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1. | INTRODUÇÃO 

O novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 

de 14 de Maio, na sua redacção actual, prevê, no âmbito da programação e sistemas de execução dos planos 

municipais de ordenamento do território, no seu artigo 148.º, a delimitação de unidades de execução. 

A unidade de execução reforça as competências do município em matéria de promoção da execução coordenada 

e programada do planeamento territorial, através de um urbanismo de parcerias, determinando para os particulares 

o dever de concretizarem e adequarem as suas pretensões às metas e prioridades neles estabelecidas. 

Decorrente de um conjunto de dinâmicas urbanísticas, pontuais e desagregadas, requeridas para a transformação 

de uma área do território da cidade de Loures, a que se designou por Encosta do Conventinho, declarada como 
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estratégica para a afirmação e desenvolvimento urbano qualificado, emerge a oportunidade, para a materialização 

de alguns dos objectivos traçados pela Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) C- Loures. 

Nesse âmbito e para a sua concretização, a Câmara Municipal de Loures (CML) deliberou proceder à abertura de 

um período de discussão pública, conforme estabelece o artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio), para efeitos da Delimitação de 4 Unidades de 

Execução (U.E.) para a Encosta do Conventinho. 

A discussão pública, devidamente divulgada, decorreu de 23 a 5 de Maio de 2020 (Diário da República, Aviso n.º 

4396/2020, de 13 de Março), prorrogado por 30 dias após a retoma da actividade municipal no âmbito do despacho 

n.º 241/2020 do Sr. Presidente da C.M. Loures (retoma da actividade municipal) e Proposta de Reunião de Câmara 

n.º 188/2020 de 22.4.2020, terminando em 23 de Junho. 

Durante o período de discussão pública qualquer interessado pôde apresentar reclamações, observações, 

sugestões, bem como pedidos de esclarecimento, sobre a Proposta de Delimitação das Unidades de Execução, 

através de exposição por escrito, entregue pessoalmente ou remetida para o endereço de correio electrónico da 

Divisão de Planeamento Urbanístico, discussãopublica_dpu@cm-loures.pt ou, ainda, enviada por correio para o 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 r/c, 2674 – 501 Loures. 

O presente relatório expõe e sintetiza as participações recebidas e procede depois à ponderação das mesmas. 

Em anexo são documentadas a divulgação pública, Anexo 2 e as participações recebidas, Anexo 3. 
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2. | CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

De acordo com o RJGIT, artigo 89.º, findo o período de discussão pública a câmara municipal pondera as 

reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando 

obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: 

a) Desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos territoriais e com projectos que devem ser 

ponderados em fase de elaboração; 

b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

c) A lesão de direitos subjectivos. 

Esta resposta será comunicada por escrito aos interessados, sem prejuízo do disposto no artigo 10º, n.º 4 da Lei 

n.º 83/95, de 31 de Agosto (direito de participação procedimental e de acção popular). 

Após ponderação a Câmara Municipal divulga os resultados, designadamente, através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e da respectiva página da internet. 
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3. | PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS 

Durante o período de discussão pública foram recepcionadas 2 participações que a seguir se sintetiza e classifica 

como reclamação, observação, sugestão ou pedido de esclarecimento. 

 | PARTICIPAÇÃO 1  DUFAMAR, LDA 

Observação: 

• A DUFAMAR não tem, em geral, qualquer reclamação a apresentar à intervenção projectada pela Câmara 

Municipal de Loures, à qual reconhece enorme importância para a reabilitação e consequente valorização 

da zona, da qual a própria DUFAMAR beneficiará. 

Reclamação: 

• O prédio de que é proprietária se encontra incluído numa zona que no Relatório da Área de Estudo (v 

pág.55), se encontra classificada como “Mistas a Reestruturar”. 

• (…) tal classificação urbanística não se adequa ao estado actual do prédio da DUFAMAR após 

intervenções devidamente comunicadas à Câmara Municipal de Loures. 

• Com efeito, é certo que o referido prédio se encontrava em ruinas aquando do inicio dos trabalhos (…) 

porém, não se mantem actualmente, em virtude das intervenções de reabilitação realizadas no imóvel 

(…)  

• (…) a referida reabilitação, levada a cabo pela DUFAMAR, implicou para esta um investimento económico 

na ordem dos 200.000,00 €.  que a DUFAMAR pretende ver acautelado no projecto de intervenção em 

curso (…). 

