
Memória descritiva 

 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao contrato de planeamento para a 

alteração do Plano de Pormenor da Revoltilho, na freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e 

Santo Ildefonso, município de Elvas, distrito de Portalegre. 

 

Objectivo 

A presente proposta visa a procura de uma solução de dinamização da urbanização que lhe 

permita viabilizar um investimento imobiliário para os lotes ainda por construir, e para isso, 

após a realização de um estudo de mercado, concluiu que a afetação dada aos lotes C2 e G3 

poderá não ser a mais sustentável para esse efeito. 

Desta forma, pensamos que se podia fazer uma permuta de usos entre estes 2 lotes, não 

alterando áreas nem tipo de usos já estipulados pelo plano de Pormenor. 

 

Proposta 

Pretende-se alterar/ permutar os usos entre os lotes C2 e G3, do referido loteamento. 

Devido às características de edificabilidade previstas para ambos os lotes, considera-se que o 

lote G3, por ser mais regular e por ter mais área, é o que dá mais liberdade de implantação de 

uma construção. Por isso, analisando a versatilidade do espaço, este terreno torna-se mais 

atrativo que o C2, podendo mais facilmente albergar qualquer atividade que tenha a intensão 

de ali se fixar. Por seu lado, esta zona do plano de Pormenor, já tem muitos edifícios 

destinados a garagens e arrumos pelo que, desta forma, equilibramos mais os usos da 

urbanização em geral, não centralizando tudo numa zona só, e distribuindo os usos mais 

uniformemente. 

Para o lote C2 está prevista uma construção de 2 pisos destinada a Atividades Económicas; 

para o G3, está definido que será uma construção de 2 pisos destinada a Garagens e arrumos. 

Considerando a capacidade construtiva da urbanização, propõe-se a permuta do tipo de uso 

entre os 2 lotes em assunto, ficando o lote C2 destinado exclusivamente a Garagens e arrumos 

e o lote G3 destinado a Garagens, Arrumos e Atividades Económicas. Desta forma, a proposta 

agora apresentada não altera as áreas dos usos estipulados nem afeta os parâmetros de 

edificabilidade da urbanização. Ou seja, pretende-se retirar a área destinada a atividades 

económicas do lote C2, com 402 m2, para o lote G3. E vice-versa, passando o lote C2 na sua 

totalidade, com os 402 m2, a ser todo para garagem e arrumos. Desta forma, o G3 fica com 

402 m2 para atividades económicas e 1269,18 m2 para garagem e arrumos. O C2 fica com 402 

m2 para uso de garagem e arrumo. 

As construções previstas para ambos os lotes ainda se encontram por edificar, e acreditamos 

que com esta alteração damos mais valor à urbanização e tornamos estes mais atrativos para 

futuros investimentos. 

Ressalvamos que a proposta em referência apenas se reflete no quadro sinóptico e que não se 

irá fazer nenhuma alteração à planta do plano. 

 

28 de junho de 2021 

Pede deferimento 

______________________ 

(O técnico) 
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