor do Município ao abrigo do presente Contrato apenas 

poderão ser substituídas por garantias de conteúdo idêntico, emitidas por conta ou a 

pedido do cessionário, mediante prévia autorização escrita do município. 

 

6. Para efeitos do disposto na presente Cláusula, os atuais proprietários obrigam-se a 

informar os futuros adquirentes das parcelas das obrigações que sobre estas impendem, 

nomeadamente no que respeita à realização e comparticipação das obras de 

urbanização. 

 

7. É admitida a subcontratação nos termos gerais, sem prejuízo dos Proprietários, ou 

quem venha a assumir a sua posição contratual, permanecerem integralmente 

responsáveis perante o Município pelo exato e pontual cumprimento de todas as 

obrigações contratuais. 

 

8. O subcontrato está sujeito à forma escrita e deve ser previamente comunicado ao 

Município. 
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9. As prestações ajustadas no presente Contrato são por natureza indissociáveis. 

 

 

Cláusula 22.ª 

Notificações e comunicações 

 

Todas as notificações e comunicações entre as Partes relativas ao presente Contrato deverão 

ser feitas por via postal, por meio de carta registada, e endereçadas para as moradas acima 

indicadas, ou para outras que, pelo mesmo meio, venham a ser indicadas por algum dos 

outorgantes em substituição daquelas. 

 

 

Cláusula 23.ª 

Interpretação e resolução de conflitos 

 

1. Para a resolução de qualquer desacordo ou conflito respeitante à interpretação ou 

execução do presente contrato, as partes procurarão obter um acordo justo e 

adequado, durante o prazo máximo de 30 dias úteis contados da data em que qualquer 

um dos contraentes envie à outra parte notificação para esse efeito. 

 

2. Na ausência do acordo referido no número anterior, a parte interessada notificará a 

outra da sua intenção de submeter a matéria da divergência a Tribunal Arbitral, que será 

constituído e funcionará nos termos do artigo 10 e seguintes do Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos e Fiscais. 

 

3. Se as partes não chegarem a acordo com a nomeação de um arbitro único, no prazo de 

15 dias contados da notificação referida no numero anterior, o tribunal arbitral será 

constituído por três árbitros, nomeando cada uma das partes um deles e sendo o 

terceiro designado por acordo entre os dois primeiros ou, na falta desse acordo, será o 

mesmo nomeado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul. 

 

4. Os árbitros definirão, após constituição do Tribunal, as regras de funcionamento e 

processuais da arbitragem, devendo a decisão ser emitida no prazo máximo de seis 

meses após a constituição do Tribunal, salvo motivo ponderável. 
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5. O objeto do litígio será definido pelo tribunal arbitral perante o pedido constante na 

petição inicial e da posição assumida pela parte contraria na sua contestação ou face ao 

acordo das partes nesse sentido. 

 

6. A Promotora e o Município declaram que pretendem submeter aos mecanismos de 

resolução de litígios previstos na presente Cláusula as divergências de entendimento 

manifestadas no processo de negociação do presente Contrato, acordando que, para o 

efeito, a Promotora deve notificar o Município para efeitos do disposto no n.º 2 da 

presente Cláusula. 

 

7. A Promotora e o Município comprometem-se a proceder à modificação do presente 

Contrato e demais instrumentos reguladores da intervenção, na sequência da resolução 

dos litígios a que se refere o número anterior, em termos que se mostrem idóneos para 

dar integral execução à decisão arbitral que vier a ser emitida. 

 

 

Cláusula 24.ª 

Registo e vigência 

 

1. O presente contrato de urbanização deverá fazer parte integrante dos alvarás de 

loteamento/reparcelamento a emitir no âmbito da UE1, integrando as condições de 

aprovação das respetivas operações, e ser objeto de registo nas situações legalmente 

previstas. 

 

2. O presente Contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura. 

 

 

Cláusula 25.ª 

Anexos 

 

1. O presente Contrato integra, para além do presente clausulado, os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Planta de implantação do PPQCM;  

 

b) Anexo II – Descrição dos Imóveis abrangidos pela UE1 e comprovativos da 

titularidade das Partes;  

 

c) Anexo III – Quadro de benefícios da UE1;  
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d) Anexo IV – Quadro de cedências da UE1;  

 

e) Anexo V – Quadro de repartição de encargos da UE1;  

 

f) Anexo VI – Avaliação a que ser refere o nº4 do artigo 6º;  

 

g) Anexo VII – Estimativa de custos da UE1;  

 

h) Anexo VIII – Planta de faseamento da UE1;  

 

i) Anexo IX – Custos suportados pelas partes na UE1.  

 

2. Em caso de divergência entre o conteúdo dos anexos identificados no número 

anterior e os documentos constantes dos processos de licenciamento das operações 

de loteamento/reparcelamento e das obras de urbanização prevalece o conteúdo 

destes últimos. 

 

O presente Contrato foi celebrado em Loures, em [●] de [●] de 2023, em [●] exemplares, que 

farão igualmente fé, ficando um em poder de cada uma das Partes. 

 

OS OUTORGANTES 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 



Anexo I – Planta de implantação do PPQCM 
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Anexo II – Descrição dos imóveis abrangidos pela UE1 e comprovativos da 
titularidade das Partes 

 

 

Proprietário  

 

Artigo matricial Descrição predial 

Capital Real 

Artigo rústico 13 da secção 

BB e BB1 

2876 

Artigo rústico 7 (parte) da 

secção FF 

2578 

Odivel-Lar  Artigo rústico 15 da secção 

BB1 (parte) e urbanos sob os 

números 1093,1232, 2061 

371  

Câmara Municipal de Loures 

(titular de direito de 

superfície sobre o imóvel: 

Irmandade da Misericórdia 

de Loures) 

Artigo rústico 15 da secção 

BB1 (parte) 

430 

Câmara Municipal de Loures Artigo n. 97 da secção X 3787 

Emília Oliveira e outros Artigo rústico 5 da secção BB 4769 

Manuel Lopes de Almeida e 

outros 

Artigo rústico 10 da secção 

BB 

355 

João Loureiro da Silva e 

outros 

Artigo rústico 11 da secção 

BB 

18673 

Joaquim dos Santos e outros Artigo rústico 12 da secção 

BB 

20988 

Francisco José Simões Artigo rústico 4 da secção BB 3594 

Emília Oliveira e outros Artigo rústico 112 da secção 

CC 

4889 
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2876/19920902

1ª Conservatória do Registo Predial
de Loures

Freguesia Loures

2022/12/02

1ª C.R.P. Loures Informação em Vigor

www.predialonline.mj.pt www.casapronta.mj.pt19:08:00 UTC

RÚSTICO

DENOMINAÇÃO: QUINTA DO CORREIO MOR

SITUADO EM: Loures

ÁREA TOTAL:      535570 M2

ÁREA DESCOBERTA: 535570 M2

 

cultura arvense,oliveira,pastagem e mato

Norte :Quinta do Correio Mor 

Sul:João Baptista de Sousa Botto

Nascente:Herdeiros do Conde de Mendia

Poente:Rodrigo Gregório e Rosário de Jesus .

** Em consequencia de expropriação da área global de 90.085 m2, integrada no domínio público

pela construção das vias "A9 - CREL" e "IC-22 - Radial de Odivelas" o imóvel ficou dividido em

3 parcelas, das quais duas são desanexadas com os n.ºs 9653/20171031 e 9654/20171031, com

4.640 m2 e 6.610 m2, respectivamente.

DESCRIÇÃO DESACTUALIZADA.

COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES:

DESCRIÇÃO EM LIVRO:

  N.º 24611, Livro Nº: 69

MATRIZ nº: 13 NATUREZA: Rústica

SECÇÃO Nº: BB BB1

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) Auxiliar, em substituição 

 Maria Luísa Clode Figueira da Silva Araújo

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) 

 Fernando Luís Montenegro de Pina Aragão

AP. 9 de 2007/11/12 - Aquisição

ABRANGE 3 PRÉDIOS

CAUSA : Compra

---------------------------------------------------------------------------------------------

SUJEITO(S) ATIVO(S):

**  FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO FECHADO "CAPITAL REAL I", GERIDA PELA SOCIEDADE

"FIBEIRA FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA"

Sede: Praça Duque de Saldanha, nº 1, 11º, S. Jorge de Arroios

Localidade: Lisboa

Certidão Permanente
Código de acesso: PP-2527-42230-110707-002876



Página - 2 - 

2876/19920902

1ª Conservatória do Registo Predial
de Loures

Freguesia Loures

2022/12/02

1ª C.R.P. Loures Informação em Vigor

www.predialonline.mj.pt www.casapronta.mj.pt19:08:00 UTC

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) 

 Fernando Luís Montenegro de Pina Aragão

AP. 11 de 2007/11/12 - Hipoteca Voluntária

ABRANGE 14 PRÉDIOS

CAPITAL: 50.000.000,00 Euros

MONTANTE MÁXIMO ASSEGURADO: 64.250.000,00 Euros

---------------------------------------------------------------------------------------------

Conservatória do Registo Predial de Valpaços

AVERB. - AP. 3529 de 2022/10/24  14:40:13 UTC - Cancelamento

Registado no Sistema em: 2022/10/24 14:40:13 UTC

DA APRESENT. 11 de 2007/11/12 - Hipoteca Voluntária

ABRANGE 4 PRÉDIOS

O(A) Conservador(a) de Registos 

 Cristina Maria de Sousa Malta

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cancelada.

SUJEITO(S) ATIVO(S):

**  CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL

Sede: Rua Áurea, nº.219 a 241, em Lisboa

REGISTOS PENDENTES

Não existem registos pendentes.

Certidão permanente disponibilizada em 19-08-2022 e válida até 19-02-2023

----------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDAMENTO: Garantia de todas as responsabilidades assumidas ou a assumir pelo referido

Fundo, concretamente:

a) O pagamento de toda e qualquer letra, livrança, cheque ou extracto de factura de que a

Caixa Económica Montepio Geral seja portadora e em que o mencionado Fundo, isoladamente, em

conjunto ou solidariamente com terceiros, se haja obrigado por aceite, subscrição, saque,

aval ou endosso e ainda que por actos diferentes;

b) O pagamento de toda e qualquer quantia que a referida Caixa Económica Montepio Geral tenha

emprestado ou venha a emprestar, através de mútuo, abertura de crédito, saldos devedores ou

descobertos em contas de depósito, e de que o Fundo, isoladamente,em conjunto ou

solidariamente com terceiros seja devedor e, ainda, de qualquer crédito concedido pela mesma

Caixa Económica Montepio Geral proveniente de contrato de locação financeira mobiliária, de

contrato de desconto ou de aceite em títulos de crédito dos quais seja sacador o Fundo, por

forma isolada, solidária ou conjunta;

c) O reembolso de quaisquer quantias que a mesma Caixa Económica Montepio Geral tenha

despendido ou venha a despender por quaisquer garantias bancárias já prestadas ou a prestar,

de que seja ordenadora o mencionado Fundo;

d) O pagamento de juros à taxa nominal anual de 5,5% que incidam sobre qualquer montante em

dívida à dita Caixa Económica Montepio Geral e provenientes de qualquer das operações

referidas nas alíneas precedentes;

e) O pagamento da clausula penal que incide sobre o capital em dívida, com a sobretaxa de 4%

ao ano, correspondente ao tempo da mora.
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2578/20071112

1ª Conservatória do Registo Predial
de Loures

Freguesia Loures

2022/12/02

1ª C.R.P. Loures Informação em Vigor

www.predialonline.mj.pt www.casapronta.mj.pt19:07:18 UTC

RÚSTICO

SITUADO EM: Quinta da Caldeira

ÁREA TOTAL:      231110 M2

ÁREA DESCOBERTA: 231110 M2

VALOR TRIBUTÁVEL: 3.512,36 Euros

Cultura arvense, prado, dependência agrícola e mato.

