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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório tem como objetivo a fundamentação técnica da proposta do Plano de Pormenor da Salmoura que é 
constituída, do ponto de vista normativo, pelo Regulamento e traduzida graficamente pela Planta de Implantação e pela 
Planta de Condicionantes. 
 
Os conteúdos do presente relatório foram estruturados, e definidos, de modo a responder às exigências legais, nos 
termos das disposições do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) -, tendo presente as características específicas da área de intervenção do Plano de Pormenor e o 
contexto urbanístico, económico e social, e ambiental, em que esta se insere. 
 
O presente relatório compreende três partes: 
 
A primeira parte – ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PLANO DE PORMENOR – estabelece, essencialmente, o 
enquadramento da área de intervenção do Plano, apresentando: os dados fundamentais de localização geográfica, de 
enquadramento no sistema de gestão territorial; a síntese da caracterização e diagnóstico / análise SWOT; e, os objetivos 
e linhas de desenvolvimento do Plano de Pormenor.  
 
Na segunda parte - SOLUÇÕES PROPOSTAS / POR OBJETIVOS E LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 
PORMENOR - são descritas, em relação a cada objetivo, e por cada linha de desenvolvimento do Plano de Pormenor, a 
síntese da caracterização e diagnóstico e as soluções adotadas. Os conteúdos desta parte do relatório são estruturados 
de acordo com os diferentes sistemas que interagem no território abrangido na área de intervenção do Plano - o Sistema 
Ambiental, o Sistema Económico, o Sistema Sociocultural e o Sistema Urbano. 
 
Na terceira parte - SOLUÇÕES PROPOSTAS / ABORDAGEM GLOBAL – SÍNTESE E CONTEÚDO DOCUMENTAL DO 
PLANO DE PORMENOR - apresenta-se: uma abordagem global e uma síntese do Plano de Pormenor, que inclui a 
nomeadamente, a descrição de alguns elementos e pressupostos de base – questões relacionadas com o 
enquadramento jurídico das operações de transformação fundiária, e com a estrutura fundiária / cadastro -; os conteúdos 
e formas de apresentação da Planta de Implantação e Planta de Condicionantes; o modelo de redistribuição de 
benefícios e encargos; o quadro das alterações ao PDM em vigor; o faseamento da execução do Plano; os cenários de 
referência da evolução da população e dinâmica urbanística; e, o conteúdo documental do Plano. 
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2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PLANO DE PORMENOR 

2.1. ENQUADRAMENTO DO PLANO DE PORMENOR 
 
De acordo com os Termos de Referência a oportunidade de elaboração do Plano de Pormenor da Salmoura é justificada 
pelos seguintes motivos: 
 

 Necessidade de estruturar e qualificar um território marcado pela dispersão da ocupação urbana, pela presença de 
um mosaico funcional diverso e pela falta de infraestruturas básicas de suporte à vivência humana. 

 Garantia da sustentabilidade económica das unidades empresariais instaladas, assegurando as condições 
indispensáveis à manutenção da sua laboração e ao aumento da sua capacidade produtiva. 

 Enquadramento dos equipamentos sociais existentes, garantindo as condições indispensáveis ao seu funcionamento 
e à qualificação da oferta instalada e futura. 

 
O Plano de Pormenor irá definir a estrutura urbana do território, os usos do solo e a disciplina de ocupação, alterando o 
Plano Diretor Municipal em vigor. 
 
Do quadro das unidades industriais instaladas e dos equipamentos sociais existentes na área de intervenção do PP, que 
necessitam de assegurar as condições indispensáveis à manutenção da sua laboração e ao aumento da sua capacidade 
produtiva, ou as condições indispensáveis ao seu funcionamento e à qualificação da oferta instalada e futura, destaca-se: 
a REFRIGE / COCACOLA; o EXTERNATO RUMO AO SUCESSO; e a METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS, 
LDA. 
 

2.1.1. Localização da Área de intervenção do Plano de Pormenor 
 
A área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura, com cerca de 148 hectares, localiza-se na zona poente do 
concelho de Setúbal, na União das Freguesias de Azeitão (área correspondente à das anteriores freguesias de S. 
Lourenço e S. Simão), encontrando-se inserida na Área Metropolitana de Lisboa (NUT II e III). 
 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Localização / Concelho 
 

Figura 1  - Localização da Área de intervenção (AI) do Plano no Concelho / Freguesia 
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Plano de Pormenor da Salmoura (PP)  Enquadramento no Concelho 
 

Figura 2  - Localização da Área de intervenção (AI) do Plano no Concelho / Região 

 
 
Fonte: Câmara Municipal de Setúbal 

 

O território do concelho de Setúbal estende-se por uma área de cerca de 230,3 km2, onde residem cerca de 121.185 
habitantes, de acordo com os dados do INE relativamente aos Censos de 2011.  
 
Em termos geográficos, Setúbal confina a Norte com o concelho de Palmela, a Noroeste com o concelho do Barreiro, a 
Oeste com o concelho de Sesimbra, a Este com o estuário do rio Sado e a Sul com o estuário do rio Sado e Oceano 
Atlântico.  
 
A nível territorial, Setúbal situa-se na zona de charneira entre a Área Metropolitana de Lisboa e a Região Alentejo (…), 
assumindo um posicionamento estratégico de polarização regional que se estende para Sul, abrangendo parte dos 
territórios dos distritos de Setúbal e de Évora. A relação ancestral de proximidade funcional e “afetiva” que Setúbal tem 
com a Península de Tróia é um bom exemplo desse papel de “rótula” inter-regional desempenhado por este Município, e 
que face aos investimentos recentes no domínio do turismo na margem esquerda do Rio Sado assume uma maior 
relevância no contexto metropolitano. 
(...) 
O posicionamento estratégico atrás referido ancora-se em muito no excelente quadro de acessibilidades regionais em 
que Setúbal se insere, estando integrado na rede rodoviária fundamental, na rede ferroviária nacional e no sistema 
portuário nacional, o que lhe permite uma conexão vantajosa com os principais centros urbanos do país, com as redes 
transeuropeias de transporte e com as carreiras marítimas intercontinentais.  
 
Para além dos aspetos atrás referidos, a singularidade de Setúbal, concelho e cidade, no contexto regional, é conferida 
em grande parte pela forte presença da Serra da Arrábida, do Rio Sado e do seu estuário (Setúbal é uma das mais belas 
baías do Mundo), da frente ribeirinha urbana e das diferentes áreas da sua área portuária, designadamente a relacionada 
com a atividade comercial, que determinou o crescimento exponencial das cargas movimentadas nos últimos anos.  
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Esta condição determinou o desenvolvimento económico, social e territorial de Setúbal no passado, continuando a 
afigurar-se como um dos seus principais potenciais, desde que sejam adotadas decisões estratégicas com vista a um 
futuro sustentável. Embora com uma forte componente industrial, Setúbal tem-se afirmado crescentemente como um 
centro de serviços. 
 
Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal – Câmara Municipal de Setúbal 
 

Sistema Urbano do Concelho Enquadramento / Localização 
 

Figura 3  - Enquadramento da AI / Usos do Solo e Sistema 
Viário 

 
Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico / 
Cartografia Temática, Câmara Municipal de Setúbal – 2011 

 
Figura 4 - Localização da AI na Zona Poente do Concelho 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
A área de intervenção do PP da Salmoura confina 
com o concelho de Palmela, designadamente com 
a zona industrial de Vila Amélia, com a qual tem 
uma relação funcional próxima. A Estrada de Vila 
Amélia, constitui o limite físico que separa os dois 
concelhos e que simultaneamente amarra a 
implantação de um conjunto diverso de unidades 
empresariais com importância a nível regional e 
nacional. 
 
Verifica-se que a área de intervenção do PP está 
diretamente ligada à rede de Distribuidoras 
Principais através da N379 (da responsabilidade 
das Infraestruturas de Portugal), da Estrada Vila 
Amélia e da Av. Moçambique (ambas de 
responsabilidade municipal). Estas duas vias 
apresentam uma procura de tráfego significativa 
uma vez que ligam a Zona Industrial de Vila Amélia 
(em Palmela) e a área do PP à A2 à rede de 1º 
Nível, servindo ainda de Variante à N10 para as 
deslocações da N379 a Este de Vila Fresca de 
Azeitão. 
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A estrutura fundiária da área de intervenção do Plano é caracterizada por parcelas de grandes dimensões, que 
correspondem às áreas onde se localizam as principais atividades industriais, bem como, parcelas de menores 
dimensões, na sua maior parte com cerca de 5.000 m2, ocupadas por equipamentos sociais de índole privada e por 
habitação. 
 
Salienta-se a falta de infraestruturação deste território, e uma rede viária desarticulada, sem arruamentos consistentes 
nem hierarquização definida. 
 

2.1.2. Instrumentos de Gestão Territorial de Hierarquia Superior 
 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Enquadramento Geral do Plano 
 
A articulação do PP com os instrumentos de gestão territorial (em 
vigor/alteração/revisão) de hierarquia superior, e outros instrumentos de natureza 
estratégica de âmbito municipal e sectorial, foi realizada através da análise, 
nomeadamente, dos seguintes planos e programas: 
 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa; 

 Plano Diretor Municipal de Setúbal; 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal. 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Setúbal; 

 Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra Incêndios dos concelhos de 
Palmela, Setúbal e Sesimbra. 

 Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo; 

 Plano de Drenagem Pluvial das Bacias do Concelho de Setúbal; 
 
Esta análise foi realizada, tendo em vista identificar as disposições relevantes 
relacionadas com: a construção e estruturação dos objetivos e linhas de 
desenvolvimento do PP; a elaboração das propostas sectoriais do PP; o Quadro de 
Referência Estratégico (QRE) e os Fatores Críticos de Decisão (FCD) do âmbito da 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 
 
Os planos e programas que constituem o Quadro de Referência Estratégico da 
elaboração do Plano de Pormenor encontram-se descritos no Relatório Ambiental 
elaborado no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 
 
No presente capítulo destacam-se as orientações dos seguintes instrumentos de 
gestão territorial: 
 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa; 

 Plano Diretor Municipal de Setúbal; 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal. 
 
 
 
 
 

 
Quadro de Referência Estratégico 
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2.1.3. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
 
Com a publicação da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, é revogada a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro e aprovada a 
primeira revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). Este instrumento encerra as 
mais recentes orientações para o território de Setúbal, os quais não foram ainda desenvolvidos ao nível regional ou 
setorial, pelo que se desenvolve nos parágrafos seguintes, permitindo enquadrar perfeitamente a estratégia do modelo 
territorial da revisão do PDMS descrita mais à frente. 
 
O PNPOT é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas de 
desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional, constituindo-se como o quadro de 
referência para os demais programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das estratégias com 
incidência territorial, com o qual o PDM de Setúbal se deve conformar. 
 
Três documentos estruturam o PNPOT - o Diagnóstico, a Estratégia e o Modelo Territorial e a Agenda para o Território 
(Programa de Ação), dos quais se salientam em seguida os aspetos mais relevantes para o enquadramento, no âmbito 
da Revisão do PDMS.  
 
O Modelo Territorial proposto pelo PNPOT representa a tradução espacial da estratégia de desenvolvimento do País, 
para o qual concorre um conjunto de sistemas que irão informar o ordenamento do território. Apoia-se em cinco sistemas 
territoriais fundamentais – o Sistema Natural, o Sistema Urbano, o Sistema Social, o Sistema Económico e o Sistema de 
Conetividade – e identifica, num quadro prospetivo, os territórios especialmente vulneráveis às mudanças críticas, que 
importam contrariar. Assim, releva-se: 
 

 Sistema Natural – Ocorrem no território de Setúbal, áreas ricas em biodiversidade, associadas aos recursos solo e 
água e ligadas aos usos do solo, que constituem um ativo estratégico para a sustentabilidade, atratividade e 
competitividade deste território. Integram-se no capital natural áreas dos sistemas aquíferos, áreas protegidas e áreas 
da Rede Natura, por definição áreas fundamentais da presença de biodiversidade, áreas do sistema litoral onde 
ocorrem valores naturais únicos e indispensáveis ao equilíbrio da zona costeira, algumas áreas do sistema 
agroflorestal de sobreiro e azinho, dadas as suas características de adaptação e multifuncionalidade, e demais 
vegetação arbórea de interesse para a conservação da natureza, que inclui as florestas puras ou mistas como as de 
pinheiro manso, castanheiro e carvalhos.  
 

 Sistema Social – O concelho de Setúbal insere-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), que juntamente com a 
Área Metropolitana do Porto (AMP), condensa em termos absolutos mais problemas sociais e grupos vulneráveis, 
mas é simultaneamente no interior dessas mesmas áreas que se encontra maior acessibilidade a recursos e a 
serviços da inclusão social.  

 

 Sistema Económico – Em termos de estrutura de atividades, o município de Setúbal enquadra-se no perfil territorial 
das regiões metropolitanas. Estas assumem uma elevada centralidade, enquanto nós estruturadores do sistema 
económico nacional, desempenhando um papel central na inserção global, e potenciando o capital económico, 
financeiro, institucional, organizacional e humano, num reforço da sua capacidade centrípeta internacional. A 
centralidade urbana de Setúbal sobressai face aos territórios envolventes pela concentração de atividades e 
organizações, sobretudo terciárias (serviços coletivos e às empresas, transportes e logística, e comércio) e industriais, 
destacando-se ainda a atividade piscatória e alguns pontos de produção de energia. Constitui um nó de polarização 
das redes económicas regionais, de articulação com as redes nacionais e insere-se nas escalas internacionais para a 
competitividade, nomeadamente através da atividade do Porto de Setúbal.  

 

 Sistema de Conetividade – É sublinhada no território do concelho de Setúbal a imprescindível ligação mar-terra, 
nomeadamente com a identificação do Estuário do Sado, e a importância do planeamento e gestão integrada das 
zonas costeiras. É também evidenciada a conetividade ecológica garantida pela rede hidrográfica principal, o sistema 
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de cabeceiras das principais bacias hidrográficas, o sistema litoral e as áreas de conservação da natureza 
classificadas, incluindo áreas e corredores de ligação entre elas. As zonas críticas em termos de mobilidade são 
sobretudo as áreas metropolitanas, nomeadamente o corredor densamente povoado entre Setúbal e Lisboa, 
revelando a necessidade de qualificar o corredor ferroviário. À escala internacional, a ligação portuária deverá ter um 
papel crucial no enquadramento de Portugal, e concretamente de Setúbal, nas principais redes europeias e 
internacionais.  

 

 Sistema Urbano – O sistema urbano a desenvolver baseia-se numa estratégia de reforço do policentrismo enquanto 
modelo territorial. A construção deste sistema urbano policêntrico deve reforçar o desenvolvimento urbano e a 
integração entre territórios de forma a atenuar as disparidades socioeconómicas inter e intrarregionais. O sistema 
urbano nacional organiza-se em torno dos centros urbanos, dos subsistemas territoriais e dos corredores de 
polaridades. Pela sua localização periférica na AML, o enquadramento do concelho de Setúbal neste sistema pode 
ser feito em dois níveis: como parte integrante da AML, que em conjunto com a AMP constituem os principais polos 
do País, âncoras da estrutura urbana nacional e rótulas essenciais dos processos de internacionalização, mas 
também inserido nos subsistemas territoriais a valorizar que envolvem as áreas metropolitanas - regiões urbanas 
funcionais, espaços de carácter metropolitano ou poliurbano, que correspondem a áreas relativamente densas, 
tendencialmente com um crescimento urbano disperso e fragmentado territorialmente, com geografias económicas 
muito relacionadas e bacias de emprego com pendularidades muito fortes, parcialmente estruturadas pelos 
transportes públicos.  

 

 Vulnerabilidades Críticas – O mapeamento dos perigos atuais e a cenarização da sua expressão futura em contexto 
de alterações climáticas foi um dos objetivos do PNPOT. Neste sentido, verifica-se no território do concelho de 
Setúbal a presença de perigos e vulnerabilidades diversas, destacando-se a erosão costeira, inundação, movimentos 
de massa em vertente, frequência de ocorrência de seca elevada e sismos. Aos perigos e vulnerabilidades 
destacados impõe-se a consideração dos cenários de alteração climática, que ao alterar as situações de referência de 
temperatura e precipitação e ao propiciar eventos extremos de grande magnitude agravam perigos e intensificam as 
vulnerabilidades dos elementos expostos. Portugal em geral, e Setúbal em particular, apresentam-se como territórios 
significativamente expostos às alterações do clima, o que conjugado com as vulnerabilidades de partida aponta para a 
necessidade de adoção de políticas de adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas em todos os 
setores.  

 
Por último, e considerando o anteriormente exposto, destacam-se os 10 Compromissos para o Território, criados no 
âmbito da revisão do PNPOT com a elaboração do novo programa de ação para o horizonte 2030. Desenvolvidos em 
coerência com as grandes linhas de orientação estratégica internacional, traduzem as ideias fortes das apostas de 
política pública para a valorização do território e para o reforço das abordagens integradas de base territorial, 
nomeadamente: 
 
1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades  
2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica  
3. Adaptar os territórios e gerar resiliência  
4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material  
5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural  
6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação  
7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território  
8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade  
9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos  
10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT 
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2.1.4. Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
 
O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) foi aprovado e publicado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002 de 8 de abril, abrangendo os concelhos de Alcochete, Almada, 
Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Sesimbra, Setúbal, 
Seixal, Sintra e Vila Franca de Xira e Odivelas. 
 
No quadro legal aplicável o PROTAML visava desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa 
nacional da política de ordenamento do território e dos planos sectoriais, não estando à data este instrumento elaborado, 
nesse sentido as orientações da política territorial do PROTAML foram as que constavam do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social (PNDES), das Grandes Opções do Plano (GOP) e do Programa de Governo. Neste 
enquadramento o PROTLVT definiu como principais prioridades: 
 

 A sustentabilidade ambiental; 

 A qualificação metropolitana; 

 A coesão territorial; 

 A organização do sistema metropolitano de transportes. 
 
No PROTAML Setúbal é integrado no segundo anel metropolitano e considerado em termos de modelo territorial como 
centro de nível sub-regional, destacando-se no interior deste, o polo industrial e logístico da Mitrena. 
 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP)  Enquadramento no PROTAML 
 

Figura 5 - Modelo Territorial Regional / PROTAML 
 

 
 
Fonte: CCDRLVT. PROTAML. 
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O eixo Setúbal – Palmela é identificado no PROTAML como Espaço Motor, ou seja, como um dos espaços que se 
destacam no processo de especialização funcional da AML, através da capacidade de atraírem e fixarem novas 
atividades e funções de nível superior, e ou de renovação e requalificação urbanas através da valorização do espaço 
público, estruturação da rede viária principal, elevação do nível de serviços urbanos e melhoria da qualidade da oferta 
habitacional. 
 
O PROTAML define 17 unidades territoriais distintas, que constituíram a base do modelo territorial e que dele são parte 
integrante. Refere que estas unidades territoriais foram delimitadas com base em critérios de intervenção e prefiguram 
territórios com características próprias que devem ser equacionados em conjunto e que em termos de composição 
interna, estas unidades encerram, consoante os casos, áreas com padrões de ocupação do solo razoavelmente 
homogéneos, perfeitamente individualizados e identificáveis no território da AML, ou conjuntos de áreas com padrões de 
ocupação distintos, que por si só constituem subunidades territoriais, para as quais, ao nível metropolitano, faz sentido 
uma abordagem conjunta e uma intervenção integrada. 
 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP)  Enquadramento no PROTAML 
 

Figura 6 - Unidades Territoriais do PROTAML 
 

 
 
Fonte: CCDRLVT. PROTAML. 
 

 
Segundo o Esquema de Modelo Territorial traduzido no PROTAML a área de intervenção insere-se na Unidade Territorial 
7 – “Planície Interior Sul”.  
 
De acordo com a CCDRLVT, ao nível das Ações Urbanísticas, as normas aplicáveis à área de intervenção do Plano são 
as referentes à “Área Urbana a Estruturar e Ordenar”, sendo de destacar, nomeadamente, as que se apresentam de 
seguida. 
 
Em termos de Normas Orientadoras, o Capítulo IV (ponto 3) estabelece um conjunto de Ações Urbanísticas a ter em 
conta na elaboração dos Instrumentos de Planeamento Territorial (IPT) aplicando-se à área do plano as ações 
identificadas no ponto 3.5 para a “Área Urbana a Estruturar e Ordenar”:  
 

a) definir através de diferentes UOPG as formas de estruturação urbana, salvaguardando os valores naturais e 
culturais, criando remates urbanos coerentes e estáveis para as áreas de expansão e integrando as Áreas 
Estruturantes e Vitais da REM;  
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b) promover a colmatação das carências a nível de equipamentos e infraestruturas nas áreas urbanas, assim como 
garantir a qualificação dos espaços público e a requalificação urbanística do território;  
c) concretizar os mecanismos de urbanização faseada e programada, de acordo com prioridades de crescimentos, 
racionalidade de infraestruturas e colmatação dos tecidos urbanos pré-existentes.  

 

No ponto 3.5.2 e relativamente às AUGI devem ser prioritariamente abrangidas por programas de recuperação integrados 
em Instrumentos e planeamento municipal ou intermunicipal, abrangendo em UOPG os território envolventes e conexos. 
 
Ainda de acordo com a CCDRLVT, no caso específico da área de intervenção do Plano: 
 

 Não estão em causa áreas da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA). Destaca-se no 
entanto a contiguidade (a sul desta área) com uma vasta Área Estruturante Secundária (AES) e Área Estruturante 
Primária (AEP) do Parque natural da Arrábida.  
 

 Ao nível dos padrões de ocupação a área abrange maioritariamente Áreas edificadas desordenadas e fragmentadas, 
ligeiramente Áreas industriais e só tangencialmente Áreas Agrícolas.  

 
Relativamente à Qualidade do Ar (norma 2.8.6.3) devem os IPT assegurar que é favorecida a utilização de transportes 
públicos, planeados de forma integrada, destacando-se as ligações intermodais dos vários modos de transporte, a 
instalação de parques de estacionamento na periferia dos centros urbanos facilmente acessíveis aos meios de transporte 
públicos, e a redução dos lugares de estacionamento nas zonas urbanas centrais já servidas por uma adequada rede de 
transportes públicos. 
 

2.1.5. Plano Diretor Municipal de Setúbal (em vigor) 
 
O Plano Diretor Municipal de Setúbal, foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/1994, de 10 de 
agosto. 
 
Na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Setúbal em vigor, a área de intervenção do Plano de Pormenor 
da Salmoura está classificada da seguinte forma: 
 

 Espaços Paraurbanos. 

 Espaços Industriais Existentes (I2). 

 Espaços Industriais Propostos (I2). 

 Espaços Urbanizáveis – Áreas Habitacionais ou de Terciário. 

 Espaços Urbanos – Áreas Consolidadas - Malhas Habitacionais ou de Terciário. 

 Espaços Agrícolas e Florestais. 

 Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 
 
De acordo com a Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Setúbal, em vigor, as restrições de utilidade 
pública e servidões administrativas que ocorrem na área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura, são as 
seguintes: 
 

 Reserva Agrícola Nacional. 

 Vias rodoviárias (estradas nacionais e municipais). 

 Linhas elétricas de média tensão. 
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Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Enquadramento no PDM 
 

 
 

 
Figura 7 - Extrato da Planta de 
Ordenamento 
 

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal  

 
 

Plano de Pormenor da Salmoura (PP) Condicionantes Legais 
 

 
 

 
Figura 8 - Extrato da Planta de 
Condicionantes 
 

 
Fonte: Câmara Municipal de Setúbal 

 
A Carta da RAN do concelho de Setúbal não foi publicada, encontrando-se, no entanto, como anteriormente referido, 
delimitadas as áreas da RAN na Planta de Condicionantes. 
 
O Plano Diretor Municipal encontra-se aprovado, mas não tem a Carta com a delimitação da REN relativa ao concelho, 
publicada. Assim, no que respeita a esta Servidão vigora o regime transitório com todos os ecossistemas definidos no 
Anexo II e III (artigo 17º do Dec. Lei n.º 93/90 de 19/03 com a redação do Dec. Lei n.º 213/92 de 12/10). 
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2.1.6. Revisão Plano Diretor Municipal de Setúbal 
 
O Plano de Pormenor da Salmoura articula-se com a estratégia definida no âmbito da Revisão do PDM, que se encontra 
em curso, correspondendo a uma das subunidades operativas de planeamento e gestão a consagrar na Planta de 
Ordenamento, e cujos objetivos se encontram plasmados no subcapítulo 2.4.2. Objetivos Programáticos do Plano de 
Pormenor do presente relatório. 
 
De acordo com os estudos elaborados no âmbito da revisão do PDM: em termos de dinâmica urbanística, atualmente, as 
freguesias que detêm o maior número de licenças de construção e de utilização são a União das Freguesias de Azeitão, 
onde se insere a área de intervenção do PP, e a União das Freguesias de Setúbal; os pedidos de alteração ao PDM 
incidiram, fundamentalmente, em duas classes de espaço designadas por Espaço Cultural e Natural e Paraurbano, 
destacando-se o grande volume de pedidos de alteração da classe de Espaço Paraurbano (a classe de espaço 
predominante na área de intervenção do PP) para Espaço Urbanizável de baixa densidade H1. 
 
Foi transmitido pela DRAOTLVT como orientação quanto á articulação entre a elaboração, alteração ou revisão dos 
PMOT e a delimitação da REN que “Só após a publicação da Resolução de Conselho de Ministros que aprove a 
alteração da delimitação ou a delimitação da Reserva Ecológica Nacional, é que o plano municipal de ordenamento do 
território que a contempla poderá ser aprovado, registado ou ratificado”. Esta obrigatoriedade de delimitação do regime da 
REN foi confirmada pela CCDR LVT no âmbito dos procedimentos da revisão do Plano Diretor Municipal. 
 
Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal – Câmara Municipal de Setúbal 

 

No âmbito dos trabalhos de revisão do PDM, encontra-se já delimitada a “REN Bruta”. Relativamente à RAN, no âmbito 
dos trabalhos de revisão do PDM, procedeu-se à sua revisão com base na cartografia atualizada e em cartas temáticas 
de formato digital georreferenciado - nomeadamente, a carta de solos (IDRHa) e a carta de capacidade de uso do solo 
(IDRHa) - encontrando-se, também, já delimitada a “RAN Bruta”. 
 

2.2. CONCEITOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 
 
A metodologia de elaboração do Plano teve como referência os conceitos de regeneração e sustentabilidade urbanas. 
 

Conceitos de Referência Regeneração Urbana 
 
O conceito de regeneração urbana – entendido como operação de renovação, 
reestruturação ou reabilitação urbana – tem implícito: 
 

 Uma perspetiva estratégica de desenvolvimento urbano, assumida pelo Município 
e demais entidades públicas; 

 Uma perspetiva sistémica da organização e funcionamento das áreas 
intervencionadas na sua relação com a Cidade e com os macro-sistemas da 
Região; 

 Uma abordagem integrada que combina, na conceção e na execução, ações de 
natureza material com ações dirigidas à dinamização e capacitação do tecido 
social e económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operação que envolve, para além da 
reabilitação física, objetivos de 
índole social, económica e 
ambiental, de uma forma integrada. 
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Conceitos de Referência Sustentabilidade Urbana 
 

Figura 9 - Conceito de Sustentabilidade Urbana 

 

 
 

 
Desenvolver no presente 
assegurando as condições de 
qualidade de vida do futuro – princípio 
orientador do conceito de 
Sustentabilidade Urbana – pressupõe 
uma visão integrada dos sistemas que 
interagem na Cidade / Estrutura Urbana 

 O Sistema Ambiental 

 O Sistema Económico 

 O Sistema Sociocultural 
 

 

 
Com base nestes conceitos, os estudos de caracterização e diagnóstico forma elaborados tendo, genericamente, como 
objetivos: 
 

 Avaliar, em que medida o funcionamento da estrutura urbana e a utilização económica do território, asseguram a 
regeneração e o equilíbrio do Sistema Ambiental 
 

 Avaliar, em que medida o suporte territorial e urbano se encontra preparado para dar resposta aos objetivos de 
desenvolvimento do Sistema Económico. 
 

 Avaliar, em que medida o suporte territorial e a estrutura urbana induz a coesão social, integra e reabilita as 
referências de identidade cultural, potenciando o Sistema Sociocultural. 

 
Os objetivos e linhas de desenvolvimento do Plano, e as soluções adotadas, assentam, de acordo com os conceitos de 
referência mencionados, numa visão integrada dos sistemas que interagem no “Sistema Urbano / Estrutura Espacial”:  
 

 O Sistema Ambiental – relacionado, nomeadamente, com os objetivos de minimização do consumo de recursos 
naturais, de eficiência energética e de racionalização dos fluxos e consumos associados às infraestruturas 
(nomeadamente, os relacionados com a mobilidade e infraestruturas básicas). 
 

 O Sistema Económico – relacionado, nomeadamente, com os apoios infraestruturais e funcionais de suporte à 
atividade económica; 
 

 O Sistema Sociocultural – relacionado, nomeadamente, com os equipamentos e espaços públicos, incentivadores de 
estilos de vida saudáveis, da integração social e da identidade cultural. 
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2.3. SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO / ANÁLISE SWOT 
 
A identificação das principais problemáticas e oportunidades da área de intervenção do PP da Salmoura é fundamental 
para alicerçar a definição das questões estratégicas inerentes ao Plano. 
 
Tendo por base a análise SWOT realizada com base na caracterização e diagnóstico, elaborada no decurso da Fase 1 
dos trabalhos de elaboração do PP da Salmoura, nos quadros seguintes identificam-se sumariamente as 
fraquezas/ameaças, bem como, as forças/oportunidades do território abrangido pela área de intervenção do Plano que 
poderão condicionar a sua evolução. 
 
Esta análise tem em conta uma leitura estruturada do território de acordo com o Sistema Ambiental, o Sistema 
Económico, o Sistema Sociocultural e o Sistema Urbano. 
 

Fraquezas/ Ameaças e Forças/ Oportunidades Sistema Ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fraquezas Forças 

 Existência de focos potencialmente contaminadores do solo, 
nomeadamente, decorrente das áreas servidas por fossas 
sépticas. 

 Topografia propiciadora de dificuldades de drenagem natural – 
declives dominantes de 0 a 3% e rede hidrográfica insipiente, o 
que configura uma situação crítica em termos de escoamento 
superficial. 

 Inserção em unidade litológica – Formação de Santa Marta: areias 
- propiciadora da contaminação de aquíferos. 

 Suscetibilidade elevada a muito elevada de ocorrência de sismos. 

 No ambiente sonoro atual, identificam-se fontes ruidosas, 
nomeadamente, as vias de tráfego rodoviário (como a Rua de S. 
Gonçalo, e a EN 379) e as unidades industriais existentes. 

 Paisagem descaracterizada e inexistência de uma estrutura verde/ 
corredores verdes de articulação com a estrutura verde / estrutura 
ecológica municipal. 
 

 

 Suscetibilidade muito reduzida, ou nula, de ocorrência de 
riscos naturais, nomeadamente, nevoeiros, vagas de frio, 
movimentos de massa em vertentes (desabamentos, 
deslizamentos...) áreas ameaçadas por cheias / inundações 
e tsunamis. 

 Suscetibilidade reduzida a moderada de ocorrência de 
ondas de calor e ventos fortes. 

 Muito reduzida perigosidade de incêndio florestal. 

 Inserção em área estratégica de proteção e recarga de 
aquíferos. 

 Baixa densidade de ocupação do solo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ameaças Oportunidades 

 Degradação e contaminação de aquíferos. 

 Desvalorização da paisagem e do património natural. 
 
 
 

 

 Proteção de áreas sensíveis ao ruído. 

 Dotação de Infraestruturas de saneamento, corrigindo a 
situação atual baseada em soluções autónomas com 
recurso a fossas sépticas. 

 Valorização da paisagem e criação de uma estrutura verde 
de articulação e equilíbrio ambiental. 
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Fraquezas/ Ameaças e Forças/ Oportunidades Sistema Económico 
 

Fraquezas Forças 

 Deficiente oferta de espaços de comércio e serviços de 
proximidade. 

 Restrições à expansão das unidades industriais instaladas 
impostas pelas condicionantes, classificação do solo e parâmetros 
de ocupação consagrados no Plano Diretor Municipal em vigor. 

 Estrutura viária deficiente e sem hierarquia, dificultando a conexão 
com o sistema de acessibilidades existente e previsto no contexto 
do território circundante. 

 Fraco potencial de desenvolvimento da agricultura para o mercado 
face à pequena dimensão das parcelas resultante do padrão de 
fracionamento da propriedade. 

 Excelente quadro de acessibilidades regionais em que o 
município de Setúbal se insere (proximidade ao Porto de 
Setúbal). 

 Presença na área de unidades industriais de dimensão 
expressiva quer em termos de volume de negócios quer em 
termos de emprego, nomeadamente: a REFRIGE / 
COCACOLA (só a esta unidade industrial, associam-se 
atualmente, cerca de 200 postos de trabalho); e a 
METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS, LDA. 

 Algum potencial turístico, no segmento de oferta de 2ª 
residência. 

Ameaças Oportunidades 

 Diminuição do potencial da capacidade produtiva das unidades 
industriais instaladas. 

 Deslocalização das unidades industriais existentes, face à 
ausência de condições indispensáveis à manutenção da sua 
laboração e ao aumento da sua capacidade produtiva futura. 

 Garantir a sustentabilidade económica das unidades 
empresariais instaladas, assegurando possibilidades de 
expansão e, assim, as condições indispensáveis à 
manutenção da sua laboração e ao aumento da sua 
capacidade produtiva. 

 
Fraquezas/ Ameaças e Forças/ Oportunidades Sistema Sociocultural 
 

Fraquezas Forças 

 Restrições à expansão de um estabelecimento de ensino especial 
privado existente (Externato Rumo ao Sucesso) e de uma 
residência geriátrica (O Conforto dos Avós), impostas pela 
classificação do solo e parâmetros de ocupação consagrados no 
Plano Diretor Municipal em vigor. 

 Inexistência de valores do património arquitetónico e de sítios do 
património arqueológico, classificados. 

 Fraca presença de elementos / pontos de interesse que 
contribuam para a ligação ao sítio e à identidade cultural. 

 Inexistência de espaços públicos valorizados que incentivem a 
prática de estilos de vida saudáveis. 

 Excelente localização em termos de acessibilidades 
regionais em que o município de Setúbal se insere 
(proximidade a Lisboa). 

 Excelente localização em termos de acessibilidades aos 
pontos notáveis para usufruto da paisagem e da natureza do 
município de Setúbal – Praias, Parque Natural da Arrábida, 
Reserva Natural do Estuário do Sado...- e da região 
envolvente (Alentejo, Península de Troia, etc.). 

 Dinamismo demográfico – nos últimos três períodos 
intercensitários a evolução da população residente foi 
positiva na freguesia onde se insere a área de intervenção 
do PP, destacando-se no panorama concelhio. 

 Presença na área de um estabelecimento de ensino especial 
privado (Externato Rumo ao Sucesso) com uma ampla 
oferta de valências educativas e equipamentos. 

 Disponibilidade de espaço propiciador da pequena 
agricultura de subsistência – “cada casa uma horta” - face à 
dimensão das parcelas resultante do padrão de 
fracionamento da propriedade. 

Ameaças Oportunidades 

 Diminuição do potencial de qualificação da oferta dos serviços 
prestados pelo estabelecimento de ensino especial privado 
existente (Externato Rumo ao Sucesso) e pela residência 
geriátrica (O Conforto dos Avós). 

 Consolidar equipamentos sociais estruturantes, garantindo 
as condições necessárias à sua manutenção, 
nomeadamente a possibilidade de ampliação do 
estabelecimento de ensino especial privado, o Externato 
Rumo ao Sucesso, criando as condições necessárias à 
manutenção e melhoria dos serviços prestados. 

 Aferir as necessidades associadas à rede de equipamentos 
coletivos em articulação com a programação de nível 
concelhio. 
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Fraquezas/ Ameaças e Forças/ Oportunidades Sistema Urbano 
 

Fraquezas Forças 

 Falta de infraestruturação, nomeadamente em relação a 
saneamento. 

 Rede viária desarticulada, sem arruamentos consistentes nem 
estruturação e hierarquia definida. 

 Fraca qualidade da imagem global do território decorrente, 
sobretudo, do estado das vias, da dispersão da ocupação, da 
ausência de uma regra de implantação dos edifícios no interior das 
parcelas e da diversidade da linguagem arquitetónica dos edifícios. 

 Deficiente conexão com o sistema de acessibilidades existente e 
previsto no contexto do território circundante. 

 Inexistência de espaços públicos propiciadores da qualificação da 
vivência urbana e da estruturação do território. 
 

 Presença de uma matriz de ocupação mista (urbana/rural) 
propiciadora da pluriatividade. 

 Presença de um padrão de ocupação de baixa densidade. 

 Disponibilidades de espaço propiciadores da valorização da 
agricultura periurbana. 

Ameaças Oportunidades 

 Degradação da qualidade da imagem global do território. 

 Problemas de circulação em condições de segurança rodoviária. 

 Dotar de infraestruturas as áreas que ainda não se 
encontram servidas. 

 Reestruturar o tecido urbano contendo as áreas de 
edificação dispersa. 

 Compatibilizar os diferentes usos do solo. 

 Preservar a matriz de ocupação mista (urbana/rural). 

 Criar uma estrutura viária hierarquizada, melhorando a 
mobilidade e a conexão com a envolvente. 

 Melhorar a oferta de estacionamento. 

 Criar espaços públicos estruturantes e propiciadores de 
estilos de vida saudáveis. 
 

 

2.4. OBJETIVOS DO PLANO DE PORMENOR 

2.4.1. Metodologia de Estruturação dos Objetivos do Plano de Pormenor 
 

Objetivos do Plano de Pormenor Metodologia 
 
A metodologia de construção e estruturação dos objetivos estratégicos e linhas de 
desenvolvimento do Plano baseou-se, fundamentalmente, nos objetivos programáticos 
consagrados nos Termos de Referência, tendo ainda em consideração: 
 

 A articulação com os restantes instrumentos de gestão territorial - nomeadamente, 
o Plano Diretor Municipal, que se encontra em revisão - e outros instrumentos de 
natureza estratégica de âmbito municipal, regional e sectorial; 

 A integração dos princípios de desenvolvimento sustentável e de regeneração 
urbana; 

 O conteúdo material estabelecido na legislação em vigor para o Plano de 
Pormenor; 

 O enquadramento na macroestrutura do concelho e da região; 

 As pretensões apresentadas por promotores locais; 

 A caracterização e diagnóstico realizados na 1ª Fase de elaboração do Plano; 

 A avaliação ambiental estratégica (AAE) - realizada em paralelo, e em articulação, 
com a elaboração dos documentos do Plano. 

 

 
Estruturação dos objetivos e linhas de 
desenvolvimento do Plano  
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Os objetivos estratégicos, e linhas de desenvolvimento, do Plano foram equacionados desde o início da 1ª Fase de 
elaboração do Plano, tendo sido desenvolvidos e estabilizados no decurso da elaboração da 2ª Fase – Proposta de 
Plano. 

2.4.2. Objetivos Programáticos do Plano de Pormenor 
 

Objetivos do Plano de Pormenor Objetivos Programáticos 
 
Objetivos programáticos consagrados nos Termos de Referência: 
 
1. Reestruturação do tecido urbano existente, assegurando a adequada 
compatibilização funcional, dado tratar-se de um território ocupado por usos distintos, 
nomeadamente, habitacional, industrial (tipo 1, 2 e 3), terciário e equipamentos de 
utilização coletiva; 
 
2. Contenção e estruturação das áreas de edificação dispersa; 
 
3. Garantia da possibilidade de ampliação das instalações industriais atualmente 
existentes, condição fundamental à sustentabilidade da atividade económica local; 
 
4. Enquadramento dos equipamentos sociais atualmente existentes, garantindo as 
condições necessárias à manutenção e melhoria dos serviços prestados; 
 
5. Preservação da matriz de ocupação mista, valorizando a agricultura periurbana e a 
pluriatividade; 
 
6. Promoção da infraestruturação básica; 
 
7. Criação de uma estrutura viária hierarquizada e que permita a conexão entre a área 
objeto de estudo e a envolvente, tomando em consideração as acessibilidades 
existentes e previstas no contexto do território circundante; 
 
8. Criação de oferta de estacionamento ajustado às necessidades identificadas, 
nomeadamente à proposta funcional e construtiva a implementar; 
 
9. Estabelecimento de circuitos pedonais de ligação entre os elementos urbanos 
estruturantes da área de intervenção, bem como, com a área envolvente, através da 
criação de percursos urbanos qualificados; 
 
10. Criação de espaços públicos de recreio e lazer, perfeitamente articulados com as 
atividades existentes e a propor para o local, nomeadamente, habitação, 
comércio/serviços, indústria compatível e equipamentos de utilização coletiva, de 
forma a assegurar a vivência urbana desta área; 
 
11. Consolidação da rede de equipamentos de utilização coletiva, enquanto elementos 
dinamizadores do local, suscetível de consolidar os hábitos de frequência. 
 
 

 
Os objetivos programáticos 
consagrados nos Termos de 
Referência 
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2.4.3. Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano de Pormenor 
 

Objetivos do Plano de Pormenor Questões Estratégicas 
 

Objetivo Estratégico 1 - Sistema Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, minimizando riscos e valorizando a paisagem urbana 
e o património natural através da criação de uma estrutura verde de articulação e 
equilíbrio ambiental, que integre a estrutura ecológica municipal. 
 

Objetivo Estratégico 2 - Sistema Económico 
Consolidar os espaços de acolhimento das atividades económicas enquanto condição 
fundamental da sustentabilidade da economia local, garantindo a possibilidade de 
ampliação de instalações industriais atualmente existentes. 
 

Objetivo Estratégico 3 - Sistema Sociocultural 
Consolidar os equipamentos sociais privados, garantindo as condições necessárias à 
manutenção e melhoria dos serviços prestados, viabilizar a necessidade de instalação 
futura de novos equipamentos (públicos e privados), proteger o património cultural e 
criar espaços públicos. 
 

Objetivo Estratégico 4 - Sistema Urbano 
Promover a qualidade urbana e a qualificação do solo, consolidando o padrão de 
ocupação dominantemente habitacional, melhorando o espaço público de suporte aos 
sistemas de mobilidade, e as infraestruturas básicas, através de soluções de baixo 
impacte ambiental. 
 

 
Objetivos Estratégicos do Plano de 
Pormenor 

 
Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, minimizando riscos e valorizando a paisagem urbana 
e o património natural através da criação de uma estrutura verde de articulação e 
equilíbrio ambiental, que integre a estrutura ecológica municipal. 
 
Linhas de Desenvolvimento 
 
1.1. Avaliar as Áreas Classificadas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Sua 
Compatibilização com os Usos do Solo Previstos 
Identificar os solos a proteger e avaliar a viabilidade das áreas existentes, 
nomeadamente, as classificadas na Reserva Agrícola Nacional, e sua 
compatibilização com os usos do solo previstos. 
 
1.2. Avaliar as Áreas Classificadas na Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Sua 
Compatibilização com os Usos do Solo Previstos 
Identificar as áreas classificadas na Reserva Ecológica Nacional, e avaliar a sua 
compatibilização com os usos do solo previstos. 
 
1.3. Proteger os Recursos Hídricos 
Proteger os recursos hídricos, eliminando as principais fontes de poluição da água e 
assegurando baixos índices de impermeabilização do solo. 
 
1.4. Avaliar as Fontes de Poluição e os Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos 
Avaliar as fontes de poluição e os riscos naturais (nomeadamente, incêndios florestais, 
cheias e inundações, contaminação de aquíferos e sismicidade), mistos e 
tecnológicos, tendo em vista a sua minimização. 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
 
 
 
 
Linhas de Desenvolvimento 
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Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
1.5. Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído 
Proteger as áreas sensíveis ao ruído de acordo com o Mapa de Ruído. 
 
1.6. Avaliar o Património Natural - Flora, Vegetação e Fauna - e a Sua 
Compatibilização com os Usos do Solo Previstos 
Identificar o património natural a proteger - flora, vegetação e fauna - e avaliar a sua 
compatibilização com os usos do solo previstos. 
 
1.7. Valorizar a Paisagem Urbana 
Valorizar a paisagem urbana através da criação de uma estrutura verde de articulação 
e equilíbrio ambiental, que integre a estrutura ecológica municipal. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
 
 
 
 
Linhas de Desenvolvimento 

 
Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano Pormenor  Sistema Económico 
 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema Económico 
 
Consolidar os espaços de acolhimento das atividades económicas enquanto condição 
fundamental da sustentabilidade da economia local, garantindo a possibilidade de 
ampliação de instalações industriais atualmente existentes. 
 
Linhas de Desenvolvimento 
 
2.1. Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da REFRIGE / COCACOLA  
Garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da REFRIGE / 
COCACOLA. 
 
2.2. Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da METALÚRGICA CENTRAL 
DE ALHOS VEDROS 
Garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da METALÚRGICA 
CENTRAL DE ALHOS VEDROS. 
 
2.3. Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da FRANCISCONDE 
Garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da FRANCISCONDE. 

 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema 
Económico 
 
 
 
 
Linhas de Desenvolvimento  

 
Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano Pormenor  Sistema Sociocultural 
 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema Sociocultural 
 
Consolidar os equipamentos sociais privados, garantindo as condições necessárias à 
manutenção e melhoria dos serviços prestados, viabilizar a necessidade de instalação 
futura de novos equipamentos, identificar o património cultural a proteger e criar 
espaços públicos. 
 
Linhas de Desenvolvimento 
 
3.1. Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial “Externato 
Rumo ao Sucesso” e da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”: 
Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao 
Sucesso” e da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”, criando as condições 
necessárias à manutenção e melhoria dos serviços prestados. 
 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
 
 
 
 
 
Linhas de Desenvolvimento 
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Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano Pormenor  Sistema Sociocultural 
 
3.2. Viabilizar a Necessidade de Instalação de Novos Equipamentos 
Avaliar as carências atuais relacionadas com a rede de equipamentos coletivos em 
articulação com a programação de nível concelhio e viabilizar a instalação futura de 
novos equipamentos. 
 
3.3. Avaliar o Património Cultural e Salvaguardar os Valores do Património 
Arqueológico: 
Avaliar o património cultural, ou pontos de interesse isolados, e salvaguardar valores 
potenciais do património arqueológico. 
 
3.4. Criar Espaços Públicos Incentivadores da Sociabilização e Vivência Urbana 
Criar espaços públicos incentivadores da sociabilização e vivência urbana, 
nomeadamente, áreas verdes de estadia e lazer que integrem equipamentos de 
recreio, estabelecimentos de restauração / bebidas e pequeno comércio de 
proximidade.  
 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
 
 
 
 
 
Linhas de Desenvolvimento 

 

Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano Pormenor  Sistema Urbano 
 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema Urbano 
 
Promover a qualidade urbana e a qualificação do solo, consolidando o padrão de 
ocupação dominantemente habitacional, melhorando o espaço público de suporte aos 
sistemas de mobilidade, e as infraestruturas básicas, através de soluções de baixo 
impacte ambiental. 
 
Linhas de Desenvolvimento 
 
4.1. Qualificar o Tecido Urbano Existente 
Qualificar o tecido urbano existente, de acordo com as categorias estabelecidas na 
legislação em vigor para o solo urbano, assegurando a pluriatividade, e a adequada 
compatibilização funcional entre os diferentes usos do solo. 
 
4.2. Consolidar e Qualificar o Padrão de Ocupação Dominantemente 
Habitacional, nomeadamente, o de Baixa Densidade 
Consolidar e qualificar o padrão de ocupação dominantemente habitacional, 
nomeadamente o de baixa densidade, contendo as áreas de edificação dispersa, 
mantendo os espaços propiciadores da pequena agricultura de subsistência e 
disciplinando a construção de muros e vedações. 
 
4.3. Regularizar a Situação das Parcelas Sem Autorizações de Utilização 
Emitidas 
Regularizar a situação das parcelas com ocupação urbana e sem autorizações de 
utilização emitidas (parcelas com ocupação urbana sem processos de licenciamento, 
sem os processos de licenciamento concluídos ou com processos em licenciamento). 
 
4.4. Hierarquizar a Rede Viária 
Hierarquizar a rede viária existente, assegurando a conexão com o sistema de 
acessibilidades existente e previsto no contexto do território circundante. 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
 
 
 
 
 
Linhas de Desenvolvimento 
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Objetivos e Linhas de Desenvolvimento do Plano Pormenor  Sistema Urbano 
 
4.5. Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço público propiciador de uma maior vivência 
urbana, garantindo a circulação e o estacionamento em condições de segurança. 
4.5.1. - Definir o Sistema de Circulação e os Perfis das Vias 
4.5.2. - Reformular o Cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua Brejos de 
Camarate 
4.5.3. - Pavimentar as Vias 
4.5.4. - Definir os Espaços de Estacionamento 
4.5.5. - Criar Espaços Pedonais e Cicláveis / Mobilidade Suave 
4.5.6. - Introduzir Sinalização Rodoviária (vertical e horizontal) 
 
4.6. Melhorar o Desempenho da Rede Viária / Níveis de Serviço 
Melhorar o desempenho da rede viária, nomeadamente, os níveis de serviço 
relacionados com as condições de circulação. 
 
4.7. Melhorar os Transportes Públicos 
Melhorar os Transportes Públicos, através da extensão dos serviços de Linhas 
Alimentadoras (LA) em autocarro da linha ferroviária da FERTAGUS à área de 
intervenção do Plano. 
 
4.8. Melhorar o Sistema de Infraestruturas Básicas 
Melhorar o sistema de infraestruturas básicas, promovendo a infraestruturação das 
áreas que ainda não se encontram servidas. 
4.8.1. - Rede de Abastecimento de Água 
4.8.2. - Rede de Águas Residuais Domésticas 
4.8.3. - Rede de Águas Residuais Pluviais 
4.8.4. - Rede de Recolha de Resíduos Sólidos 
4.8.5. - Rede de Gás 
4.8.6. - Redes Elétricas – Média Tensão / Baixa Tensão / Iluminação Pública 
4.8.7. - Infraestruturas de Telecomunicações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
 
 
 
 
 
Linhas de Desenvolvimento 
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3. SOLUÇÕES PROPOSTAS / POR OBJETIVOS E LINHAS DE DESENVOLVIMENTO 
DO PLANO DE PORMENOR 

3.1. SOLUÇÕES PROPOSTAS / SISTEMA AMBIENTAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

3.1.1. Linha de Desenvolvimento 1.1. - Avaliar as Áreas Classificadas na Reserva Agrícola Nacional 
(RAN) e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Solos e Capacidade de Uso 
 
Na área de intervenção do Plano predominam os Solos Podzóis Não Hidromórficos 
sem surraipa, de areias ou arenitos, que ocupam cerca de 38% da área. Também é 
significativa a área ocupada por Podzóis Não Hidromórficos com surraipa, de areias ou 
arenitos, que ocupam cerca de 29% e Solos de Baixas (Coluviossolos) de textura 
ligeira e mediana, que ocupam cerca de a 23% da área total. 
 
Na área de intervenção do Plano verifica-se a ocorrência de todas as classes de 
capacidade de uso do solo, sendo que a classe E e A aparecem apenas em complexo 
com a Classe D e C respetivamente. A classe dominante é a classe D, encontrando-se 
a maior parte das manchas de capacidade de uso na sub-classe Ds. Verifica-se que a 
classe predominante na área de intervenção do Plano é a classe D, que ocupa cerca 
de 70% da área. A classe C ocupa cerca de 22 %. A classe A é residual na área de 
intervenção, ocupando apenas 0,92% do total. Pode concluir-se, assim, que a área de 
intervenção do Plano apresenta uma baixa, a muito baixa, capacidade de uso do solo, 
com problemas ao nível da baixa espessura do solo e excesso de água no solo. 
 