• (…) solicita-se a v/ Exas a reavaliação da qualificação dada ao prédio da DUFAMAR(…). 

 

 

 | PARTICIPAÇÃO 2  TMP – ARQUITECTOS 

Atendendo à extensão da participação, entendeu-se transcrever apenas os pontos conclusivos, que sintetizam as 

reclamações e também as sugestões apresentadas ao longo do documento. 
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Reclamação: 

• Do meu ponto de vista, continuo a dizer que o estudo urbanístico desta unidade de execução e seu 

desenho tem que ser bem estudado e eventualmente repensado. A proposta desta unidade de execução 

apresentada pela CM Loures tem soluções que são contraditórias, como o favorecimento das vistas que 

coexiste com novas barreiras criadas por edifícios altos que bloqueiam essas mesmas vistas. Tem 

problemas em relação ao ruído que podem inviabilizar as construções. Tem impactos nas infraestruturas 

que não estão esclarecidos. Tem necessidades de obras que ultrapassam os limites do território proposto. 

Os encargos económicos são avultados e em alguns factores difíceis de prever.(…) 

A linha de Metro trará condicionantes e impactos ao projecto que são bem-vindos, mas necessitam de 

ser bem integrados no desenho urbano a realizar. A proposta apresentada não aparenta estar bem 

enquadrada. Acredito que os autores também não tenham todos os dados para as implementar em 

desenho. A construção da linha de metro levanta o problema temporal de quando é que vai ser construído. 

Como é que se resolve a construção do parque da cidade sobre a linha de metro prevista? 

Tem que se construir porque é uma obrigação desta unidade de execução, mas depois vai ser demolido 

para permitir a construção da linha de metro e estação.(…) 

As contrapartidas necessárias para a execução deste projecto e as incertezas envolvidas são elevadas 

e têm afastado todos os investidores que se demostraram interessado para analisar os documentos já 

antes apresentados pela CM Loures. 

• Sem uma análise mais aprofundada dos vários factores interligados com a viabilidade económica temo 

que este projecto não prossiga. E digo mais, a solução preconizada nesta unidade de execução pode 

induzir em erro uma vez que aparenta ter soluções exequíveis que, na realidade, podem inviabilizar a 

construção. 

• Espero que a minha participação nesta discussão pública sirva para alertar para o que acredito ser um 

erro urbanístico com implicações graves futuras. E gostaria que as questões, exposições, interrogações 

por mim aqui descritas, sirvam para que a CM Loures tenha uma abordagem diferente para este espaço. 

 

Sugestão: 

• Já em tempos foi por mim apresentado e apreciado pela CM Loures um projecto que acreditei ser a base 

de uma possível solução para estes terrenos. 
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O programa seria de colocar uma área de construção na zona norte dos terrenos em estudo num local 

de expansão natural da malha urbana existente. Os edifícios aqui colocados seriam maioritariamente 

para habitação e serviços. Seriam colocados em banda, na orientação norte-sul, e acompanhavam a 

inclinação do terreno, o que favorece a exposição solar e vistas para a lezíria. 

• Ao longo da EN 8 seriam implantados espaços comerciais de serviços e de lazer com no máximo três a 

dois pisos. 

• Na proposta por mim apresentada também haverá problemas. O englobar todas as unidades de execução 

numa só dificulta, mas numa perspectiva de urbanismo, acredito ser a melhor para a globalidade do 

território. 
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4. | PONDERAÇÃO 

 | PARTICIPAÇÃO 1 

• No Relatório da Área de Estudo, concretamente na pág.55 que corresponde ao DESENHO 01 da 

Classificação e Qualificação do Solo, a área respeitante à DUFAMAR, insere-se em Espaços Residenciais: 

Habitacionais a Reestruturar e não em Mistas a Reestruturar como referido pelo participante. 

As áreas habitacionais a reestruturar definidas no Plano Director Municipal (PDM) correspondem a tecidos 

urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras 

do espaço urbano. 

O Plano visa a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos de estruturação do 

tecido urbano existente e de intervenções que promovam a demolição dos elementos degradados ou 

dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos equipamentos e espaços 

verdes. 