Norte: Paulo Jorge Gaspar Pereira e outros; Sul: Maria Elisa Portela de Sousa Botto Santos

Oliveira; Poente: Palácio do Correio Mor; Nascente: arruamento público.

MATRIZ: artº 7 da secção FF -Parte - Pendente de discriminação desde 19910204 (Procº 5A/91)

Desanexado do nº 3 787 a fls.62vº do B-12.

Reprodução por extractação

COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES:

MATRIZ nº: 7 NATUREZA: Rústica

SECÇÃO Nº: FF (PARTE)

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) 

 Fernando Luís Montenegro de Pina Aragão

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) 

 Fernando Luís Montenegro de Pina Aragão

AP. 9 de 2007/11/12 - Aquisição

ABRANGE 3 PRÉDIOS

AP. 11 de 2007/11/12 - Hipoteca Voluntária

ABRANGE 14 PRÉDIOS

CAUSA : Compra

CAPITAL: 50.000.000,00 Euros

MONTANTE MÁXIMO ASSEGURADO: 64.250.000,00 Euros

---------------------------------------------------------------------------------------------

SUJEITO(S) ATIVO(S):

SUJEITO(S) ATIVO(S):

**  FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO FECHADO "CAPITAL REAL I", GERIDA PELA SOCIEDADE

"FIBEIRA FUNDOS-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA"

Sede: Praça Duque de Saldanha, nº 1, 11º, S. Jorge de Arroios

Localidade: Lisboa

**  CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL

Certidão Permanente
Código de acesso: PP-2527-42222-110707-002578
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2578/20071112

1ª Conservatória do Registo Predial
de Loures

Freguesia Loures

2022/12/02

1ª C.R.P. Loures Informação em Vigor

www.predialonline.mj.pt www.casapronta.mj.pt19:07:18 UTC

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

O(A) Conservador(a) 

 Fernando Luís Montenegro de Pina Aragão

---------------------------------------------------------------------------------------------

Conservatória do Registo Predial de Valpaços

AVERB. - AP. 3529 de 2022/10/24  14:40:13 UTC - Cancelamento

Registado no Sistema em: 2022/10/24 14:40:13 UTC

DA APRESENT. 11 de 2007/11/12 - Hipoteca Voluntária

ABRANGE 4 PRÉDIOS

O(A) Conservador(a) de Registos 

 Cristina Maria de Sousa Malta

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cancelada.

Sede: Rua Áurea, nº.219 a 241, em Lisboa

REGISTOS PENDENTES

Não existem registos pendentes.

Certidão permanente disponibilizada em 19-08-2022 e válida até 19-02-2023

----------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDAMENTO: Garantia de todas as responsabilidades assumidas ou a assumir pelo referido

Fundo, concretamente:

a) O pagamento de toda e qualquer letra, livrança, cheque ou extracto de factura de que a

Caixa Económica Montepio Geral seja portadora e em que o mencionado Fundo, isoladamente, em

conjunto ou solidariamente com terceiros, se haja obrigado por aceite, subscrição, saque,

aval ou endosso e ainda que por actos diferentes;

b) O pagamento de toda e qualquer quantia que a referida Caixa Económica Montepio Geral tenha

emprestado ou venha a emprestar, através de mútuo, abertura de crédito, saldos devedores ou

descobertos em contas de depósito, e de que o Fundo, isoladamente,em conjunto ou

solidariamente com terceiros seja devedor e, ainda, de qualquer crédito concedido pela mesma

Caixa Económica Montepio Geral proveniente de contrato de locação financeira mobiliária, de

contrato de desconto ou de aceite em títulos de crédito dos quais seja sacador o Fundo, por

forma isolada, solidária ou conjunta;

c) O reembolso de quaisquer quantias que a mesma Caixa Económica Montepio Geral tenha

despendido ou venha a despender por quaisquer garantias bancárias já prestadas ou a prestar,

de que seja ordenadora o mencionado Fundo;

d) O pagamento de juros à taxa nominal anual de 5,5% que incidam sobre qualquer montante em

dívida à dita Caixa Económica Montepio Geral e provenientes de qualquer das operações

referidas nas alíneas precedentes;

e) O pagamento da clausula penal que incide sobre o capital em dívida, com a sobretaxa de 4%

ao ano, correspondente ao tempo da mora.



Anexo III – Quadro de benefícios da UE1 
 
 

 Área de 
construção 
a atribuir 

(1), m2 

 

% da área 
de 

construção 
a atribuir 

Parcelas a atribuir (m2) 

 

Identificação Área de 
construção 

na(s) 
parcela(s) 

(2), 

 

Diferença a 
compensar 

(2-1) 

Capital 
Real  

180 272 74,71 P2, P3.1, 
P3.3, 

P6 (85%), 
P7, P8 

181 650 + 1 378 

Odivel-Lar 37 165 15,40 P4, P5 (65%) 37 200 + 35 

CM de 
Loures 

6 658 2,76 P5 (35%), 

P6 (12%) 

7 630 + 1 272 

D1 218 0,09 P6 (1%) 340 + 122 

E1 5 164 2,14 P3.2 13 500 - 3 146 

F1 2 780 1,15 

G1 8 702 3,61 

H1 173 0,07 P6 (1%) 340 + 167 

I1 168 0,07 P6 (1%) 340 + 172 

Total 241 300 100,00 – 241 300 0 

 

1 Proprietários: D – Art.º 5, Sec. BB (Emília Oliveira e outros); E – Art.º 10, Sec.BB (Manuel Lopes 

de Almeida e outros); F – Art.º 11, Sec.BB (João Loureiro da Silva e outros); G – Art.º 12, Sec.BB 

(Joaquim dos Santos e outros); H – Art.º 4, Sec. BB (Francisco José Simões); I – Art.º 112, Sec. 

CC (Emília Oliveira e outros). 

 



Anexo IV – Quadro de cedências da UE1 
 
 
 
 

 Cedências (m2) 

Cedência devida 

(1) 

 

Cedência efetiva 

(2) 

Diferença a compensar 

(1-2) 

Capital Real 138 139 40 976 + 97 163 

Odivel-Lar 28 479 129 421 - 100 942 

CM de Loures 5 102 6 675 - 1 573 

D1 167 4 367 - 4 200 

E1 3 957 0 + 3 957 

F1 2 130 0 + 2 130 

G1 6 668 0 + 6 668 

H1 133 3 464 - 3 331 

I1 129 0 + 129 

Total 184 903 184 903 0 

 

1 Proprietários: D – Art.º 5, Sec. BB (Emília Oliveira e outros); E – Art.º 10, Sec.BB (Manuel Lopes 

de Almeida e outros); F – Art.º 11, Sec.BB (João Loureiro da Silva e outros); G – Art.º 12, Sec.BB 

(Joaquim dos Santos e outros); H – Art.º 4, Sec. BB (Francisco José Simões); I – Art.º 112, Sec. 

CC (Emília Oliveira e outros). 

 

 



Anexo V – Quadro de repartição de encargos da UE1 
 
 
 
 

 Proporção dos encargos a suportar (%) 

Encargos com infraestruturas 
internas e áreas verdes e de 
utilização coletiva (nos termos 
da cláusula 9.ª e do n.º 3 da 
cláusula 13.ª) e ligações às 
redes gerais (nos termos do 
n.º 3 da cláusula 12.ª). 

 

Encargos a que se refere o n.º 8 
do art.º 49.º  do regulamento do 
PPQCM e encargos com a 
elaboração do PPQCM 2 
(identificados no anexo IX). 

Capital Real  74,71 64,42 

Odivel-Lar 15,40 13,28 

CM de Loures 2,76 2,38 

D1 0,09 0,08 

E1 2,14 1,85 

F1 1,15 0,99 

G1 3,61 3,11 

H1 0,07 0,06 

I1 0,07 0,06 

Total 100,00 86,23 

 

1 Proprietários: D – Art.º 5, Sec. BB (Emília Oliveira e outros); E – Art.º 10, Sec.BB (Manuel Lopes 

de Almeida e outros); F – Art.º 11, Sec.BB (João Loureiro da Silva e outros); G – Art.º 12, Sec.BB 

(Joaquim dos Santos e outros); H – Art.º 4, Sec. BB (Francisco José Simões); I – Art.º 112, Sec. 

CC (Emília Oliveira e outros). 

2 De acordo com a % de edificabilidade da UE1 no conjunto das unidades UE1, UE3 e UE4 (UE1: 

86,23%, UE3: 8,17%, UE4: 5,60% 

 

 

 



Anexo VI – Avaliação a que se refere o n.º 4 da Cláusula 6.ª 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Na sequência do Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor e levando em consideração os mecanismos 

perequação compensatória previstos na Lei (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) e plasmados no PDM 

de Loures, foram determinadas, entre outras, as áreas de cedência da Unidade de Execução 1 (UE1). 

 

Estas áreas de cedência totalizam uma superfície equivalente a 184.903 m². As parcelas V1, V2, V3 e E01 

(excluindo a parte destas parcelas que já integra o domínio público municipal) e ainda a parte da parcela 

E02 que não faz parte do domínio privado municipal, apresentam os seguintes valores: 

 

V1 – 64.904 m² 

V2 – 79.018 m² 

V3 – 27.223 m² 

E01 – 9.686 m² 

E02 – 4.072 m²  

Total – 184.903 m² 

 

O Plano de Pormenor da Quinta do Correio Mor (PPQCM) estabelece também o seguinte: 

“O índice de cedência médio, calculado em cada unidade de execução de acordo com os critérios 

estabelecidos na legislação aplicável, deverá ser considerado para efeitos de compensação por áreas não 

cedidas ou cedidas em excesso, nos termos a definir em contrato de urbanização” (n.º 3 do art.º 49.º do 

regulamento do plano). 

 

A Câmara Municipal de Loures está a desenvolver o contrato de urbanização da Unidade de Execução 1 

(UE1) e pretende fixar aí essa compensação, de acordo com o plano. Para isso, pretende que se elabore 

um relatório que aponte valores de compensação por áreas não cedidas ou cedidas em excesso, 

expresso em euros/m² de solo. 

 

O plano atribui edificabilidade à totalidade dos terrenos inscritos na UE1, incluindo os que se destinam a 

áreas de cedência. Essa edificabilidade será distribuída pelos seus proprietários nas novas parcelas a 
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constituir, que constituirão o novo desenho fundiário da EU1. Perante este facto, a transferência de 

edificabilidade para outras parcelas, o valor de compensação deverá assim refletir o valor das áreas 

cedidas ou a ceder, já sem qualquer direito de edificabilidade (porque o mesmo foi transferido). 

 

Para efeitos de avaliação, o perito baseou-se nos elementos e informações fornecidas pelo Município de 

Loures, em particular no Relatório - Programa de execução e plano de financiamento (Revisão L) do Plano 

de Pormenor da Quinta do Correio-Mor e nas peças desenhas e escritas que o compõem. 

 

De acordo com o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures atualmente em vigor (Aviso n.º 

6808/2015 - Revisão do Plano Diretor Municipal de Loures, publicado no Diário da República, 2.ª série — 

N.º 117 — 18 de junho de 2015, alterado pelo Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, publicado no Diário da 

República n.º 26, 2.ª série) a área em análise está inserida na UOPG – C – Loures e na SUOPG09 – Quinta 

do Correio-Mor (aplicando-se os articulados 190.º a 202.º do Regulamento do Plano). 

 

Em resumo e para o efeito o perito procedeu: 

 

• À valorização total e unitária do solo das parcelas V1, V2, V3, E01, E02, debaixo das condições 

atrás descritas. 