Condicionantes Biofísicas - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
A RAN destina-se a defender as áreas de maior potencialidade agrícola, sendo 
interditas todas as ações que diminuam ou destruam esta aptidão. Atualmente os 
critérios de delimitação, e o regime do uso e ocupação, das áreas abrangidas pela 
RAN encontram-se estabelecidos no Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro, que 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que aprova 
o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional.  
 
A área de intervenção do Plano apresenta, como já referido, uma baixa, a muito baixa, 
capacidade de uso do solo, com problemas ao nível da baixa espessura do solo e 
excesso de água no solo. A RAN inclui as áreas que, em termos agroclimáticos, 
geomorfológicos e pedológicos, apresentam, neste contexto, maior aptidão para a 
atividade agrícola. Relativamente a estas áreas, apesar de já ter sido elaborada uma 
proposta de "RAN Bruta" no âmbito da revisão do PDM de Setúbal, continua a vigorar 
a delimitação da RAN apresentada na planta de condicionantes do PDM de Setúbal 
que se encontra em vigor. A RAN do concelho de Setúbal não se encontra, no entanto, 
publicada. 
 
A delimitação apresentada na proposta de "RAN Bruta" definida no âmbito da revisão 
do PDM de Setúbal não difere, na área de intervenção do Plano, substancialmente da 
delimitação apresentada na planta de condicionantes do PDM de Setúbal, que se 
encontra em vigor, tendo sido apenas introduzidos alguns ajustamentos. 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.1. - 
Avaliar as Áreas Classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a 
Sua Compatibilização com os Usos do 
Solo Previstos: 
Identificar os solos a proteger e avaliar a 
viabilidade das áreas existentes, 
nomeadamente, as classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional, e sua 
compatibilização com os usos do solo 
previstos. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Figura 10 - "RAN Bruta" definida no âmbito da revisão do PDM de Setúbal 
 

 
 
 
Figura 11 - RAN em Vigor / Planta de Condicionantes do PDM de Setúbal 
 

 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.1. - 
Avaliar as Áreas Classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a 
Sua Compatibilização com os Usos do 
Solo Previstos: 
Identificar os solos a proteger e avaliar a 
viabilidade das áreas existentes, 
nomeadamente, as classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional, e sua 
compatibilização com os usos do solo 
previstos. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
A Reserva Agrícola Nacional, apresentada na carta de condicionantes do PDM em 
vigor, inclui as áreas que, em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, 
apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. Verifica-se a ocorrência de 
manchas da RAN, que ocupam uma área com cerca de 12,47 hectares (8,51% da 
área de intervenção do Plano) sendo as de dimensão mais expressiva as que se 
localizam na zona norte/poente e na zona sul/nascente da área de intervenção do 
Plano. 
 
Soluções Adotadas 
 
De acordo com o Artigo 10.º - Solos não integrados na RAN - do Decreto-Lei n.º 
199/2015 de 16 de setembro: 
 
1 — Não integram a RAN as terras ou solos que integrem o solo urbano identificado 
nos planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal. 
2 — Quando exista reclassificação de áreas integradas na RAN como solo urbano, 
aplica-se o procedimento previsto no artigo 14.º [referente ao acompanhamento e 
aprovação da proposta de delimitação da RAN]. 
 
A classificação e a qualificação do solo - usos do solo - consagradas no Plano, 
descritas mais adiante no subcapítulo 3.4.1. (Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente) assenta na realidade atual que se encontra 
estabilizada, alterando a classificação e qualificação do solo do PDM em vigor 
(publicado em 1994 - há mais de  25 anos).  
 
A situação atual no terreno exprime uma realidade estabilizada há décadas, 
estruturado por rede viária coerente e consolidada, que motivou uma já significativa 
ocupação com construção de tipologia unifamiliar, coexistindo com alguma atividade 
de exploração agrícola. Por outro lado, esta ocupação coexiste com algum 
equipamento de cariz social, respeitando a matriz fundiária originária e com parcelas 
de dimensão relevante onde se desenvolvem atividades industriais ligadas, 
nomeadamente, à produção da REFRIGE / COCACOLA e à da METALÚRGICA 
CENTRAL DE ALHOS VEDROS . 
 
Tendo, nomeadamente, em consideração a situação atual no terreno, bem como os 
conceitos e os critérios estabelecidos no número 3 do artigo 7º Decreto Regulamentar 
n.º 15/2015, de 19 de agosto,  a área de intervenção do Plano é classificada como 
solo urbano, em 98,74 % da sua área, incluindo, assim, as áreas atualmente 
integradas na RAN de acordo com a Planta de Condicionantes do PDM em vigor e 
com a delimitação elaborada (RAN Bruta) no âmbito da revisão do PDM.  
 
Como, de acordo com o nº 1 do Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de 
setembro, os solos identificados nos planos territoriais como solo urbano não integram 
a RAN, as áreas afetas a esta reserva que se encontram assinaladas na delimitação 
elaborada (RAN Bruta) no âmbito da revisão do PDM são, na proposta de Plano, 
excluídas da mesma. 
 
Área a Excluir da RAN localizada a norte da Rua de S. Gonçalo na zona 
norte/poente da área de intervenção do Plano 
 
Dimensão: 92207,73 m2 ( 9,22 ha) 
 
Usos Atuais: Logradouros privados das parcelas, com alguma atividade agrícola, e 
ocupados pontualmente com armazéns e edifícios de apoio agrícola. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.1. - 
Avaliar as Áreas Classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a 
Sua Compatibilização com os Usos do 
Solo Previstos: 
Identificar os solos a proteger e avaliar a 
viabilidade das áreas existentes, 
nomeadamente, as classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional, e sua 
compatibilização com os usos do solo 
previstos. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Usos Previstos: Espaços Verdes - Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento.  
 
As Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento correspondem a espaços de uso 
privado destinados exclusivamente à atividade agrícola, ao enquadramento 
paisagístico das áreas onde se inserem e à proteção dos solos com boa aptidão 
agrícola. Neste sentido, relativamente ao regime de ocupação e edificabilidade, 
apenas são admitidos os edifícios de apoio à sua preservação, e manutenção, e 
edifícios de apoio agrícola. Estes espaços correspondem à área da RAN delimitada na 
Planta de Condicionantes, sendo a sua área apenas ligeiramente inferior. 
 
Área a Excluir da RAN inserida na parcela da REFRIGE / COCACOLA localizada 
na zona sul/nascente junto ao limite da área de intervenção do Plano 
 
Dimensão: 47481,11 m2 (4,75 ha) 
 
Usos Atuais: A parcela encontra-se desocupada não sendo atualmente objeto de 
qualquer tipo de utilização. 
 
Usos e Regime de Ocupação Previstos: Espaços de Atividades Económicas 
 
Os Espaços de Atividades Económicas, correspondem a áreas que se destinam 
preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais 
necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente 
atividades industriais, de armazenagem e logística, de comércio, serviços e 
equipamentos complementares. A parcela onde se insere a área a excluir da RAN, 
constitui propriedade da REFRIGE / COCACOLA, localizando-se a sul das parcelas já 
ocupadas por esta empresa na área de intervenção do Plano. A integração desta 
parcela nos Espaços de Atividades Económicas relaciona-se com a necessidade de 
expansão da REFRIGE / COCACOLA, nomeadamente a construção de um novo 
armazém com cerca de 20.000 m2, conforme a descrição apresentada mais adiante, 
no subcapítulo 3.2.1. (Linha de Desenvolvimento 2.1. - Garantir a Ampliação da 
Instalação Industrial da REFRIGE / COCACOLA.  
 
Áreas a Excluir da RAN localizadas junto ao limite poente da área de intervenção 
do Plano – conjunto de pequenas manchas dispersas de dimensão muito 
reduzida 
 
Dimensão: 1208,09 m2 (0,12 ha) 
 
Usos Atuais: Logradouros privados das parcelas e edifícios e anexos de uso 
habitacional. 
 
Usos e Regime de Ocupação Previstos: Espaços Urbanos de Baixa Densidade 
 
Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade correspondem a áreas periurbanas, 
parcialmente urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e características 
híbridas de anterior ocupação de carácter urbano-rural, com a permanência de usos 
agrícolas coexistente com usos urbanos, dotada de equipamentos e infraestruturas, às 
quais o Plano atribui funções urbanas prevalecentes e que são afetas a uso do solo 
que garante o ordenamento urbano numa perspetiva de sustentabilidade e flexibilidade 
de utilização, bem como a sua infraestruturação com recurso a soluções apropriadas. 
 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.1. - 
Avaliar as Áreas Classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a 
Sua Compatibilização com os Usos do 
Solo Previstos: 
Identificar os solos a proteger e avaliar a 
viabilidade das áreas existentes, 
nomeadamente, as classificadas na 
Reserva Agrícola Nacional, e sua 
compatibilização com os usos do solo 
previstos. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 

Figura 12 - Áreas a excluir da RAN Bruta delimitada no âmbito da revisão do PDM 
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3.1.2. Linha de Desenvolvimento 1.2. - Avaliar as Áreas Classificadas na Reserva Ecológica Nacional 
(REN) e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
A Carta da REN do concelho de Setúbal não se encontra publicada, vigorando o 
regime transitório estabelecido na legislação em vigor. 
 
Como já referido, de acordo com a orientação da DRAOT LVT quanto á articulação 
entre a elaboração, alteração ou revisão dos PMOT e a delimitação da REN: 
 “Só após a publicação da Resolução de Conselho de Ministros que aprove a alteração 
da delimitação ou a delimitação da Reserva Ecológica Nacional, é que o plano 
municipal de ordenamento do território que a contempla poderá ser aprovado, 
registado ou ratificado”. Esta obrigatoriedade de delimitação do regime da REN foi 
confirmada pela CCDR LVT no âmbito dos procedimentos da revisão do Plano Diretor 
Municipal de Setúbal, tendo sido já realizada a delimitação da REN Bruta de acordo 
com o novo regime jurídico da (REN). 
 
O Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, procede à quarta alteração ao Decreto -
Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 239/2012, de 2 
de novembro, 96/2013, de 19 de julho, e 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o 
Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º 
do novo Decreto-Lei: A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das 
áreas que pela sensibilidade, função e valor ecológicos ou pela exposição e 
suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. 
 
A delimitação da REN Bruta, realizada no âmbito da revisão do PDM, permite 
identificar a ocorrência, na área de intervenção do Plano, de uma área classificada no 
seguinte sistema: Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA).  
 
De acordo com a memória descritiva da delimitação da REN Bruta (IGOT / CEG / 
RISKam, novembro 2018): 
(…) As áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos são as áreas 
geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e 
subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência 
de infiltração e recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na 
salvaguarda da quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua 
escassez ou deterioração. (…) A delimitação das áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos deve considerar o funcionamento hidráulico do aquífero, 
nomeadamente no que se refere aos mecanismos de recarga e descarga e ao sentido 
do fluxo subterrâneo e eventuais conexões hidráulicas, a vulnerabilidade à poluição e 
as pressões existentes resultantes de atividades e ou instalações, e os seus principais 
usos, em especial a produção de água para consumo humano (alínea d), Secção II, 
Anexo 1, do DL nº 166/2008). 
 
(…) Cerca de 30% do território concelhio (…) corresponde a áreas de proteção e 
recarga de aquíferos (6739,32 ha). Em termos absolutos, as freguesias que mais 
contribuem para o total do concelho são Azeitão (São Lourenço e São Simão) 
(2788,51 ha) [onde se localiza a área de intervenção do Plano] e Gâmbia, Pontes e 
Alto da Guerra (1682,67 ha). Em termos relativos, é também nestas duas freguesias 
que a AEPRA assume maior importância, abrangendo cerca de 51% da freguesia de 
Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra e cerca de 40% da freguesia de Azeitão (São 
Lourenço e São Simão). 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.2. - 
Avaliar as Áreas Classificadas na 
Reserva Ecológica Nacional (REN) e a 
Sua Compatibilização com os Usos do 
Solo Existentes e Previstos: 
Identificar as áreas classificadas na 
Reserva Ecológica Nacional e avaliar a 
sua compatibilização com os usos do 
solo existentes e previstos. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Figura 13 - Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos, no concelho 
de Setúbal / REN Bruta 
 

 
 
As Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA), delimitadas no 
âmbito da REN Bruta, na revisão do PDM, abrangem uma área muito significativa 
(86,66 ha) da área de intervenção do Plano, correspondendo a 59,16 % da sua área 
total (148,01 ha).  
 
É de referir ainda que a AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano 
corresponde a 3,11 % do espaço delimitado como AEPRA (2.788,51 ha) no âmbito da 
REN Bruta na área da União das Freguesias de Azeitão (anteriores freguesias de São 
Lourenço e São Simão) e a 1,29 % do espaço delimitado como AEPRA (6.739,32 ha) 
no âmbito da REN Bruta na área do Concelho. 
 
A AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano encontra-se atualmente 
completamente urbanizada, sendo de referir os seguintes tipos de ocupação: 

 Espaços canais / arruamentos 
As áreas afetas aos espaços canais / arruamentos correspondem à rede viária 
existente que compreende as vias distribuidoras e de acesso local. 

 Áreas urbanas de muito baixa densidade 
Nas áreas urbanas de muito baixa densidade, predomina a componente habitacional 
(grandes moradias isoladas) com uma densidade de ocupação muito baixa 
(correspondente, no máximo, a 4 fogos/ha), sendo também de assinalar a localização 
de alguns equipamentos sociais de exploração privada - correspondentes, aos 
espaços ocupados pelo Externato Rumo ao Sucesso (estabelecimento de ensino 
especial) e aos espaços ocupados pela Residência Geriátrica / O Conforto dos Avós - 
e de uma indústria de pequena dimensão - a PINHEX, Lda. 

 Áreas industriais de grande dimensão 
As áreas industriais de grande dimensão correspondem às áreas ocupadas por uma 
grande indústria - a REFRIGE / COCACOLA ,pela METALÚRGICA CENTRAL DE 
ALHOS VEDROS e por uma área industrial atualmente abandonada. A área afeta à 
REFRIGE / COCACOLA abrange: uma parte da parcela onde se encontra implantado 
o edifício principal da fábrica – atualmente constituída por uma área impermeabilizada 
para circulação e estacionamento de veículos pesados – e a parcela para onde se 
prevê a construção de um novo armazém de apoio à logística de distribuição. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.2. - 
Avaliar as Áreas Classificadas na 
Reserva Ecológica Nacional (REN) e a 
Sua Compatibilização com os Usos do 
Solo Existentes e Previstos: 
Identificar as áreas classificadas na 
Reserva Ecológica Nacional e avaliar a 
sua compatibilização com os usos do 
solo existentes e previstos. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Figura 14 - Ocupação Urbana na Zona da Área de Intervenção do Plano 
Abrangida pelas Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos 
Delimitadas no Âmbito da REN Bruta 

 
 
Soluções adotadas 
 
De acordo com a memória descritiva da delimitação da REN (IGOT / CEG / RISKam, 
novembro de 2018), as Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos 
(AEPRA), delimitadas no âmbito da REN Bruta na revisão do PDM, que se encontram 
abrangidas pela área de intervenção do Plano, são justificadas pela sua inserção na 
área onde aflora a Formação de Santa Marta (FSM): (…) Na área onde aflora a 
Formação de Santa Marta (FSM), uma das principais formações aquíferas desta 
massa de água, devido à sua espessura e produtividades, e apesar do documento 
“Reserva Ecológica Nacional da Área Metropolitana de Lisboa, Quadro de Referência 
Estratégico” referir que toda esta zona deveria ser delimitada como AEPRA, 
considerou-se que deveria ser apenas delimitada esta tipologia de REN em duas 
áreas junto à vertente Norte dos relevos em estrutura monoclinal que bordejam a 
Serra da Arrábida. A delimitação de AEPRA nestas áreas e a exclusão das restantes 
baseou-se na informação existente nos relatórios de sondagem das captações de 
água subterrânea.  
 
A memória descritiva da delimitação da REN estabelece também, contudo, em relação 
aos espaços abrangidos pela AEPRA, a seguinte orientação: (…) Na transposição da 
REN Bruta para a REN Líquida, a AEPRA deverá deixar de ser considerada nas zonas 
completamente urbanizadas, como por exemplo São Lourenço e Brejos de Azeitão, 
uma vez que aí a infiltração da água está, em grande medida, comprometida. Tendo 
presente a orientação constante na memória descritiva da delimitação da REN, e dado 
que a área de intervenção do Plano abrangida pela AEPRA se encontra atualmente já 
urbanizada, propõe-se que a mesma não seja considerada na transposição da REN 
Bruta para a REN Líquida, não integrando, assim, a área a afetar à REN no concelho 
de Setúbal, com exceção de duas áreas, de dimensão relativamente reduzida, 
qualificadas no Plano como Espaços Verdes – Áreas verdes de Recreio e Lazer e 
Espaços Agrícolas - Espaços Agrícolas de Produção. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.2. - 
Avaliar as Áreas Classificadas na 
Reserva Ecológica Nacional (REN) e a 
Sua Compatibilização com os Usos do 
Solo Existentes e Previstos: 
Identificar as áreas classificadas na 
Reserva Ecológica Nacional e avaliar a 
sua compatibilização com os usos do 
solo existentes e previstos. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 

Figura 15 - Áreas da REN Bruta – AEPRA – a Excluir  
(a Não Considerar na Transposição para a REN Líquida) 

 
C1 - SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
C2 - SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
C3 - SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
C4 - SOLO URBANO / ESPAÇOS HABITACIONAIS 
C5 - SOLO URBANO / ESPAÇOS HABITACIONAIS 
C6 - SOLO URBANO / ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE 

E1 - SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS / Ampliação da atividade da COCA-COLA - novo armazém 
E2 - SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS / Acolhimento de atividades económicas 
E3 - SOLO URBANO / ESPAÇOS VERDES -ÁREAS VERDES DE ESTADIA E LAZER / Espaço equipado de uso público 

Nota: No Relatório e nas Peças Desenhadas referentes à Delimitação da REN é apresentada a fundamentação da exclusão de cada uma das 
áreas indicadas. 
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3.1.3. Linha de Desenvolvimento 1.3. - Proteger os Recursos Hídricos 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Linhas de água / Linhas de Escorrência Superficial 
A área de intervenção do Plano é atravessada pelas linhas de água representadas na 
Cartografia de Base do Plano, bem como pelas linhas de água que integram o domínio 
público hídrico representadas na Cartografia Temática – Planta de Condicionantes / 
Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública / Recursos Naturais – da 
proposta de revisão do PDM de Setúbal 
 
Qualidade da Água Superficial 
Para a análise da qualidade da água superficial, recorreu-se aos dados da Estação de 
monitorização da Quinda do Conde (Coordenadas M=121461; P= 178768), localizada 
no Rio Coina ou Vala Real, disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos (SNIRH), cujo afluente abrange ligeiramente a área de intervenção 
do Plano. O SNIRH procede à classificação dos cursos de água superficiais de acordo 
com as suas características de qualidade para usos múltiplos. São consideradas cinco 
classes. Analisando os dados entre os anos de 1995 e 2013), constata-se que a 
qualidade da água superficial é classificada como “muito má” (Classe E). Esta 
classificação caracteriza as águas como extremamente poluídas e inadequadas para a 
maioria dos usos. Em 2013, os parâmetros responsáveis pela classificação, foram os 
Fosfatos, Fósforo, Carência bioquímica de oxigénio e Oxigénio dissolvido (sat.). 
 
Qualidade da Água Subterrânea 
Na análise da qualidade da água subterrânea, selecionaram-se os dados fornecidos 
pelo SNIRH, para a Estação localizada na União das Freguesias de Azeitão (na área 
abrangida pela antiga freguesia de São Lourenço), na localidade Pinhal Negreiros (N.º 
de inventário: 454/525), por constituir a estação de monitorização mais próxima da 
área de intervenção do Plano. 
A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o 
Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, baseia-se nos parâmetros analíticos 
determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Assim, de acordo com os 
dados referentes ao ano 2010, verifica-se que a qualidade da água subterrânea para a 
Estação, com referência n.º 454/525 é superior à categoria A3 (águas que necessitam 
de tratamento físico, químico de afinação e desinfeção, no caso de produção de água 
para consumo humano). São águas caracterizadas como extremamente poluídas e 
inadequadas para a maioria dos usos. O parâmetro responsável pela classificação da 
qualidade da água subterrânea (2010) foi os fluoretos. 

 

Fontes de Poluição 
Relativamente à drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, a área de 
intervenção do Plano enquadra-se no sistema de Azeitão, subsistema A2, não sendo, 
no entanto, servida de redes. As principais fontes de poluição da água encontram-se, 
assim, associadas à existência de focos contaminadores, nomeadamente, decorrentes 
do facto das áreas atualmente com ocupação urbana, na área de intervenção do 
Plano, se encontrarem servidas por fossas sépticas. 
 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.3. - 
Proteger os Recursos Hídricos: 
Proteger os recursos hídricos, 
eliminando as principais fontes de 
poluição da água e assegurando baixos 
índices de impermeabilização do solo. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Este quadro de situação é agravado: 
 

 Pelas características topográficas da área de intervenção do Plano, propiciadora 
de dificuldades de drenagem natural - declives dominantes de 0 a 3 % - e rede 
hidrográfica insipiente, o que configura uma situação crítica em termos de escoamento 
superficial; 

 Pela inserção da área de intervenção do Plano numa unidade litológica –
Pliocénico / areias finas a grosseiras - propiciadora da contaminação dos aquíferos; 

 Pela inserção da área de intervenção do Plano numa das principais formações 
aquíferas da massa de água designada por Formação de Santa Marta. 
 
Soluções adotadas 
 
As soluções adotadas no Plano para a proteção dos recursos hídricos assentam, 
fundamentalmente: 

 Na eliminação das principais fontes de poluição da água (nomeadamente, as 
decorrentes do facto das áreas atualmente com ocupação urbana, na área de 
intervenção do Plano, se encontrarem servidas por fossas sépticas); 

 Na definição de índices máximos de impermeabilização do solo. 
 
Eliminação das principais fontes de poluição da água 
 
A solução adotada para a eliminação das principais fontes de poluição da água passa, 
fundamentalmente: pela execução das redes de drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais. Relativamente a estas redes, o faseamento do Plano 
contempla, logo na 1ª fase, a execução do emissário de ligação à ETAR da Quinta do 
Conde. A execução deste emissário baseia-se no estudo da Águas do Sado para o 
encaminhamento do esgoto para esta ETAR - as águas residuais são encaminhadas 
em coletor ao longo da Rua Brejos de Camarate em direção a Norte, intercetando o 
subsistema A2, através de um emissário com cerca de 3,5 km. A infraestruturação a 
realizar no âmbito das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais 
tem um peso relativo muito significativo em termos de investimento, correspondendo, 
de acordo com o Programa de Execução e Financiamento do Plano, a cerca de 34 % 
do valor total da estimativa de custos da infraestruturação a realizar no âmbito do 
Plano de Pormenor. 
 
Definição dos Índices Máximos de Impermeabilização do Solo 
 
Os índices máximos de impermeabilização do solo definidos no Plano, de acordo com 
as categorias e subcategorias de qualificação do solo urbano propostas, foram os 
seguintes: 

 Espaços Habitacionais - 80 % da área da parcela; 

 Espaços Urbanos de Baixa Densidade - 35 % da área da parcela (no caso de 
habitação); 60 % da área da parcela (no caso de equipamentos); 

 Espaços de Atividades Económicas - 80 % da área da parcela; 

 Espaços Verdes: Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento - 15 % da área da 
parcela; Áreas Verdes de Estadia e Lazer - 20 % da área da parcela. 
 
A impermeabilização do solo referente à situação existente e à situação prevista no 
Plano para os usos do solo dominantes em pleno preenchimento (correspondente a 
uma ocupação de 100%, de acordo com a construção máxima admitida), encontra-se 
sintetizada no quadro seguinte. 
  

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.3. - 
Proteger os Recursos Hídricos: 
Proteger os recursos hídricos, 
eliminando as principais fontes de 
poluição da água e assegurando baixos 
índices de impermeabilização do solo. 
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Quadro 1 - Impermeabilização do Solo - Situação Existente e Situação Prevista no Plano para os Usos do Solo 

Dominantes em Pleno Preenchimento 
 

 
 

A análise do quadro anterior permite retirar as seguintes conclusões: 
 

 Da aplicação dos índices de impermeabilização às áreas das parcelas abrangidas por cada uma das categorias e 
subcategorias de solo referidas, resulta uma área total impermeabilizada máxima (não incluindo a impermeabilização referente à 
rede viária) de 627773,41 m2 (em pleno preenchimento da área de intervenção do Plano), correspondente a um índice de 
impermeabilização médio máximo de 42,41 %. Adicionando à área total impermeabilizada máxima no interior das parcelas a área 
de impermeabilização afeta à rede viária, com 78390,72 m2, chega-se a um índice de impermeabilização médio global máximo, na 
área de intervenção do Plano, da ordem dos 47,71 %, o que permitirá um nível de infiltração da água adequado à recarga do 
aquífero. 

 A diferença entre os níveis de impermeabilização referentes à situação existente (22,52 %) e à situação futura, no cenário 
teórico de pleno preenchimento (47,71 %), é de 25,19 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Situação Existente Proposta de Plano

Área Impermeabilizada 

(m2)

Área de 

Impermeabilização 

máxima                                  

(m2)

Habitação, Equipamentos e Serviços / Edifícios 41801,71 Solo Urbano / Espaços Habitacionais / Edifícios e espaços exteriores 49932,16

Indústria e armazenagem / Edifícios 60317
Solo Urbano / Espaços Urbanos de Baixa Densidade / 

Edifícios e espaços exteriores
293424,11

Anexos / edifícios de apoio ao edifício principal e apoios agrícolas 

/ Edifícios 
51416,28

Solo Urbano / Espaços de Atividades Económicas / Edifícios e 

espaços exteriores
281492,52

Piscinas 3105,97
Solo Urbano / Espaços Verde - Áreas de Proteção e 

Enquadramento / Edifícios e espaços exteriores
1075,82

Arruamentos impermeabilizados (faixa de rodagem da Rua de S. 

