
Memoria Descritiva e Justificativa 

Requerente: Comissao de Administra9ao Conjunta da AUGI Rua Teresa Saldanha 
Local: Rua Teresa Saldanha, Galinheiras 
Objeto: Projeto de reconversao inserido E~m AUGI 

Abril de 2015 

1. Descri~io e justifica~io da solu~io prop~osta para a opera~io de loteamento 

A presente proposta visa tanto a corre9ao fundiaria das parcelas em avos existentes na Rua 
Teresa Saldanha, como definir as caracteristicas das parcelas existentes sem qualquer 
constru9ao. Pretende-se tambem enquadrar o aumento da edificabilidade de algumas 
edifica96es existentes. 
0 local e caracterizado por um edificado, ao Iongo da estrutura viaria da Rua Teresa 
Saldanha e da Rua Projectada a Quinta da Assun9ao, composto por urn total de 38 parcelas 
de terrene, das quais 7 nao possuem qualquer constru9ao. 
Atendendo ao facto de existirem parcelas destacadas e devidamente registadas, bern como 
parcelas em avos ou sem qualquer registo, constata-se que ao Iongo do tempo, os registos 
prediais foram alterados, tendo parte da sua area sido cedida a domlnio publico para vias de 
circula9ao, passeios e parcelas expectantes, como e o caso do acesso a Azinhaga dos 
Cucos. 
A proposta da area da AUGI Rua Teresa Saldanha abrange urn conjunto de parcelas, 
registadas na Conservat6ria do Registo Predial de Lisboa, da freguesia de Santa Clara, com 
as seguintes descri96es prediais: 

Descric;:ao Area (m2) Descric;:ao Area (m2) 

18 315,00 275 160,00 

20 217,00 296 700,00 

39 5 000,00 465 135,00 

95 140,00 555 300,00 

104 180,00 562 150,00 

108 176,66 592 170,00 

116 176,60 630 208,00 

140 176,00 946 150,00 

191 384,00 958 225,00 

192 208,00 1194 420,00 

total 9 591,26 

No local, verifica-se que a area total de intervem9ao e de 11.025,50m2, sendo que se encontra 
dentro dos parametres definidos pelo artQ 30Q da Lei 91/95 de 2 de Setembro na atual 
reda9ao. 
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·2. Enquadramento da pretensii<> nos pianos municipals e espe~lais de o~~mento do 
territ6rio existentes 

0 espa~o encontra-se definido em PDM como Espa~os a Consolidar, Centrais e Residenciai 
estando enquadrado no Plano de Pormenor das Galinheiras. 
0 Regulamento do PDM define para o local um fndice de 1 ,2 de edificabilidade. 

Area total do indice do PDM Area de superficie de Area de superficie de 
loteamento pavimento permitida pavimento proposta 

8 120,64m2 1,2 9 744,76m2 9 728,55m2 

3. lntegra~iio urbana e paisagistica da ope1ra~io 

A Rua Teresa Saldanha encontra-se na sua maioria edificada, estando apenas 7 parcelas 
sem constru~ao, de urn total de 38 parcelas. 
A edifica~ao caracteriza-se por constru~oes ate 5 pisos acima da cota de soleira, alguns deles 
com piso recuado, predominantemente destinadas a habita~ao. Ao nfvel do piso 0, a maioria 
das edifica~oes apresenta usos de estacionamento e algumas atividades econ6micas. 
A envolvente urbana apresenta o mesmo tipo de edifica~oes, encontrando-se perfeitamente 
enquadrada na sua envolvente. 
0 local encontra-se perfeitamente enquadraclo com a recem-criada parcela de equipamento 
publico, com zona verde e parque infantil, localizada entre a Rua Teresa Saldanha e a Rua 
Projectada a Quinta da Assun~ao. Este importante espa~o publico da apoio a popula~ao 
residente tanto na Rua Teresa Saldanha, como na envolvente mais proxima. 