Estas acções, por força do estabelecido pelo artº 60º do Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM), 

precedem de delimitação de Unidade de Execução, para uma correcta reestruturação daqueles territórios 

de modo integrado. Este mecanismo executório prevê uma abordagem alargada, integrada e harmoniosa 

do território a intervir, agregando áreas adjacentes que se verifiquem indispensáveis ao cumprimento dos 

critérios regulados e do modelo territorial pretendido. 

O processo de alteração aos PDM assenta nas disposições legais estabelecidas pelo DL 80/2015 de 14 

Maio. O caso presente não verifica enquadramento naquele diploma para uma alteração à qualificação de 

solo actualmente estabelecida pelo Plano. 

• Durante o processo de desenvolvimento para a proposta de delimitação das unidades de execução, foi 

requerido pela DUFAMAR pedido de operação urbanística para reabilitação e alteração do prédio em 

causa. Nesse procedimento foi transmitido ao requerente, a proposta de delimitação de unidade de 

execução em curso e que esta não contemplava a manutenção da construção em causa assim como das 

construções adjacentes. 

A intervenção levada a cabo pela DUFAMAR assentou na consciência de que qualquer intervenção seria 

posteriormente sujeita a demolição para dar lugar à implementação de um novo tecido urbano em 

conformidade com o designado pelos Termos de Referencia (T.R.) para a Unidade de Execução que vier 

a ser aprovada. 
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Contudo, a Câmara Municipal, no momento da concretização da reestruturação daquela área e de acordo 

com o desenho urbano que vier a ser aprovado posteriormente à delimitação da unidade de execução irá, 

à semelhança de todas as partes envolvidas nesse processo, aplicar os critérios perequativos (encargos e 

benefícios) inerentes ao prédio da DUFAMAR. 

 

 | PARTICIPAÇÃO 2 

RECLAMAÇÃO 

• Vistas 

O desenvolvimento da área da encosta do Conventinho assenta, numa primeira fase, no cruzamento de 

todas as cartas que constituem o Plano Director Municipal. 

O ensaio, para um desenho urbano, teve como premissa o respeito e adequação aos valores naturais e 

culturais presentes e vertidos nas diversas cartas do PDM. O conjunto edificado proposto resulta de uma 

avaliação criteriosa para a conservação e valorização do sistema de vistas presentes nos diversos pontos 

da encosta e do miradouro no jardim do Conventinho. 

A cércea e o afastamento entre os edifícios permitem salvaguardar não só a permeabilidade de vistas 

como um continuidade de relações espaciais e visuais entre o edificado e a paisagem do parque. 

• Ruído 

O ensaio proposto para o desenho urbano, contempla usos diversos, habitação, comércio e serviços. 

No que respeita ao ruído presente ao longo da EN 8 e A8, foi critério na elaboração do ensaio para o 

desenho urbano a colocação dos edifícios com uso habitacional, o mais afastados possível da A8.  

Relativamente aos edifícios que se encontrem ancorados ao eixo viário da EN 8, no seu processo de 

concretização deverão garantir as acções de mitigação necessárias para reduzir o impacto daquela 

condicionante. O mesmo será aplicado ao longo da A8 para a melhoria das condições associadas a 

actividades económicas e da área de parque. 

Ressalva-se que o desenvolvimento da maioria dos edifícios habitacionais desloca-se para poente em 

paralelo à ribeira da mealhada, onde o impacto gerado pelo ruido não se verifica. 

• Infraestruturas 
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A necessidade de reperfilamento da EN 8, apresenta-se indispensável no momento em que se pretende 

instalar um conjunto de dinâmicas urbanísticas que irão sobrecarregar aquela infraestrutura. Os usos 

actualmente instalados ao longo daquele troço de via, com entradas e saídas directas são factor de 

interrupção na fluidez de circulação. Pretende-se criar uma via interior com uma entrada e uma saída 

com ligação em mão. O alargamento para 2X2 vem colmatar a actual falha na continuidade do perfil ao 

longo do eixo Frielas / Infantado e estabilizar a actual pendente observada na rotunda junto à antiga 

PROMEC. 

• Metro 

Por recomendação da Assembleia da República ao Governo, decorrente da petição para o 

prolongamento da linha de metro para Loures, a distribuição das estações deverá ser contemplada 

sempre que tal se demonstre necessário. No caso da Encosta do Conventinho e de acordo com o traçado 

preliminar proposto, o presente ensaio para o desenho urbano, assinala a área onde essa infraestrutura 

poderá consubstanciar uma estação de metro. 