Gonçalo)
9481,59

Solo Urbano / Espaços Verdes - Áreas Verdes de Estadia e 

Lazer / Edifícios e espaços exteriores
1814,79

Outros arruamentos e áreas  parcialmente impermeabilizadas no 

interior das parcelas (1)
167195,42 Solo Rústico / Espaços Agrícolas de Produção 34,00

Faixas de rodagem dos arruamentos a pavimentar com 

materiais impermeáveis 24969,15

Faixas de rodagem e passeios dos arruamentos a pavimentar 

com materiais semi-permeáveis (2) 53421,57

Total 333317,97 Total 706164,13

(1) Área contabilizada a 50%

(2) Área contabilizada a 50%

Área de intervenção do Plano (m2) 1480191,39 Área de intervenção do Plano (m2) 1480191,39

Índice de impermeabilização médio global (%) 22,52 Índice de impermeabilização médio global (%) 47,71

(1) O pleno preenchimento corresponde a um cenário teórico de ocupação da área de intervenção do 

Plano a 100%

Níveis de impermeabilização existentes
Níveis de impermeabilização máxima previstos para os 

usos do solo dominantes em pleno preenchimento (1)
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3.1.4. Linha de Desenvolvimento 1.4. - Avaliar as Fontes de Poluição e os Riscos 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Qualidade do Ar 
De um modo geral, e de acordo com o Índice Qualitativo e Provisório da APA, a 
qualidade do ar no ano 2013 na zona do concelho onde se insere a área de 
intervenção do Plano, traduz-se numa apreciação de Bom. Analisando a medição 
diária e atual fornecida pela APA, registou-se no dia 6 de julho de 2015, um índice 
provisório e qualitativo da qualidade do ar, classificado como Bom, assinalando como 
poluentes com pior concentração o Ozono. 
 
Qualidade da Água  
Como referido anteriormente (subcapítulo 3.1.3.): 

 Analisando os dados mais recentes, constata-se que a qualidade da água 
superficial é classificada como “muito má” (Classe E). Esta classificação caracteriza as 
águas como extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. Os 
parâmetros responsáveis pela classificação, foram os Fosfatos, Fósforo, Carência 
bioquímica de oxigénio e Oxigénio dissolvido (sat.). 

 De acordo com os últimos dados disponíveis verifica-se que a qualidade da água 
subterrânea é superior à categoria A3 (águas que necessitam de tratamento físico, 
químico de afinação e desinfeção, no caso de produção de água para consumo 
humano). São águas caracterizadas como extremamente poluídas e inadequadas para 
a maioria dos usos. O parâmetro responsável pela classificação da qualidade da água 
subterrânea foi os fluoretos. 
 
Fontes e Tipologias de Poluição 
Como já referido no subcapítulo 3.1.3., na área de intervenção do Plano as principais 
fontes de poluição do solo e da água encontram-se associadas à existência de focos 
contaminadores, nomeadamente, decorrentes do facto das áreas atualmente com 
ocupação urbana se encontrarem servidas por fossas sépticas. 
Na área de intervenção do Plano localizam-se duas grandes indústrias (REFRIGE / 
COCACOLA e MCAV - Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda.) encontrando-se a 
sua atividade abrangida por um Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com a norma 
NP EN ISO 14001:2004. Desta forma encontram-se controlados e minimizados os 
impactes ambientais negativos gerados. 
 
Riscos Naturais 
A cartografia de perigosidade de incêndio florestal no concelho de Setúbal, que consta 
no PMEPC (CMS, abril 2014), identifica na área de intervenção do Plano, 
essencialmente áreas com probabilidade de ocorrência/perigo de incêndio florestal 
muito baixo, sendo apenas assinaladas pontualmente algumas áreas (nas zonas norte 
e poente), com perigosidade média de ocorrência de incêndio florestal.  
Mais recentemente, o (PIMDFCI) Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios dos concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra – 2016-2020, aprovado pela 
Assembleia Municipal de Setúbal e publicado no Aviso n.º 1209/2020, de 23 de 
janeiro, identifica na área de intervenção do Plano apenas uma faixa de gestão de 
combustível junto ao limite sul / poente. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.4. - 
Avaliar as Fontes de Poluição e os 
Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos: 
Avaliar as fontes de poluição e os riscos 
naturais (nomeadamente, incêndios 
florestais, cheias e inundações, 
contaminação de aquíferos e 
sismicidade), mistos e tecnológicos, 
tendo em vista a sua minimização. 
 
Figura 16 - Áreas inundáveis (a azul) 

 
Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil - PMEPC (CMS, abril 2014). 
 

Figura 17 - Zonas ameaçadas por 
cheias (a laranja) 

 
Fonte: Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, 
Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal 
(CMS, março 2013). 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 

Figura 18 - Perigosidade de Incêndio Florestal - PIMDFCI 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
De acordo com a cartografia relativa às áreas inundáveis do concelho de Setúbal - 
PMEPC (CMS, abril 2014) -, verifica-se que a área de intervenção do Plano, não se 
encontra abrangida por nenhuma área inundável, revelando-se assim uma 
probabilidade reduzida de ocorrência. 
 
As zonas ameaçadas por cheias, foram assinaladas na carta da Reserva Ecológica 
Nacional (REN Bruta), elaborada no âmbito da revisão do PDM que se encontra em 
curso. Esta carta tem em conta as áreas previamente definidas na “Carta de Zonas 
Inundáveis do Concelho de Setúbal para o período de retorno de 100 anos” do “Plano 
de Drenagem Pluvial do Concelho de Setúbal”, tendo a restante área sido 
posteriormente adicionada. Verifica-se também neste caso, que a área de intervenção 
do Plano não inclui nenhuma zona ameaçada por cheia. 
 
De acordo com a cartografia de suscetibilidade sísmica no concelho de Setúbal - 
Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho de 
Setúbal (CMS, março 2013) -, a área de intervenção do Plano, encontra-se localizada 
em área classificada com suscetibilidade sísmica muito elevada. O Plano Especial de 
Emergência de Risco Sísmico Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes 
identifica ainda no concelho de Setúbal zonas que são identificadas como zonas 
potencialmente sem danos e solos com potencial de liquefação. Verifica-se que a área 
de intervenção do PP da Salmoura localiza-se em solos com potencial de liquefação. 
 
Verifica-se - Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos no 
Concelho de Setúbal (CMS, março 2013) -, e como já referido anteriormente na 
abordagem à questão da REN e à proteção dos recursos hídricos, que na área de 
intervenção do Plano, existe coincidência entre os focos de contaminação potencial 
por áreas servidas por fossas sépticas e as áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos (REN Bruta) delimitadas no âmbito da revisão do PDM que se encontra 
em curso. Na cartografia relacionada com a vulnerabilidade à contaminação dos 
aquíferos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) - Diagnóstico Sectorial Riscos e 
Proteção Civil (Proposta de Alteração do PROT AML, novembro 2010) -, a área de 
intervenção do Plano é também classificada como uma área de vulnerabilidade 
elevada. 
 
Riscos Tecnológicos 
 
De acordo com a Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos 
do Concelho de Setúbal (CMS, março 2013): na área de intervenção do Plano, não se 
registaram ocorrências de acidentes rodoviários nem de incêndios urbanos; não se 
identifica também na área de intervenção do Plano, nem na envolvente próxima, a 
existência de gasodutos e/ou estabelecimento com presença de substância perigosas, 
sendo a probabilidade de ocorrência de acidentes desta tipologia, praticamente nula. 
 
Soluções adotadas 
 
Face à natureza das fontes de poluição e dos riscos identificados, as soluções 
adotadas no Plano, para a sua minimização, passam, fundamentalmente: 

 Pela execução das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, 
referidas no subcapítulo 3.4.8. - Linha de Desenvolvimento 4.8. - Melhorar o Sistema 
de Infraestruturas Básicas, eliminando, assim, as principais fontes de poluição da água 
e do solo; 

 Pela inclusão na Planta de Condicionantes da área classificada com 
suscetibilidade sísmica muito elevada (que abrange toda a área de intervenção do 
Plano) e que se encontra identificada no documento referente à Avaliação e 
Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal (CMS, 
março 2013). 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.4. - 
Avaliar as Fontes de Poluição e os 
Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos: 
Avaliar as fontes de poluição e os riscos 
naturais (nomeadamente, incêndios 
florestais, cheias e inundações, 
contaminação de aquíferos e 
sismicidade), mistos e tecnológicos, 
tendo em vista a sua minimização. 
 
Figura 19 - Suscetibilidade sísmica 
muito elevada (a vermelho) 

 
Fonte: Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, 
Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal 
(CMS, março 2013). 

 
Figura 20 - Áreas com potencial de 
contaminação / fossas sépticas 
(a verde) 

 
Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil - PMEPC (CMS, abril 2014). 
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3.1.5. Linha de Desenvolvimento 1.5. - Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
A caracterização do ruído ambiente atual foi realizada com base em medições durante 
os períodos diurno (das 7h00m às 20h00m), entardecer (das 20h00m às 23h00m) e 
noturno (das 23h00m às 7h00m). As medições foram efetuadas em dois dias distintos, 
para cada período de referência, de modo a obter valores representativos. Na figura e 
quadro seguintes, apresenta-se respetivamente, a localização dos pontos de medição 
e um resumo dos valores obtidos para o critério de exposição máxima. 
 
Figura 21 - Localização dos Pontos de Medição de Ruído 
 

 
 
Quadro 2 - Síntese dos resultados nos pontos de monitorização avaliados 
 

 
 

Dos 6 recetores em análise, apenas um – o PM3, localizado junto à Rua de S. 
Gonçalo - apresenta valores acima dos valores, em ambos os indicadores Ldn e Ln, 
definidos no Decreto-Lei nº 9 / 2007, de 17 janeiro - Regulamento Geral do Ruído 
(RGR), encontrando-se assim em incumprimento. As principais fontes de ruído na 
envolvente deste ponto de medição são o tráfego automóvel da Rua de S. Gonçalo e 
a atividade da unidade industrial MCAV – Metalúrgica Central de Alhos Vedros. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.5. - 
Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído: 
Proteger as áreas sensíveis ao ruído de 
acordo com o Mapa de Ruído. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
O Mapa de Ruído, elaborado no âmbito dos trabalhos desenvolvidos no Plano, é 
constituído por mapas de níveis sonoros, representados por linhas isofónicas, 
realizados a partir do cálculo de níveis sonoros em pontos recetores que abrangem a 
área de intervenção do Plano, a uma altura de 4 metros do solo. Para tal, foi utilizado 
um software específico para a simulação dos níveis de ruído - o programa de cálculo 
automático CadnaA 4.0. 
 
O Mapa de Ruído traduz o estado acústico da área de intervenção do Plano e a 
influência das fontes de ruído mais relevantes, e tem como principais objetivos: 

 Identificar, qualificar e quantificar o ruído ambiente; 

 Fornecer um enquadramento acústico da área objeto de estudo; 

 Identificar situações de conflito do ruído com o tipo de zona; 

 Corrigir zonas que apresentem níveis sonoros acima dos legislados; 

 Apoiar o planeamento urbanístico. 
 
Para a elaboração do Mapa de Ruído teve-se em conta as disposições constantes no 
D.L. n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e as disposições constantes no D.L. n.º 146/2006, 
de 31 de julho, sendo este último decreto-lei a transposição para a ordem jurídica 
interna da Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho 
de 2002, relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente.  
 
De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que define o 
Regulamento Geral do Ruído (RGR), alterado pela Declaração de Retificação n.º 
18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, há que ter 
em conta, na execução da política de ordenamento do território e urbanismo, o 
ambiente sonoro existente e perspetivado, de modo a realizar uma distribuição 
adequada dos vários tipos de ocupação espacial, nomeadamente, das funções de 
habitação, trabalho e lazer. 
 
Os documentos produzidos no âmbito da elaboração do Mapa de Ruído, foram os 
seguintes: 
 

 Peças desenhadas (escala 1:2000): 
PD 01 - Mapa de Ruído da Situação Atual – Indicador Lden 
PD 02 - Mapa de Ruído da Situação Atual – Indicador Ln 
PD 03 - Mapa de Ruído da Situação Futura Sem Plano de Pormenor – Indicador Lden 
PD 04 - Mapa de Ruído da Situação Futura Sem Plano de Pormenor – Indicador Ln 
PD 05 - Mapa de Ruído da Situação Futura Com Plano de Pormenor – Indicador Lden 
PD 06 - Mapa de Ruído da Situação Futura Com Plano de Pormenor – Indicador Ln 
PD 07 - Mapa de Conflito – Zona Mista - Indicador Lden 
PD 08 - Mapa de Conflito – Zona Mista - Indicador Ln 
PD 09 - Mapa de Ruído da Situação Futura Após Aplicação de MMR – Indicador Lden 
PD 10 - Mapa de Ruído da Situação Futura Após Aplicação de MMR – Indicador Ln 
 

 Peças escritas: 
Memória Descritiva e Justificativa do Mapa de Ruído 
 
Foram identificadas situações críticas de exposição ao ruído, nomeadamente, nas 
vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua Brejos de Camarate. 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.5. - 
Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído: 
Proteger as áreas sensíveis ao ruído de 
acordo com o Mapa de Ruído. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Soluções adotadas 
 
As soluções adotadas - medidas de minimização de ruído (MMR) - para proteger as 
áreas sensíveis ao ruído, identificadas no Mapa de Ruído, encontram-se enquadradas 
pelas disposições do artigo 11.º do Regulamento do Plano, nomeadamente: 
 
1 – A área de intervenção do Plano é classificada pelo Município como "Zona Mista", 
para efeitos de aplicação do Regulamento Geral do Ruído, com exceção dos Espaços 
de Atividades Económicas que não são objeto de classificação acústica. 
 
2 – Nas áreas de conflito identificadas nas Peças Desenhadas e na Memória 
Descritiva e Justificativa do Mapa de Ruído do Plano, nomeadamente, as decorrentes 
do tráfego rodoviário nas vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua Brejos 
de Camarate -, deverão ser aplicadas as medidas contempladas em plano municipal 
para a redução de ruído. 
 
3 – Na ausência de plano municipal para a redução de ruído, nas áreas de conflito, 
deverão ser adotados os seguintes procedimentos e medidas:  
 

 O licenciamento de novas construções será apenas permitido após demonstração 
técnica da compatibilidade da edificação e respetivos usos com os níveis sonoros 
exigidos na legislação em vigor. 

 A localização das edificações dentro dos polígonos de implantação deverá 
respeitar o limite da isófona dos 65dB(A) – indicador Lden e dos 55dB(A) – indicador 
Ln. 

 Nos edifícios habitacionais deverá ser adotado um desenho arquitetónico que 
permita proteger os quartos e zonas de estar dos níveis sonoros elevados. 

 Nas faixas de rodagem das vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua 
Brejos de Camarate – deverão ser aplicados pavimentos com características 
redutoras de ruído. 

 A velocidade máxima nas vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua 
Brejos de Camarate – deverá ser reduzida para 40 km/h. 

 Para o controle da velocidade, referida na alínea anterior, deverão ser 
implementados adicionalmente pelo menos um dos seguintes tipos de soluções: 
- Colocação de sinais luminosos acionados pela velocidade instantânea do veículo; 
- Implantação de semáforos; 
- Colocação de lombas redutoras de velocidade. 
 
4 – A aplicação, nas áreas de conflito, das medidas e procedimentos mencionados 
deverá ser articulada com as entidades responsáveis pelas fontes de ruído e conflitos 
identificados - especialmente das infraestruturas de transporte e das fontes mais 
relevantes de tipo industrial -, adequando a redução do ruído ambiente exterior ao 
cumprimento dos valores limite de exposição fixados no Regulamento Geral do Ruído. 
 
5 – As atividades industriais, comerciais, e de serviços, que se venham a instalar junto 
de edifícios habitacionais, devem cumprir com o Regulamento Geral do Ruído, no que 
se refere à incomodidade. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Figura 22 - Mapa de Ruído da Situação Futura Após Aplicação de MMR (medidas 
de minimização de ruído) – Indicador Lden 

 
 
Figura 23 - Mapa de Ruído da Situação Futura Após Aplicação de MMR (medidas 
de minimização de ruído) – Indicador Ln 

 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
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3.1.6. Linha de Desenvolvimento 1.6. - Avaliar o Património Natural - Flora, Vegetação e Fauna - e a 
Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 

Vegetação 
O diagnóstico realizado salienta o baixo valor botânico da vegetação da área de 
intervenção do Plano. Na verdade, a vegetação nesta área não preenche nenhum dos 
critérios de avaliação botânica, designadamente: espécies raras ou protegidas; tipos 
de coberto raros em Portugal; habitats do Anexo da Diretiva 92/43/CEE; semelhança 
com a vegetação climax. Mesmo as formações melhor conservadas, os matos, estão 
relativamente longe da vegetação climácica, representando um estádio mediano da 
sucessão ecológica. Os três tipos de vegetação existentes podem classificar-se por 
ordem decrescente de valor botânico, da seguinte forma: mais elevado em pinhais; 
mínimo em prados e nos escassos locais com alguma vegetação ripícola. 
 

Figura 24 - Vegetação Natural ou Espontânea 

 
 

Fauna 
As comunidades orníticas não apresentam aspetos relevantes para a conservação das 
espécies. As espécies de aves sensíveis à perturbação desapareceram já da área de 
intervenção do Plano e as ornitocenoses apresentam-se bem-adaptadas a elevados 
níveis de perturbação. A fauna de mamíferos da área de intervenção do Plano não tem 
valor biológico relevante. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
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Linha de Desenvolvimento 1.6. - 
Avaliar o Património Natural - Flora, 
Vegetação e Fauna - e a Sua 
Compatibilização com os Usos do 
Solo Previstos: 
Identificar o património natural a proteger 
- flora, vegetação e fauna - e avaliar sua 
compatibilização com os usos do solo 
previstos. 
 
 
 
 

 

Soluções adotadas 
 

De acordo com o diagnóstico realizado, as biocenoses identificadas são de valor muito 
baixo para a conservação das espécies, quer do ponto de vista botânico, quer do 
ponto de vista biológico, não apresentando, assim, o desenvolvimento do Plano, neste 
contexto, incompatibilidades com a conservação da fauna ou da flora. Dada a 
irrelevância dos valores em presença, o quadro das intervenções do Plano no âmbito 
do sistema ambiental, não contempla quaisquer soluções, ou medidas específicas, 
para a proteção do património natural. 
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3.1.7. Linha de Desenvolvimento 1.7. - Valorizar a Paisagem Urbana 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Unidades de paisagem 
 
De acordo com o estudo "Unidades de Paisagem (UP) de Portugal Continental" 
(Abreu et al. 2004) a área de intervenção do Plano integra-se no "Grupo N - Área 
Metropolitana de Lisboa - Sul" e na unidade de paisagem designada por ”Serra da 
Arrábida-Espichel” (UP 82) / "Arrábida Interior". Esta unidade de paisagem 
caracteriza-se por uma fraca ligação ao oceano, com usos diversificados, 
nomeadamente, áreas agrícolas, matos, alguns centros urbanos e unidades 
industriais. 
 
Atendendo ao tipo de estrutura de paisagem, quase plana e sem grandes variações 
biofísicas, não se identificam, à escala da área de intervenção do Plano, áreas que 
justifiquem a sua individualização em unidades de paisagem distintas. 
 
Fisiografia 
 
A variação altimétrica é bastante homogénea na área de intervenção do Plano. Na 
Carta de Hipsometria dividiu-se o território em áreas com cotas compreendidas em 
intervalos de 10 m, tendo-se obtido cinco intervalos altimétricos: 50-60 m, 60-70 m, 
70-80 m, 80-90 m e 90-100 m. 
As características topográficas da área de intervenção do Plano, configuram uma área 
dominantemente plana - com declives que variam entre os 0 e os 3 % - propiciadora 
de dificuldades de drenagem natural. 
 
Figura 25 - Síntese Fisiográfica 
 

 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
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Síntese Fisiográfica 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
A rede hidrográfica é insipiente o que configura uma situação crítica em termos de 
escoamento superficial. 
 
A orientação principal da área de intervenção do Plano, relativamente aos pontos 
cardeais, é a NW.  
 
Vegetação natural 
 
Relativamente ao património natural, o diagnóstico realizado salienta o baixo valor 
botânico da vegetação da área de intervenção do Plano. Como já referido, mesmo as 
formações melhor conservadas, os matos, estão relativamente longe da vegetação 
climácica, representando um estádio mediano da sucessão ecológica. 
 
Usos do solo / espaços exteriores / espaços verdes 
 
Figura 26 – Usos dos Espaços Exteriores / Espaços Não Edificados 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Quadro 3 - Usos do Solo / Espaços Exteriores – Espaços Não Edificados 
 

 
 
Em termos de usos do solo / espaços exteriores predominam as seguintes 
ocupações:  
 

 Jardins, hortas e pomares. 

 Matos, incultos /pousio ou cobertos agrícolas e florestais não diferenciados. 

 Arruamentos/ Acessos e áreas total ou parcialmente impermeabilizadas 
 
Espaços verdes de utilização privada / espaços verdes de utilização coletiva 
 
As ocupações com hortas, pomares e jardins, encontram-se confinadas entre os 
muros e vedações das parcelas de propriedade privada. As grandes extensões de 
zonas verdes e de áreas arborizadas existentes concentram-se, assim, no interior das 
parcelas, não existindo na área de intervenção do Plano espaços verdes de utilização 
coletiva, que funcionem como espaços públicos de encontro e sociabilização da 
população. 
 
Rede viária / Arborização 
 
A rede viária na área de intervenção do Plano não se encontra arborizada, sendo 
constituída por arruamentos existentes com necessidades de reperfilamento e que se 
encontram em mau estado de conservação.  
 
Padrão de ocupação / paisagem urbana 
 
O padrão de ocupação da área de intervenção do Plano - dominantemente 
habitacional, em grandes parcelas (maioritariamente, com áreas rondando os 5000 
m2) e com muito baixa densidade - aliado ao tipo de estrutura de paisagem - quase 
plana e sem grandes variações biofísicas -, ao baixo valor da vegetação natural e ao 
mau estado geral dos arruamentos, determinou uma baixa qualidade da imagem 
urbana e, assim, uma má imagem global do território marcada pela descaracterização 
dos elementos fundadores da paisagem desta área do concelho de Setúbal. 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
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Paisagem Urbana 
 

 
 

 
 

 

USOS DO SOLO
ÁREAS m² 

(1)
%

Piscinas 3105,97 0,26

Áreas ajardinadas 114305,98 9,75

Parques infantis de uso privado 424,45 0,04

Regadio/ Horta 135677,75 11,57

Sequeiro 1240,16 0,11

Mato 163742,26 13,96

Canavial 159,35 0,01

Pomares 147146,61 12,55

Olival 4507,11 0,38

Vinha 5241,89 0,45

Pinheiros 54234,99 4,62

Mata 17471,64 1,49

Inculto / pousio ou cobertos agrícolas e florestais não diferenciados 343872,43 29,32

Arruamentos/ Acessos e áreas total ou parcialmente impermeabilizadas 181790,83 15,50

Total 1172921,41 100,00

Usos dos Espaços Exteriores
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Soluções adotadas 
 
Estrutura Verde / Estrutura Ecológica 
 
As possibilidades de criação na área de intervenção do Plano de uma estrutura verde 
de articulação e equilíbrio ambiental, tendo em vista a valorização da paisagem 
urbana, são bastante limitadas face às características atuais da paisagem 
(nomeadamente, o tipo de estrutura de paisagem e o baixo valor botânico da 
vegetação natural em presença) e ao padrão de ocupação que se encontra 
consolidado. Apesar destas limitações, com a intervenção proposta, no âmbito da 
estrutura verde, procurou-se garantir: 
 

 A preservação de áreas de uso privado constituídas por solos com boa aptidão 
agrícola. 

 A criação de áreas verdes de estadia e lazer - áreas verdes equipadas de uso 
público. 

 A criação de corredores verdes, através da arborização das vias, sempre que o 
perfil transversal o permitiu. 
 
A concretização destes objetivos encontra-se traduzida na Planta de Implantação e no 
Regulamento do Plano, de acordo com a definição da categoria de espaços 
designada por Espaços Verdes. 
 
ESTRUTURA VERDE PRINCIPAL - ESPAÇOS VERDES 
 
Os Espaços Verdes consagrados no Plano correspondem a áreas com funções de 
equilíbrio ambiental, de valorização paisagística e de acolhimento de atividades ao ar 
livre de recreio e lazer. Os Espaços Verdes integram a estrutura ecológica municipal, 
compreendendo duas subcategorias: 
 

 Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento  

 Áreas Verdes de Estadia e Lazer - espaços verdes equipados de uso público. 
 
Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento 
 
As Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento correspondem aos espaços de uso 
privado constituídos, dominantemente, por solos com boa aptidão agrícola, 
atualmente integrados na planta de condicionantes do PDM em vigor, com a 
classificação de Reserva Agrícola Nacional (RAN). 
 
Nas Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento apenas são admitidos os edifícios 
de apoio à sua preservação, manutenção e edifícios de apoio agrícola. A 
edificabilidade admitida nas Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento deve 
observar os seguintes parâmetros urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,015 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 1,5 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 1,5 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso; 

 Altura máxima dos edifícios de 4,5 metros. 
 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
Áreas Verdes de Estadia e Lazer 
 
As Áreas Verdes de Estadia e Lazer correspondem aos espaços verdes equipados de 
uso público. A implantação de equipamentos de recreio e lazer será acompanhada 
por um conjunto de ações, tais como a introdução de pavimentos permeáveis e 
sistemas de rega da vegetação existente ou a introduzir. 
 