4. Superficie total do terreno objecto da opera~iio 

A opera~ao da AUGI Rua Teresa Saldanha, possui uma area total de 11 026,50m2, dos quais 
8 120,64m2 fazem parte da opera~ao de loteamento. 
Desta opera~ao de loteamento encontram-se inseridos os lotes em avos e os lotes sem 
qualquer constru~ao ou lotes com edifica~oes existentes, para os quais se pretende alterar a 
sua edificabilidade. 
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5. Numero de lotes e respectivas areas, bem como as areas destinadas a imJi:c.. .... ;a1 
dos edificios, cercea e numero de pisos acima e abalxo da cota de solelra para cada u 
dos edlficios 

Lote Registo Descri9ao Area 

n• Charneca Registo 

total . . 4 795,40 

8 avos parte 1194 183,75 

9 avos parte 1194 59,65 

10 avos 39 200,00 

12 st registo 192,00 

13 . s/ registo 192,00 

14 avos 39 200.00 

15 m• 192 208,00 

16 avos 39 309,00 

17 . s/ registo 

18 . st registo 

19 . s/ registo 

20 m• 296 700,00 

22 m• 562 150,00 

25 avos 39 350,00 

29 avos 39 200,00 

31 avos 39 421,00 

32 avos 39 267,00 

33 avos 39 285,00 

34 avos 39 248,00 

35 avos 39 237,00 

36 avos 39 243,00 

37 . s/regis1o . 

38 avos 39 150,00 

SP- superficie oe ""''v"""'"'" 
AE· atividade econ6mica 
Eq· equipamento escolar privado 
Est.· estacionamento 

A. Lotes A.lmpl. 

m• m• 

4169,30 3 961,15 

183,75 183,75 

59,65 59,65 

175,20 175,20 

174,90 174,90 

172,80 172,80 

180,70 180,70 

197,80 197,80 

211,35 211,35 

110,60 110,60 

96,50 96.50 

191 ,40 191 ,40 

319,10 319,10 

142,65 142,65 

174,55 174,55 

178,70 178,70 

413,90 413,90 

215.00 122,45 

227,30 227,30 

195,10 140,85 

180,20 118,85 

174,45 174,45 

102,10 102,10 

91,60 91,60 

SP. N• F~:.s AE Eq SP Hab. SPAE SP Eq A. Est. 

m• Pisos m• m• m• m• 

9728,55 85 9 1 7 400,50 1264,00 1 064,05 1 989,28 

732,17 5 8 1 640,29 91 ,88 . 91 ,88 

207,48 5 4 207,48 59,65 

937,50 5 8 1 762,30 175,20 . 

277,70 3 4 277,70 . 174,90 

274,70 3 4 274 ,70 172,80 

393,17 3 4 1 . 302,82 90,35 90,35 

319,60 3 4 . 319,60 197,80 

291,68 2 2 1 186,01 105,68 105,68 

189,00 3+rec 2 . 189,00 110,60 

202.65 3+rec 2 202,65 96.50 

468,30 3+rec 4 . 468,30 191,40 

957,30 3 9 957,30 . 319,10 

338,25 3 6 338,25 . 

589,05 5 8 . 589,05 . 174,55 

427,80 4 6 427,80 178,70 

1 064,05 4 . . 1 1 064,05 

508,17 3 2 1 385 ,72 122,45 

439,50 2 1 1 . 129,20 310,30 

147,89 2 1 147,89 140,85 

178,28 2 2 178,28 . 59,43 

291,05 2 1 1 116,60 174,45 . 

209,31 2 1 1 107,21 102,10 . . 

283,96 3 2 1 192,36 91,60 . . 

Est. 
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6. Areas destinadas a espa~os de utiliza~ao colectiva, incluindo espa~os verdes e 
respectivos arranjos 

0 artQ 88Q do Regulamento do PDM, define como area de cedencia a domlnio publico 50 m2 

por cada 1 00 m2 de area de constru~ao, destinadas a equipamento e zonas verdes. 
Tambem e definido no Regulamento do PDM; a possibilidade de contabilizar Equipamentos 
Escolares Privados para o calculo da compensa~ao em falta. 
0 local nao possui dimensao para poder ceder a totalidade da area de cedencia definida em 
Regulamento do PDM. 
A area de cedencia em falta sera compensada com o respectivo pagamento de acordo com o 
Regulamento de Taxas e Licen~as em vigor. 

A.const. 
Cedemcia PDM A. de cedencia A de cedencia A. Eq. Escolar A. cedencia 

proposta necessaria loteamento privado em falta 

9 728,55m2 50m2/1 OOm2a.c 
4 864,27m2 1 278,05m2 413,90m 2 3 154,32m2 



7. Natureza e dimenslonamento dos equipamentos 

A proposta de reconversao nao preve a construc;ao de qualquer equipamento. 
Salienta-se no entanto a existencia de um equipamento escolar privado, subsidiado pelo 
Ministerio de Educac;ao. 