 

 

Assim, é entendimento do perito que: 

 

O Valor de Mercado das áreas de cedência da EU1, parcelas V1, V2, V3, E01 e E02 (184.903 m²) 

consideradas na presente avaliação, utilizando as normas IVS, bem como o método de mercado e o método 

do rendimento, determinado de acordo com o previsto no PPQCM e com a sua capacidade edificativa, livres 

e disponíveis de ónus ou encargos, na data atual deverá corresponder a: 

 

1.849.030,00 €  

(Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Trinta Euros) 

 

Este valor representa um valor unitário de 10,00 €/m² de solo. Podemos distribuir o total atrás em 

conformidade com o quadro seguinte: 
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Valor Unitário

(€/m²)

Valor Total

(€)

Valor Unitário

(€/m²)

Valor Total

(€)

V1 64 904,00 m² 11,00 €/m²         713 944,00 € 8,20 €/m²         532 212,80 € 10,00 €/m²                 649 040,00 € 

V2 79 018,00 m² 11,00 €/m²         869 198,00 € 8,20 €/m²         647 947,60 € 10,00 €/m²                 790 180,00 € 

V3 27 223,00 m² 11,00 €/m²         299 453,00 € 8,20 €/m²         223 228,60 € 10,00 €/m²                 272 230,00 € 

E01 9 686,00 m² 11,00 €/m²         106 546,00 € 8,20 €/m²           79 425,20 € 10,00 €/m²                   96 860,00 € 

E02 4 072,00 m² 11,00 €/m²           44 792,00 € 8,20 €/m²           33 390,40 € 10,00 €/m²                   40 720,00 € 

184 903,00 m² 2 033 933,00 €    1 516 204,60 €     1 849 030,00 €        

Parcela
Área a Ceder

(m²)

Método Comparativo de 

Mercado
Método do Rendimento

ValorUnitário 

Adotado 

(€/m²)

Valores Totais

(€)
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

UE 1 do Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor 

Freguesia e Concelho de Loures 

Determinação do Valor das Áreas de Cedências 

 

Imóveis: Parcelas V1, V2, V3, E01 e E02, a ceder no âmbito da UE1 do Plano de Pormenor da Quinta do 

Correio-Mor, com as áreas de 64.904 m², 79.018 m², 27.223 m², 9.686 m² e 4.072 m², respetivamente, 

perfazendo um total de 184.903 m². 

 

1. PREMISSAS GERAIS 

Na sequência da elaboração Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor Unidade de Execução 1 (UE1) 

a Câmara Municipal de Loures pretende celebrar o contrato de urbanização que permita materializar o plano. 

 

Em conformidade e levando em consideração os mecanismos perequação compensatória previstos na Lei 

(Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio), também plasmados no PDM de Loures, foram determinadas, as 

áreas de cedência da Unidade de Execução 1. As áreas de cedência são compostas pelas parcelas V1, V2, 

V3, E01 (excluindo a parte destas parcelas que já integra o domínio público municipal) e ainda a parte da 

parcela E02 que não faz parte do domínio privado municipal, apresentando os seguintes valores: 

 

V1 – 64.904 m² 

V2 – 79.018 m² 

V3 – 27.223 m² 

E01 – 9.686 m² 

E02 – 4.072 m² 

Total – 184.903 m² 

 

O Plano de Pormenor da Quinta do Correio Mor (PPQCM) estabelece ainda o seguinte: “O índice de 

cedência médio, calculado em cada unidade de execução de acordo com os critérios estabelecidos na 
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legislação aplicável, deverá ser considerado para efeitos de compensação por áreas não cedidas ou cedidas 

em excesso, nos termos a definir em contrato de urbanização” (n.º 3 do art.º 49.º do regulamento do plano). 

 

Assim, torna-se também necessário fixar a referida compensação, de acordo com o Plano (PPQCM). Para 

isso, pretende a Câmara Municipal de Loures que o perito subscritor (Vítor José Mateus Soares) elabore 

relatório de avaliação que determine valores de compensação por áreas não cedidas ou cedidas em 

excesso, expresso em euros/m² de solo. 

 

Nesse sentido, o perito tem presente que o Plano (PPQCM) atribui edificabilidade à totalidade dos terrenos 

inscritos na UE1, incluindo os que se destinam a áreas de cedência. Essa edificabilidade será distribuída 

pelos seus proprietários nas novas parcelas a constituir, que formarão o novo desenho fundiário da EU1. 

 

Perante este facto, a transferência de edificabilidade para outras parcelas e de modo que o índice global do 

Plano não seja excedido, deve ponderar-se que valor de compensação reflita o valor das áreas cedidas 

ou a ceder, já sem qualquer direito de edificabilidade (obviamente não porque o mesmo desapareceu, 

mas porque foi transferido dentro da mesma unidade de território). 

 

Para efeitos de avaliação, o perito baseou-se nos elementos e informações fornecidas pelo Município de 

Loures, em particular no Relatório - Programa de execução e plano de financiamento (Revisão L) do Plano 

de Pormenor da Quinta do Correio-Mor e nas peças desenhas e escritas que o compõem. 

 

De acordo com o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures atualmente em vigor (Aviso n.º 

6808/2015 - Revisão do Plano Diretor Municipal de Loures, publicado no Diário da República, 2.ª série — 

N.º 117 — 18 de junho de 2015, alterado pelo Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, publicado no Diário da 

República n.º 26, 2.ª série) a área em análise está inserida na UOPG – C – Loures e na SUOPG09 – Quinta 

do Correio-Mor (aplicando-se os articulados 190.º a 202.º do Regulamento do Plano). 

 

Em resumo e para o efeito o perito procedeu: 

 

• À valorização total e unitária do solo das parcelas V1, V2, V3, E01, E02, debaixo das condições 

atrás descritas. 
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O perito considera que o presente relatório de avaliação inclui a documentação escrita e gráfica necessária 

à compreensão dos valores apurados. 

 

 

2. BASES DE AVALIAÇÃO 

É objetivo do presente relatório fornecer informação objetiva e rigorosa relativamente ao melhor valor que 

poderia ser obtido, caso o imóvel (ou as áreas de cedência) seja alienado ou arrendado no momento da 

avaliação, em condições normais de mercado. 

 

Assim, a base de valor utilizada na avaliação corresponde ao valor de mercado, definido pelas Normas IVS 

(International Valuation Standards, Effective 31 January 2022) como:“ The estimated amount for which an 

asset or liability should exchange on the valuation date between a willing buyer and a willing seller in an 

arm´s length transaction, after proper marketing and where the parties had each acted with knowledgeably, 

prudently and without compulsion”. 

 

Que pode ser traduzido como: “Estimativa do montante mais provável pelo qual, à data da avaliação, um 

ativo ou um passivo, após um período adequado de comercialização, poderá ser transacionado entre um 

vendedor e um comprador decididos, em que ambas as partes atuaram de forma esclarecida e prudente, e 

sem coação.” 

 

Na determinação do valor dos imóveis (parcelas), o perito recorreu aos métodos comumente utilizados para 

o efeito, nomeadamente: 

• método comparativo ou de mercado 

• método do rendimento 

• método do custo ou investimento 

 

 

3. ENQUADRAMENTO E INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR 

O Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor foi elaborado de acordo com o estabelecido no regime 

jurídico dos instrumentos de gestão do território (RJIGT) regulado pelo Decreto-Lei 380/99 de 22 de 

Setembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º46/2009 de 20 de Fevereiro (entretanto 

substituído pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) e depois incorporado no PDM de Loures (Aviso n.º 
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6808/2015 - Revisão do Plano Diretor Municipal de Loures, publicado no Diário da República, 2.ª série — 

N.º 117 — 18 de junho de 2015, alterado pelo Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, publicado no Diário da 

República n.º 26, 2.ª série, nomeadamente na UOPG – C – Loures e na SUOPG09 – Quinta do Correio-Mor 

(aplicando-se os articulados 190.º a 202.º do Regulamento do Plano). 

 

Com uma superfície total de 193,14 hectares, na freguesia de Loures, a área do plano integra a totalidade 

da Quinta da Mata, atualmente designada por Quinta do Palácio do Correio-Mor ou Quinta do Correio-Mor, 

e, ainda, um conjunto de prédios na sua envolvente, quer para nascente, para o lado de Loures, quer para 

poente, para o lado de Santo António dos Cavaleiros, marginando a área de intervenção do PU de S. António 

dos Cavaleiros (PUSAC).  

 

A zona é atravessada, nos seus estremos poente, pela CREL e pela radial de Odivelas (IC22) beneficiando 

da presença dum nó de ligação entre estas duas vias, o que lhe confere uma boa acessibilidade rodoviária 

em relação a Lisboa, ao atual aeroporto, e ainda em relação aos concelhos de Oeiras e Cascais. Estes 

fatores conferem-lhe um elevado potencial de desenvolvimento no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

 

Planta de Localização (38°49'13.84"N; 9°10'52.87"W) 
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Delimitação da UE1 do Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor 

 

Relativamente à envolvente ao Palácio (Quinta do Correio-Mor) propriamente dita e à sua envolvente (cerca 

de 87 hectares) a proposta formaliza a sua aptidão como área onde se privilegia a presença de um sistema 

natural e como pulmão do núcleo central de Loures, assegurando mesmo a nível regional a continuidade do 

corredor secundário de ligação entre a Serra da Carregueira e a Várzea de Loures. A Quinta do Correio Mor 

sustenta a continuidade entre o cerro de Montemor e a Várzea, através da colina arborizada que a limita a 

Norte. 

 

Em termos regulamentares o espaço do Palácio da Quinta do Correio Mor e a sua expansão passam a ser 

designados como espaço de atividades económicas turísticas. Esta designação aponta a nova função do 

espaço como lugar de atracão e exploração turística. No seu todo a Quinta contém características próprias, 

particularidades culturais, cénicas, e históricos indivisíveis. 

 

Os objetivos do Plano de Pormenor são os seguintes, conforme traduzidos no Regulamento do PDM: 
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“SUOPG 09 — Quinta do Correio-Mor 

Objetivos: 

 

a) Reabilitação do Palácio do Correio-Mor, jardins e envolvente, prevendo a localização de uma unidade hoteleira de 

referência que requalifique o património arquitetónico classificado e a envolvente; 

b) Articulação da rede viária de distribuição local com as redes viárias municipal e nacional, nomeadamente a via de 

acesso ao Hospital e a via L1, salvaguardando as condições para a construção de um corredor de TPSP; 

c) Concretização de uma área de atividades diversificada (saúde desportiva, ensino universitário, formação 

profissional, investigação, empresas de base tecnológica ou dedicadas à biotecnologia, serviços de apoio e 

“incubadoras” de empresas), com a possibilidade de integrar uma rede nacional e internacional de parques de ciência 

e tecnologia; 

d) Articulação do hospital e da grande superfície comercial existente com a futura área de atividades; 

e) Valorização do tecido consolidado através do remate da malha urbana existente e da criação de um parque urbano 

adjacente à biblioteca municipal; 

f) Concretização da estrutura ecológica urbana através de espaços verdes de recreio e lazer. 

 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Na área urbanizável de ciência e tecnologia os parâmetros urbanísticos, usos e compatibilidade deverão ser 

aferidos no conjunto dos três polígonos que constituem esta categoria de espaço; 

b) Na área urbanizável de ciência e tecnologia o plano de pormenor deverá fixar uma edificabilidade máxima 

correspondente ao índice de edificabilidade 0,80; 

c) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

197.º; 

d) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60; 

e) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,70, a aferir na totalidade da área de intervenção do 

plano de pormenor; 

f) Deverá ser garantida uma altura de fachada máxima correspondente a 8 pisos acima do solo, não podendo os 

novos edifícios serem visíveis a partir do palácio e jardins envolventes; 

g) Nas áreas verdes de recreio e lazer não há compatibilidade com outros usos.” 
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Planta de Implantação do PPQCM 

 

 

Planta de Ordenamento (PDM em Vigor com a área do PPQCM e UE1) 
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Planta de Condicionantes - REN (com a área do PPQCM e EU1) 

 

Carta de Estrutura Ecológica Municipal (com a área do PPQCM e UE1) 
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3.1. Estrutura Fundiária e Reparcelamento 

A planta cadastral elaborada no PPQCM resultou no seguinte mapa: 

 

 

Planta Cadastral do PU da Quinta do Correio Mor 

 

A UE1 encontra-se indicada a azul no mapa apresentado no canto inferior direito da figura acima, sendo 

composta pelas parcelas: C10 a C13, G1, B1, F1, F4, F5, F6, F7e F8. 