Nas Áreas Verdes de Estadia e Lazer apenas são admitidos: 

 Edifícios de apoio à sua preservação e manutenção;  

 Instalações de recreio e lazer; 

 Estabelecimentos de restauração e bebidas; 

 Estabelecimentos de pequeno comércio de proximidade. 
 
A edificabilidade admitida nas Áreas Verdes de Estadia e Lazer deve observar os 
seguintes parâmetros urbanísticos: 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,10 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 10 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 20 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso; 

 Altura máxima dos edifícios de 4,5 metros. 
 
As Áreas Verdes de Estadia e Lazer correspondem à parcela identificada no Plano 
com o número 332 e serão constituídas através da cedência (compensação a prestar 
em espécie) para espaços verdes, prevista no regulamento do Plano. 
 
A parcela identificada no Plano com o número 332, com uma área de 9.073,97 m2, 
localiza-se no extremo nascente da Rua da Malhada, na zona de interseção com a 
Rua da Pecuária, contígua à área industrial da REFRIGE / COCACOLA, encontrando-
se atualmente ocupada com prados, e vegetação ruderal, sem a implantação de 
qualquer construção. 
 
A intervenção nesta parcela passará, fundamentalmente, pelo desenvolvimento de um 
conceito de praça, integrando áreas verdes de prado e de estrato arbóreo, que 
promova o encontro, a vivência urbana e a sociabilização, da comunidade que reside 
ou que trabalha no local.  
 
A edificabilidade admitida (para o acolhimento, nomeadamente, de áreas de 
restauração e de pequeno comércio de proximidade) não deverá ultrapassar os 
907,40 m2, de acordo com o índice de utilização do solo máximo estabelecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
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ARQUISOMA 
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA 

PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / RELATÓRIO 

 

51 / 157 
 

ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo   .   Arquitetura   .   Arquitetura de Interiores   .   Decoração   .   Design 

Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º   1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15   Email: geral@arquisoma.com 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 
ESTRUTURA VERDE SECUNDÁRIA - CORREDORES VERDES 
 
Corredores Verdes / Arborização das Vias Existentes 
 
O sistema viário existente, e previsto, constitui uma importante componente dos 
espaços públicos abrangidos pela área de intervenção do Plano, e encontra-se 
definido na Planta de Implantação, compreendendo o seguinte tipo de vias: 

 Vias Distribuidoras Locais 

 Vias de Acesso Local 
 
Esta rede viária é complementada por uma nova via pedonal e ciclável e por uma 
ciclovia integrada na Rua de S. Gonçalo. 
 
A rede de corredores verdes a criar, através da arborização das vias, tem como 
objetivos: 

 Contribuir para o reforço da estrutura ecológica; 

 Contribuir para um maior conforto urbano e para uma melhor fruição do espaço 
público, criando melhores condições de circulação pedonal; 

 Contribuir para a qualificação da imagem urbana. 
 
Nas Vias Distribuidoras Locais propõe-se que a arborização obedeça aos seguintes 
requisitos mínimos - PAP 18/20, alt. 2,0-2,50 m. 
 
Nas Vias de Acesso Local propõe-se que a arborização obedeça aos seguintes 
requisitos mínimos - PAP 16/18, alt. 2,0-2,50 m. 
 
A localização das árvores na Planta de implantação do Plano é meramente indicativa, 
devendo ser ajustada nos projetos de execução a desenvolver. 
 
Nos projetos de execução das vias deverá ser dada uma especial atenção às áreas 
de transição entre as vias de maior velocidade de circulação - as Vias Distribuidoras 
Locais - e as Vias de Acesso Local, através de um tratamento paisagístico das 
entradas nestas últimas, que envolva, por exemplo, a introdução de árvores de 
espécies com folhagem contrastante e com um compasso de plantação mais 
apertado, de modo a sinalizar a mudança do padrão de circulação para a escala de 
circulação com maior incidência do modo pedonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 1 - Sistema 
Ambiental 
Promover a qualidade ambiental, 
minimizando riscos e valorizando a 
paisagem urbana e o património natural 
através da criação de uma estrutura 
verde de articulação e equilíbrio 
ambiental, que integre a estrutura 
ecológica municipal. 
 
Linha de Desenvolvimento 1.7. - 
Valorizar a Paisagem Urbana: 
Valorizar a paisagem urbana através da 
criação de uma estrutura verde de 
articulação e equilíbrio ambiental, que 
integre a estrutura ecológica municipal. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Ambiental 
 

Figura 27 - Estrutura Verde / Estrutura Ecológica 
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3.2. SOLUÇÕES PROPOSTAS / SISTEMA ECONÓMICO - OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

3.2.1. Linha de Desenvolvimento 2.1. - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da REFRIGE / 
COCACOLA 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Económico 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
A Coca-Cola European Partners (CCEP) Portugal, fundada em 1977 sob a designação 
de REFRIGE  – referenciada no presente documento com a designação de REFRIGE / 
COCACOLA – integra atualmente o Grupo CCEP engarrafador da Coca-Cola 
Company para a Europa Ocidental, tendo-se implantado na Quinta da Salmoura, 
Azeitão, no ano seguinte para produzir Coca-Cola em fábrica própria. A atividade 
desta empresa centra-se na produção, comercialização e distribuição das marcas 
registadas da mesma, designadamente: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, 
Fanta, Sprite, Nestea, Aquarius, Minute Maid, Powerade, Burn, Nordic Mist e 
Aquabona. 
 
De acordo com os estudos de caracterização e diagnóstico, apresentados na 1ª Fase 
de elaboração do Plano: 
 
A REFRIGE / COCACOLA é de longe a empresa que, no conjunto das empresas que 
operam na área de intervenção do Plano, apresenta o volume de negócios mais 
significativo. De facto, de acordo com os dados apresentados na fase de 
caracterização e diagnóstico do Plano, no ano de 2014 o volume de negócios superou 
os 194 milhões de euros, dos quais, mais de 53 milhões, relacionados com o mercado 
externo. Na REFRIGE / COCACOLA o número médio de empregados atingiu, em 
2014, o valor de 417.  
 
O número de empregados varia, contudo, ao longo do ano, devido, em grande parte, 
ao facto do consumo de refrigerantes REFRIGE / COCACOLA ter uma relativa 
sazonalidade, o que obriga à contratação de mais colaboradores nos picos do 
consumo.  
 
A REFRIGE / COCACOLA é proprietária de uma área muito significativa da área de 
intervenção do Plano – 241.440,88 m2 -, compreendendo 3 parcelas: uma parcela 
principal (nº 327), de maior dimensão - onde se encontra localizada a fábrica, os 
escritórios, os parques de estacionamentos de veículos ligeiros e pesados, e alguns 
equipamentos e infraestruturas -, com 154 914,74 m2; uma parcela (nº 328) a sul da 
parcela principal - desocupada - com 74 991,82 m2; e uma parcela (nº 326) a poente 
da parcela principal – também desocupada - com 11 534,32 m2. Os números referidos 
de identificação das parcelas encontram-se assinalados na Planta de Implantação do 
Plano. 
 
Atualmente, a capacidade de armazenagem da REFRIGE / COCACOLA é muito 
limitada, apoiando-se num armazém na região norte de Lisboa e em pequenos 
armazéns dispersos na Península de Setúbal, o que tem dificultado a logística de 
operação da empresa e prejudicado a produtividade da fábrica.  
 
Para suprir estas limitações a REFRIGE / COCACOLA pretende expandir as 
instalações localizadas na área de intervenção do Plano, através, nomeadamente, da 
construção de um novo armazém com cerca de 30.000 m2 na parcela nº 328. Este 
novo armazém, com uma capacidade prevista para aproximadamente 40.000 paletes, 
e com possível expansão para 66.000 paletes, destina-se a facilitar a logística / gestão 

 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema 
Económico 
Consolidar os espaços de acolhimento 
das atividades económicas enquanto 
condição fundamental da 
sustentabilidade da economia local, 
garantindo a possibilidade de ampliação 
de instalações industriais atualmente 
existentes. 
 
Linha de Desenvolvimento 2.1. - 
Garantir a Ampliação da Instalação 
Industrial da REFRIGE / COCACOLA: 
Garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da REFRIGE / 
COCACOLA. 
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de stocks da empresa, através da ampliação e concentração da capacidade de 
armazenagem na “unidade de Azeitão” – a que se encontra localizada na área de 
intervenção do Plano.  
 
Está previsto com este processo de expansão da atividade em Azeitão (construção do 
novo armazém, com um investimento da ordem dos 6 milhões de euros): a 
incorporação de 50 a 60 novos colaboradores; um aumento considerável no fluxo de 
transporte; a viabilização do aumento da capacidade de produção, tendo como 
objetivo a exportação. 
 
De acordo com um Memorando apresentado mais recentemente (outubro de 2019) 
pela REFRIGE / COCACOLA, a dimensão do armazém a criar, bem como os novos 
postos de trabalho que se lhe associam, poderão ser inferiores aos estimados no início 
do processo de elaboração do Plano, correspondendo respetivamente, a 20000 m2 e, 
aproximadamente, a 35 postos de trabalho. 
 
As soluções apresentadas no Plano que se apresentam de seguida - nomeadamente, 
as relacionadas com os indicadores e parâmetros urbanísticos dos Espaços de 
Atividades Económicas -, tendo também em consideração as necessidades de 
expansão de outras unidades industriais localizadas na área de intervenção do Plano, 
permitem a implantação do armazém requerido. 
 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Económico 
 
Soluções adotadas 
 
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da REFRIGE / COCACOLA, contemplam: 

 A integração das 3 parcelas, que se encontram na sua posse nos Espaços de 
Atividades Económicas definidos no Plano. 

 A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços de 
Atividades Económicas.  

 A possibilidade de construção do novo armazém na parcela nº 328. 
 
Os Espaços de Atividades Económicas definidos no Plano, correspondem a áreas que 
se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com 
especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente 
atividades industriais, de armazenagem e logística, de comércio, serviços e 
equipamentos complementares. Para esta categoria de espaços foram definidos os 
seguintes parâmetros urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,50 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 50 % da área da parcela; 

 Índice volumétrico máximo: 6,25  m3/m2 da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização máximo: 80 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso, no caso dos pavilhões e naves industriais associados 
às atividades industriais, de armazenagem e logística, e de 2 pisos, no caso de 
edifícios associados às atividades de comércio, serviços e equipamentos 
complementares; 

 Altura máxima dos edifícios de 12,5 metros, no caso dos pavilhões e naves 
industriais associados às atividades industriais, de armazenagem e logística, e de 9 
metros, no caso dos edifícios associados às atividades de comércio, serviços e 
equipamentos complementares. 

 A altura máxima de qualquer corpo dos edifícios nos Espaços de Atividades 
Económicas não pode ultrapassar, quando isolado, o plano de 45º definido a partir de 
qualquer dos limites da parcela, sendo o afastamento das edificações ao limite da 

 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema 
Económico 
Consolidar os espaços de acolhimento 
das atividades económicas enquanto 
condição fundamental da 
sustentabilidade da economia local, 
garantindo a possibilidade de ampliação 
de instalações industriais atualmente 
existentes. 
 
Linha de Desenvolvimento 2.1. - 
Garantir a Ampliação da Instalação 
Industrial da REFRIGE / COCACOLA: 
Garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da REFRIGE / 
COCACOLA. 
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parcela, confinante com arruamentos, igual ou superior a 10 metros. 
 
As áreas das parcelas delimitadas na Planta de Implantação têm, na maior parte dos 
casos, uma dimensão inferior à das parcelas originais, dado que com a implementação 
do Plano, a estas últimas serão descontadas as áreas de cedência efetiva para o 
domínio público, necessárias à concretização das infraestruturas, nomeadamente, ao 
reperfilamento das vias. As áreas das parcelas originais e as áreas resultantes da 
implementação do Plano encontram-se expressas no Anexo II do Regulamento do 
Plano - Quadro das Áreas de Cedência / Tabela II.3 - Espaços de Atividades 
Económicas. A dimensão da parcela nº 328, atualmente com 74 991,82 m2, será com 
a implementação do Plano reduzida para 72 432,73 m2. 
 
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram a 
possibilidade de construção do novo armazém na parcela referida (parcela nº 328, de 
acordo com a identificação na Planta de Implantação do Plano), permitindo de acordo 
com a aplicação do índice de utilização adotado -0,50 – expressa no Anexo I do 
Regulamento do Plano - Quadro Síntese do Uso do Solo / Tabela I.3 - Espaços de 
Atividades Económicas - uma área de construção máxima com um valor de 36216,36 
m2. A construção do novo armazém, determina, como referido no subcapítulo 3.1.1. 
(Linha de Desenvolvimento 1.1. - Avaliar as Áreas Classificadas na Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos) a exclusão 
da área da RAN inserida na parcela nº 328, para onde se prevê a sua localização. 
 

 

3.2.2. Linha de Desenvolvimento 2.2. - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da METALÚRGICA 
CENTRAL DE ALHOS VEDROS  

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Económico 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
De acordo com os dados apresentados na fase de caracterização e diagnóstico do 
Plano: 
 
A METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS, LDA.(MCAV), foi constituída em 
1983, tendo como objetivo a construção e montagem de estruturas metálicas e 
reparação de componentes mecânicos. Mais tarde, a orientação estratégica assumida 
pela empresa levou à focalização no desenvolvimento das atividades de construção 
metálica, passando a incluir nas suas atividades, a construção e montagem de 
estruturas metálicas, reservatórios sob pressão, tanques e tubagens industriais. Em 
1992, e devido à necessidade de apoio ao sector produtivo, a empresa desenvolveu 
competências na área do projeto mecânico, e no ano seguinte alargou as suas 
atividades à prestação de serviços, reparação de caldeiras industriais e ao tratamento 
anticorrosivo de superfícies metálicas. 
 
A empresa tem sede em Alhos Vedros e instalações fabris repartidas entre o local 
onde está sediada e a área de intervenção do Plano, onde estão localizadas as 
instalações mais recentes. Produz fundamentalmente para o mercado nacional, 
embora seja de registar a realização de diversas obras em vários países europeus. Os 
principais clientes são da Indústria de energia, química e petroquímica, projetos de 
indústrias de refinarias e centrais térmicas. São produzidos equipamentos de grandes 
dimensões que posteriormente são enviados para os locais de destino via Porto de 
Setúbal. 
 
Em 2014 a empresa tinha 160 trabalhadores nos quadros da empresa, a que acrescia 
uma média de cerca de 120 trabalhadores/mês subcontratados a empresas de 

 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema 
Económico 
Consolidar os espaços de acolhimento 
das atividades económicas enquanto 
condição fundamental da 
sustentabilidade da economia local, 
garantindo a possibilidade de ampliação 
de instalações industriais atualmente 
existentes. 
 
Linha de Desenvolvimento 2.2. - 
Garantir a Ampliação da Instalação 
Industrial da METALÚRGICA 
CENTRAL DE ALHOS VEDROS: 
Garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da METALÚRGICA 
CENTRAL DE ALHOS VEDROS, LDA. 
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trabalho temporário.  
 
O volume de faturação e de exportações nos anos de 2012, 2013 e 2014, foi o 
seguinte: 

 Ano 2012 - Total 28.160.000€; Exportação 9.778.000 €  

 Ano 2013 - Total 15.574.000€; Exportação 6.100.000 € 

 Ano 2014 - Total 19.773.000€; Exportação 9.082.000 € 
 
A parcela nº 325, onde se encontra implantada a MCAV, tem atualmente uma 
dimensão de 71 888,51 m2 
 
Para o desenvolvimento da atividade da empresa, torna-se essencial assegurar as 
condições de ampliação das atuais instalações na área de intervenção do Plano. De 
acordo com informação prestada pela Administração da MCAV, será necessário no 
futuro construir 1000 m² de escritórios, 300 m² de serviços sociais e 2 naves com 
cerca de 1500 m² cada uma, sendo uma para aumento da fabricação e outra para 
apoio à produção. 
 

 

 
 

 
Soluções adotadas 
 
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS (MCAV), 
contemplam: 

 A integração da parcela, onde se encontra localizada a instalação industrial nos 
Espaços de Atividades Económicas definidos no Plano. 

 A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços de 
Atividades Económicas.  

 A possibilidade de ampliação das construções existentes, de acordo com o 
previsto. 
 
Como já referido, os Espaços de Atividades Económicas definidos no Plano, 
correspondem a áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de 
atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização do 
espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e logística, de 
comércio, serviços e equipamentos complementares. Para esta categoria de espaços 
foram definidos os seguintes parâmetros urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,50 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 50 % da área da parcela; 

 Índice volumétrico máximo: 6,25 m3/m2 da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização máximo: 80 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso, no caso dos pavilhões e naves industriais associados 
às atividades industriais, de armazenagem e logística, e de 2 pisos, no caso de 
edifícios associados às atividades de comércio, serviços e equipamentos 
complementares; 

 Altura máxima dos edifícios de 12,5 metros, no caso dos pavilhões e naves 
industriais associados às atividades industriais, de armazenagem e logística, e de 9 
metros, no caso dos edifícios associados às atividades de comércio, serviços e 
equipamentos complementares. 

 A altura máxima de qualquer corpo dos edifícios nos Espaços de Atividades 
Económicas não pode ultrapassar, quando isolado, o plano de 45º definido a partir de 
qualquer dos limites da parcela, sendo o afastamento das edificações ao limite da 
parcela, confinante com arruamentos, igual ou superior a 10 metros. 
 
Também como já referido, as áreas das parcelas delimitadas na Planta de 
Implantação têm, nalguns casos, uma dimensão inferior à das parcelas originais, dado 

 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema 
Económico 
Consolidar os espaços de acolhimento 
das atividades económicas enquanto 
condição fundamental da 
sustentabilidade da economia local, 
garantindo a possibilidade de ampliação 
de instalações industriais atualmente 
existentes. 
 
Linha de Desenvolvimento 2.2. - 
Garantir a Ampliação da Instalação 
Industrial da METALÚRGICA 
CENTRAL DE ALHOS VEDROS: 
Garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da METALÚRGICA 
CENTRAL DE ALHOS VEDROS, LDA. 
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que com a implementação do Plano, a estas últimas serão descontadas as áreas de 
cedência efetiva para o domínio público, necessárias à concretização das 
infraestruturas, nomeadamente, o reperfilamento das vias. As áreas das parcelas 
originais e as áreas resultantes da implementação do Plano encontram-se expressas 
no Anexo II do Regulamento do Plano - Quadro das Áreas de Cedência / Tabela II.3 - 
Espaços de Atividades Económicas. A dimensão da parcela nº 325, onde se encontra 
implantada a MCAV, atualmente com 71.888,51 m2, será, com a implementação do 
Plano, reduzida para 71.349,96 m2. 
 
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram a 
possibilidade de ampliação das construções na parcela referida (parcela nº 325, de 
acordo com a identificação na Planta de Implantação do Plano), permitindo de acordo 
com a aplicação do índice de utilização adotado - 0,50 – expressa no Anexo I do 
Regulamento do Plano - Quadro Síntese do Uso do Solo / Tabela I.3 - Espaços de 
Atividades Económicas - uma área de construção máxima de 35674,98 m2. 
 

 

3.2.3. Linha de Desenvolvimento 2.3. - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da 
FRANCISCONDE  

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Económico 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
A FRANCISCONDE, Importação e Exportação de Caracóis Lda., localiza-se na Rua 
de S. Gonçalo, tendo sido fundada em 1992.  
 
A empresa tem como atividade principal a comercialização, importação e exportação 
de caracóis e outros produtos alimentares, abastecendo hipermercados e possuindo 
várias lojas de takeaway no País. 
 
De acordo com as informações prestadas pela gerência, a FRANCISCONDE, na sua 
génese baseada no conceito de microempresa, tem vindo a crescer nos últimos 25 
anos, afirmando-se hoje como uma PME sólida e com um potencial de crescimento 
sustentado nos resultados apresentados nos últimos anos, sendo de destacar, para o 
ano de 2014, um volume de vendas próximo dos 2.000.000,00 € e um saldo positivo 
acumulado de resultados transitados de 345.800,00 €. 
 
Em termos de postos de trabalho, a empresa tinha em 2015 mais de 30 colaboradores 
diretos, todos residentes na zona da Salmoura, sendo ainda de referir que, nas várias 
lojas de takeaway que possui no País, empregava (sazonalmente, face ao perfil de 
consumo do produto) mais de 100 pessoas. 
 
O crescimento da empresa conduziu à necessidade de criação de uma área de 
armazenagem, preparação, embalamento e seleção do caracol, tendo sido construído, 
com este objetivo, um armazém na Rua de S. Gonçalo, na parcela identificada na 
Planta de Implantação com o nº 324 e com uma área de 5 161,03 m2. 
 
Para o desenvolvimento da atividade da empresa, torna-se essencial assegurar as 
condições de ampliação das atuais instalações na área de intervenção do Plano, tendo 
sido para este efeito transmitida a necessidade de ampliação da atividade para a 
parcela, contígua à parcela onde já se encontram instalados, identificada na Planta de 
Implantação com o nº 323 e com uma área de 5 161,03 m2. 
 

 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema 
Económico 
Consolidar os espaços de acolhimento 
das atividades económicas enquanto 
condição fundamental da 
sustentabilidade da economia local, 
garantindo a possibilidade de ampliação 
de instalações industriais atualmente 
existentes. 
 
Linha de Desenvolvimento 2.3. - 
Garantir a Ampliação da Instalação 
Industrial da FRANCISCONDE: 
Garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da 
FRANCISCONDE, LDA. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor  Sistema Económico 
 
Soluções adotadas 
 
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da FRANCISCONDE, contemplam: 

 A integração das parcelas nº 324, onde se encontra localizada atualmente a 
instalação industrial, e nº 323, para onde se prevê a expansão da atividade, nos 
Espaços de Atividades Económicas definidos no Plano. 

 A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços de 
Atividades Económicas.  
 
Como já referido, os Espaços de Atividades Económicas definidos no Plano, 
correspondem a áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de 
atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização do 
espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e logística, de 
comércio, serviços e equipamentos complementares. Para esta categoria de espaços 
foram definidos os seguintes parâmetros urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,50 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 50 % da área da parcela; 

 Índice volumétrico máximo: 6,25 m3/m2 da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização máximo: 80 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso, no caso dos pavilhões e naves industriais associados 
às atividades industriais, de armazenagem e logística, e de 2 pisos, no caso de 
edifícios associados às atividades de comércio, serviços e equipamentos 
complementares; 

 Altura máxima dos edifícios de 12,5 metros, no caso dos pavilhões e naves 
industriais associados às atividades industriais, de armazenagem e logística, e de 9 
metros, no caso dos edifícios associados às atividades de comércio, serviços e 
equipamentos complementares. 

 A altura máxima de qualquer corpo dos edifícios nos Espaços de Atividades 
Económicas não pode ultrapassar, quando isolado, o plano de 45º definido a partir de 
qualquer dos limites da parcela, sendo o afastamento das edificações ao limite da 
parcela, confinante com arruamentos, igual ou superior a 10 metros. 
 
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram, de acordo 
com a aplicação do índice de utilização adotado - 0,50 – expressa no Anexo I do 
Regulamento do Plano - Quadro Síntese do Uso do Solo / Tabela I.3 - Espaços de 
Atividades Económicas -, as seguintes áreas de construção máxima: na parcela nº 
323, 2583,71 m2; na parcela nº 324, 2580,51 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 2 - Sistema 
Económico 
Consolidar os espaços de acolhimento 
das atividades económicas enquanto 
condição fundamental da 
sustentabilidade da economia local, 
garantindo a possibilidade de ampliação 
de instalações industriais atualmente 
existentes. 
 
Linha de Desenvolvimento 2.3. - 
Garantir a Ampliação da Instalação 
Industrial da FRANCISCONDE: 
Garantir a possibilidade de ampliação da 
instalação industrial da 
FRANCISCONDE, LDA. 
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3.3. SOLUÇÕES PROPOSTAS / SISTEMA SÓCIOCULTURAL - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

3.3.1. Linha de Desenvolvimento 3.1. - Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial 
“Externato Rumo ao Sucesso” e da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós” 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Sociocultural 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao Sucesso” 
 
O EXTERNATO RUMO AO SUCESSO é um Colégio de Educação Especial, fundado 
em 1986. Dispõe de valências de Ensino Básico do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, em regime de 
semi-internato e internato, e está vocacionado para o apoio e promoção de crianças e 
jovens, entre os três e os vinte e quatro anos de idade, com necessidades educativas 
especiais. Esta instituição, sob a tutela do Ministério da Educação e Ciência, e em 
parceria com diversos serviços da Segurança Social, recebe, também, alunos de todo 
o território nacional que, por diferentes motivos, não dispõem de adequado suporte 
familiar. De acordo com os dados apresentados na fase de caracterização e 
diagnóstico, trabalham nesta instituição 62 funcionários e frequentam o Externato 223 
alunos. A capacidade instalada do conjunto de equipamentos sob gestão desta 
instituição é de 245 utentes. 
 
O EXTERNATO RUMO AO SUCESSO ocupa 20 415,78 m2 na área de intervenção 
do Plano. A área ocupada encontra-se distribuída por 4 parcelas: parcela nº 261 - com 
5.065,10 m2; parcela nº 278 - com 5.042,12 m2; parcela nº 281 - com 5.170,91 m2; e 
parcela nº 284 - com 5.137,65 m2. De referir ainda que foi expressa, pelos 
proprietários do colégio, a intenção de aquisição da parcela nº 262 - com 5.219,84 m2. 
Os números de identificação destas parcelas encontram-se assinalados na Planta de 
Implantação do Plano.  
 
As necessidades identificadas, para o desenvolvimento e expansão da atividade desta 
instituição, passam pela ampliação das instalações existentes, nomeadamente, 
através da construção de um internato com 36 camas, correspondendo a uma área 
bruta de construção de cerca de 1000 m2. 
 
Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós” 
 
A Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós” dispõe das valências de residência e 
centro de dia. Atualmente tem 30 utentes na valência de residências e 12 utentes em 
centro de dia. Trabalham nesta instituição 42 funcionários. 
 
As instalações da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós” localizam-se na 
parcela identificada na Planta de Implantação do Plano com o nº 318. As atuais 
instalações totalizam 1.560,40 m2 (1.089,42 m2 serviços diversos e 470,98 m2 edifício 
lazer), sendo referido pela instituição que existe a pretensão/necessidade de 
ampliação de 400 m2 para quartos e salas e 150 m2 para habitações assistidas. 
 
Outros Equipamentos Existentes 
 
Na área de intervenção do Plano localizam-se ainda outros equipamentos, de menor 
dimensão, sendo de destacar um jardim de infância privado que, à data dos trabalhos 
de campo realizados, se encontrava encerrado e à venda. 
 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
Consolidar os equipamentos sociais 
privados, garantindo as condições 
necessárias à manutenção e melhoria dos 
serviços prestados, viabilizar a necessidade 
de instalação futura de novos equipamentos, 
identificar o património cultural a proteger e 
criar espaços públicos. 
 
Linha de Desenvolvimento 3.1. - Garantir 
a Ampliação do Estabelecimento de 
Ensino Especial “Externato Rumo ao 
Sucesso” e da Residência Geriátrica “O 
Conforto dos Avós”: 
Garantir a Ampliação do Estabelecimento de 
Ensino Especial “Externato Rumo ao 
Sucesso” e da Residência Geriátrica “O 
Conforto dos Avós”, criando as condições 
necessárias à manutenção e melhoria dos 
serviços prestados. 
 
Externato Rumo ao Sucesso 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Sociocultural 
 
Soluções adotadas 
 
Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao Sucesso” 
 
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação das 
instalações do EXTERNATO RUMO AO SUCESSO, contemplam: 

 A integração das parcelas ocupadas, ou a ocupar - as parcelas n.º 261, n.º 278, 
n.º 281, n.º 284 e n.º 262 -, nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade definidos no 
Plano. 

 A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços Urbanos 
de Baixa Densidade para a edificação de equipamentos.  
 
Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade correspondem a áreas periurbanas, 
parcialmente urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e características 
híbridas de anterior ocupação de carácter urbano-rural, com a permanência de usos 
agrícolas coexistente com usos urbanos, dotada de equipamentos e infraestruturas, às 
quais o Plano atribui funções urbanas prevalecentes e que são afetas a uso do solo 
que garante o ordenamento urbano numa perspetiva de sustentabilidade e flexibilidade 
de utilização, bem como a sua infraestruturação com recurso a soluções apropriadas. 
 
Nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, estando em causa a edificação de 
estabelecimentos de comércio, de serviços e de equipamentos de utilização coletiva 
de iniciativa pública ou privada, bem como, de instalações complementares e de apoio 
às atividades neles previstas, são admitidos os seguintes parâmetros urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,35 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 35 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 60 % da área da parcela; 

 Número máximo de 2 pisos; 

 Altura máxima dos edifícios de 9 metros. 
 
De acordo com o Regulamento do Plano, a Câmara Municipal poderá admitir, 
excecionalmente, a implantação de áreas que ultrapassem os parâmetros urbanísticos 
fixados desde que: sejam justificadas pela necessidade de cumprimento de normas, 
ou legislação específica, aplicáveis aos usos previstos; seja previsto o tipo e número 
de lugares de estacionamento adequados aos usos a licenciar, de acordo com a 
legislação ou normativa específica aplicável. 
 
As áreas das parcelas delimitadas na Planta de Implantação têm, na maior parte dos 
casos, uma dimensão ligeiramente inferior à das parcelas originais, dado que com a 
implementação do Plano, a estas últimas serão descontadas as áreas de cedência 
efetiva para o domínio público, necessárias à concretização das infraestruturas, 
nomeadamente, ao reperfilamento das vias. As áreas das parcelas originais e as áreas 
resultantes da implementação do Plano encontram-se expressas no Anexo II do 
Regulamento do Plano - Quadro das Áreas de Cedência / Tabela II.2 - Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade. A dimensão da parcela nº 278, atualmente com 
5.042,12 m2, será com a implementação do Plano reduzida para 5.038,36 m2. 
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram, de acordo 
com a aplicação do índice de utilização adotado - 0,35 m2/m2 – expressa no Anexo I 
do Regulamento do Plano - Quadro Síntese do Uso do Solo / Tabela I.2 - Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade -, as seguintes áreas de construção máxima: parcela nº 
261 – 1.772,78 m2; parcela nº 262 – 1.722,24 m2; parcela nº 278 – 1.763,43 m2; 
parcela nº 281 – 1.809,82 m2; e parcela nº 284 - 1798,18 m2. 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
Consolidar os equipamentos sociais 
privados, garantindo as condições 
necessárias à manutenção e melhoria 
dos serviços prestados, viabilizar a 
necessidade de instalação futura de 
novos equipamentos, identificar o 
património cultural a proteger e criar 
espaços públicos. 
 
Linha de Desenvolvimento 3.1. - 
Garantir a Ampliação do 
Estabelecimento de Ensino Especial 
“Externato Rumo ao Sucesso” e da 
Residência Geriátrica “O Conforto dos 
Avós”: 
Garantir a Ampliação do 
Estabelecimento de Ensino Especial 
“Externato Rumo ao Sucesso” e da 
Residência Geriátrica “O Conforto dos 
Avós”, criando as condições necessárias 
à manutenção e melhoria dos serviços 
prestados. 
 
Externato Rumo ao Sucesso 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Sociocultural 
 
Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós” 
 
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação das 
instalações da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”, contemplam: 

 A integração da parcela n.º 318 nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade 
definidos no Plano. 

 Os parâmetros urbanísticos definidos no Plano para a edificação de equipamentos 
de utilização coletiva de iniciativa privada nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade.  
 
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram, de acordo 
com a aplicação do índice de utilização adotado - 0,35 – expressa no Anexo I do 
Regulamento do Plano - Quadro Síntese do Uso do Solo / Tabela I.2 - Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade -, a seguinte área de construção máxima: Parcela nº 318 
– 3571,50 m2. 
 
Outros Equipamentos Existentes 
 
As operações urbanísticas que venham a ocorrer nas parcelas onde se localizam 
outros equipamentos existentes, de menor dimensão, e que se encontrem integradas 
nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, devem cumprir as regras do Plano 
anteriormente referidas para esta categoria de solos. 
 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
Consolidar os equipamentos sociais 
privados, garantindo as condições 
necessárias à manutenção e melhoria 
dos serviços prestados, viabilizar a 
necessidade de instalação futura de 
novos equipamentos, identificar o 
património cultural a proteger e criar 
espaços públicos. 
 
Linha de Desenvolvimento 3.1. - 
Garantir a Ampliação do 
Estabelecimento de Ensino Especial 
“Externato Rumo ao Sucesso” e da 
Residência Geriátrica “O Conforto dos 
Avós”: 
Garantir a Ampliação do 
Estabelecimento de Ensino Especial 
“Externato Rumo ao Sucesso” e da 
Residência Geriátrica “O Conforto dos 
Avós”, criando as condições necessárias 
à manutenção e melhoria dos serviços 
prestados. 
 

 
Figura 28 - Equipamentos Sociais Privados 
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3.3.2. Linha de Desenvolvimento 3.2. - Viabilizar a Instalação Futura de Novos Equipamentos  
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Sociocultural 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Na área de intervenção do Plano existem, como referido no subcapítulo anterior 
alguns equipamentos sociais, sendo todos de natureza privada. Destaca-se pela sua 
dimensão o Externato Rumo ao Sucesso, com várias edificações e valências 
educativas e pedagógicas dirigidas a crianças e jovens de ambos os sexos, e a 
Residência Geriátrica O Conforto dos Avós. Foi ainda identificado um Jardim de 
Infância, que se encontrava encerrado e para venda. Apesar de haver alguma procura 
para a instalação de equipamentos sociais de natureza privada na área de intervenção 
do Plano, os equipamentos públicos de apoio à população residente situam-se fora 
dos seus limites, nomeadamente no que respeita a equipamentos de ensino, desporto 
e saúde. 
 
A área de intervenção do Plano encontra-se servida por uma grande diversidade de 
equipamentos de saúde, escolares, culturais, de desporto e sociais existentes no 
concelho: na zona norte/poente (oferta de proximidade, nomeadamente, na União das 
Freguesias de Azeitão) e na zona central (onde alguns dos equipamentos têm uma 
área de influência que extravasa a área do concelho). Os estudos realizados sobre 
esta matéria no âmbito da revisão do PDM, que se encontra em curso, não preveem, 
assim, a programação de novos equipamentos públicos na área de intervenção do 
Plano. 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
Consolidar os equipamentos sociais 
privados, garantindo as condições 
necessárias à manutenção e melhoria 
dos serviços prestados, viabilizar a 
necessidade de instalação futura de 
novos equipamentos, identificar o 
património cultural a proteger e criar 
espaços públicos. 
 
Linha de Desenvolvimento 3.2. - 
Viabilizar a Necessidade de Instalação 
de Equipamentos Públicos: 
Avaliar as carências atuais relacionadas 
com a rede de equipamentos coletivos 
em articulação com a programação de 
nível concelhio e viabilizar a instalação 
futura de novos equipamentos. 
 
 

 
Soluções adotadas 
 
Em sintonia com os estudos da revisão do PDM as soluções adotadas no Plano não 
contemplam a delimitação de áreas para a localização de novos equipamentos de 
utilização coletiva na sua área de intervenção. 
 
No Regulamento do Plano encontra-se, contudo, prevista a possibilidade de 
implantação de novos equipamentos públicos, ou privados, nomeadamente, na 
categoria dos Espaços Urbanos de Baixa Densidade delimitada na Planta de 
Implantação. Conforme referido no subcapítulo anterior esta categoria de solos é 
caracterizada, relativamente aos usos e regime de ocupação, por alguma flexibilidade 
e diversidade dos usos admitidos, sendo ainda de referir que a dimensão dominante 
das parcelas abrangidas (com uma área, em média, de 5.000,00 m2) permite a 
implantação de equipamentos de utilização coletiva que requeiram, para o seu 
funcionamento, áreas que não ultrapassem, em média, 1.750,00 m2. Os parâmetros 
de ocupação estabelecidos no Plano asseguram nas parcelas abrangidas pelos 
Espaços Urbanos de Baixa, de acordo com a aplicação do índice de utilização adotado 
para a implantação de equipamentos - 0,35  -, as áreas de construção máxima 
expressas no Anexo I do Regulamento do Plano - Quadro Síntese do Uso do Solo / 
Tabela I.2 - Espaços Urbanos de Baixa Densidade. 
 
A implantação de equipamentos que requeiram áreas superiores poderá ser admitida, 
desde que, como já referido anteriormente: seja justificada pelo cumprimento de 
normas, ou legislação específica aplicáveis; seja garantido o tipo e número de lugares 
de estacionamento adequados aos usos a licenciar, de acordo com a legislação ou 
normativa específica aplicável. No caso de eventuais operações urbanísticas 
relacionadas com a criação de equipamentos de utilização coletiva que requeiram 
áreas de grande dimensão, a sua implantação nos Espaços Urbanos de Baixa 
Densidade só será possível através da agregação / emparcelamento de duas, ou 
mais, parcelas, encontrando-se esta possibilidade prevista no Regulamento do Plano. 
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3.3.3. Linha de Desenvolvimento 3.3. - Avaliar o Património Cultural e Salvaguardar os Valores do 
Património Arqueológico  

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Sociocultural 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
A análise da componente referente ao património cultural - património arquitetónico e 
arqueológico -, foi realizada pelo arqueólogo da equipa do Plano, através da 
investigação bibliográfica, e documental, e da prospeção sistemática da área de 
intervenção do Plano, nas zonas acessíveis, e na sua envolvente de 100 metros.  
 
A investigação deu especial importância às bases de dados da Direção Geral do 
Património Cultural (DGPC), não negligenciando as monografias e artigos da 
especialidade, a análise toponímica, a análise fisiográfica, assim como o contacto 
com as instituições habilitadas a fornecer informações sobre o património local. Esta 
pesquisa permitiu compreender a dinâmica ocupacional da área de intervenção do 
Plano, e da sua envolvente, tendo sido posteriormente sistematizada a informação 
obtida e localizados cartograficamente os elementos do património cultural 
identificados.  
 
Através da pesquisa de gabinete, foram identificados diversos elementos patrimoniais 
localizados na União das Freguesias de Azeitão (correspondente às anteriores 
freguesias de São Lourenço e de São Simão), sendo de destacar que nenhum destes 
elementos se localiza na área de intervenção do Plano. 
 
Através da prospeção do terreno, foi identificado um elemento patrimonial - Capela de 
São Gonçalo -, que se localiza fora da área de intervenção do Plano (na freguesia da 
Quinta do Anjo do concelho de Palmela), a cerca de 80 metros do seu limite na zona 
sul / nascente. A Capela de São Gonçalo enquadra-se na categoria de Património 
Cultural Arquitetónico, tratando-se de um edifício do século XVI, com um valor 
patrimonial elevado, que se encontra bem conservado e com uma boa inserção 
paisagística. A capela está perfeitamente delimitada e protegida, dado que foi alvo de 
obras de reabilitação no edifício e áreas exteriores e por isso não sofrerá qualquer 
impacte com a implementação do Plano. 
 
Não foram identificados na área de intervenção do Plano quaisquer elementos de 
interesse isolados - caminhos rurais antigos ou estruturas etnográficas 
representativas da memória e identidade local. 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
Consolidar os equipamentos sociais 
privados, garantindo as condições 
necessárias à manutenção e melhoria 
dos serviços prestados, viabilizar a 
necessidade de instalação futura de 
novos equipamentos, identificar o 
património cultural a proteger e criar 
espaços públicos. 
 
Linha de Desenvolvimento 3.3. - 
Avaliar o património cultural e 
salvaguardar os valores do património 
arqueológico: 
Avaliar o património cultural, ou pontos de 
interesse isolados, e salvaguardar valores 
potenciais do património arqueológico. 
 
 
 
 
 
 
 
Capela de São Gonçalo / Concelho de 
Palmela 
 

 
 

 
 

 
Soluções adotadas 
 
Face a inexistência de elementos do património arquitetónico e arqueológico a 
proteger, as soluções adotadas no Plano, cingiram-se à adoção dos procedimentos 
de salvaguarda do património arqueológico previstos na legislação em vigor. Assim, 
de acordo com o Regulamento do Plano: 

 Sempre que, na realização de trabalhos de preparação ou de execução de 
qualquer tipo de obra, forem identificados vestígios de natureza arqueológica, ou 
indiciada a sua existência, devem aqueles ser suspensos, dando-se de imediato 
conhecimento do facto à Câmara Municipal e à entidade da Administração Central 
que tutela o património arqueológico, de modo a que possam ser desencadeados os 
procedimentos de salvaguarda previstos no regime legal em vigor; 
A suspensão da obra devido a trabalhos arqueológicos determina a suspensão da 
contagem dos prazos fixados nos alvarás de licença ou de comunicação prévia 
emitidos para a mesma. 
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3.3.4. Linha de Desenvolvimento 3.4. – Criar Espaços Públicos Incentivadores da Sociabilização e 
Vivência Urbana  

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Sociocultural 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Na área de intervenção do Plano não existem espaços públicos equipados, e com 
comércio de proximidade, que propiciem o encontro e a sociabilização da população 
residente, ou, dado o peso atual da 2ª residência, da população presente ao fim de 
semana e nos períodos de férias. Esta carência torna-se também muito relevante para 
a população que se desloca diariamente para trabalhar nos equipamentos sociais e 
nas grandes indústrias, nomeadamente a REFRIGE / COCACOLA, que se localizam 
na área – não existem espaços de descompressão ou estabelecimentos na 
proximidade que permitam “tomar um café”, “comprar um jornal” ou fazer uma 
pequena compra de primeira necessidade. 

 
Objetivo Estratégico 3 - Sistema 
Sociocultural 
Consolidar os equipamentos sociais 
privados, garantindo as condições 
necessárias à manutenção e melhoria 
dos serviços prestados, viabilizar a 
necessidade de instalação futura de 
novos equipamentos, identificar o 
património cultural a proteger e criar 
espaços públicos. 
 
Linha de Desenvolvimento 3.4. - Criar 
Espaços Públicos Incentivadores da 
Sociabilização e Vivência Urbana: 
Criar espaços públicos incentivadores da 
sociabilização e vivência urbana, 
nomeadamente, áreas verdes de estadia 
e lazer que integrem equipamentos de 
recreio e estabelecimentos de 
restauração e bebidas, e de pequeno 
comércio de proximidade.  
 
 

 
Soluções adotadas 
 
As possibilidades de criação na área de intervenção do Plano de espaços públicos 
equipados que constituam pontos de encontro e sociabilização, são bastante limitadas 
face ao padrão de ocupação que se encontra consolidado.  
 
Apesar das limitações existentes, com a intervenção proposta, no âmbito da estrutura 
verde, procurou-se, como referido no subcapítulo 3.1.7. (Linha de Desenvolvimento 
1.7. - Valorizar a Paisagem) garantir a criação de  Áreas Verdes de Estadia e Lazer na 
parcela identificada na Planta de Implantação com o nº 332, correspondente a uma 
área de 9.073,97 m2 (a ceder pela REFRIGE / COCACOLA, a título de compensação).  
 
As Áreas Verdes de Estadia e Lazer propostas, para além de se constituírem como 
espaços verdes destinados ao recreio e ao equilíbrio ambiental, poderão dar alguma 
resposta para suprir as carências identificadas. Com este objetivo o regulamento do 
Plano estabelece, relativamente à edificabilidade nestas áreas, que para além, da 
implantação de edifícios de apoio à sua manutenção e de instalações de recreio e 
lazer, é admitida a implantação de estabelecimentos de restauração e bebidas, e de 
pequeno comércio de proximidade. De acordo com o índice de utilização definido no 
Plano - 0,10 - a edificabilidade admitida não deverá ultrapassar os 907,40 m2, na área 
referente à parcela n.º 332. 
 
Complementarmente, tirando partido da proximidade do espaço público - Parque de 
Merendas de S. Gonçalo - onde se localiza (já no concelho de Palmela) a Capela de 
São Gonçalo, no âmbito da intervenção na rede viária, conforme referido no 
subcapítulo 3.4.5.5. (Criar Espaços Pedonais e Cicláveis / Mobilidade Suave), é com 
este objetivo proposta na área de intervenção do Plano uma nova ligação pedonal e 
ciclável num pequeno troço a sul da REFRIGE / COCACOLA.  
 
Este pequeno novo troço viário permite a acessibilidade da área de intervenção do 
Plano ao Parque de Merendas de S. Gonçalo, integrando-se no sistema de mobilidade 
suave proposto na área de intervenção do Plano: criação de uma ciclovia na Rua de 
São Gonçalo, no seguimento do proposto nos estudos da revisão do PDM, e de um 
percurso ciclável preferencial, nas Vias de Acesso Local, de ligação entre os espaços 
públicos / áreas verdes de estadia e lazer propostos. 
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3.4. SOLUÇÕES PROPOSTAS / SISTEMA URBANO - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

3.4.1. Linha de Desenvolvimento 4.1. - Qualificar o Tecido Urbano Existente  
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Modelo de Ocupação Atual - Divisão Cadastral / Usos do Solo 
 
No tecido urbano abrangido pela área de intervenção do Plano identificam-se, 
fundamentalmente, os seguintes padrões de ocupação:  

 Áreas predominantemente habitacionais. 

 Áreas urbanas de muito baixa densidade. 

 Áreas industriais de grande dimensão. 

 Áreas afetas aos arruamentos / espaços canais. 
 
ÁREAS PREDOMINANTEMENTE HABITACIONAIS  
 
As áreas predominantemente habitacionais apresentam uma densidade de ocupação 
que ronda, no máximo, os 30 fogos / ha, encontrando-se organizadas: 

 Numa malha de arruamentos com os edifícios (moradias unifamiliares) agrupados 
em quarteirão na zona norte da área de intervenção do Plano. O padrão de ocupação 
destas áreas, resultou de parcelamentos em m2, anteriores a 1961, do artigo rústico 
122 da Seção A do cadastro, materializados em descrições autónomas dos prédios. A 
única referência existente quanto a estes parcelamentos, que abrangem 144 parcelas, 
é a que consta de uma planta esquemática da época. 

 Em 12 parcelas, confinantes com um arruamento localizado junto ao limite sul-
poente da área de intervenção do Plano, parcialmente ocupadas com moradias 
unifamiliares. Este conjunto de parcelas encontra-se integrado numa área urbana de 
génese ilegal com um processo de reconversão urbana em curso – a AUGI 27 que se 
desenvolve para sul da área de intervenção do Plano. 
 
De acordo com o levantamento aerofotogramétrico e o reconhecimento cadastral 
realizados, as áreas predominantemente habitacionais encontram-se, assim, 
constituídas por 156 parcelas (com uma dimensão dominante, rondando os 300 m2) e 
com parte dos arruamentos executados. No conjunto das parcelas existentes 70 
(cerca de 45 %) encontravam-se totalmente desocupadas. A área total das parcelas 
abrangidas pelas áreas predominantemente habitacionais apresenta atualmente um 
valor de 64.584,04 m2 (4,41 % da área de intervenção do Plano). 
 
ÁREAS URBANAS DE MUITO BAIXA DENSIDADE  
 
Nas áreas urbanas de muito baixa densidade, predomina a componente habitacional 
(grandes moradias isoladas) com uma densidade de ocupação muito baixa 
(correspondente, no máximo, a 4 fogos / ha), sendo também de assinalar a localização 
de alguns equipamentos sociais de exploração privada - correspondentes, 
maioritariamente, aos espaços ocupados pelo Externato Rumo ao Sucesso 
(estabelecimento de ensino especial) e aos espaços ocupados pela Residência 
Geriátrica / O Conforto dos Avós -e algumas indústrias de pequena dimensão- como é 
o caso da FRANCISCONDE, Lda. e da PINHEX, Lda. 
 
O padrão de ocupação dominante nas áreas urbanas de muito baixa densidade, teve 
origem num conjunto de propriedades rústicas, cujo fracionamento em parcelas (na 
sua maior parte, com áreas rondando os 5000 m2) observou, na generalidade, a 
unidade mínima de cultura para fins hortícolas, vigente à época da respetiva génese 
(há algumas décadas).  

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente: 
Qualificar o tecido urbano existente, de 
acordo com as categorias estabelecidas 
na legislação em vigor para o solo 
urbano, assegurando a pluriatividade, e 
a adequada compatibilização funcional 
entre os diferentes usos do solo. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Uma parte significativa da área das parcelas que se encontram ocupadas com 
habitação, encontram-se também ocupadas com hortas, pomares e jardins, 
integrando, em grande parte das situações, pequenas construções - anexos aos 
edifícios principais de uso habitacional e edifícios de apoio, nomeadamente da 
atividade agrícola. O conjunto das áreas de hortas, pomares e jardins, têm uma 
expressão muito significativa na área de intervenção do Plano, constituindo espaços 
verdes privados no interior das parcelas. 
 
De acordo com o levantamento aerofotogramétrico e o reconhecimento cadastral 
realizados, encontram-se atualmente constituídas 171 parcelas (com uma dimensão 
dominante, rondando os referidos 5000 m2) e os arruamentos executados. No 
conjunto das parcelas existentes, apenas 18 (cerca de 11 %), encontravam-se 
totalmente desocupadas. 
 
A área total das parcelas abrangidas pelas áreas urbanas de muito baixa densidade 
apresenta atualmente um valor de 979466,46 m2 (66,17 % da área de intervenção do 
Plano). 
 
ÁREAS INDUSTRIAIS DE GRANDE DIMENSÃO 
 
As áreas industriais de grande dimensão correspondem às áreas ocupadas por duas 
grandes indústrias - a REFRIGE / COCACOLA, a Metalúrgica Central de Alhos 
Vedros, Lda. -, e por uma área industrial atualmente abandonada. De acordo com o 
levantamento aerofotogramétrico e o reconhecimento cadastral realizados encontram-
se atualmente constituídas 5 parcelas: 

 A área afeta à REFRIGE / COCACOLA, com 241440,88 m2, é constituída por 3 
parcelas. Uma das parcelas, com 74 991,82 m2 (correspondente a cerca de 31 % da 
área total) encontra-se desocupada - trata-se da parcela para onde se prevê a 
construção do novo armazém de apoio à logística de distribuição. 

 A área afeta à Metalúrgica Central de Alhos Vedros, com 71 888,51 m2, é 
constituída por 1 parcela.  

 A área afeta à indústria atualmente abandonada, com 20 514,70 m2, é constituída 
por 1 parcela.  
 
A área total das parcelas abrangidas pelas áreas industriais de grande dimensão 
apresenta atualmente um valor de 333 844,08 m2 (22,79 % da área de intervenção do 
Plano). 
 
ÁREAS DOS ARRUAMENTOS / ESPAÇOS CANAIS 
 
As áreas dos arruamentos / espaços canais, encontram-se em mau estado de 
conservação e a necessitar de reperfilamento, ocupando 102296,81 m2 (6,98 % da 
área de intervenção do Plano). 
 