Não se encontram constrangimentos na relação entre essa infraestrutura e o ensaio para o desenho 

urbano desenvolvido. 

A linha de metro subterrânea terá uma área onde se desenvolverá a respectiva estação enquadrada na 

área do parque. Considera-se que esta solução resultará numa associação de dinâmicas supramunicipais 

permitindo uma maior e melhor afluência aquele equipamento de recreio para além da mais valia na 

mobilidade para a cidade de Loures e consequente dinamização de novas valências urbanísticas. 

Mais recentemente foi desenhada pelo Metropolitano de Lisboa uma proposta alternativa ao metro 

pesado para uma linha de metro ligeiro de superfície.  

Esta solução não colide com o ensaio para o desenho urbano ora desenvolvido. Contudo, irá ser 

devidamente integrada no desenvolvimento do desenho urbano ao nível de Estudo Prévio, de modo a 

garantir a compatibilidade entre a solução urbana a preconizar e as várias opções do traçado. 

SUGESTÃO 

 Distribuição do edificado e usos associados 

O ensaio urbanístico representado no esquema de ocupação identificado nos T.R. como Ensaio para um 

desenho urbano estabelece uma possível organização e distribuição da edificabilidade, admitida pelo 

RPDM de Loures, numa perspectiva de concretização da expansão do Parque Adão Barata, sem prejuízo 

dos direitos à edificabilidade decorrente daquele Plano. 
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O conceito associado a este ensaio considera um conjunto de valências urbanas, nomeadamente, a 

diversidade de usos associados em conjuntos edificados distintos e integrados em ambiente de 

valorização paisagística num parque verde, com percursos pedonais de atravessamento e com a menor 

carga de infraestruturas rodoviárias possíveis. 

Em cumprimento desses objectivos, o desenho resultante desenvolve-se numa frente urbana ancorada 

na EN 8 dedicada exclusivamente a actividades económicas e mais recuado, em paralelo à linha orgânica 

da Ribeira da Mealhada, desenvolve-se um conjunto edificado dedicado ao uso habitacional com algumas 

áreas de comércio de apoio. A área habitacional associa-se de forma integrada na área destinada à 

expansão do Parque Adão Barata assumindo também funções de ligação e continuidade urbana com o 

tecido existente da localidade da Mealhada. 

Nesta possível solução urbana, foram consideradas como fundamentais a salvaguarda e a integração 

dos valores de paisagem e culturais presentes naquele território. 

 

 Divisão em várias unidades de execução 

A proposta para a delimitação de 4 unidades de execução assentou num modelo estratégico que integra 

um conjunto de áreas verdes associadas à Estrutura Ecológica Municipal das quais a concretização da 

área de expansão do Parque Adão Barata ao longo da encosta do Conventinho. Para a concretização 

deste objectivo impôs-se necessário por força do regulamentado pelo PDM de Loures, a delimitação de 

uma ou várias unidades de execução no pressuposto de que haveria adesão, para a sua concretização, 

da maioria dos particulares envolvidos.  

Em fase de caracterização daquele território, verificou-se haver grande heterogeneidade no conjunto de 

factores de ponderação para definição de uma delimitação concretizável com a menor entropia 

procedimental possível.  

A heterogeneidade assentou desde logo na variação da dimensão e geometria cadastrais com 

predominância de parcelas rústicas e uma área já integrada em parte urbana no cadastro de 1951, e na 

caracterização socio económica e social da população residente e da titular das parcelas envolvidas. 

Tendo por base todos os indicadores constantes na caracterização desenvolvida, entendeu-se benéfico 

para o processo executório a delimitação por agrupamento de amostragens semelhantes, associados ao 

ensaio para o desenho urbano, numa perspectiva de máxima cooperação dos proprietários. 
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Deste modo foram propostas 4 unidades de execução, com ordem de prioridade executória as 

identificadas com as letras A e D, considerando os aspectos anteriormente referidos e ainda o interesse 

público que decorre da concretização da área de expansão do Parque e da Estrutura Ecológica Municipal. 