 

A UE1 possui uma era total de 537.504 m², sendo-lhe atribuída uma edificabilidade de 241.300 m². 

 

Após transformação fundiária, que deram origem a novas parcelas, foi elaborada a seguinte planta: 
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Planta de Transformação Fundiária 

 

Pretende-se, neste relatório, determinar o valor unitário (e global) das parcelas V1 (ou V.01), V2 (ou V.02), 

V3 (ou V.03), E01 (ou E.01) e E02 (ou E.02) conforme se encontram identificadas na planta anterior (Planta 

de Transformação Fundiária). 

 

4. ALGUNS DADOS DA ECONOMIA PORTUGUESA E DO SETOR IMOBILIÁRIO 

 

4.1. Dados da Economia Portuguesa 

De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal de dezembro de 2022, mencionava-se para a 

economia portuguesa as seguintes informações relevantes: 

 
A economia portuguesa deverá crescer 1,5% em 2023, após 6,8% em 2022, expandindo-se a um ritmo próximo 

de 2% em 2024 e 2025.  

A inflação atinge 8,1% em 2022, reduzindo-se gradualmente para 5,8% em 2023, 3,3% em 2024 e 2,1% em 2025 

(Quadro I.1.1).  
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Face às projeções de junho, o crescimento do PIB é revisto em alta em 2022 e em baixa em 2023, enquanto a inflação 

e a taxa e desemprego são mais elevadas em todo o horizonte. A recuperação económica iniciada a partir do segundo 

trimestre de 2020 tem sido mais forte e rápida do que o projetado, incluindo o emprego. Em 2025, a atividade 

económica e o emprego situam-se, respetivamente, 1,1% e 1,7% acima da trajetória projetada no final de 2019.  

 

 

Fonte: Banco de Portugal – Boletim Económico – dezembro 2022 

 

A inflação elevada tem impacto negativo sobre a atividade e o rendimento, sobretudo para as famílias de 

menores recursos. A subida acentuada da inflação na área do euro e a sua persistência levaram o Conselho do 

Banco Central Europeu (BCE) a iniciar um processo de normalização da política monetária. Os aumentos das taxas 

de juro de política têm-se repercutido no custo de financiamento das empresas e famílias, o que contribui para conter 

as pressões inflacionistas. A diminuição da inflação é essencial para a recuperação do poder de compra das famílias 

e para suportar uma retoma da atividade em contexto de menor incerteza. 

 

A perda de termos de troca induzida pela subida dos preços de importação das matérias-primas energéticas constitui 

uma perda de rendimento real da economia que deve ser assumida e partilhada por todos os agentes. É importante 

que os aumentos de salários e margens de lucro sejam consistentes com um quadro de estabilidade de preços, 

contribuindo para evitar pressões inflacionistas e preservar a competitividade externa.  
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Assim, à política monetária é necessário juntar o esforço dos restantes setores institucionais — administrações 

públicas, empresas e famílias — para que o processo inflacionista seja invertido e limitado no tempo. 

 

Em 2022, o défice orçamental diminuiu e situa-se abaixo da média da área do euro. A dívida pública em percentagem 

do PIB, embora elevada, manteve uma trajetória descendente. Projeta-se que esta evolução favorável prossiga nos 

próximos anos, devendo este rácio atingir valores inferiores a 100% no horizonte de projeção.  

A atividade económica registou a partir do segundo trimestre de 2022 uma forte desaceleração, após o período 

de recuperação da crise pandémica (Gráfico I.1.1). 

 

 

A evolução recente da economia portuguesa tem sido condicionada pelos efeitos da agressão militar russa à Ucrânia, 

em particular o aumento da incerteza geopolítica e a crise energética na Europa, que contribuíram para exacerbar o 

aumento de custos e preços e para a deterioração da confiança dos agentes económicos. Ainda assim, a evolução 

recente da atividade foi mais positiva do que o projetado em outubro — a taxa de variação em cadeia do PIB no 

terceiro trimestre foi superior em 0,3 pp — prolongando as surpresas em alta observadas ao longo do período de 

recuperação económica posterior ao segundo trimestre de 2020.  

Num contexto de inflação elevada e estagnação do rendimento disponível real, a resiliência do consumo é explicada 

pelo desempenho do mercado de trabalho — que se estima numa situação de pleno emprego —, pelo impacto das 

medidas públicas de apoio e pelo recurso às poupanças acumuladas durante a pandemia.  

O consumo privado nominal aumenta 12,8% em 2022, muito acima da variação do rendimento disponível (6,4%).  

 

O crescimento da economia portuguesa reduz-se em 2023, após uma variação anual de 6,8% no ano anterior. 

O crescimento em 2022 reflete a melhoria acentuada da atividade ao longo de 2021 e a estimativa atual do INE para 

o PIB no primeiro trimestre de 2022. Para 2022, o efeito de arrastamento ou carry-over foi 3,9 pp, sendo mais reduzido 

para 2023 (0,6 pp). O crescimento será contido no primeiro semestre de 2023, projetando-se uma moderação das 
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despesas das famílias, algum adiamento dos planos de investimento das empresas e um abrandamento das 

exportações. 

 

Riscos 

A incerteza em torno das projeções é elevada, sendo identificados riscos em baixa para a atividade económica e em 

alta para a inflação. O principal risco decorre da possibilidade de repercussões mais adversas do conflito na Ucrânia, 

em particular, sobre o abastecimento de energia à Europa — desencadeando uma nova escalada dos preços e cortes 

de produção — e sobre a confiança dos agentes.  

Outro risco relevante na atual conjuntura está relacionado com a possibilidade de ocorrer um crescimento mais forte 

dos salários e das margens de lucro das empresas com efeitos de segunda ordem sobre os preços.  

Existem também riscos associados ao ritmo e à sincronização da subida de taxas de juro nas principais economias 

avançadas, que podem implicar um impacto mais restritivo que o projetado. A incerteza sobre a persistência das 

pressões inflacionistas, associada quer à duração dos choques que lhe deram origem quer aos fatores de propagação, 

cria também incerteza sobre o processo de normalização monetária na área do euro. Uma maior persistência da 

inflação traduzir-se-ia num maior aperto da política monetária e das condições de financiamento, com repercussões 

sobre as decisões de consumo e de investimento.  

 

Conclusões 

O crescimento da economia em 2022 revelou-se mais robusto do que o projetado em junho. Nos próximos meses, o 

enquadramento internacional e financeiro mais desfavorável, a manutenção da confiança em valores muito baixos, 

bem como a subida da inflação e o seu impacto sobre o poder de compra das famílias, implicam um crescimento da 

atividade em 2023 inferior ao então projetado. O crescimento baixo e a persistência das pressões inflacionistas criam 

desafios importantes à condução das políticas económicas. A situação atual reflete, em larga medida, uma perda de 

termos de troca em 2021-22 que assume no caso português e, em termos acumulados, uma magnitude sem 

precedente nas duas últimas décadas. Esta evolução traduz-se numa perda de rendimento real da economia que 

deve ser partilhada por todos os agentes. Nesse contexto, é importante a coordenação das expetativas em torno do 

objetivo de estabilidade de preços do BCE, assegurando que os aumentos dos salários e das margens das empresas 

não geram pressões inflacionistas persistentes, com consequências negativas para a competitividade e a estabilidade 

macroeconómica. A redução da inflação é responsabilidade primordial da política monetária, mas deve envolver a 

coordenação dos vários agentes económicos — administrações públicas, empresas e famílias. A experiência de 

coordenação que ocorreu na crise pandémica é demonstrativa dos benefícios que pode trazer à sociedade. A 

normalização da política monetária na área do euro deverá prosseguir, com o aumento das taxas de juro para valores 

neutrais, de forma a conter as pressões sobre os preços e manter ancoradas as expetativas de inflação. As empresas 

e as famílias estão atualmente mais bem preparadas para enfrentar um enquadramento mais adverso do que na crise 
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das dívidas soberanas, mas a exposição ao impacto dos choques recentes é diferenciada. Neste contexto, as medidas 

de apoio que possam ser necessárias deverão ser focadas nos segmentos mais vulneráveis — evitando um estímulo 

orçamental generalizado sobre a procura que reforçaria as pressões inflacionistas — e ser temporárias, de forma a 

preservar a sustentabilidade orçamental. A médio e longo prazo, a capacidade de crescimento da economia 

portuguesa é limitada por obstáculos estruturais associados, em particular, à evolução demográfica desfavorável. Esta 

evolução, que urge alterar, torna crucial que se mantenha a aposta no aumento das qualificações e da participação 

no mercado de trabalho. A utilização efetiva e eficaz dos fundos do PRR e a implementação das reformas previstas 

— com destaque para a melhoria da eficiência da administração pública e a redução dos custos de contexto — 

contribuirão para aumentar o stock de capital e a produtividade da economia, possibilitando ganhos de crescimento 

potencial. 

 

4.2. Análise do Mercado Imobiliário 

Como é expectável o desempenho da economia no curto e médio prazo, atrás expresso e previsto na visão 

do Banco de Portugal, tem um impacto mais ou menos expressivo no mercado imobiliário.  

Assim, de acordo com o Marketbeat de Outono 2022 da Cushman&Wakefield podemos retirar as 

seguintes conclusões e expetativas: 
 

 

Escritórios 

Grande Lisboa 

A primeira metade de 2022 foi caracterizada por um aumento notório da 

atividade, para o qual terá contribuído uma maior pressão para a 

concretização de processos de tomada de decisão que vinham a ser 

adiados desde o início da pandemia. Adicionalmente, registaram-se 

diversos negócios pontuais de grande dimensão, os quais 

representaram mais de metade do volume de absorção de escritórios na 

Grande Lisboa, que, com 247.900 m² transacionados entre janeiro e 

setembro de 2022, superou já o valor anual de 2021, atingindo um 

máximo histórico. 

As maiores transações registadas no primeiro semestre correspondem a futuras ocupações de novas sedes 

corporativas, com destaque para a Fidelidade, com 28.000 m² no seu edifício da Av. Álvaro Pais, e para o 

BNP Paribas que adquiriu os edifícios Echo e Aura do Exeo Office Campus, num total de 38.250 m². 
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Destaque também para a ocupação por parte de um ocupante ainda confidencial de quase 18.000 m² da 

totalidade de um dos blocos do projeto ALLO que está em construção em Alcântara. 

 

Adicionalmente, encontra-se em construção o segundo edifício da EDP na Av. 24 de Julho, com 11.400 m²; 

e o Novo Banco tem a decorrer um processo de relocalização para o Taguspark, cujo futuro campus inclui 

o desenvolvimento de um edifício adicional com 8.230 m². Neste contexto, o volume total de área contratada 

concentrou-se maioritariamente no Parque das Nações (zona 5), com 28%, e nas novas zonas de escritórios 

(zona 3), com 20%. O setor de Serviços Financeiros agregou de 36% da ocupação. 

 

Fonte: Cushman & Wakefield 2022 

Apesar do aumento da absorção, a taxa de desocupação registou um novo aumento, de 100 pontos base 

(p.b.), para os 6,9%. Para tal contribuiu o peso significativo dos negócios de ocupação futura que têm ainda 

áreas consideráveis disponíveis, pelo que se antecipa uma compressão parcial deste indicador à medida 

que a construção dos respetivos projetos é concluída. Ainda assim, parte da área desocupada poderá tornar-

se estrutural, em consequência de uma redução do interesse em edifícios de menor qualidade. 

Este contexto de maior procura por espaços novos de qualidade adequados aos critérios do ocupante é 

evidenciado pela oferta futura prevista para os próximos 3 anos, que continua a aumentar, e se encontra 
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atualmente nos 496.700 m². Entre estes, 235.400 m² estão em construção, dos quais cerca de 73% já têm 

ocupação assegurada (através de pré-arrendamento ou ocupação própria). 