Modelo de Ocupação Atual - Divisão Cadastral / Usos do Solo / Síntese  
 
O padrão dominante no modelo de ocupação atual das parcelas abrangidas pela área 
de intervenção do Plano é o referente às áreas urbanas de muito baixa densidade 
(65,82 % da área total das parcelas abrangidas), seguido do das áreas industriais de 
grande dimensão (22,79 % da área total das parcelas abrangidas). O padrão de 
ocupação referente às áreas predominantemente habitacionais é pouco expressivo 
(4,41 % da área total das parcelas abrangidas). 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente: 
Qualificar o tecido urbano existente, de 
acordo com as categorias estabelecidas 
na legislação em vigor para o solo 
urbano, assegurando a pluriatividade, e 
a adequada compatibilização funcional 
entre os diferentes usos do solo. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Modelo de Ocupação Atual - Usos do Solo / Espaços Edificados 
 
Quadro 4 - Usos do solo / Espaços Edificados 

 
 
Em termos de ocupação do solo / espaços edificados, a área de intervenção do Plano 
é caracterizada pela presença dos seguintes usos dominantes: 
 

 Áreas habitacionais, que correspondem a 22,73 % da área total dos espaços 
edificados na área de intervenção do Plano. 
 

 Anexos e Outros Usos, que correspondem no seu conjunto a 33,49 % da área 
total dos espaços edificados na área de intervenção do Plano. Na maior parte destas 
construções não foi possível obter informação sobre os usos no levantamento 
urbanístico (trabalho de campo) por impossibilidade de acesso ao interior das 
parcelas. Tratam-se, contudo, genericamente, em termos de uso dominante, de 
edifícios de apoio ao edifício principal (arrecadações e telheiros) e edifícios de apoio 
agrícola. 
 

 Áreas Industriais, que correspondem a 39,29 % da área total dos espaços 
edificados na área de intervenção do Plano. Estas áreas correspondem, 
maioritariamente, à localização de duas grandes indústrias - nomeadamente, a 
REFRIGE / COCACOLA e a METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS, LDA - 
e à presença de indústrias de menor dimensão - como é o caso da FRANCISCONDE, 
LDA e PINHEX, LDA. 
 

 Áreas de equipamentos sociais de exploração privada - correspondendo 
maioritariamente aos espaços ocupados pelo EXTERNATO RUMO AO SUCESSO 
(estabelecimento de ensino especial) e pela Residência Geriátrica / O CONFORTO 
DOS AVÓS -, que ocupam 4,17 % da área total dos espaços edificados na área de 
intervenção do Plano. 
 

 Áreas de Serviços, que correspondem a 0,32 % da área total dos espaços 
edificados na área de intervenção do Plano, sendo, assim, de dimensão muito pouco 
expressiva. 
 
Modelo de Ocupação Atual - Usos do Solo / Espaços Edificados e Espaços Exteriores 
 
Em síntese, em termos de ocupação do solo - espaços edificados e espaços 
exteriores - a área de intervenção do Plano é caracterizada pela presença dos usos 
do solo que se sintetizam no quadro seguinte. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente: 
 
Qualificar o tecido urbano existente, de 
acordo com as categorias estabelecidas 
na legislação em vigor para o solo 
urbano, assegurando a pluriatividade, e a 
adequada compatibilização funcional 
entre os diferentes usos do solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS DO SOLO
ÁREAS m² 

(1)
%

Habitação 34903,05 22,73

Equipamentos 6404,61 4,17

Serviços 494,06 0,32

Indústria e Armazenagem 60317,00 39,29

Anexos 3205,95 2,09

Outros/ Sem informação (2) (3) 48210,33 31,40

Total 153534,99 100,00

(1) Ocupação do solo/ Áreas de implantação dos edifícios

(2) Sem informação do lev antamento urbanístico por impossibilidade de acesso ao interior das parcelas

(3) Uso dominante: edifícios de apoio ao edifício principal e apoios agrícolas

Usos do Edificado
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Quadro 5 - Quadro Síntese dos Usos do solo / Espaços Edificados e Espaços 
Exteriores 
 

 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente: 
 
Qualificar o tecido urbano existente, de 
acordo com as categorias estabelecidas 
na legislação em vigor para o solo 
urbano, assegurando a pluriatividade, e a 
adequada compatibilização funcional 
entre os diferentes usos do solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 - Usos do solo / Padrão de Ocupação Dominante 

 
 

 

USOS DO SOLO
ÁREAS m² 

(1)
%

Habitação, Equipamentos e Serviços 41801,71 2,82

Indústria e Armazenagem 60317,00 4,07

Anexos / edifícios de apoio ao edifício principal e apoios agrícolas 51416,28 3,47

Sub-total 153534,99 10,37

Piscinas 3105,97 0,21

Espaços Verdes Privados e Espaços Agrícolas e Florestais Privados 644152,18 43,52

Áreas ajardinadas, Parques Infantis de Uso Privado e Regadio/ Horta 250408,17 16,92

Sequeiro, Mato e Canavial 165141,78 11,16

Pomares, Olival e Vinha 156895,61 10,60

Pinheiros e Mata 71706,62 4,84

Inculto / pousio ou cobertos agrícolas e florestais não diferenciados 343872,43 23,23

Arruamentos/ Acessos e áreas total ou parcialmente impermeabilizadas 

no interior das parcelas
335525,83 22,67

Sub-total 1326656,40 89,63

TOTAL / ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO 1480191,39 100,00

Usos do Edificado

(1) Ocupação do solo

Usos dos Espaços Exteriores
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 

Figura 30 - Planta da Situação Existente / Usos do Solo 
 

 
 

A área de construção existente é de difícil estimativa dado que: 

 as áreas de construção constantes nos processos de obras particulares / licenças de utilização emitidas nem sempre 
obedecem à mesma definição de “área de construção”; 

 os processos de obras particulares registados não cobrem a globalidade das parcelas com construções implantadas na área 
de intervenção do Plano; 

 no levantamento urbanístico (trabalho de campo) não foi possível obter informação sobre as características e usos do 
edificado para cerca de 30 % da área ocupada com construções, por impossibilidade de acesso ao interior das parcelas.  
 

Estima-se, no entanto, que o valor global da área de construção existente corresponda, numa estimativa conservadora (baseada 
na informação disponível no levantamento urbanístico e na informação constante nos processos de obras), a cerca de 130 300 m2, 
podendo a realidade no terreno corresponder a um valor máximo a rondar os 170 000 m2 se se considerar a parte dos edifícios 
sem informação no levantamento urbanístico, que se admite corresponder, maioritariamente, a edifícios, de um único piso, de 
apoio ao edifício principal – arrecadações, telheiros e apoios agrícolas. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções adotadas 
 
Enquadramento 
 
As possibilidades de qualificação do tecido urbano existente na área de intervenção do 
Plano, encontram-se muito condicionadas pelas características dos padrões de 
ocupação dominantes e pelos níveis de ocupação atual das parcelas.  
 
Confrontando a situação atual no terreno, com as plantas cadastrais oficiais, ressalta o 
mosaico do fracionamento fundiário que exprime uma realidade estabilizada há 
décadas, estruturado por rede viária coerente e consolidada, que motivou uma já 
significativa ocupação com construção de tipologia unifamiliar, coexistindo com alguma 
atividade de exploração agrícola. Por outro lado, esta ocupação coexiste com algum 
equipamento de cariz social, respeitando a matriz fundiária originária e com parcelas 
de dimensão relevante onde se desenvolvem atividades industriais ligadas à produção 
de REFRIGE / COCACOLA e à metalúrgica. 
 
A classificação e a qualificação do solo - usos do solo - consagradas no Plano, 
assentam na realidade atual que se encontra estabilizada, alterando a classificação e 
qualificação do solo do PDM em vigor (publicado em 1994 - há mais de 25 anos), 
tendo, nomeadamente, em consideração os conceitos e os critérios estabelecidos no 
Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. 
 
A classificação e a qualificação do solo - usos do solo - consagradas no Plano 
encontram-se traduzidas na Planta de Zonamento, na Planta de Implantação e nas 
prescrições do articulado do Regulamento. 
 
Classificação do solo  
 
A área de intervenção do Plano é classificada como solo urbano. A classificação do 
solo como urbano observa cumulativamente os critérios estabelecidos no número 3 do 
artigo 7º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. 
 
A classificação do solo como urbano visa a sustentabilidade e a valorização das áreas 
urbanas abrangidas pela área de intervenção do Plano, compreendendo:  

 O solo total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto à 
urbanização e à edificação;  

 Os solos urbanos afetos à estrutura ecológica, necessários ao equilíbrio do 
sistema urbano. 

 
Qualificação do Solo - Usos 
 
Na aplicação das categorias estabelecidas no artigo 25º do Decreto Regulamentar n.º 
15/2015, de 19 de agosto, para a qualificação do solo urbano, foram adotadas as 
soluções apropriadas às características e funções específicas das áreas urbanas 
abrangidas pela área de intervenção do Plano. 

 
A área de intervenção do Plano é qualificada, de acordo com o enquadramento e 
critérios enunciados, nas seguintes categorias de uso do solo urbano: 

 Espaços Habitacionais; 

 Espaços Urbanos de Baixa Densidade; 

 Espaços de Atividades Económicas; 

 Espaços Verdes 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente: 
 
Qualificar o tecido urbano existente, de 
acordo com as categorias estabelecidas 
na legislação em vigor para o solo 
urbano, assegurando a pluriatividade, e 
a adequada compatibilização funcional 
entre os diferentes usos do solo. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Os Espaços Verdes integram a estrutura ecológica municipal, compreendendo duas 
subcategorias: 

 Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento; 

 Áreas Verdes de Estadia e Lazer. 
 
Os espaços-canal correspondentes às áreas de solo afetas às infraestruturas urbanas 
de desenvolvimento linear, sistema viário, circulação e estacionamento, são 
qualificados nas diversas categorias de solo urbano reconhecidas pelo Plano, não 
constituindo uma categoria de uso do solo autónoma. 
 

Quadro 6 - Dimensão das Áreas Abrangidas por Cada Uma das Categorias e 
Subcategorias Delimitadas na Planta de Zonamento 

(incluindo as áreas afetas aos espaços-canal) 
 

 
 
ESPAÇOS HABITACIONAIS 
 
Os Espaços Habitacionais correspondem a áreas destinadas ao uso dominante 
habitacional, podendo acolher outras funções desde que comprovadamente 
compatíveis.  
Nos Espaços Habitacionais, a ocupação corresponde, preferencialmente, à tipologia 
de moradias unifamiliares agrupadas em quarteirão. 
Estes espaços dizem respeito às áreas predominantemente habitacionais atualmente 
existentes, anteriormente descritas na síntese da caracterização e diagnóstico. 
 
ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE 
 
Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade correspondem a áreas periurbanas, 
parcialmente urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e características 
híbridas de anterior ocupação de carácter urbano-rural, com a permanência de usos 
agrícolas coexistente com usos urbanos, dotada de equipamentos e infraestruturas, 
às quais o Plano atribui funções urbanas prevalecentes e que são afetas a uso do 
solo que garante o ordenamento urbano numa perspetiva de sustentabilidade e 
flexibilidade de utilização, bem como a sua infraestruturação com recurso a soluções 
apropriadas. 
 
Estes espaços dizem respeito, com alguns ajustamentos, às áreas urbanas de muito 
baixa densidade, atualmente existentes (incluindo as áreas habitacionais e as áreas 
dos equipamentos sociais de exploração privada), anteriormente descritas na síntese 
da caracterização e diagnóstico. Os ajustamentos introduzidos relacionam-se com a 
exclusão, desta categoria de espaços: das seguintes áreas: 

 Áreas afetas às indústrias de pequena dimensão referentes à área existente e 
prevista da FRANCISCONDE, Lda. e à área existente da PINHEX, Lda., que são 
integradas na categoria de espaços designada por Espaços de Atividades 
Económicas. 

 Áreas das parcelas que se encontram desocupadas e que são integradas na 
categoria de espaços designada por Espaços Verdes. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente: 
Qualificar o tecido urbano existente, de 
acordo com as categorias estabelecidas 
na legislação em vigor para o solo 
urbano, assegurando a pluriatividade, e a 
adequada compatibilização funcional 
entre os diferentes usos do solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Classes de Uso do 

Solo
SOLO RÚSTICO TOTAL

Categorias e 

Subcategorias de 

Uso do Solo

Espaços Agrícolas - 

Espaços Agrícolas 

de Produção

Área de 

Intervenção 

do Plano

Área (m2) 18623,76 1480191,39

% 1,26 100,00

SOLO URBANO

Classificação e Qualificação do Solo - Planta de Zonamento

85171,43 919289,02 373840,46 73249,57 10017,14

5,75 62,11 25,26 4,95 0,68

Espaços 

Habitacionais

Espaços Urbanos 

de Baixa Densidade

Espaços de 

Atividades 

Económicas

Espaços Verdes - 

Áreas de Proteção e 

Enquadramento

Espaços Verdes - 

Áreas Verdes de 

Estadia e Lazer
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Os Espaços de Atividades Económicas, correspondem a áreas que se destinam 
preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais 
necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente 
atividades industriais, de armazenagem e logística, de comércio, serviços e 
equipamentos complementares. 
 
Estes espaços dizem respeito, com alguns ajustamentos, às áreas industriais de 
grande dimensão atualmente existentes, anteriormente descritas na síntese da 
caracterização e diagnóstico. Os ajustamentos introduzidos relacionam-se com a 
inclusão nesta categoria de espaços de todas as áreas industriais existentes e 
previstas, nomeadamente, para além das grandes industrias mencionadas - a 
REFRIGE / COCACOLA, a METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS, Lda. e 
a área industrial atualmente abandonada - as indústrias de pequena dimensão 
referentes à área existente e prevista da FRANCISCONDE, Lda. e à área existente da 
PINHEX, Lda., atualmente integradas nas áreas urbanas de muito baixa densidade. 
 
ESPAÇOS VERDES 
 
Os Espaços Verdes correspondem a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de 
valorização paisagística e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio e lazer. 
Trata-se dos novos espaços introduzidos pelo Plano de acordo com as soluções 
apresentadas no subcapítulo 3.1.7. Linha de Desenvolvimento 1.7. - Valorizar a 
Paisagem. 
 
As subcategorias dos Espaços Verdes correspondem, dominantemente: 

 Nas Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento, a áreas de uso privado 
constituídas por solos com boa aptidão agrícola; 

 Nas Áreas Verdes de Estadia e Lazer, a áreas verdes equipadas de uso público. 
 
Regime de Interdições 
 
São interditas as seguintes atividades na área de intervenção do Plano: 
 

 Armazenamento ou depósito de lixo, sucatas, combustíveis, materiais perigosos 
ou qualquer outro tipo de materiais em áreas não abrangidas pela qualificação como 
Espaços de Atividades Económicas, com exceção das atividades referentes a 
operações de gestão de resíduos como, entre outras, os ecocentros ou a 
armazenagem de toneres. 

 Extração de inertes; 

 Explorações pecuárias ou agropecuárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.1. - 
Qualificar o Tecido Urbano Existente: 
Qualificar o tecido urbano existente, de 
acordo com as categorias estabelecidas 
na legislação em vigor para o solo 
urbano, assegurando a pluriatividade, e a 
adequada compatibilização funcional 
entre os diferentes usos do solo. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 

Figura 31 - Planta de Zonamento 
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3.4.2. Linha de Desenvolvimento 4.2. - Consolidar a Matriz de Ocupação de Baixa Densidade  
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Densidade de Ocupação Atual - Fogos / ha 
 
As áreas abrangidas pelo padrão de ocupação dominantemente habitacional 
encontram-se, como já referido, qualificadas nas categorias designadas por Espaços 
Habitacionais e Espaços Urbanos de Baixa Densidade, que representam 
respetivamente 5,75 % e 62,11 % da área de intervenção do Plano. 
 
As densidades de ocupação atual - fogos / ha nestas categorias de espaços atingem, 
no máximo, também como já referido: 

 Cerca de 30 fogos / ha, nos Espaços Habitacionais; 

 Cerca de 4 fogos / ha, nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade 
 
A maior parte da área abrangida pelos Espaços Habitacionais (86,83%) encontra-se 
classificada no PDM em vigor, como Espaços Urbanos - Áreas Consolidadas (Malhas 
Urbanas Habitacionais - Áreas de Edifícios Agrupados).  
 
A maior parte da área abrangida pelos Espaços Urbanos de Baixa Densidade (88,87 
%) encontra-se classificada no PDM em vigor, como Espaços Paraurbanos.  
 
Regime e Indicadores de Ocupação previstos no PDM em vigor para os Espaços 
Urbanos - Áreas Consolidadas (Malhas Urbanas Habitacionais - Áreas de Edifícios 
Agrupados)  
 
De acordo com o regulamento do PDM em vigor, nos Espaços Urbanos - Áreas 
Consolidadas (Malhas Urbanas Habitacionais - Áreas de Edifícios Agrupados) são 
interditos todos os usos incompatíveis com a habitação. As ocupações devem adotar 
a tipologia existente nas áreas homogéneas envolventes ou imediatamente 
confinantes; o índice de utilização máximo não deve exceder o valor de 1,5 m2/m2 da 
área da parcela. 
 
Regime e Indicadores de Ocupação previstos no PDM em vigor para os Espaços 
Paraurbanos 
 
Relativamente à edificabilidade e usos habitacionais, de acordo com o regulamento do 
PDM em vigor, nas parcelas existentes nos Espaços Paraurbanos apenas são 
admitidas construções de edifícios destinados à habitação do proprietário que 
obedeçam aos seguintes indicadores de ocupação: 

 Índice de utilização máximo: 0,04 m2/m2 da área da parcela; 

 Área de construção máxima: 400 m2, incluindo anexos, exceto os destinados ao 
apoio da exploração agrícola; 

 Número de pisos máximo: 2 

 Número máximo de fogos: 2  
 
Da aplicação destes indicadores de ocupação, considerando a dimensão da parcela 
dominante (5000 m2), resulta:  

 Uma área de construção máxima de 200 m2, incluindo anexos, exceto os 
destinados ao apoio da exploração agrícola; 

 Uma densidade habitacional máxima de 4 fogos / ha. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.2. - 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente 
habitacional, nomeadamente o de 
baixa densidade: 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente habitacional, 
nomeadamente o de baixa densidade, 
contendo as áreas de edificação 
dispersa, mantendo os espaços 
propiciadores da pequena agricultura de 
subsistência e disciplinando a construção 
de muros e vedações. 
 
Espaços Urbanos - Áreas 
Consolidadas / Espaços Habitacionais 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Relativamente a operações de transformação fundiária nos Espaços Paraurbanos, no 
regulamento do PDM em vigor é admitido o destaque, nos termos da legislação 
aplicável, mas não são permitidas operações de loteamento urbano. 
 
Este regime de ocupação determinou um elevado número de pedidos, formulados por 
particulares, de alteração ao PDM, nomeadamente, da classe de Espaço de 
Paraurbano (a classe de espaço predominante na área de intervenção do Plano) para 
Espaço Urbanizável de Baixa Densidade H1 do PDM em vigor. 
 
É ainda de destacar que o regulamento do PDM em vigor não define, para os Espaços 
Paraurbanos, nenhum indicador relacionado com a impermeabilização do solo nem 
uma altura máxima para os edifícios. Cabe, no entanto, referir que o Regulamento 
Municipal da Urbanização e Edificação (RMUE) define no artigo 6º - Drenagem e 
Índice de Impermeabilização – que o índice máximo de impermeabilização deve ser 
inferior a 70% da área total da parcela, sendo que este valor, desde que sejam 
garantidas soluções para a infiltração ou o escoamento de águas pluviais, poderá ser 
ajustável quando tecnicamente justificado. 
 
Implantação dos Edifícios no Interior das Parcelas 
 
A localização dos edifícios no interior das parcelas nos Espaços Habitacionais é 
caracterizada, na maior parte das situações, pela implantação do edifício principal e do 
anexo (normalmente, a garagem) na frente da parcela confinante com o arruamento. 
Tratando-se de parcelas de pequena dimensão (cerca de 300 m2) com os edifícios 
(moradias unifamiliares) agrupados em quarteirão, numa malha de arruamentos, 
observa-se alguma regra na ocupação. 
 
A localização dos edifícios existentes no interior das parcelas nos Espaços Urbanos de 
Baixa Densidade é caracterizada pela dispersão da ocupação e pela ausência de uma 
regra de implantação. Tratando-se de parcelas de grande dimensão (cerca de 5000 
m2), na maior parte das situações, a implantação do edifício principal (moradias 
isoladas) e dos anexos (normalmente, garagens, arrecadações e construções de apoio 
agrícola) ocorre em qualquer zona no interior da parcela: a meio da parcela, junto à 
frente da parcela confinante com o arruamento, ou junto às estremas laterais da 
parcela. No entanto, como os níveis de ocupação, e de impermeabilização, das 
parcelas são atualmente muito baixos, uma parte significativa da sua área encontra-se 
ocupada com hortas, pomares e jardins, constituindo espaços verdes privados, cuja 
dimensão tem, no seu conjunto, uma expressão muito significativa na área de 
intervenção do Plano. 
 
Alinhamento e Muros de Vedação 
 
Observa-se, de um modo geral, o incumprimento de qualquer regra relacionada com 
alinhamentos e posicionamento dos muros de vedação. Para corrigir esta situação, 
tendo nomeadamente em vista a regularização dos perfis transversais dos 
arruamentos, a Divisão de Gestão Urbanística / Departamento de Urbanismo da 
Câmara Municipal, tem vindo a empreender um esforço junto dos proprietários no 
sentido do recuo de muros. Esta iniciativa produziu já alguns resultados, 
nomeadamente, nas parcelas abrangidas pelos Espaços Habitacionais. Nos Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade, os resultados desta iniciativa são apenas pontuais.  
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.2. - 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente 
habitacional, nomeadamente o de 
baixa densidade: 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente habitacional, 
nomeadamente o de baixa densidade, 
contendo as áreas de edificação 
dispersa, mantendo os espaços 
propiciadores da pequena agricultura de 
subsistência e disciplinando a 
construção de muros e vedações. 
 
Espaços Paraurbanos / Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções Adotadas 
 
Enquadramento 
 
As soluções adotadas no Plano para consolidar e qualificar o padrão de ocupação 
dominantemente habitacional, nomeadamente o de baixa densidade, encontram-se 
traduzidas na Planta de Implantação e nas prescrições do articulado do Regulamento, 
tendo como principais objetivos minimizar os problemas identificados e aproveitar as 
possibilidades oferecidas pela situação atual, nomeadamente as decorrentes da baixa 
densidade de ocupação. 
 
Os principais problemas identificados relacionam-se com o padrão de ocupação 
dominante atualmente, nomeadamente, o relacionado com as parcelas abrangidas 
pelos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, que ocupam 61,47 % da área de 
intervenção do Plano. Este padrão de ocupação, aliado ao mau estado geral dos 
arruamentos que foram sendo executados, à dispersão da ocupação face à ausência 
de regras de implantação dos edifícios no interior das parcelas e à diversidade, e baixa 
qualidade, da linguagem arquitetónica dos edifícios, bem como, do desalinhamento 
dos muros e vedações e da diversidade das soluções utilizadas na sua construção, 
determinou uma baixa qualidade urbana e, assim, uma má imagem global do território. 
 
As soluções adotadas assentam, assim, fundamentalmente: 

 Na redefinição do regime e indicadores de ocupação previstos no PDM em vigor; 

 Na definição de regras para a implantação dos edifícios no interior das parcelas;  

 Na definição de regras relacionadas com os alinhamentos e características dos 
muros de vedação; 

 Na definição de regras relacionadas com operações de transformação fundiária. 
 
Com os indicadores e regime de ocupação propostos procurou-se, nomeadamente, 
aumentar a edificabilidade prevista no PDM em vigor para os Espaços Urbanos de 
Baixa Densidade, assegurando, no entanto, uma densidade habitacional baixa e um 
baixo Índice de impermeabilização do solo, de forma a manter os espaços verdes 
privados propiciadores da pequena agricultura de subsistência. 
 
Indicadores e Regime de Ocupação / Densidade de Ocupação - Fogos / ha 
 
Nos Espaços Habitacionais, a ocupação corresponde, preferencialmente, à tipologia 
de moradias unifamiliares, devendo as operações urbanísticas obedecer aos seguintes 
parâmetros urbanísticos:  

 Densidade habitacional máxima: 30 fogos/ha; 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,70  da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 70 %  da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 80 % da área da parcela; 

 Número máximo de 2 pisos; 

 Altura máxima dos edifícios de 6,5 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.2. - 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente 
habitacional, nomeadamente o de 
baixa densidade: 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente habitacional, 
nomeadamente o de baixa densidade, 
contendo as áreas de edificação 
dispersa, mantendo os espaços 
propiciadores da pequena agricultura de 
subsistência e disciplinando a 
construção de muros e vedações. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, a ocupação relacionada com o uso 
habitacional corresponde, preferencialmente, à tipologia de moradias isoladas, 
devendo as operações urbanísticas obedecer aos seguintes parâmetros urbanísticos: 

 Densidade habitacional máxima: 6 fogos/ha; 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,15 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 15 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 35 % da área da parcela; 

 Número máximo de 2 pisos; 

 Altura máxima dos edifícios de 6,5 metros. 
 
Estando em causa a edificação de estabelecimentos de comércio, de serviços e de 
equipamentos de utilização coletiva de iniciativa pública ou privada, bem como, de 
instalações complementares e de apoio às atividades neles previstas, são admitidos 
os seguintes parâmetros que excedem os fixados para o uso habitacional: 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,35 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 35 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 60 %da área da parcela; 

 Número máximo de 2 pisos; 

 Altura máxima dos edifícios de 9 metros. 
 
Nos Espaços Habitacionais e nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, quando 
esteja em causa o uso habitacional, os fogos a constituir, de acordo com a densidade 
habitacional máxima admitida, deverão ser implantados em edifício único nas parcelas 
existentes ou nas parcelas, ou lotes, que resultarem da reestruturação da propriedade 
prevista no Plano. 
 
Implantação dos Edifícios no Interior das Parcelas 
 
Nas operações urbanísticas relacionadas com a realização de obras novas, o edifício 
principal e as construções anexas referentes a garagens ou arrumos devem ser 
implantadas dentro do polígono de implantação representado na Planta de 
Implantação. 
 
As obras de ampliação dos edifícios existentes devem também, obrigatoriamente, 
localizar-se dentro do limite do polígono de implantação indicado na Planta de 
Implantação. 
 
