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CARTA DE RECOMENDAÇAO

A Comissão de Administração Conjrmta AUGI 'Bairro dos Quatro', onde engloba o Bf. do
Trigache Norte (fase 2), Bf. Saramagal, Bro. Casal dos Mochos e Bf. de S. Sebastião Norte,
num total de 397 Lotes e 450 fogos, Freguesia de Pontiúa-Famões, Concelho de Odivslas,
contratou em finais de 2008 uma nova equipa técnica, TMÇO CfuATIVO, Arquitectura,
Planeamento e Design, Ld1 NIF 507328760,com sede na Praceta Augusto Rosa 6, 2o Dto,
262A-262 Freguesia da Ramada" concelho de Odivelas, no sentido de colmatar falhas e
procedimento da equipa técnica anterior, que vinha desde 2001 com o nosso Projecto de

Reconversão. E \

A Comissão de Administração Conjunta AUGI 1, Baimo Trigache Norte,lu. Fase com

alvaráde loteamento desde Junho de 2001, num total de 351 lotes e 582 fogos, por anomalias

detectadas, desde 2004 que vem desenvolvendo procedimentos de alterações e proposta de

aditamento. Dado a situação das alterações propostas não ter evolução, no prosseguimento do

trabalho já desenvolvido na AUGI Bairro dos 'Quatro pela Equipa Técnica da Traço Criativo,

em Julho deZ}l2,recorremos a esta Equipa técnica.

A Equipa actualmente contratada desenvolveu para as Comissões de Administração nos

presentes Projecto, com novos desenhos urbanos, onde demonstraram total competência

profissional, assim como grande capacidade de interacção com todas as entidades

intervenientes destes processos de Recuperação Urbanística.

Na AUGI Bairro dos 'Quatro', em 05 de Agosto de 2009, foi aprovado o processo de

urbanização, e o alvmá de Loteamento 412011, foi entregue em 01 de Outubro. Neste

momento o processo encontra-se em fase de conclusão das infraetruturas em falta.

Na AUGI I Bairro Trigache Norte, lufase, o Processo de proposta de alterações e aditamento

ao alvará 512001, foi publicada para discussão pública em 09 de Outubro de2014, aguardando

elaboração do texto para aprovação pelo Município.

Vimos então, por meio desta carta, confirmar que honesüdade, competênci4 capacidade

tecnrça" idoneidade e determinação, consubstanciadas na celeridade e pronta resposta as

questões surgidas, são qualidades desta empresa. E entendemos ser nossa obrigação

recomendar como uma excelente aposta para vos ajudar no processo que se aviziúa

Odivelas,l8 de Novembro de2014
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