 

Perspetivas 

Na Grande Lisboa, os elevados volumes de procura registados entre janeiro e setembro contribuíram para 

que fosse atingido um novo máximo histórico no corrente ano. Ainda assim, num contexto em que não se 

antecipa semelhante número significativo de transações de grandes dimensões a curto prazo, perspetivas 

e uma regularização da procura em 2023 para valores pré-pandemia. No Grande Porto antecipa-se 

igualmente um maior dinamismo da procura em 2022, com novo aumento homólogo, seguido de alguma 

estabilidade a curto prazo. 

Relativamente ao teletrabalho, com a maioria das empresas a adotar um sistema de trabalho híbrido, este 

passou a complementar a deslocação dos colaboradores ao escritório; cuja forma de ocupação é agora 

sujeita a uma análise mais criteriosa, de modo a otimizar e tornar atrativo este espaço. Este aumento da 

exigência da procura surge também num contexto de aumento dos critérios de qualidade e sustentabilidade 

dos edifícios a ocupar, com os proprietários a adaptarem os seus projetos neste sentido. 

Este enquadramento deverá também contribuir para que a trajetória ascendente dos custos de construção 

se mantenha, associado a um potencial aumento dos valores de arrendamento nos novos empreendimentos 

a entrar no mercado e adiamento de alguns projetos previstos a médio prazo. 

Relativamente ao impacto do conflito na Europa do Leste, este tem sido reduzido, verificando-se contudo 

casos pontuais de empresas de centros de serviços partilhados (ou shared services) e de terceirização de 

áreas de negócio (ou BPO – business process outsourcing), que consideram ocupar espaço em Portugal 

em detrimento de países nessa zona geográfica. Verifica-se desta forma a manutenção da atratividade do 

mercado nacional entre empresas do setor de TMT’s & Utilities, com o Porto a competir incrementalmente 

com outras cidades europeias, à semelhança de Lisboa. 

 

Retalho 

O contexto de recuperação da crise pandémica tem vindo a contribuir para que o volume de vendas a retalho 

no início do ano tenha atingido valores acima de 2019, com um crescimento homólogo acumulado até agosto 

de 8,6%, segundo o INE. Apesar do potencial impacto negativo do aumento generalizado dos preços, os 
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produtos não alimentares foram os principais responsáveis por esta 

evolução, com um aumento de 18,7%, compensando a quebra de 

0,6% entre os produtos alimentares. 

Entre os conjuntos comerciais, verifica-se uma manutenção do 

dinamismo acrescido no segmento de retail parks, impulsionado pelo 

aumento da procura pelos retalhistas, incluindo novas marcas, que 

ocupam preferencialmente este formato, a entrar no mercado nacional. 

Por seu lado, verifica-se uma retoma diferenciada no segmento de 

centros comerciais, antecipando-se um contínuo enfoque na 

modernização e/ou implementação de conceitos novos em projetos 

existentes, mas onde centros com menor resiliência poderão vir a registar uma mudança de uso no futuro. 

Neste enquadramento, durante a primeira metade de 2022 foram inaugurados dois retail park, 

nomeadamente o Sudoeste Retail Park (Silves) e a zona comercial do Alagoa Office & Retail Centre (Oeiras), 

num total de 27.500 de ABL. Até 2024 encontra-se projetada a conclusão de mais 70.200 m² de ABL, dos 

quais mais de 70% correspondem a retail parks. 

 

 

No primeiro semestre de 2022, a procura de retalho agregada pela 

Cushman & Wakefield registou um decréscimo de 10% face ao período 

homólogo, com um total de 210 novas aberturas e uma área estimada 

de 81.400 m². A predominância do comércio de rua manteve-se, com 

64% do total de novas aberturas, seguido pelos centros comerciais 

com 21%.  
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Continua a verificar-se um grande interesse dos retalhistas por lojas de grande dimensão, nomeadamente 

retail parks e unidades stand alone, que em conjunto representaram cerca de 13% do número de operações. 

O setor da restauração continuou a dominar, representando 45% das novas aberturas, seguido do setor 

alimentar com 20% que totalizou 40 novas lojas. No primeiro semestre do ano destaca-se também o setor 

“outros” onde se inclui o mobiliário, decoração e bricolage, que registou um crescimento de mais de 50% 

face ao período homólogo. 
 

 

Lisboa 

O concelho de Lisboa concentrou 38% das novas aberturas no país, na sua grande 

maioria em comércio de rua. À semelhança do ano anterior, o setor da restauração 

foi o mais ativo, representando 65% das novas aberturas, com destaque para as 

zonas das Avenidas Novas e Cais do Sodré / Santos. Verifica-se um maior 

dinamismo do comércio de bairro, com aposta dos retalhistas na maior conveniência 

e proximidade, destacando-se o número de aberturas no setor alimentar, 

nomeadamente com a abertura do supermercado My Auchan perto do Saldanha e 

do Continente Bom Dia na Rua de São Bento. No primeiro semestre do ano, o 

formato de centros comerciais assistiu a 10 novas aberturas no concelho de Lisboa, 

a sua maioria no Centro Colombo que conta com novas insígnias tais como La Brasserie de L’Entrecôte, 

que abriu o seu segundo restaurante em centros comerciais, e a marca Okaidi-obaibi, que estreou a sua 

presença em Portugal. O maior negócio correspondeu à abertura do Bricomarché com cerca de 1.600 m² 

nas Avenidas Novas, seguido da loja Kinda Home que ocupou cerca de 1.000 m² na zona das Amoreiras. 

 

Rendas prime 

O maior interesse por algumas das principais 

zonas do comércio de rua de Lisboa e Porto, 

associadas a uma escassez de oferta nessas 

artérias, contribuiu para que se tenha 

registado um aumento de €2,5/m²/mês das 

rendas brutas prime na Baixa de Lisboa e Porto, assim como na Av. Liberdade em Lisboa. Nos centros 

comerciais as rendas prime mantiveram-se estáveis nos €102,5/ m²/mês, num contexto de reversão gradual 

dos incentivos concedidos; e nos retail parks, em consequência do maior interesse neste formato, verificou-

se um ligeiro incremento, para os €11,5/m²/mês. 
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Perspetivas 

Durante a primeira metade do ano, o setor de retalho apresentou uma tendência de recuperação, 

particularmente suportada pela retoma dos planos de expansão dos retalhistas nacionais e internacionais. 

As marcas internacionais que já manifestaram as suas intenções de abrir em Portugal, nomeadamente 

Pepco, Zeeman, Max Stock e Action, entre outras, são também notícias animadoras para o panorama do 

retalho, um setor em constante mudança. 

As alterações nos hábitos de compra fizeram com que o digital se tornasse o meio preferencial de conexão 

com os consumidores. Os retalhistas optaram por implementar esta transformação da indústria de consumo, 

incentivando a interação constante com o cliente nos canais online e offline, explorando produtos e 

experiências digitais tais como o metaverso ou retailverse em que empresas e consumidores se podem 

encontrar a qualquer momento, independentemente de sua localização. Como resultado, são criados novos 

pontos de contato em ambientes de realidade virtual e experiências digitais envolventes. 

Por outro lado, é inegável a preocupação dos consumidores com o meio ambiente o que levou os retalhistas 

a reavaliar suas estratégias para serem ambientalmente mais conscientes e encontrar um equilíbrio entre 

crescimento económico e sustentabilidade. É o foco na chamada economia circular. 

O futuro é empolgante, com as novas tecnologias a abrir caminho para uma experiência online mais 

imersiva, os comportamentos do consumidor a impulsionar a inovação de produtos e modelos de negócios 

e as maiores marcas do mundo a deixar de lado as pressões competitivas para encararem com seriedade 

os maiores problemas que a sociedade e o planeta enfrentam. 

 

Residencial 

De acordo com os dados do SIR / Confidencial Imobiliário, na primeira metade de 2022 o mercado de compra 

e venda de apartamentos nas cidades de Lisboa e Porto registou um crescimento significativo face ao ano 

anterior, continuando a tendência de recuperação já verificada em 2021. Entre janeiro e junho, observou-se 

um crescimento homólogo tanto no número de apartamentos vendidos, como no valor médio unitário 

de venda com exceção dos projetos de construção nova em Lisboa onde se registou uma ligeira quebra 

neste último valor. 

No que se refere ao mercado de crédito, segundo o Banco de Portugal, foram concedidos entre janeiro e 

julho novos créditos à habitação no montante de €9,7 mil milhões, representando um crescimento de 13% 

face a 2021. 
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Apesar das alterações de regras aos chamados Vistos Gold desde o início de 2022, o volume de 

investimento registado nos vistos atribuídos pela aquisição de imóveis entre janeiro e julho em Portugal foi 

superior em 12% face ao período homólogo, atingindo os €323 milhões. 

No segundo semestre de 2022 observou-se um decréscimo do número de transações e um abrandar da 

subida dos preços, contudo, até ao momento até ao momento ainda não se verificam quebras no valor de 

venda das casas. Mesmo os mais pessimistas admitam apenas ligeiras correções em baixa durante o ano 

de 2023. 

Relativamente à oferta futura, a morosidade camarária na apreciação de processos de licenciamento em 

Lisboa tem vindo a ser apontada por diversos promotores como o maior impedimento à continua aposta 

neste setor, por oposto ao Porto, onde há maior celeridade. Por outro lado, o desenvolvimento de novos 

projetos nas periferias também não tem acontecido de forma muito dinâmica, essencialmente pelo impacto 

dos custos de construção, uma vez que estes mercados são tendencialmente mais direcionados para o 

segmento médio, com valores de saída das unidades residenciais mais baixos e margens mais pequenas. 

Com o contexto económico atual de inflação alta e subida das taxas de juros, construir para o segmento 

médio apresenta, necessariamente, maior risco. 

 

Lisboa 

Segundo o SIR / Confidencial Imobiliário, Lisboa registou valores de venda médios acumulados anuais até 

junho de 2022 de €5.990/m² nos apartamentos novos (-2%) e €4.280/m² nos apartamentos novos e usados 

(+9%).  

 

Fonte: Cushman & Wakefield 
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Entre estes últimos, os valores mais elevados continuam a ocorrer na Zona Tradicional e no Centro Histórico 

com €5.530/m² e €5.380/m² respetivamente, com a Zona Tradicional a registar o maior aumento (+25%) 

quando comparando com o período homólogo.  

 

A zona do Parque das Nações registou o segundo maior aumento (+23%), registando um valor de venda 

médio de €5.190/m². 

A taxa média de desconto e revisão19 teve uma ligeira redução nos apartamentos totais (novos e usados), 

atingindo 7,6%.  

 

Nos apartamentos novos o 

valor situa-se nos 2,3%. O 

tempo médio de absorção 

diminuiu ligeiramente em 

ambas as categorias, sendo 

de 6 meses nos apartamentos 

totais e 12 meses nos 

apartamentos novos. No que 

se refere à oferta futura, a 

capital registou decréscimos 

significativos no licenciamento 

de projetos residenciais, na 

ordem dos 45% nos projetos 

licenciados e 46% nos 

projetos submetidos para 

licenciamento, refletindo não 

só a morosidade camarária na 

apreciação dos projetos, como 

um ajustamento da atividade 

de promoção face ao contexto 

atual de incerteza. 
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Arrendamento de Apartamentos 

A escassez de oferta de habitação nos centros 

urbanos, particularmente para a classe média, 

continua a dirigir muitas famílias para o mercado 

de arrendamento tradicional, que oferece um 

baixo investimento inicial e flexibilidade de 

ocupação, aumentando a atratividade do 

segmento de arrendamento privado (ou PRS – 

private rented setor). Esta tendência tem-se 

verificado não só pelo aumento da procura, mas 

também por um crescimento da oferta, 

particularmente potenciado pela canalização de 

unidades de alojamento local para o 

arrendamento tradicional.  

 

Em termos de absorção, destaca-se o aumento do número de apartamentos novos arrendados tanto em 

Lisboa como no Porto, tendo-se também registado uma subida dos valores médios transacionados.  