8. Natureza das actividades nio habitacionais e dimensionamento das areas a elas 
destlnadas 

0 locale caracterizado pela ocupac;ao ao niv~el do piso 0 por algumas atividades econ6micas, 
destinadas a servic;os e pequena industria. 
Alguns dos espac;os encontram-se agora afetos atividades como cafes, tipografias, 
estofadores e pequenas oficinas auto. 
A proposta de loteamento visa uma area total de 1 785,45m2 afeta a atividades econ6micas. 
Para alem das atividades econ6micas, existe tambem um equipamento privado escolar, com 
uma area total de 1 064,05 m2. 

9. Condicionamentos relativos a implantac;io dos edificios e construc;oes anexas 

A proposta visa sobretudo a regularizac;ao das construc;oes ja edificadas, contudo, existem 7 
parcelas sem qualquer construc;ao. 
A implantac;ao das novas construc;oes ou as alterac;oes as construc;oes existentes, devem 
obedecer a presente proposta, no que concerne aos alinhamentos das construc;oes vizinhas. 
E cumprido o definido no artQ 59Q e 602 do RGEU, no que concerne ao numero maximo de 
pisos para as novas construc;oes, uma vez que cumpre a media de altura das construc;oes 
existentes na Rua Teresa Saldanha. 

10. Soluc;io adoptada para o funcionamento das redes de abastecimento de agua, de 
energia electrica, de saneamento, de gas e de telecomunicac;oes e suas ligac;oes as 
redes gerais 

As redes prediais de abastecimento de agua, electricidade, telecomunicac;oes e esgotos 
encontram-se executadas e em funcionamento. 
Para o local nao existe rede de gas canalizado. 

11. Estrutura viaria adoptada, especificando as areas destinadas as vias, acessos e 
estacionamentos de veiculos 

A Rua Teresa Saldanha e a Rua Projectada a Quinta da Assunc;ao, compreendem uma 
estrutura viaria de sentido (.rnico com cerca de 6,00m de largura e passeios que variam entre 
0,95m e 1 ,30m de largura. 
0 estacionamento e realizado em linha, localizado a esquerda de ambas as vias e, por vezes, 
com os veiculos sobre o passeio a direita da via. 
Atendendo a exiguidade do espac;o de ambas as ruas, propoe-se a formalizac;ao do 
estacionamento publico, da mesma forma como habitualmente e realizado pelos proprietaries, 
ou seja, a esquerda da via, sendo da responsabilidade dos proprietarios dos veiculos, o 
estacionamento a frente dos portoes de acesso aos estacionamentos ou atividades existentes 
ao nivel do piso 0. Neste sentido sao criados 39 lugares de estacionamento. 
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Atendendo a impossibilidade de marca~ao dos lugares no pavimento, suger~se a marcagao 
do estacionamento publico a trago descontinuo, com 2,30m de largura, afastado cerca de 
1 , 15m dos lotes a esquerda da via, libertando uma via de circulagao pedonal e 
partilhada, com cerca de 4,80m de largura. 
No que concerne ao estacionamento publico, devido a impossibilidade de criar um Iugar de 
estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada, considera-se a existencia 
de 2 lugares de estacionamento localizados na balsa de estacionamento adjacente a 
intervengao. 

Area de construc;ao Estacionamento PDM Estacionamento Estacionamento do 
pro post a loteamento 

