
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

A Presente Memória Descritiva e Justificativa é parte integrante do Pedido de Informação Prévia de 

Obra de Edificação (PIP) com vista à reabilitação e mudança de uso de um edifício sito na Rua 

Entreparedes, nºs 60 e 62, União Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e 

Vitória, da cidade do Porto, com o Artigo Matricial 6513 NIP e descrição na Conservatória do Registo 

Predial do Porto Nº 11768, Livro Nº 44, Secção 1. 

 

1. Caracterização do edifício existente:  

Nº de Pisos - Prédio com Cave, Rés-do-chão e cinco andares 

Área do terreno – 261,5m2 

Área de implantação do edifício – 235,0m2 

Área Bruta de Construção – 1.645,0m2 

Uso: Prédio destinado a Comércio 

 

2. Caracterização da Operação Urbanística: 

Pretende-se realizar, no edifício existente, as obras necessárias para que este passe a ter um 

uso misto, mantendo em parte da Cave e parte do Rés-do-chão o uso comercial e nas 

restantes áreas e pisos passe a ter uso habitacional, conforme o Projecto de Arquitectura 

que se anexa. 

Cércea, área do terreno, área de implantação e área bruta de construção mantêm-se, bem 

assim como a volumetria do edifício existente. 

 

3. Enquadramento da pretensão no Plano Diretor Municipal: 

A pretensão enquadra-se no âmbito do Plano Diretor Municipal da cidade do Porto e 

responde integralmente às suas exigências e condicionantes. 

 

4. Justificação da pretensão: 

Pretende-se devolver à cidade um imóvel, em bom estado de conservação, dotando-o das 

necessárias condições para o uso habitacional e comercial, por se entender ser este o uso 

mais viável, face à crescente procura de novas habitações que se vem verificando na cidade 

do Porto.  

 



5. Programa de utilização: 

O edifício encontra-se em bom estado de conservação e será objecto das obras necessárias 

para o cumprimento do programa habitacional e comercial conforme o projeto anexo. Foi, 

no passado, usado por uma escola de formação profissional que entretanto o desocupou, 

tornando-o disponível para a operação que agora se pretende empreender. 

O edifício possui uma caixa de escada bem iluminada e um elevador que constituem o 

sistema de comunicação vertical que serve a totalidade dos 7 pisos. 

Cave – Espaço Comercial para a frente, em comunicação por escada com a área principal do 

estabelecimento comercial, situada no RC. Ainda na Cave, haverá um apartamento a tardoz, 

iluminado e ventilado através de um “pátio inglês” que constitui um espaço exterior de uso 

exclusivo deste apartamento. 

Rés-do Chão – Espaço Comercial com montra generosa para a Rua Entreparedes, ligado por 

escada com a área complementar situada na Cave. Ainda no RC, teremos um apartamento a 

tardoz, em tudo idêntico ao da cave, mas com um pé-direito mais generoso. 

1º a 5º (recuado) – Estes cinco pisos serão ocupados com habitações de diversas tipologias, 

conforme projeto anexo e quadro sinóptico que se segue. 
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