Os valores de arrendamento na cidade de Lisboa no primeiro semestre do ano registaram aumentos 

consideráveis em todas as zonas. Segundo o SIR / Confidencial Imobiliário, a renda média contratada atingiu 

os €20,5/m²/mês em imóveis novos (+33%) e €14,7/m²/mês em imóveis totais (+19%). O aumento destes 

últimos foi fortemente influenciado pela contração no Centro Histórico cuja renda média contratada registou 

um crescimento homólogo de 32% atingindo os €20,5/m²/mês. 

 

No Porto verificou-se também no segmento de arrendamento uma evolução positiva face ao ano anterior. A 

renda média em imóveis novos subiu para os €14,4/m²/mês e nos imóveis totais para os €12,1/m²/mês. À 

semelhança do mercado de compra e venda, os valores mais elevados praticaram-se na zona da Foz. 

As taxas de desconto e revisão ficaram em termos gerais abaixo do mercado de venda tanto em Lisboa 

como no Porto, situando-se nos -4% e -3% respetivamente. O tempo de absorção manteve-se estável na 

capital (3 meses), diminuindo no Porto em 1 mês entre os apartamentos totais. 
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Perspetivas 

Nos próximos meses, o segmento residencial de compra e venda deverá ser marcado por duas tendências 

distintas, nomeadamente pela continua entrada no mercado de produto mais direcionado às classes média-

alta e alta e pela cada vez maior dificuldade de desenvolvimento de produto para o segmento médio e médio 

baixo devido ao aumento da inflação e à dificuldade das famílias com rendimentos mais baixos se 

financiarem. Assim, prevê-se o aumento do desequilíbrio do mercado, agravando-se a falta generalizada de 

oferta de habitação. 

Adicionalmente, o mercado direcionado às classes média-alta e alta deverá ser ainda mais impulsionado 

pela maior procura por parte de compradores oriundos de países de fora da Europa como os Estados Unidos 

da América – uma tendência que se tem vindo a verificar desde o início do ano. 

O arrendamento habitacional continuará em crescimento, motivado por um contínuo aumento da procura e 

pela crescente dificuldade em adquirir por parte da classe média. A falta de oferta e a inexistência de produto 

específico desenvolvido de raiz para este segmento vão inevitavelmente impactar os valores das rendas 

que deverão continuar a subir. 

 

Promoção & Reabilitação Urbana 

O setor de promoção e reabilitação urbana registou um decréscimo da atividade na primeira metade do ano 

quando comparando com o período homólogo. A Cushman & Wakefield identificou um volume total 

transacionado de €310 milhões entre janeiro e agosto, distribuídos por cerca de 35 negócios. Entre estes, 

destacam-se a aquisição por parte da AXA IM – Real Assets do projeto da Torre 3 do Colombo, por um valor 

entre os €40 e os €45 milhões; e a venda, pela CGD à Lundin Mining Corporation, dos antigos terrenos 

Obriverca (Marvila) com cerca de 106.400 m², por €38 milhões. 
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Os dados do SIR / Confidencial Imobiliário revelam que se verificou um aumento no número de prédios 

vendidos nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) nas cidades de Lisboa e Porto quando comparando com 

o período homólogo. Os valores de transação foram também superiores ao período homólogo na cidade de 

Lisboa, mas registaram uma descida no Porto. No que se refere à oferta futura, na generalidade verificou-

se um aumento no volume de projetos licenciados e uma quebra nos projetos submetidos para 

licenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa 

Os valores médios de transação de propriedades nas ARU em Lisboa registaram uma subida quer nas 

propriedades até 500 m² (+7%) quer nas propriedades com mais de 500 m² (+11%), para os €3.910/m² e 

€3.360/m² respetivamente. 

Os preços mais elevados entre as propriedades de menor dimensão ocorreram na zona Ribeirinha 

(€4.680/m²) e entre os prédios de maior dimensão registaram-se nas Novas Zonas (€3.440/m²). 

Relativamente à oferta futura, na primeira metade de 2022 registou-se um aumento perto dos 80% face ao 

ano anterior dos projetos licenciados, com 519 mil m² licenciados até junho. Por outro lado, o número de 

projetos submetidos para licenciamento verificou uma quebra face ao período homólogo, com 146 mil m² 

submetidos até junho. 
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Os custos de desenvolvimento continuaram a subir, com os valores médios praticados em Lisboa a variar 

entre os €1.400/m² e mais de €1.800/m² na construção nova e entre os €1.600/m² e acima de €1.950/m² nos 

projetos de reabilitação. 

 

Estas informações foram sustentadas nos dados do INE, do BdP, do Índice Confidencial Imobiliário, de 

Consultoras especializadas como a CBRE, JLL e em particular da C&W. 

 

Embora todos estes dados se refiram sobretudo aos imóveis edificados, eles refletem o desenvolvimento 

previsto para a UE1, ou seja: imóveis comerciais, de serviços e residenciais, bem com a promoção urbana. 

 

O reflexo do crescimento no valor dos imóveis urbanos edificados, fora dos grandes centros 

urbanos, sobretudo com o esgotamento do pipeline nas grandes cidades (Lisboa e Porto) começa a 

ter um impacto significativo. Obviamente, e por consequência os terrenos urbanos fora das grandes 

cidades, apresentam também elevada procura, associada sobretudo à procura do setor residencial. 

Não obstante, os elevados custos de construção e o acesso ao crédito mais dificultado (custo do 

dinheiro e do financiamento mais caro), terão um reflexo no risco das operações e no retorno 

requerido pelos investidores. Isso traduzir-se-á, necessariamente numa menor disponibilidade para 

pagar mais pelos terrenos. 

 

5. AVALIAÇÃO – CÁLCULO DO VALOR DAS ÁREAS DE CEDÊNCIA 

Para valorizar as áreas de cedência, o perito utilizou os dois seguintes métodos de avaliação: 

 

• método comparativo ou de mercado 

• método do rendimento 
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Note-se que não faz sentido a aplicação do método do custo ou investimento, uma vez que os terrenos não 

possuem capacidade edificativa. 

 

5.1. Método Comparativo ou de Mercado 

Como nota prévia compete-nos dizer que é difícil encontrar no mercado local uma área com cerca de 

184.903 m², em oferta de venda, sem potencial edificativo expressivo.  

Deste modo, os indicadores que apresentamos a seguir servem como referências e como “balizas” para os 

valores a aplicar, contudo tornar difícil a aplicação de critérios estatísticos rigorosos, quer através de 

estatística descritiva (medidas de tendência central ou de variabilidade) e menos ainda de inferência 

estatística. 

 

De facto, para concretização do “Método Comparativo ou de Mercado”, deve proceder-se à obtenção de 

valores de referência de mercado de bens comparáveis e à posterior homogeneização dos mesmos, com 

recurso a inferência estatística caso a amostra assim o permita. 

 

Para se poder aplicar corretamente o Método Comparativo é essencial a recolha de informação 

suficiente e adequada, procedendo a uma pesquisa cuidada.  

 

Com as limitações já mencionadas, recolheu-se durante dezembro de 2022, em alguns sítios da 

especialidade, valores de venda propostos para terrenos sem capacidade edificativa ou com edificabilidade 

muito pouco expressiva. 

 

Observaram-se valores de venda de terreno compreendido entre 3,30 €/m² e 16,70 €/m² de área de terreno, 

em várias freguesias do concelho de Loures, com um valor médio perto dos 11,00 €/m². Nos dois 

terrenos (sem edificabilidade) encontrados na freguesia de Caneças (Caneças e Ramada) o valor 

médio corresponde também a 11,00 €/m² (variação entre os 8,00 €/m² e os 12,50 €/m². 

 

O perito admitiu uma diferença média de 12,5% entre o valor de oferta e o valor de venda final dos imóveis 

(terrenos), o que reflete, na sua opinião, a normal margem de negociação que estes tipos de propriedades 

apresentam, no estado atual do imobiliário. 
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Talvez o facto mais relevante dos imóveis que encontramos na oferta de venda pesquisada corresponde a 

um coeficiente de variação (desvio padrão sobre a média) bastante elevado, da ordem dos 33%. Isso resulta 

sobretudo da heterogeneidade dos terrenos em oferta de venda (seu potencial, localização, nível de 

infraestruturas, etc.). 

Por outro lado, com um coeficiente de variação tão elevado é difícil proceder a homogeneização ou a 

aplicação de métodos estatísticos relevantes, que não os indicadores mais comuns da estatística descritiva. 

 

Ainda assim, como já foi mencionado, os indicadores fornecem informação útil que um perito avaliador não 

pode desconsiderar. 

 

Os valores encontrados estão resumidos nos quadros das páginas seguintes. Além do que já foi expresso, 

os mesmos serviram para confronto com os valores obtidos pelos métodos analíticos, nomeadamente o 

método do rendimento. 
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 Loures, Bucelas, Sto. Antão e S. Julião do Tojal, Lousa, Fanhões Terrenos sem edificabilidade ou com reduzida edificabilidade

Localização Caracterização
Área Terreno

(m²)

Área Bruta de 

Construção 

Permitida

ABC (m²)

Valor de 

Oferta
PVT (87,50%)

V.U. 

(€/m² 

Terreno)

URL Contacto

Montemor, Loures

Terreno com 1.2ha no cimo da aldeia de Montemor, em Loures. Com 

uma vista excepcional, ideal para construir uma quinta. Acesso por 

estrada.

12 000 m² - 100 000,00 € 87 500,00 € 7,30 € https://www.idealista.pt/imovel/31830796/

 Inicial J -  Avenidas 

Novas

21 874 0886

José Alexandre Silva

Montemor, Loures
Terreno rústico para agricultura na zona de Montemor com área de 

9.090m2.  
9 090 m² - 34 000,00 € 29 750,00 € 3,30 € https://www.idealista.pt/imovel/31346105/

Remax Duplo Prestigio 

IV

 21 876 3130

Palhais, Pinheiro 

de Loures, Loures

Terreno rústico com ótimos acessos no Casal de Palhais em Loures. 

Proximidade do Hospital Beatriz Ângelo, LoureShopping, Centro 

Comercial Continente de Loures, IKEA Loures.

9 000 m² - 155 000,00 € 135 625,00 € 15,10 € https://www.idealista.pt/imovel/29110004/
Particular, referência: 

29110004

Loures

Terreno agrícola, com furo de água e poço. Tem um anexo com 25 m2, 

com luz, com vista para o Infantado, com bons acessos e muito 

próximo de Loures. Não permite a construção de moradia.

4 200 m² - 80 000,00 € 70 000,00 € 16,70 € https://www.idealista.pt/imovel/32244597/
Urban world

21 874 4954

Loures

Terreno com 4080 m2 localizado na zona de Loures em área de 

culturas hortícolas. Está inserido na RAN, possuindo elevado potencial 

agrícola.

4 080 m² - 53 000,00 € 46 375,00 € 11,40 € https://www.idealista.pt/imovel/29367492/

 RE/MAX Team

Algés; Linda-A-Velha; 

Cruz Quebrada; 

Dafundo

21 874 0471

Manjoeira,

Santo Antão e São 

Julião do Tojal

Terreno Rústico com 28.000 m2, localizado em Manjoeira/Loures com 

boas acessibilidades, inserido em zona de forte componente agrícola.
28 000 m² - 220 000,00 € 192 500,00 € 6,90 € https://www.idealista.pt/imovel/30370411/

Urban world

21 874 4954

Santo Antão e São 

Julião do Tojal

Terreno em Santo Antão do Tojal, vista desafogada, perto Lisboa, zona 

calma e tranquila. Perto do centro Loures, algumas árvores no terreno.
5 000 m² - 45 000,00 € 39 375,00 € 7,90 € https://www.idealista.pt/imovel/31068664/

RE/MAX

Urban Life

 21 877 2062

Pintéus,

Santo Antão e São 

Julião do Tojal

Terreno rústico de cultura arvense de sequeiro com 11.640 m2 com 

acesso por estrada de terra batida. Fica a cerca de 1 km do centro de 

Pintéus, numa zona calma com bonita e ampla vista.

