
Enquadramento 

 

A reconversão do Bairro da Portela da Azoia tem merecido da parte do município uma intervenção direta 

em estudos de reconversão e em obras de qualificação da rede viária e dotação de equipamentos.  

O processo de legalização das edificações, requer a concretização prévia de estudos por unidades de 

gestão territoriais (UGT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em março de 2018 foi iniciado o procedimento de consulta pública para a aquisição de serviços técnicos 

do processo de reconversão da UGT 05.  

 

 

Nesse sentido e desde junho de 2018 foram iniciados os procedimentos para a realização de uma proposta 

que enquadre a ocupação atual dos lotes privados e do espaço público, requerendo um levantamento 

topográfico detalhado, o desenvolvimento dos estudos de caracterização predial e de proposta 

urbanística que sustem a reconversão.  

 

Em simultâneo com o desenvolvimento dos estudos foi realizado uma sessão de esclarecimento em 

outubro de  2018 com uma ampla participação dos titulares, com contributos sobre as suas pretensões 

para a AUGI e  para os seus lotes.  

Nesse sentido e no decurso da proposta, foram ainda desenvolvidas sessões de esclarecimentos e 

acompanhamento com abordagem técnica e jurídica da proposta de reconversão,  

 

A proposta de Loteamento da UGT 05  encontra-se aprovada em reunião de camara de 03 junho de 2020, 

com votação por unanimidade, pelo que estão agora reunidas as condições para o procedimento de 

consulta pública.  

 

 

  



Processo de reconversão da UGT 05 – Síntese 

 

O processo de reconversão de um território AUGI tem de se confrontar com um conjunto de 

compromissos, realidades e normas que se articulam na proposta de loteamento, sob a forma de dois 

grupos de objetivos: 

 

Como primeiro, no domínio público, na qualificação e consolidação de uma estrutura urbana, com 

condições de  infraestruturação, mobilidade, acessibilidade e dotação de equipamentos e de zonas 

verdes, que foram atingidos com a colaboração dos titulares e demais entidades. 

 

No domínio privado, o estabelecimento de um conjunto de normas equitativas e claras para as ocupações 

dos lotes, que habilitem aos titulares enquadrar as edificações  existentes ou propostas, em primeira 

instância na situação jurídica da propriedade do loteamento urbano e em segunda instância em processos 

de legalização autónomo. 

 

Neste âmbito, a concretização de um levantamento topográfico e funcional com a participação dos 

titulares foram essenciais na identificação e  caracterização das ocupações  e pretensões. 

Consequentemente no decurso do estudo, foram desenvolvidas reuniões de concertação que permitiram 

uma melhoria da proposta dos lotes e em simultâneo da qualidade urbana do loteamento. 

 

Foram ainda consideradas as adequações decorrentes das alterações ocorridas do normativo vigente para 

as edificações e para os loteamentos AUGI, cumulativamente da alteração do PDM em 2015, da 

regulamentação municipal e nacional, que permitiu estabelecer propostas de regulamentação mais 

especificas e adequadas para os titulares. 

 

  



Orientações para o processo de reconversão  

 

O processo de reconversão da UGT 05, define um conjunto de diretrizes com o objetivo de qualificação 

territorial e urbana envolvendo o estabelecimento de regras de organização e ocupação dos lotes, com 

suporte em: 

1. Abordagem estruturada por quarteirão, com matriz de referência para abordagem dos fatores 

antrópicos de referência e objetivos de qualificação urbana e ambiental 

2. Regras específicas, fundamentadas e regulamentadas ao nível do Lote, Edifício Principal, Anexos, 

Usos, Estacionamentos, Logradouros e Demolições, decorrentes de um conhecimento rigoroso do 

existente bem como da aplicação do normativo vigente 

3. Estrutura documental de suporte às regras especificadas, constituídas por: 

o Representação e fundamento específico, em planta e com detalhe ao nível de cada 

quarteirão 

o Fichas urbanísticas, com as opções claras da proposta e para informação direta aos titulares 

o Condições técnico regulamentares, com desenvolvimento e detalhe 

4. Modelo de participação ativo dos titulares na validação das opções de conjunto e individuais 

5. Colmatação Urbana e inclusão/redução do número de lotes para incremento de estacionamentos ou 

resolução de conflitos de usos. 