9 728,55m2 0,40/1 00m2 a.c. 38,91 lugares 391ugares 

-a.c. - area de construgao 

No que diz respeito ao estacionamento privado, atendendo as caracteristicas do edificado 
existente, bern como as condicionantes na construgao de edificagoes a implantar nos lotes 
vazios, verifica-se a impossibilidade de execugao de lugares de estacionamento no interior 
dos lotes em pisos enterrados. 
Neste sentido, no que concerne a quantificagao do estacionamento privado para as novas 
construgoes, considera-se o estipulado no n24 do art2 759 do Regulamento do PDM de Lisboa. 
Alerta-se no entanto a possibilidade destas situagoes poderem ser alteradas pelos servigos de 
urbanismo em sede de licenciamento das novas construgoes, mediante avaliac;ao das 
propostas apresentadas pelos requerentes e 1respetiva conjugac;ao da presente proposta, uma 
vez que esta define os pisos a destinar a estacionamento nas construgoes a edificar, bern 
como usos e volumetria, mas nao definindo a quantidade de estacionamentos privados. 
Referente as construc;oes existentes, uma vez que apenas em sede de licenciamento se 
podera averiguar a quantidade de estacionarnentos existentes, remete-se esta avaliac;ao para 
aquando da legalizagao das mesmas, no entanto definindo usos e volumetria para o edificado 
existent e. 
No que concerne a plataforma viaria, propoe-se uma zona de circulagao condicionada a 
velocidade 30. 
Para nao alterar os lancis e a rede de aguas pluviais existentes, propoe-se a repavimentagao 
de ambas as vias, de modo a criar uma superficie contfnua, permitindo a circulac;ao de 
pessoas e vefculos, bern como o acesso aos lotes. 

A presente proposta e formalizada por Rui Manuel Almeida Saraiva, arquitecto ng8202. 

Em tudo o mais omisso devera respeitar-se toda a legislac;ao em vigor, nomeadamente o 
PDM de Lisboa, o Regulamento Geral das Edlificac;oes Urbanas, o Decreta-Lei 26/2010 de 30 
de Margo e demais legislagao em vigor. 

Pede deferimento 
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Requerente: Comissao de Administra~ao Conjunta da AUGI Rua Teresa Saldanha 
Local: Rua Teresa Saldanha, Galinheiras 
Objeto: Projeto de reconversao inserido 1em AUG I 

Abril de 2015 

A presente proposta de loteamento, enquadrada num processo de reconversao no ambito da 
Lei 91/95 de 2 de Setembro na reda~ao atual, nao cumpre o disposto no Decreta-Lei 
n2163/2006 de 8 de Agosto. 

0 local encontra-se consolidado desde os anos 70, sendo muito anterior a entrada em vigor 
do Decreta-Lei n2163/2006 de 8 de Agosto, ou mesmo do Decreta-Lei n2123/97 anterior e ja 
revogado. 

Par se tratar de uma zona urbana consolidada, torna-se impassive! a sua reorganiza~ao, 
nomeadamente no que concerne a circula~ao pedonal, uma vez que os passeios existentes 
possuem uma dimensao inferior ao estipulado no Decreta-Lei n!!163/2006 de 8 de Agosto. 

As escadarias existentes na via publica nao possuem as rela~oes dimensionais definidas no 
Decreta-Lei nQ163/2006 de 8 de Agosto. 

A escadaria existente sera objeto de requalifica~ao, no entanto a sua adequa~ao a lei das 
acessibilidades comporta um avultado custo econ6mico para a popula~ao residente, 
solicitando a exce~ao do cumprimento. 

Junto ao ecoponto, sera realizada uma escadaria cumprindo o normative legal de 
acessibilidades, segundo o definido na secc;ao 1.3, cujo degrau tera 0,15 de espelho e 0,30 de 
cobertor. 

No que concerne ao estacionamento publico, devido a impossibilidade de criar urn Iugar de 
estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada no interior do loteamento, 
considera-se a existencia de 2 lugares de estacionamento localizados na bolsa de 
estacionamento adjacente a interven~ao. 

No que concerne a estrutura viaria, uma vez que nao e posslvel garantir passeios com 1 ,50m 
de largura, bern como o fato da existencia de lancis e rede pluvial que nao podera ser 
alterada, devido aos custos, considera-se quE~ a estrutura viaria sera repavimentada, criando 
uma plataforma (mica para circula~ao de pessoas e vefculos. 
A rua sera uma zona de circula~ao 30 e, propoe-se a colocac;ao de passadeira elevada no 
inicio da Rua Teresa Saldanha, obrigando a reducao de velocidade aos veiculos que ali 
circulam. 

0 cumprimento das normas tecnicas de acessibilidade para pessoas com mobilidade 
condicionada, constantes do anexo do Decreta-Lei n2163/2006 de 8 de Agosto, implicaria 
obras desproporcionalmente dificeis e dispendiosas que as tornam totalmente inviaveis, tal 
como descrito no art.2 102. 

Pede deferimento 