11 640 m² - 140 000,00 € 122 500,00 € 10,50 € https://www.idealista.pt/imovel/27852448/
RE/MAX Latina Prisma

 21 874 0641

CONCELHO DE LOURES
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 Loures, Bucelas, Sto. Antão e S. Julião do Tojal, Lousa, Fanhões Terrenos sem edificabilidade ou com reduzida edificabilidade

Localização Caracterização
Área Terreno

(m²)

Área Bruta de 

Construção 

Permitida

ABC (m²)

Valor de 

Oferta
PVT (87,50%)

V.U. 

(€/m² 

Terreno)

URL Contacto

Fanhões
Terreno rústico com 4440m2 com poço, para fins agrícolas, vista 

desafogada.
4 440 m² - 75 000,00 € 65 625,00 € 14,80 € https://www.idealista.pt/imovel/32250124/

Century 21 Tejo (PA)

21 955 2649

Fanhões
Terreno perto de Salemas, junto à ER 374, a cerca de 5 km Loures, com 

potencial para hortícolas ou outras culturas agrícolas.
50 000 m² - 600 000,00 € 525 000,00 € 10,50 € https://www.idealista.pt/imovel/32233715/

Particular

965 181 140

Lousa

Grande propriedade localizada em Salemas na freguesia de Lousa, em 

Loures. Terreno totalmente vedado. Dispõe de plantação de inúmeros 

Pinheiros, Oliveiras e várias árvores de fruto Figueiras, pessegueiros, 

macieiras, limoeiros, etc). Tem furo de água, assim como um tanque 

água. Construção de armazém com cerca de 98m2, equipado com casa 

de banho. Terreno com boas vistas, junto A8

9 980 m² 98 m² 155 000,00 € 135 625,00 € 13,60 € https://www.idealista.pt/imovel/31461182/
Magna Casa

21 874 0528

Lousa

Terreno rústico com cerca de 10 ha. na maioria silvo-pastoril, com 

ruína. Tem cerca de 3500 metros quadrados em área urbana.

Fica localizado junto da primeira saída da A8 depois de Loures (Lousa 

/Montachique).

107 600 m² 1 225 m² 1 000 000,00 € 875 000,00 € 8,10 € https://supercasa.pt/venda-terreno-loures/i43987
 MIRAVILLAGE

284840319

Bucelas, Loures
Terreno à venda na rua do Miradouro, Vila de Rei em Bucelas. Confina 

com arruamento, plantado com vinha. Junto a núcleo urbano.
5 422 m² - 72 000,00 € 63 000,00 € 11,60 € https://www.idealista.pt/imovel/32103681/

CENTURY 21 Tejo

 21 955 2649

Bucelas, Loures

Terreno com 31.600 m2, já com parte terraplanada, em Bucelas, 

Loures. Junto ao nó da A9 com a A10 e confinante e acesso direto à 

Estrada Municipal 1250.

31 600 m² - 250 000,00 € 218 750,00 € 6,90 € https://www.idealista.pt/imovel/31760568/
JLL Residential

21 874 4512

16,70 €/m² Máximo

14 11,00 €/m² Média

3,30 €/m² Mínimo

Caneças e Ramada Terrenos sem edificabilidade ou com reduzida edificabilidade

Localização Caracterização
Área Terreno

(m²)

Área Bruta de 

Construção 

Permitida

ABC (m²)

Valor de Oferta PVT (87,50%)

V.U. 

(€/m² 

Terreno)

URL Contacto

Caneças e 

Ramada,

Odivelas

Terreno Rústico com 4920 m2 localizado em Vale Nogueira, Caneças. Acesso 

por estrada.
4 950 m² - 45 000,00 € 39 375,00 € 8,00 €

https://www.idealista.pt/imovel/30937883/?xtmc=1_8_

Odivelas&xtcr=0
Wellcome Caneças Village

 21 874 0435

Caneças e 

Ramada,

Odivelas

Terreno na Rua da Boavista, Caneças - Ramada- Sem potencial construtivo. 7 000 m² - 100 000,00 € 87 500,00 € 12,50 €
https://www.idealista.pt/imovel/29516629/?xtmc=1_8_

Odivelas&xtcr=0
Particular

 914 254 907

12,50 €/m² Máximo

11,00 €/m² Média

8,00 €/m² Mínimo

5 975,00 m² 72 500,00 € 63 440,00 €

CONCELHO DE ODIVELAS

20 861,00 m² 212 790,00 € 186 190,00 €

CONCELHO DE LOURES
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 Loures, Bucelas, Sto. Antão e S. Julião do Tojal, Lousa, Fanhões Terrenos sem edificabilidade ou com reduzida edificabilidade

Localização Caracterização
Área Terreno

(m²)

Área Bruta de 

Construção 

Permitida

ABC (m²)

Valor de 

Oferta
PVT (87,50%)

V.U. 

(€/m² 

Terreno)

URL Contacto

Fanhões
Terreno rústico com 4440m2 com poço, para fins agrícolas, vista 

desafogada.
4 440 m² - 75 000,00 € 65 625,00 € 14,80 € https://www.idealista.pt/imovel/32250124/

Century 21 Tejo (PA)

21 955 2649

Fanhões
Terreno perto de Salemas, junto à ER 374, a cerca de 5 km Loures, com 

potencial para hortícolas ou outras culturas agrícolas.
50 000 m² - 600 000,00 € 525 000,00 € 10,50 € https://www.idealista.pt/imovel/32233715/

Particular

965 181 140

Lousa

Grande propriedade localizada em Salemas na freguesia de Lousa, em 

Loures. Terreno totalmente vedado. Dispõe de plantação de inúmeros 

Pinheiros, Oliveiras e várias árvores de fruto Figueiras, pessegueiros, 

macieiras, limoeiros, etc). Tem furo de água, assim como um tanque 

água. Construção de armazém com cerca de 98m2, equipado com casa 

de banho. Terreno com boas vistas, junto A8

9 980 m² 98 m² 155 000,00 € 135 625,00 € 13,60 € https://www.idealista.pt/imovel/31461182/
Magna Casa

21 874 0528

Lousa

Terreno rústico com cerca de 10 ha. na maioria silvo-pastoril, com 

ruína. Tem cerca de 3500 metros quadrados em área urbana.

Fica localizado junto da primeira saída da A8 depois de Loures (Lousa 

/Montachique).

107 600 m² 1 225 m² 1 000 000,00 € 875 000,00 € 8,10 € https://supercasa.pt/venda-terreno-loures/i43987
 MIRAVILLAGE

284840319

Bucelas, Loures
Terreno à venda na rua do Miradouro, Vila de Rei em Bucelas. Confina 

com arruamento, plantado com vinha. Junto a núcleo urbano.
5 422 m² - 72 000,00 € 63 000,00 € 11,60 € https://www.idealista.pt/imovel/32103681/

CENTURY 21 Tejo

 21 955 2649

Bucelas, Loures

Terreno com 31.600 m2, já com parte terraplanada, em Bucelas, 

Loures. Junto ao nó da A9 com a A10 e confinante e acesso direto à 

Estrada Municipal 1250.

31 600 m² - 250 000,00 € 218 750,00 € 6,90 € https://www.idealista.pt/imovel/31760568/
JLL Residential

21 874 4512

16,70 €/m² Máximo

14 11,00 €/m² Média

3,30 €/m² Mínimo

Caneças e Ramada Terrenos sem edificabilidade ou com reduzida edificabilidade

Localização Caracterização
Área Terreno

(m²)

Área Bruta de 

Construção 

Permitida

ABC (m²)

Valor de Oferta PVT (87,50%)

V.U. 

(€/m² 

Terreno)

URL Contacto

Caneças e 

Ramada,

Odivelas

Terreno Rústico com 4920 m2 localizado em Vale Nogueira, Caneças. Acesso 

por estrada.
4 950 m² - 45 000,00 € 39 375,00 € 8,00 €

https://www.idealista.pt/imovel/30937883/?xtmc=1_8_

Odivelas&xtcr=0
Wellcome Caneças Village

 21 874 0435

Caneças e 

Ramada,

Odivelas

Terreno na Rua da Boavista, Caneças - Ramada- Sem potencial construtivo. 7 000 m² - 100 000,00 € 87 500,00 € 12,50 €
https://www.idealista.pt/imovel/29516629/?xtmc=1_8_

Odivelas&xtcr=0
Particular

 914 254 907

12,50 €/m² Máximo

11,00 €/m² Média

8,00 €/m² Mínimo

5 975,00 m² 72 500,00 € 63 440,00 €

CONCELHO DE ODIVELAS

20 861,00 m² 212 790,00 € 186 190,00 €

CONCELHO DE LOURES
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5.2. Método Rendimento 

Pela sua inserção na estrutura ecológica municipal ou em verde urbano de proteção e enquadramento, os 

solos das áreas de cedência não apresentação capacidade edificativa. 

Além do rendimento agroflorestal, outro rendimento resultante de um arrendamento do solo será sempre 

difícil de equacionar. 

No entanto, atendendo à crescente preocupação com a sustentabilidade, patente nos padrões e critérios 

ESG (Environmental, Social and Governance), a criação de “hortas urbanas ou quintas ecológicas” de cariz 

educativo e social, que poderiam envolver não a maximização do rendimento mas o contacto com o solo e 

com as espécies agrícolas (plantas, arbustos e árvores) e florestais e até animais seria, no entender do 

perito, um cenário plausível e a explorar. 

 

Deste modo, no caso dos solos com potencial agrícola e/ou florestal o seu valor pode ser calculado através 

do "Método do Rendimento", que é também conhecido pelo "Método da Capitalização do Rendimento" ou 

como "Método Analítico de Avaliação da propriedade Rústica". Este método, consiste na contabilização dos 

rendimentos possíveis ou efetivos de determinado bem, atuais e/ou futuros, bem como no cálculo de todos 

as despesas inerentes à sua obtenção, determinando-se deste modo valores líquidos, chamados fundiários, 

os quais capitalizados ou atualizados mediante fórmulas e taxas adequadas conduzem ao valor atual da 

propriedade. 

 

Conforme definiu o professor Henrique de Barros, na Lei Geral da Avaliação Analítica: “O valor de 

rendimento duma propriedade rústica é igual à soma dos valores atuais de todos os rendimentos futuros, 

feito o cálculo da taxa convenientemente escolhida”. Para a correta aplicação da lei enunciada será 

necessário: 

• Prever todos os rendimentos futuros a partir da época da avaliação; 

• Escolher a mais conveniente taxa de juro;  

• Reportar ao momento atual, isto é, à época da avaliação – os rendimentos futuros previstos; 

• Somar os resultados destes reportes. 

 

Nesta metodologia, o valor do solo, dependendo do tipo de rendimento quanto à periodicidade, durabilidade 

e variabilidade, é obtido através de diversas fórmulas. Os rendimentos obtidos podem ser anuais ou 

multianuais, perpétuos ou temporários e constantes ou variáveis.  Valoriza-se cada área de acordo com a 

sua ocupação cultural e admitindo os pressupostos considerados em cada conta de cultura. 
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Atendendo às características edafoclimáticas da região, à tradição das culturas praticadas e à proximidade 

de grandes centros urbanos consumidores, o perito considera que estas áreas poderiam ser utilizadas para 

a produção de culturas hortícolas. 
 

As culturas hortícolas, são culturas anuais, de rendimentos aproximadamente constantes e perpétuos, 

sendo a fórmula genérica a aplicar a seguinte: 

 

Em que R é o rendimento fundiário médio anual e  

t a taxa de atualização ou de desconto. 

 

Nos cálculos a seguir apresentados levou-se em consideração, que, no momento, a área não se encontra 

infraestruturada e preparada para receber este tipo de culturas. Assim, será necessário efetuar investimento 

em estruturas de rega e na preparação e mobilização do solo.  

 

A conta de cultura que se apresenta nesta página e nas seguintes leva em conta os pressupostos 

atrás mencionados. 