6. Qualificação dos espaços públicos e de equipamentos 

7. Dotação de áreas de cedência, considerando a estratégia global da AUGI da Portela da Azoia e o 

conjunto de UGT 

 

  



Proposta de Loteamento 

A área de intervenção considerada, é composta por cinco prédios rústicos, abaixo descritos e possui uma 

área total de 69.185,75m². 

 

 

 

  

Descrito na 2ª conservatória do Registo 
Predial de Loures:

Área do Prédio 
inicial

Área do Prédio 
após correcção

Área total dos 
prédios

Área Total 
AUGI

27
ficha n.º 1290 - Matriz 27, Secção 1B, 
descrição nº 8048, Livro nº 24, Freguesia 
de Santa Iria de Azóia

19.000,00 m2 19.000,00 m2

28
ficha n.º 52 - Matriz 28, Secção B, 
descrição nº 10811 Livro nº 34, 
Freguesia de Santa Iria de Azóia

10.400,00 m2 11.048,00 m2

29
ficha n.º 32 - Matriz 29, Secção B, 
descrição nº 16195 Livro nº 46, 
Freguesia de Santa Iria de Azóia

6.440,00 m2 6.440,00 m2

30
ficha n.º 465 - Matriz 30, Secção B 
(Parte), descrição nº 6414 Livro nº 19, 
Freguesia de Santa Iria de Azóia

13.416,00 m2 15.194,20 m2

31

ficha n.º 1364 - Matriz 31, Secção B, 
descrição nº 13018 Livro nº 37, Secção 1 
Freguesia de Santa Iria de Azóia, e 
respectivas desanexações + ficha nº 
5274

17.325,00 m2 17.503,55 m2

QUADRO DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A AUGI 

Prédio

R
ús

tic
o

69.185,75 m2 69.185,75 m2



A proposta de Loteamento caracteriza-se por: 

Lotes 

• UGT 05 - constituída por 137 Lotes urbanos, usufruindo todos de proposta de edificação de Edifício 

Principal. 

Fogos 

• A proposta contabiliza 163 fogos,  

Atividades económicas 

• As atividades económicas totalizam 14 frações distribuídas por 13 lotes 

Edifício Principal 

• As edificações possuem uma cércea média de 2 pisos / 2 pisos + sótão (96%), com aproveitamento 

de sótão maioritariamente para arrumos, sendo a cércea mínima de 1 piso (3%) e a máxima de 4 pisos 

(1%). Destinam-se maioritariamente ao uso habitacional (91%) em tipologia unifamiliar, bifamiliar e 

de habitação coletiva, a uso misto de habitação e atividade económica (7%), e uma minoria (2%) ao 

uso exclusivo de atividade económica, com composição urbanística isolada, geminada ou em banda. 

• A tipologia mais comum é a de edifício de habitação unifamiliar, presente em 106 lotes (6 dos quais 

com Atividade Económica).  

• A média da área de implantação proposta nos lotes edificados é de 127,81m² (43% da área dos lotes 

edificados), sendo a média da área proposta para os lotes sem edificação de 105,02m² (38% da área 

dos lotes sem edificação). 

• A média da superfície de pavimento proposta nos lotes edificados é de 273,54m² (86%), sendo a 

média da superfície de pavimento proposta para os lotes sem edificação de 228,98m² (82%). 

 

  



Proposta de qualificação territorial e ambiental 

 

Áreas de cedência 

A proposta de loteamento consolida a pretensão municipal de dotação de zonas de cedência, para o efeito 

a proposta contempla 3 parcelas para equipamentos (A, B e C) com a área de 6.682,65m² e 2 parcelas 

para zonas verdes (D e E) com a área de 1.314,30m², totalizando 5 parcelas de cedência ao domínio 

municipal com a área total de 7.996,95m². 

 

Parcela A – Área para equipamento integrada em domínio municipal – com a área de 2.736,55m² 

Ocupada com equipamento desportivo 

 

  



Parcela B – Área para equipamento integrada em domínio municipal – com a área de 907,20m² 

Ocupada com equipamento para coletividade / associação 

 

Parcela C – Área para equipamento a integrar em domínio municipal – com a área de 3.038,90m² 

Área não ocupada ou vedada 

Considerando a sua localização e geometria são propostas a reformulação do seu perímetro e o 

desenvolvimento de um acesso pedonal no sentido sul/norte, dando contiguidade a um 

atravessamento pedonal e transversal à estrutura de quarteirões. 

