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        DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
        

       
 

 

ASSUNTO:  UNIDADE DE EXECUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA DE PENICHE, EM ATOUGUIA DA BALEIA         - LOTEAMENTO 

   

LOCAL:  Rua da Boa Vista - Atouguia da Baleia                                         DATA: 18/06/2019 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

1. Introdução 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao projeto de loteamento, que tem como 

objetivo a realização de uma unidade de execução através do reparcelamento de duas propriedades, 

que irá garantir o “fecho” da malha urbana, com a criação de um conjunto de lotes, tendo como 

principal objetivo a construção do equipamento acima referido.  

A área a lotear insere-se nos “Espaços Urbanizáveis”, segundo a Carta de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal de Peniche (PDMP), que de acordo com o n.º 3.6 do Artigo 12.º do seu 

Regulamento permite o desenvolvimento da presente operação urbanística, por haver continuidade 

do tecido urbano existente. 

Da unidade de execução estão em causa dois prédios de matriz predial rústica, sendo o art.º 103 uma 

parcela privada e o art.º 104 uma propriedade municipal, ambas da Secção AG. 
 

 
 
1. Área de intervenção- Prédios rústicos para reparcelamento 
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2. Operação Urbanística – Planta síntese 

 

Como se pode constatar na planta síntese esta urbanização tem a área de intervenção de 

6.880,00m2, que corresponde á soma das áreas das parcelas, que completam a unidade de 

execução.  

 

 

 

3. Área de intervenção e proposta da operação de loteamento 

 

 

O loteamento é formado por 7 lotes no total, em que 6 lotes são para a construção de moradias 

unifamiliares e 1 lote para construção de edifício para serviços. 

Dos lotes para moradias, 4 serão isoladas e 2 em geminadas, de dois pisos e caves. O lote 5 é o 

único em que não está prevista a construção de anexo. 

Estas tipologias propostas tem como objetivo dar continuidade ao tipo de ocupação existente, em que 

a rua de acesso, já está executada, num pequeno troço a sul. 
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4. Quadros pertencentes à planta síntese – Lotes a constituir e áreas de cedência 

 
 

 
 

3. Plano de acessibilidades 
 

O presente plano de acessibilidades é composto pela presente memória descritiva e justificativa, pela 

planta de acessibilidades constante das peças desenhadas do projeto de arquitetura e pelos PCAVia 

(Pormenores construtivos de acessibilidades na via pública) em uso no Município de Peniche. 

 

Na elaboração do projeto de arquitetura do loteamento foram cumpridas as normas técnicas de 

melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada aplicáveis à via pública 

constantes do anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto. 
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Conforme prevê a secção 1.1 das referidas normas técnicas, as áreas do loteamento que passarão a 

pertencer ao domínio público serão dotadas de uma rede de percursos pedonais, livre de quaisquer 

obstáculos, contínua e coerente, que proporcionará o acesso seguro e confortável das pessoas com 

mobilidade condicionada, a todos os pontos relevantes da sua estrutura ativa, nomeadamente: 

1) Aos lotes a construir; 

2) Ao edifício de carater público (serviços); 

3) Aos espaços públicos em geral; 

4) Aos espaços de estacionamento de viaturas. 

 

Nesse sentido foi previsto: 

 Passadeiras com rebaixamentos de passeios de ambos os lados das passadeiras, com 

textura e cor diferenciada do revestimento do passeio; 

 Passeios com largura livre de quaisquer obstáculos mínima de 1,50m; 

 Acessibilidade ao portão de entrada das instalações da GNR; 

 Três lugares de estacionamentos reservados para veículos de pessoas com mobilidade 

condicionada, com uma faixa lateral adicional de 1 metro de largura e rebaixamento de 

passeio para possibilitar o acesso. 

 

O presente plano de acessibilidades será complementado com os PCAVia que constarão do projeto 

de execução da rede viária. 

 

Os projetos das especialidades deverão cumprir o presente plano de acessibilidades, garantindo que 

nenhum dos equipamentos ou instalações das respetivas especialidades sejam instalados dentro da 

rede de percursos acessíveis. 

 
 
4. Projetos de urbanização   
 

 
Completaram este processo os seguintes projetos das especialidades: 
 
- Projeto de arruamentos;  

- Projeto de sinalização rodoviária;  

- Projeto de rede de gás;  

- Projeto de rede de águas pluviais;  

- Projeto de rede de águas residuais;  

- Projeto de abastecimento de água; 

- Projeto elétrico;  

- Projeto de telecomunicações  ITUR;   

- Recolha de resíduos sólidos. 

 
        

                                                                                                  Etelvina Alves, Arquitecta.  