Considerando o teor da participação em ponderação, a ausência de dinâmica pelos proprietários 

envolvidos relativamente à proposta para o desenvolvimento das 4 unidades de execução e o 

desenvolvimento do desenho urbano ao nível de estudo prévio, foi necessário reavaliar os procedimentos 

anteriormente definidos. Afinal, os pressupostos que conduziram à proposta de delimitação de 4 unidades 

de execução revelaram-se quiméricos, e por conseguinte, a metodologia executória carecia de reflexão. 

Assim e ponderados os factores que a seguir se descriminam: 

 A área identificada como a adequada à concretização dos objectivos e modelo estratégico do município 

para a concretização da extensão do Parque Adão Barata, salvaguarda do interesse público e ambiental 

para a qualidade de vida dos cidadãos; 

 A emergência na concretização daquele território de localização estratégica para a qualificação e 

modernização da cidade de Loures; 

 A salvaguarda dos direitos edificatórios dos actuais proprietários vertidos pelo actual RPDM de Loures; 

 O desenho urbano desenvolvido ao nível de estudo prévio no formato da optimização dos recursos 

naturais e de enquadramento na salvaguarda dos valores fundamentais da paisagem natural e cultural 

presentes; 

 A montagem de um modelo de concretização eficaz e equitativo dos direitos das partes envolvidas e do 

interesse público. 

A delimitação para a concretização territorial passa a desenvolver-se num modelo projectado sobre um 

traçado único estratégico de projecto urbano e moderado por uma única entidade que assegurará os 

interesses de cada interveniente mas consonante com um interesse comum, o interesse público. 
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5. | SÍNTESE CONCLUSIVA  

 

O desenvolvimento do desenho urbano demonstrou que a fragmentação na execução do território 

designado por Encosta do Conventinho, em 4 unidades de execução, condiciona a optimização e o 

potencial de desenvolvimento mais harmonioso e integrado para a solução urbana imaginada. Ainda que 

os objectivos estratégicos estejam assegurados no ensaio inicial, a aproximação na escala de trabalho 

revelou a necessidade de pensar como uma área única a executar. O desenvolvimento do desenho 

urbano sem a fragmentação executória, considerando a distribuição da edificabilidade e a necessidade 

de maior libertação de área para a expansão do parque, assegura a leitura de continuidade urbana e 

ambiental entre o Parque Adão Barata e a Encosta do Conventinho. 

No que respeita ás áreas a edificar, esta nova abordagem vem permitir uma distribuição concentrada, 

com menor carga de infraestruturação viária e uma articulação com os espaços verdes mais integrada e 

valorizadora do ambiente urbano.  

Este modelo de execução, através de uma unidade, vem permitir um desenho urbano mais harmonioso 

em articulação com uma área de parque mais extensa e integrada nas valências funcionais associadas 

à valorização da paisagem e do ambiente urbano da cidade de Loures. 

No que respeita aos critérios de edificabilidade foi considerada a aplicação do previsto pelo artº 12º do 

RPDM – Programas de Habitação Específicos, que vem permitir o realojamento, a habitação jovem e a 

habitação a custos controlados, que conduziu à majoração da edificabilidade a considerar para aquele 

território.  

Esta transformação, acréscimo da edificabilidade e execução através de uma única unidade, vem alterar 

os índices médios de utilização e de cedência, sobretudo nas anteriores unidades de menor dimensão.  

Contudo, importa sublinhar que estes desenvolvimentos à proposta inicial mantêm os objectivos, critérios 

e estrutura funcional para o território, conforme os Termos de Referência já discutidos, mas não dispensa 

uma actualização daquele documento e a sua discussão pública nos termos do artº 89º do RJIGT, para 

informação e participação dos interessados. 

Concluímos que, resultante da participação pública, ponderação e desenvolvimento do desenho urbano 

ao nível de estudo prévio, a proposta para a delimitação de uma Unidade de Execução para a Encosta 
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do Conventinho, deverá ser transposta em documento actualizado dos Termos de Referência, a sujeitar 

a nova discussão pública.  
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6. | ANEXOS 

ANEXO 1 DIVULGAÇÃO PÚBLICA 

ANEXO 2 PARTICIPAÇÕES 
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DIVULGAÇÃO PÚBLICA  -  ANEXO 1 
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PARTICIPAÇÕES  -  ANEXO 2 
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