 

  



 

Parcela D – Área para zonas verdes, a integrar em domínio municipal – com a área de 975,65m² 

Considerando a sua localização, em zona confinante a outra área programada para zonas verdes, 

ambas dotadas de infraestruturas rodoviárias, cuja agregação configura uma opção de 

valorização ambiental e paisagística, o município irá desenvolver proposta conjunta de arranjos 

exteriores. 

A definição geométrica e formal da área carece ainda da execução de um passeio confinante e 

pela avaliação/cadastro das infraestruturas enterradas, dado existir uma rede de abastecimento 

de água que deve ser ponderada a sua manutenção ou de proposta de exclusão. 

 

 

Parcela E – Área para zonas verdes, a integrar em domínio municipal – com a área de 338,65m² 

Contém paragem de autocarros e acessos viários aos lotes 108 e 109. 

A presente fase contempla o plano geral de arranjos exteriores com proposta para a Parcela E. 

 

  



Mobilidade e Acessibilidade 

Considera-se como estruturante no âmbito do Loteamento, o seguinte conjunto de ações: 

1. O reperfilamento pontual da AV. 25 de Abril, permitindo beneficiar as condições de mobilidade 

em zona de transportes públicos e de implementação de medidas de mitigação de velocidade. 

 

2. Proposta de adaptação dos sentidos de trânsito nas ruas internas, para sentidos únicos. 

 

  



 

3. A valorização da acessibilidade pedonal e em sentido transversal aos arruamentos existentes, 

reduzindo a distância do percurso pedonal para acessos às áreas de cedência, zonas verdes e 

avenida dotada de transportes públicos. 

 

Dotação de Passeio sobre zona de cedência, com perfil mínimo de 2.75metros , com zona 

adjacente de 3metros com de coberto vegetal 

 

Na melhora da mobilidade interna do bairro, foi possível concretizar com acordo dos titulares o 

reforço de um atravessamento transversal entre a rua de D. Dinis e D. Pedro IV com um passeio 

de 4metros 

 

  



Proposta de Estrutura Urbana – quarteirões e ocupação de Lotes 

Em termos morfotipológicos, a UGT05 divide-se em três conjuntos de quarteirões, diferenciados pelas 

condições de acessibilidade e de infraestruturação existente na conformação física do quarteirão. 

a) Quarteirões com duas frentes urbanas, com a profundidade de 1 lote, configurando situações de 

ocupação urbana com valências múltiplas e ainda requisitos de ocupação em função das diferenças 

orográficas de referência. 

• Quarteirão A, B, C e D 

b) Quarteirões regulares, compostos por duas frentes urbanas de que dependem os lotes opostos 

e confinantes. Mediante a profundidade de 2 lotes, são conformadas soluções independentes em termos 

de alinhamentos urbanos e de modelação topográfica em função das cotas de arruamento ou de 

estruturas edificadas sobre as áreas de cedência 

• Quarteirão E, F, G, H e I 

c) Quarteirões com somente um acesso urbano, com a profundidade de 1 lote, sendo a restante 

conformação física determinada por muros e limites prediais confinantes. 

• Quarteirão J, K, L e M 

 

 

Decorre da abordagem supra um conjunto de propostas de ocupação de lotes adequadas e mais 

equitativas do que a estabelecidas mediante uma solução tipo.  

  



Propostas de Lote 

 

Estabelecida uma solução de conjunto urbana em sede de loteamento, a proposta de ocupação e 

regulamentação dos lotes que enquadra a reconversão e legalização das edificações existentes  e 

propostas, em conformidade com o normativo vigente é  traduzida numa ficha de caracterização, que 

especifica um conjunto de informação agregada por quadros: 

 

Q1 - CARACTERIZAÇÃO PREDIAL 

Q2 - IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR 

Q3 - CONFRONTAÇÕES 

Q4 - INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS 

Q5 - CARACTERIZAÇÃO DO LOTE / OCUPAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO EXISTENTE 

Q6 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO 

Q7 - DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL 

Q8 - DESCRIÇÃO DOS ANEXOS E TELHEIROS 

Q9 - ANTECEDENTES PROCESSUAIS 

PROPROSTA DE RECONVERSÃO 

Q10 - CARACTERIZAÇÃO DO LOTE E EDIFICADO 

Q11 - CONDICIONAMENTOS À LEGALIZAÇÃO 

Q12 – ÓNUS 

Q13 – OBSERVAÇÕES 

 

     


