MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
I - DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA PARA A OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO.
A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se à Proposta Parque
Urbano na Parcela Remanescente da Quinta do Dr. Carlos Pereira, na R. Prof.
Adelino Macedo - Passadouro - Troviscal - Oliveira do Bairro, no âmbito do
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO de Oliveira do Bairro 2022.
A parcela de terreno situa-se no Passadouro, entre 3 Ruas (R. Prof. Adelino
Macedo, R. Dos Tocos e a Travessa da Cerejeira) e a Urbanização Dr. Carlos Pereira
(foto 1). Esta urbanização foi promovida pelo Município de Oliveira do Bairro, que
acabou na altura por não dar continuidade ao proposto para a parcela remanescente.
No âmbito da 2ª Revisão do PDM de Oliveira do Bairro em 2015, a parcela
remanescente (foto 2), passou a estar em Solo Urbano, Espaços Habitacionais.
Quanto a condicionantes e de acordo com o atual PDM em vigor, a única a registar é a
parcela de terreno ser atravessada por uma linha de média Tensão (15KV).

Foto1-Extraída do Googlemaps

Dada a falta

Foto2-Extraída do Geoportal da CMOB

de habitação, e tratando-se de uma zona muito procurada por

famílias, (na urbanização residem 20 famílias, num total aproximado de 75 a 80
pessoas, das quais quase metade são crianças e adolescentes), propõe-se a
execução de um parque urbano, na parte central da parcela remascente,
prevendo-se a possibilidade de futuramente implantar mais 10 (dez) lotes na
parcela, podendo desta forma, aumentar a população desta zona, na ordem das
40 pessoas.

O terreno possui a área total da parcela remanescente do loteamento inicial,
(16.045,00m2), toda inserida em Solo Urbano, Espaços Habitacionais. Assim, a área
do terreno inserida em Solo Urbano, Espaços Habitacionais é composta peloterreno
que pode ser loteado em dez lotes (5.031,35m2), pela área de cedência ao domínio
público, para estacionamentos, passeios e arruamento (3.193,65m2) e pela área
remanescente (7.820,00m2), conforme é visível em desenhos anexos, perfazendo o
toatal de 16.045,00m2.

O terreno onde se pretede intervir e implantar o parque, encontra-se assinalado na
fotografia abaixo exposta, bem como a respetiva implantação de um possível
loteamento.

FOTOGRAFIA EXTRAÍDA DO SITE WWW.MAPS.PT

Área total do terreno: 16.045,00 m2
Área do terreno em Solo Urbano, Espaços Habitacionais: 16.045.00 m2
Área de cedência ao domínio público: 3.193,65 m2 (espaços verdes, estacionamentos,
passeios, arruamentos e acesso aos lotes)
Área total dos 10 lotes: 5.031,35
Área a lotear: 8.225,00 m2
Área remanescente: 7.820,00 m2 – área a intervir

VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
O projecto em causa visa a Cosntrução de um parque urbano, na Parcela
Remanescente da Quinta do Dr. Carlos Pereira, na R. Prof. Adelino
Macedo - Passadouro - Troviscal - Oliveira do Bairro, no âmbito do
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO de Oliveira do Bairro 2022.
A implementação deste projeto tem um custo estimativo de 63.500,00 +
Iva.
Pretende-se:
- Plantar 50 árvores para sombreamento.
- Executar estacionamentos e passeios
- Executar passagens e um circuito pedonal/Ciclável
- Construir um campo multiusos vedado com estrutura metálica e rede
- Construir uma churasqueira coberta
- Colocar 3 mesas e 6 bancos de jardim
- Construir estacionamentos
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