 

 

1.º Ano

Alho Francês

Rendimento Bruto (RB) 150 000,00 pés x  0,105 €/pé  =  15 750,00 €

Custos (C) (82,22%) 12 950,00 €

    Sementeira (plantação) 4 500,00 €

    Máquinas (custos fixos e variáveis) 700,00 €

    Estrume 300,00 €

    Adubos 750,00 €

    Rega 500,00 €

    Tratamentos fitossanitários 750,00 €

    Outros Consumos 2 100,00 €

    Mão-de-Obra 1 500,00 €

    Encargos Financeiros 600,00 €

    Gastos Gerais + Encargos de Gestão 1 250,00 €

    Rendimento Fundiário (RF) = RB – C = 2 800,00 €

* 150.000 pés equivalente a cerca de 30.000 kg/hectare

TERRENOS COM POTENCIAL DE HORTÍCOLAS

t

R
V =
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Alface

Rendimento Bruto (RB) 30 000,00 kg x  0,55 €/kg  =  16 500,00 €

Custos (C) (85,15%) 14 050,00 €

    Sementeira (plantação) 5 200,00 €

    Máquinas (custos fixos e variáveis) 700,00 €

    Estrume 500,00 €

    Adubos 500,00 €

    Rega 700,00 €

    Tratamentos fitossanitários 700,00 €

    Outros Consumos (Plásticos, etc.) 1 500,00 €

    Mão-de-Obra 2 400,00 €

    Encargos Financeiros 600,00 €

    Gastos Gerais + Encargos de Gestão 1 250,00 €

    Rendimento Fundiário (RF) = RB – C = 2 450,00 €

2.º Ano

Couve Lombardo

Rendimento Bruto (RB) 27 500,00 kg x  0,50 €/kg  =  13 750,00 €

Custos (C) (81,45%) 11 200,00 €

    Viveiro (plantação) 2 400,00 €

    Máquinas (custos fixos e variáveis) 500,00 €

    Estrume 350,00 €

    Adubos 750,00 €

    Rega 500,00 €

    Tratamentos fitossanitários 750,00 €

    Outros Consumos 2 300,00 €

    Mão-de-Obra 1 800,00 €

    Encargos Financeiros 600,00 €

    Gastos Gerais + Encargos de Gestão 1 250,00 €

    Rendimento Fundiário (RF) = RB – C = 2 550,00 €
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Cebola

Rendimento Bruto (RB) 40 000,00 kg x  0,30 €/kg  =  12 000,00 €

Custos (C) (78,75%) 9 450,00 €

    Viveiro (plantação) 2 100,00 €

    Máquinas (custos fixos e variáveis) 600,00 €

    Estrume 300,00 €

    Adubos 900,00 €

    Rega 600,00 €

    Tratamentos fitossanitários 500,00 €

    Outros Consumos 1 200,00 €

    Mão-de-Obra 1 400,00 €

    Encargos Financeiros 600,00 €

    Gastos Gerais + Encargos de Gestão 1 250,00 €

    Rendimento Fundiário (RF) = RB – C = 2 550,00 €

3.º Ano

Cenoura

Rendimento Bruto (RB) 40 000,00 kg x  0,30 €/kg  =  12 000,00 €

Custos (C) (77,92%) 9 350,00 €

    Sementeira (plantação) 750,00 €

    Máquinas (custos fixos e variáveis) 500,00 €

    Estrume 500,00 €

    Adubos 1 000,00 €

    Rega 400,00 €

    Tratamentos fitossanitários 350,00 €

    Outros Consumos 2 000,00 €

    Mão-de-Obra 2 000,00 €

    Encargos Financeiros 600,00 €

    Gastos Gerais + Encargos de Gestão 1 250,00 €

    Rendimento Fundiário (RF) = RB – C = 2 650,00 €
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Feijão verde

Rendimento Bruto (RB) 10 000,00 kg x  1,35 €/kg  =  13 500,00 €

Custos (C) (80,74%) 10 900,00 €

    Sementeira (plantação) 1 000,00 €

    Máquinas (custos fixos e variáveis) 700,00 €

    Estrume 250,00 €

    Adubos 1 000,00 €

    Rega 750,00 €

    Tratamentos fitossanitários 750,00 €

    Outros Consumos 2 400,00 €

    Mão-de-Obra 2 200,00 €

    Encargos Financeiros 600,00 €

    Gastos Gerais + Encargos de Gestão 1 250,00 €

    Rendimento Fundiário (RF) = RB – C = 2 600,00 €

Rendimento Fundiário do 1.º ano: 5 250,00 €

Rendimento Fundiário do 2.º ano: 5 100,00 €

Rendimento Fundiário do 3.º ano: 5 250,00 €

Rendimento Fundiário Médio Total = 5 200,00 €

Valor do solo =

Valor do solo =

Taxa de Desconto =

V = Valor do solo; R = Rendimento Fundiário Médio; t = taxa de desconto

Fórmula genérica a utilizar para 

rendimentos anuais, constantes e 

perpétuos:

86 700,00 €/ha

8,70 €/ha

6,00%

Preparação do Terreno Para a Produção: 

Mobilização, Limpeza e Preparação do Solo:

Infraestruturas de regadio:

Total de Custos:

1 000,00 €/ha

4 000,00 €/ha

5 000,00 €/ha

O terreno poderá entrar em produção logo após o investimento (desmatação e limpeza e criação das 

estruturas de regadio).
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Em conformidade, e considerando os cálculos do método do rendimento, o perito entende que o valor das 

áreas de solo a ceder, não edificáveis, deverão ter um valor médio de 8,20 €/m². 

 

5.3. Valores de Avaliação  

 

Aplicando o método comparativo e o método do rendimento foram obtidos valores unitários de 11,00 

€/m² e 8,20 €/m². A média dos 2 valores corresponde a 9,6 €/m², que poderá ser arredondado para o valor 

de 10,00 €/m². 

 

Em conformidade, sugere-se um valor unitário intermédio de 10,00 €/m² para as áreas de cedência 

da UE1, atendendo ao seu caráter não edificativo. 

 

Os cálculos dos valores totais de cada uma das parcelas de cedência encontra-se no quadro seguinte: 

 

 

 

 

Assim sendo:

Valor do solo/hectare =

Valor do solo/m² =

O terreno poderá entrar em produção logo após o investimento (desmatação e limpeza e criação das 

estruturas de regadio).

81 670,00 €/ha

8,20 €/m²
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6. RESUMO DA AVALIAÇÃO 

Dos cálculos atrás efetuados resulta o seguinte entendimento do perito com respeito ao valor das parcelas 

V1, V2, V3, E01 e E02: 

 

O Valor de Mercado das áreas de cedência da EU1, parcelas V1, V2, V3, E01 e E02 (184.903 m²) 

consideradas na presente avaliação, utilizando as normas IVS, bem como o método de mercado e o método 

do rendimento, determinado de acordo com o previsto no PPQCM e com a sua capacidade edificativa, livres 

e disponíveis de ónus ou encargos, na data atual deverá corresponder a: 

 

1.849.030,00 €  

(Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Trinta Euros) 

 

Este valor é equivalente a 10 €/m² de terreno. 

 

 

Valor Unitário

(€/m²)

Valor Total

(€)

Valor Unitário

(€/m²)

Valor Total

(€)

V1 64 904,00 m² 11,00 €/m²         713 944,00 € 8,20 €/m²         532 212,80 € 10,00 €/m²                 649 040,00 € 

V2 79 018,00 m² 11,00 €/m²         869 198,00 € 8,20 €/m²         647 947,60 € 10,00 €/m²                 790 180,00 € 

V3 27 223,00 m² 11,00 €/m²         299 453,00 € 8,20 €/m²         223 228,60 € 10,00 €/m²                 272 230,00 € 

E01 9 686,00 m² 11,00 €/m²         106 546,00 € 8,20 €/m²           79 425,20 € 10,00 €/m²                   96 860,00 € 

E02 4 072,00 m² 11,00 €/m²           44 792,00 € 8,20 €/m²           33 390,40 € 10,00 €/m²                   40 720,00 € 

184 903,00 m² 2 033 933,00 €    1 516 204,60 €     1 849 030,00 €        

Parcela
Área a Ceder

(m²)

Método Comparativo de 

Mercado
Método do Rendimento

ValorUnitário 

Adotado 

(€/m²)

Valores Totais

(€)
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7. ANEXOS 

São anexos a este relatório os seguintes documentos: 

• Certificado da Avaliação 

 

Loures, dezembro de 2022 

 

 
 

____________________________________________ 

Vitor José Mateus Soares, Eng.º 

Perito da Lista Oficial do Ministério da Justiça 

MRICS 5635634 

CMVM n.º PAI/2013/0033 
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CERTIFICADO 

 

1. Todos os procedimentos inerentes à presente avaliação estão em conformidade com a legislação nacional 

aplicável e com as IVS – International Valuation Standards, efetivas em 31 de janeiro de 2022. 

2. O perito não se considera abrangido por qualquer incompatibilidade na lei aplicável. 

3. O perito avaliador entende que possui as competências e experiência profissional adequadas ao desempenho 

das respetivas funções. 

4. O perito procedeu a uma inspeção dos imóveis e da sua envolvente específica. 

5. Relativamente a eventuais construções ou edificações existentes não foi realizado ou obtido qualquer ensaio 

estrutural e não foram confirmadas a estanquidade e continuidade das redes de gás, eletricidade, águas e 

saneamento. Também não foi investigadas as condições ou a estabilidade do solo. 

6. Os honorários do perito não estão dependentes das conclusões do presente relatório. 

7. As análises e conclusões estão limitadas pelos pressupostos considerados. 

8. Não nos responsabilizamos pela veracidade das informações técnicas e legais que nos foram fornecidas para 

a execução do presente relatório. 

9. Na presente avaliação foi determinado o valor de mercado parcelas identificadas, assim, considerou-se que os 

mesmos se encontram livre de quaisquer ónus, encargos ou compromissos, para além dos indicados no 

presente relatório, reunindo assim condições para serem potencialmente transacionado num mercado aberto. 

 

 
 

____________________________________________ 

Vitor José Mateus Soares, Eng.º Agrónomo 

Perito da Lista Oficial do Ministério da Justiça 

MRICS 

CMVM n.º PAI/2013/0033 

 

 

 



Anexo VII – Estimativa de custos da UE1 

 

1 

Estimativa de custos das infraestruturas internas e áreas verdes de utilização coletiva 

da UE1, constante do PPQCM, reportada a 2015 (€) 

 

 

 

2 

Estimativa de custos dos encargos a que se refere o n.º 8 do art.º 49.º do regulamento 

do PPQCM, reportada a 2015 (€) 

 

 Estimativa de custos (€) 
 

Expropriação das áreas em solo rural do 
Parque do Marzagão e dos troços da via 
L1 (78 626 m2) 
 

786 260 

Realização das áreas em solo rural do 
Parque do Marzagão (69 149 m2) 
 

829 788 

Realização das áreas em solo rural dos 
troços da via L1 (9 477 m2) 
 

670 680 

Total 
 

2 286 728 

 



Anexo VIII – Planta de faseamento da UE1 

 

 





Anexo IX – Custos suportados pelas partes na UE1 
 
 

 
1 
CM de Loures 
 
Fração da área de intervenção da empreitada das vias envolventes ao hospital 
localizada dentro da UE1: 36% 
Conta final da empreitada: 2.062.155€ 
 
Custo suportado pela CM de Loures dentro da UE1 (reportado a 2013): 742.376€ 
 
 
 
2 
Capital Real 
 
Pertis – Despesas com Plano: 31.219,51€ 
Nemus – Despesas com Plano e AIA: 83.484,94€ 
Risco – Despesas com Plano: 610.491,92€ 
PSR – Despesas com Plano: 668.151,78€ 
Apoio jurídico: 104.720,76€ 
Terradrone – Cartografia: 22.478,90€ 
 
Custo suportado pela Capital Real com a elaboração do PPQCM (reportado a Janeiro 
de 2023): 1.520.547,81€ 

 
 


