ARQ.TO ANTÓNIO ALEXANDRE

REQUERENTE: LAGOSPARQUE, LDA
LOCAL: HORTA DO TRIGO, LAGOS

ARTICULÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS PROPOSTAS COM AS REDES
EXISTENTES

A solução preconizada para as infraestruturas de base à operação urbanística
pretendida, tiveram em consideração os elementos constantes na Planta de
Síntese do PGU, bem como as redes de infraestruturas existentes na envolvente,
nomeadamente no loteamento titulado pelo alvará n.º 2/2009.
Assim propõe-se para o arruamento principal da nossa operação que o mesmo
se processe de modo a dar continuidade ao arruamento da urbanização
(alvará n.º 2/2009) a Nordeste, assumindo a separação entre a área urbanizada
e a área de cedência para o espaço do parque como previsto na planta de
síntese do PGU.
Considerando que o arruamento principal da nossa proposta se intercepta com o
arruamento da urbanização que contorna e limita a área destinada a parque
urbano equipado e neste arruamento, já estão contidas as redes de infraestruturas
gerais designadamente: rede de esgotos domésticos e pluviais, abastecimento de
água, eletricidade e telecomunicações.
Considerando ainda as características geomorfológicas do local, em especial à
topografia do terreno natural, das cotas do arruamento da urbanização, bem como
das cotas de soleiras de caixas das redes de infraestruturas.
Fase aos considerandos acima referidos, julgamos que as soluções para as ligações
de redes de infraestruturas de suporte a operação pretendida, serão conforme as
soluções esquemáticas preconizadas constantes do processo, ou seja foi previsto que
as ligações gerais de infraestruturas se processaria através da intercepção das redes
da urbanização titulada pelo alvará n.º 2/2009, ou outras soluções que a Exma.
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camara julgue mais convenientes ou a resultante de outras condicionantes impostas
por entidades externas fornecedoras, designadamente EDP.
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