Anexos ao edifício principal de uso habitacional 
 
A construção de anexos ao edifício principal de uso habitacional deve observar as 
seguintes prescrições: 
 
A construção de anexos ao edifício principal de uso habitacional deve observar as 
seguintes prescrições: 

 Os usos permitidos são, exclusivamente, destinados a garagens, arrumos ou 
apoios agrícolas; 

 A altura máxima não pode exceder 3,00 metros; 

 A área de construção não pode exceder 40,00 m2 por fogo; 

 A localização na parcela dos anexos referentes a garagens ou arrumos, deve ser 
concretizada dentro do limite do polígono de implantação definido na Planta de 
Implantação. 

 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.2. - 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente 
habitacional, nomeadamente o de 
baixa densidade: 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente habitacional, 
nomeadamente o de baixa densidade, 
contendo as áreas de edificação 
dispersa, mantendo os espaços 
propiciadores da pequena agricultura de 
subsistência e disciplinando a 
construção de muros e vedações. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Pode ser admitida nos anexos ao edifício principal de uso habitacional, a título 
excecional, uma área de construção superior a 40 m2 por fogo, desde que o somatório 
da área do edifício principal e da área do anexo não ultrapasse área de construção 
máxima admitida na parcela para o uso habitacional. 
 
Alinhamento e Muros de Vedação 
 
Os alinhamentos dos muros de vedação a edificar encontram-se definidos na Planta 
de Implantação de acordo com os perfis transversais definidos para cada um dos 
arruamentos abrangidos pela área de intervenção do Plano. 
 
Os muros de vedação existentes que não cumpram os alinhamentos definidos na 
Planta de Implantação devem ser objeto de recuo de forma a viabilizar o 
reperfilamento dos arruamentos confinantes. 
 
As características dos muros de vedação devem obedecer ao estabelecido no 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação (RMUE), sendo nomeadamente 
de destacar: 
 

 Os muros de vedação confinantes com espaços públicos, quando edificados em 
material de construção opaco, não podem exceder 1,00 m de altura, podendo ser 
complementados com rede ou gradeamento em metal, madeira ou sebes vivas até 1,8 
m de altura. 

 As vedações em sebe vegetal poderão elevar-se até uma altura máxima de 2,50 
m e não devem transpor o limite do prédio ou lote. 
 
Não é admitida a colocação de chapas metálicas opacas em substituição de redes 
metálicas, de gradeamento em madeira, ou de sebes vivas. 
 
Operações de Transformação Fundiária 
 
Nos termos previstos nas disposições próprias do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de 
maio, na área de intervenção do Plano são admitidas ações de reestruturação da 
propriedade, nomeadamente, através do fracionamento ou reparcelamento de prédios 
destinados à construção urbana, mediante operações urbanísticas de loteamento em 
que se defina a edificabilidade, nos termos estabelecidos no Plano, e os prazos da 
respetiva concretização. 
 
As operações urbanísticas de loteamento que incidam em parcelas dos Espaços 
Urbanos de Baixa Densidade servidas apenas por um arruamento público só são 
admitidas desde que da sua concretização não resulte a constituição de lotes sem 
frente para o mesmo e com largura inferior a 20 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.2. - 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente 
habitacional, nomeadamente o de 
baixa densidade: 
Consolidar e qualificar o padrão de 
ocupação dominantemente habitacional, 
nomeadamente o de baixa densidade, 
contendo as áreas de edificação 
dispersa, mantendo os espaços 
propiciadores da pequena agricultura de 
subsistência e disciplinando a 
construção de muros e vedações. 
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3.4.3. Linha de Desenvolvimento 4.3. - Regularizar a Situação das Parcelas Sem Autorizações de 
Utilização Emitidas 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 

A situação das parcelas abrangidas pela área de intervenção do Plano (332) 
relativamente a ocupação com construções e a autorizações emitidas / processos de 
licenciamento, encontra-se sintetizada no quadro que se apresenta de seguida. Os 
valores apresentados neste quadro baseiam-se no ponto de situação dos 
compromissos urbanísticos / processos de licenciamento realizado pelos serviços 
técnicos do Município entre 2016 e 2018, sendo de destacar: 
 

 81 parcelas, correspondentes a 24,40 % do número total de parcelas abrangidas 
pela área de intervenção do Plano de Pormenor, encontram-se com processos de 
licenciamento e todas as construções com licenças emitidas; 
 

 48 parcelas, correspondentes a 14,46 % do número total de parcelas abrangidas 
pela área de intervenção do Plano de Pormenor, encontram-se com processos de 
licenciamento e algumas construções sem licenças emitidas; 
 

 62 parcelas, correspondentes a 18,67 % do número total de parcelas abrangidas 
pela área de intervenção do Plano de Pormenor, encontram-se com construções e 
sem processo de licenciamento pré-registados e, assim, sem licenças emitidas; 
 

 88 parcelas, correspondentes a 26,51 % do número total de parcelas abrangidas 
pela área de intervenção do Plano de Pormenor, encontram-se sem construção.  
 

É na categoria de espaços qualificada no Plano como Espaços Urbanos de Baixa 
Densidade (com um total de 164 parcelas) que se identifica a situação mais crítica: 
 

 Apenas em 34 parcelas se registam processos de licenciamento com todas as 
construções com licenças emitidas.  
 

 Apenas14 parcelas sem construção. 
 

 As restantes parcelas, com construções - 116 parcelas -, encontram-se sem 
processos de licenciamento, sem os processos de licenciamento concluídos (com 
algumas construções sem licença) ou com processos em licenciamento. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.3. - 
Regularizar a Situação das Parcelas 
Sem Autorizações de Utilização 
Emitidas 
 
Regularizar a situação das parcelas com 
ocupação urbana e sem autorizações de 
utilização emitidas (parcelas com 
ocupação urbana sem processos de 
licenciamento, sem os processos de 
licenciamento concluídos ou com 
processos em licenciamento). 
 
 
 
 

 

Quadro 7 - Situação das Parcelas Abrangidas pela Área de Intervenção do Plano Relativamente a Ocupação com 
Construções e a Autorizações Emitidas / Processos de Licenciamento 

 

 
Fonte: Compromissos Urbanísticos - Município de Setúbal, 2018 

  

Situação das Parcelas Abrangidas pela Área de Intervenção do Plano  de Pormenor Relativamente a 

Ocupação com Construções e a Autorizações Emitidas / Processos de Licenciamento

Nº de 

parcelas
%

Parcelas com processo de licenciamento e todas as construções licenciadas 81 24,40

Parcelas com processo em licenciamento 17 5,12

Parcelas sem construções 88 26,51

Parcelas com construções e sem processos de licenciamento pré-registados 62 18,67

Parcelas com processo de licenciamento e sem licenças emitidas 24 7,23

Parcelas com processo de licenciamento e algumas construções sem licença 48 14,46

Parcelas integradas na AUGI 27 / algumas com construções e sem licenças emitidas 12 3,61

Total 332 100,00
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 

 

Figura 32 - Planta dos Compromissos Urbanísticos 
 

 
 
Fonte: Compromissos Urbanísticos - Município de Setúbal, 2018 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções adotadas 
 
Edificações existentes com autorização de utilização 
 
Nas edificações existentes à data da entrada em vigor do Plano, identificadas na 
Planta da Situação Existente, para as quais tenha sido emitida licença ou autorização 
de utilização, são permitidas as intervenções previstas no Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE) e no Regulamento Municipal da Urbanização e 
Edificação (RMUE) - nomeadamente, obras de ampliação e reconstrução - desde que 
as mesmas respeitem as disposições do Plano para as diferentes categorias e 
subcategorias de uso do solo. 
 
A ampliação dos edifícios existentes que se encontrem na situação descrita no ponto 
anterior anterior, é permitida até aos valores máximos estabelecidos no Anexo I - 
Quadro Síntese do Uso do Solo - do regulamento do Plano, ou até aos valores 
adequados necessários para obras de ampliação que se destinem à melhoria de 
condições básicas de habitabilidade e salubridade, ou ao cumprimento dos requisitos 
legais exigidos pela entidade licenciadora da atividade a exercer. 
 
As ampliações, bem como as reconstruções, devem respeitar o limite do polígono de 
implantação indicado na Planta de Implantação. 
Edificações existentes sem autorização de utilização que se encontrem localizadas na 
totalidade, ou parcialmente, dentro dos polígonos de implantação 
 
Nas edificações existentes identificadas na Planta da Situação Existente que, à data 
da entrada em vigor do Plano, não possuam autorização de utilização e que se 
encontrem localizadas na totalidade, ou parcialmente, dentro dos polígonos de 
implantação máxima indicados na Planta de Implantação, são permitidos o 
licenciamento, ou a admissão de comunicação prévia, bem como a realização das 
intervenções previstas no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e no 
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação (RMUE), nomeadamente obras 
de ampliação e reconstrução, desde que: 
 

 Seja respeitada a área de construção máxima definida no Plano, para cada uma 
das parcelas; 

 Sejam respeitadas as demais prescrições de ocupação estabelecidas no Plano, 
especialmente as constantes na Planta de Implantação e no Anexo I - Quadro 
Síntese do Uso do Solo - do regulamento do Plano. 

 Sejam respeitadas as condições mínimas de habitabilidade e de salubridade, 
definidas na legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). 

 Seja subscrito, por técnico com formação adequada, termo de responsabilidade 
sobre as condições de estabilidade e segurança das construções. 

 
As ampliações dos edifícios existentes, que se encontrem nas situações identificadas, 
devem obrigatoriamente localizar-se dentro do limite do polígono de implantação 
indicado na Planta de Implantação. 
 
Edificações existentes sem autorização de utilização que se encontrem localizadas 
fora dos polígonos de implantação 
 
Nas edificações existentes identificadas na Planta da Situação Existente que, à data 
da entrada em vigor do Plano, não possuam autorização de utilização e que se 
encontrem localizadas fora dos polígonos de implantação máxima indicados na Planta 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.3. - 
Regularizar a Situação das Parcelas 
Sem Autorizações de Utilização 
Emitidas 
 
Regularizar a situação das parcelas com 
ocupação urbana e sem autorizações de 
utilização emitidas (parcelas com 
ocupação urbana sem processos de 
licenciamento, sem os processos de 
licenciamento concluídos ou com 
processos em licenciamento) 
 



 

 
ARQUISOMA 
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA 

PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / RELATÓRIO 

 

82 / 157 
 

ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo   .   Arquitetura   .   Arquitetura de Interiores   .   Decoração   .   Design 

Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º   1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15   Email: geral@arquisoma.com 

de Implantação, não são permitidas obras de ampliação, sendo apenas admitido, a 
título excecional, o licenciamento, ou a admissão de comunicação prévia, desde que 
sejam observadas as seguintes condições: 
 

 Seja respeitada a área de construção máxima definida no Plano, para cada uma 
das parcelas; 

 Sejam respeitadas as demais prescrições de ocupação estabelecidas no Plano, 
especialmente as constantes na Planta de Implantação e no Anexo I - Quadro 
Síntese do Uso do Solo - do regulamento do Plano. 

 Sejam respeitadas as condições mínimas de habitabilidade e de salubridade, 
definidas na legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). 

 Seja subscrito, por técnico com formação adequada, termo de responsabilidade 
sobre as condições de estabilidade e segurança das construções. 

 
Nas edificações existentes que se encontrem nas situações identificadas, e em que 
não se verifiquem as condições mínimas de habitabilidade e de salubridade, definidas 
na legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente as previstas no Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas (RGEU), poderão, a título excecional, ser executadas 
obras de melhoramento ou de ampliação para cumprimento daqueles requisitos, 
desde que, nas situações em que o edifício existente se encontre em contacto direto 
com o polígono de implantação máxima indicado na Planta de Implantação, as 
ampliações se localizem dentro do referido polígono. 
 
Regularização das edificações sem autorização de autorização / regime de exceção 
 
Na regularização das edificações sem autorização de autorização poderão, a título 
excecional, ser dispensadas a observância da área de construção máxima definida no 
Plano e das demais prescrições de ocupação estabelecidas no Plano, especialmente 
as constantes na Planta de Implantação e no Anexo I - Quadro Síntese do Uso do 
Solo - do regulamento do Plano, devendo, todavia, assegurar-se a verificação das 
condições de segurança de pessoas e bens e de saúde pública, desde que as 
construções sejam anteriores a 10 de agosto de 1994, data da publicação do Plano 
Diretor Municipal de Setúbal, e desde que: 
 

 Sejam respeitadas as condições mínimas de habitabilidade e de salubridade, 
definidas na legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). 

 Seja subscrito, por técnico com formação adequada, termo de responsabilidade 
sobre as condições de estabilidade e segurança das construções. 

 
  

 

3.4.4. Linha de Desenvolvimento 4.4. - Hierarquizar a Rede Viária  
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Enquadramento / Polos Geradores de Tráfego 
 
De acordo com o Estudo de Tráfego e Acessibilidades elaborado, os principais polos 
geradores de tráfego que estão localizados na área de intervenção do Plano, e na sua 
envolvente, são os que se encontram assinalados na figura seguinte, sendo de 
destacar, segundo dados de 2014 / 2015:  

 A Metalúrgica Central de Alhos Vedros (MCAV) - Com 160 trabalhadores, o 
acesso principal à rede viária é feito diretamente pela Rua de S. Gonçalo. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
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 A REFRIGE / COCACOLA - com 417 trabalhadores, tem atividade intensa nas 
instalações localizadas no extremo Nordeste da área de intervenção do Plano. Os 
acessos têm ligação direta à Estrada Vila Amélia com controlo através de cancela e 
porteiro. 

 A PINHEX - Com 13 trabalhadores, tem acesso pela Rua da Salmoura. 

 O Externato Rumo ao Sucesso - Com 62 trabalhadores, e 223 alunos inscritos, é 
constituído por diversos edifícios no quarteirão delimitado pelas Rua da Malhada, Rua 
da Vinha da Salmoura, Rua da Salmoura e a Travessa da Salmoura, com acessos 
diretos por estas vias.  

 A Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós” – Com 42 colaboradores, 30 
utentes residentes e 12 em centro de dia, tem acesso pela Rua da Salmoura.  
A FAF – Produtos Siderúrgicos - Com 15 trabalhadores, encontra-se localizada fora da 
área de intervenção do Plano (já no concelho de Palmela) sendo servida pela Rua de 
S. Gonçalo.  

 
Linha de Desenvolvimento 4.4. 
Hierarquizar a Rede Viária: 
Hierarquizar a rede viária existente, 
assegurando a conexão com o sistema 
de acessibilidades existente e previsto 
no contexto do território circundante. 
 

 
 
 

Figura 33 - Polos Geradores de Tráfego 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Enquadramento / Contagens de Tráfego 
 
De acordo com os resultados das contagens de tráfego realizadas no âmbito do 
Estudo de Tráfego e Acessibilidades elaborado, constata-se que: 

 As secções que apresentam os fluxos de tráfego mais elevados são a N 379 e a 
Estrada Vila Amélia (a Sul da Rua de S. Gonçalo), com valores muito semelhantes 
(entre 1400 a 1600 nos períodos de ponta, com cerca de 4 a 8% de tráfego pesado. 

 A Rua de S. Gonçalo também apresenta valores expressivos em toda a sua 
extensão (entre 900 e 1100 veículos nos períodos de ponta), embora com uma 
percentagem de pesados relativamente baixa (2 a 3%). 

 A Av. de Moçambique (no concelho de Palmela) funciona como alternativa à 
Estrada Vila Amélia para acesso à A2, com uma procura de tráfego entre os 750-820 
veículos nos períodos de ponta e com uma percentagem de pesados baixa (2.4% e 
3.2%). 

 As restantes vias, não pavimentadas e de carácter marcadamente local, 
apresentam uma procura diminuta, com valores inferiores a 100 veículos em qualquer 
um dos períodos de ponta. 
 
A localização dos 5 postos de contagem realizados para a caracterização da procura 
atual de tráfego na área de intervenção do Plano encontra-se assinalada na figura 
seguinte.  
 
Figura 34 - Postos de Contagem de Tráfego 
 

 
 
De acordo com o “Estudo de Tráfego e Acessibilidades” elaborado, verifica-se que a 
área de intervenção do Plano está diretamente ligada à rede de Distribuidoras 
Principais através da N379 (da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal), da 
Estrada de Vila Amélia e da Av. Moçambique (ambas de responsabilidade municipal).  
Estas duas vias apresentam uma procura de tráfego significativa uma vez que ligam a 
Zona Industrial de Vila Amélia (em Palmela) e a área de intervenção do Plano à A2 
(rede de 1º Nível), servindo ainda de Variante à N10 para as deslocações da N379 a 
Este de Vila Fresca de Azeitão. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.4. 
Hierarquizar a Rede Viária: 
Hierarquizar a rede viária existente, 
assegurando a conexão com o sistema 
de acessibilidades existente e previsto no 
contexto do território circundante. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor  Sistema Urbano 
 
Figura 35 - Hierarquia da Rede Viária Atual (Enquadramento) 

 
 
Figura 36 - Hierarquia da Rede Viária Atual (Área de intervenção do Plano) 

 
 
Através da análise das funções atuais das vias abrangidas pela área de intervenção 
do Plano, constata-se a falta do nível de distribuidora local uma vez que todas as 
restantes ruas apresentam um carácter de acesso local e ligam diretamente à rede de 
distribuição principal.  
 
Na figura da página seguinte apresenta-se um pormenor da rede viária na região em 
análise, com os níveis hierárquicos definidos na proposta de rede viária futura que 
consta da Revisão do PDM de Setúbal. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.4. 
Hierarquizar a Rede Viária: 
Hierarquizar a rede viária existente, 
assegurando a conexão com o sistema 
de acessibilidades existente e previsto no 
contexto do território circundante. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Figura 37 - Proposta de Hierarquia da Rede Viária (Revisão do PDM) 

 
Fonte: Oficina de Arquitectura, outubro de 2011 

 
Relativamente a esta proposta cabe referir o seguinte: 
 

 A Estrada de Vila Amélia (identificada com um círculo vermelho com o nº1) é 
classificada como Rede Municipal Prioritária, sendo fundamental para a fluidez do 
tráfego garantir-lhe a função “circulação”. O corredor de acesso direto à Autoestrada 
A2 (da Rede Nacional Principal e não da Rede Nacional Complementar como é 
apresentada na legenda) é constituído pela Estrada de Vila Amélia, mas também pela 
Av. Moçambique (a via das rotundas) que não se encontra representada no mapa 
(embora a função e a procura sejam semelhantes). Na soma das duas vias, estima-se 
que, atualmente, o Tráfego Médio Diário Anual seja de cerca de 12000 veículos pelo 
que se justificaria a duplicação da via a curto prazo, principalmente se a Av. 
Moçambique passar a funcionar como distribuidora local.  

 Na estrada de Vila Amélia os acessos devem ser minimizados, a localização das 
atividades condicionadas, as paragens de transporte público deverão ser localizadas 
fora da via e deverá haver restrição ao estacionamento marginal.  

 A abertura ao tráfego da Via Intermunicipal (nº 2) irá desviar uma parte 
significativa do tráfego de atravessamento pelo que melhorará consideravelmente o 
desempenho no troço entre a Estrada Vila Amélia e o nó desta com a futura Via 
Intermunicipal. 

 Por indicação da CM de Setúbal não será considerada a continuidade da Rua de 
S. Gonçalo para o Concelho de Palmela (nº 3). 

 Está prevista a classificação da Rua Brejos de Camarate como integrante da 
Rede Urbana de Distribuição (nº4), o que se apresenta compatível com a resolução 
dos problemas da rede viária identificados anteriormente. 

 A ligação futura (nº5) entre a existente N379 (a Oeste da EN10) e a EN379 a Este 
de Vendas de Azeitão (identificada como D21 na figura seguinte) constitui uma 
Variante a Vila Nogueira de Azeitão, permitindo a ligação com o troço da N10 de 
acesso à Serra da Arrábida. É expectável que a abertura ao tráfego desta via produza 
uma redução de procura na área de intervenção do Plano, não só nos tráfegos de 
atravessamento de Vila Nogueira de Azeitão e de Vendas de Azeitão, mas também na 
procura que circula atualmente na Rua de S. Gonçalo, permitindo melhorar o seu 
desempenho. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.4. 
Hierarquizar a Rede Viária: 
Hierarquizar a rede viária existente, 
assegurando a conexão com o sistema 
de acessibilidades existente e previsto no 
contexto do território circundante. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Figura 38 - Proposta para a Rede Futura (Revisão do PDM) 
 

 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.4. 
Hierarquizar a Rede Viária: 
Hierarquizar a rede viária existente, 
assegurando a conexão com o sistema 
de acessibilidades existente e previsto 
no contexto do território circundante. 
 
 

 
Soluções adotadas 
 
Analisando a proposta de revisão do PDM constata-se que, na zona onde se insere o 
Plano de Pormenor de Salmoura, estão previstas vias que integram a rede urbana 
principal (classificadas como D20 e D21) que remeterão as vias estruturantes da área 
de intervenção do Plano para um nível abaixo, como rede urbana de distribuição e 
acesso local. 
 
Em linha com a revisão do Plano Diretor Municipal, propõe-se a seguinte hierarquia 
viária na área de intervenção do Plano: 
 

 Vias Distribuidoras Locais 
Os dois eixos que se cruzam dentro da área do plano (R. de S. Gonçalo e a Rua 
Brejos de Camarate) são considerados como vias distribuidoras locais, sendo 
enquadradas e ligadas às vias distribuidoras principais (Estrada de Vila Amélia, N379 
e as futuras D20 (ex-S12) e D21 (ex-P4). 
 

 Vias de Acesso Local 
Tendo em atenção o fluxo de veículos diminuto e as características residenciais da 
área, com poucas indústrias, mas com estabelecimentos de ensino e de terceira idade, 
será adequado dotar as vias de acesso local com um ambiente dissuasor para o 
tráfego de passagem, optando por um tratamento paisagístico que requalifique os 
percursos, permitindo o usufruto do espaço público, constituído pelas vias, pelas 
crianças e idosos. Deste modo as vias localizadas nos quatro quadrantes definidos 
pelas vias distribuidoras são classificadas como vias de acesso local e terão um 
tratamento de “zonas de coexistência”, onde as vias serão partilhadas entre os 
diversos tipos de tráfego automóvel, bicicletas e peões. 
 
De referir ainda que é proposta uma ligação pedonal e para bicicletas ao parque de 
Merendas de S. Gonçalo, permitindo um fácil acesso da população da Salmoura a 
este espaço verde. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Figura 39 - Hierarquia da Rede Viária (revisão do PDM) 

 
Fonte: Revisão do PDM, Oficina de Arquitectura, 2011 

 
Figura 40 - Hierarquia funcional viária (Proposta) 

 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.4. 
Hierarquizar a Rede Viária: 
Hierarquizar a rede viária existente, 
assegurando a conexão com o sistema 
de acessibilidades existente e previsto 
no contexto do território circundante. 
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3.4.5. Linha de Desenvolvimento 4.5. – Qualificar a Rede Viária 
 
3.4.5.1. Definir o Sistema de Circulação e os Perfis das Vias 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
No âmbito da caracterização e diagnóstico da área de intervenção do Plano procedeu-
se ao levantamento da situação atual de cada uma das vias relativamente às 
características dos perfis transversais (faixas de rodagem, bermas / passeios). Este 
levantamento é apresentado nas peças desenhadas do Plano, sendo de destacar: 
 

 Na generalidade das vias os perfis transversais não se encontram definidos, 
sendo as mesmas caracterizadas pela inexistência da marcação das faixas de 
rodagem e dos passeios. Apenas na Rua de S. Gonçalo é possível identificar a 
separação entre as bermas (que não apresentam qualquer tratamento ao nível do 
pavimento) e a faixa de rodagem, através da pavimentação em asfalto desta última. 

 A largura das vias é muito variável, mesmo ao longo do traçado de cada uma, 
dado que não se encontram definidos os alinhamentos da ocupação urbana adjacente. 

 A largura das vias permite, na generalidade dos casos, dois sentidos de circulação 
automóvel. 
 
É ainda de referir que a generalidade das vias apresenta um traçado retilíneo e uma 
inclinação muito reduzida face à topografia dominantemente plana da área de 
intervenção do Plano. 
 
Apresentam-se de seguida alguns exemplos ilustrativos da situação atual das vias 
abrangidas pela área de intervenção do Plano, quanto às características dos perfis 
transversais. 
 
Rua de S. Gonçalo 
Largura das bermas – variável entre 1 e 4,5 metros 
Largura da faixa de rodagem – variável entre 5 e 5,5 metros 
 
Rua Brejos de Camarate 
Largura das bermas – variável entre 0 e 6 metros 
Largura da faixa de rodagem – variável entre 3,5 e 6 metros 
 
Rua da Malhada 
Largura das bermas – variável entre 1 e 3,75 metros 
Largura da faixa de rodagem – variável entre 2,5 e 5 metros 
 
Rua da Salmoura 
Largura das bermas – variável entre 0 e 6 metros 
Largura da faixa de rodagem – variável entre 4 e 5,5 metros 
 
Rua dos Recoveiros 
Largura das bermas – variável entre 1 e 2,5 metros 
Largura da faixa de rodagem – variável entre 3,5 e 5 metros 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior 
vivência urbana, garantindo a circulação 
e o estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.1. - Definir o Sistema de 
Circulação e os Perfis das Vias 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções adotadas 
 
Enquadramento 
 
A conceção e o traçado da rede viária, faixas de rodagem, estacionamento e passeios, 
encontra-se definido na Planta de Implantação e, mais especificamente nas seguintes 
peças desenhadas: 

 Planta das Infraestruturas Viárias - Perfis Transversais Tipo;  

 Perfis Transversais Tipo das Vias; 

 Planta das Infraestruturas Viárias - Perfis Longitudinais; 

 Perfis Longitudinais das Vias – I; 

 Perfis Longitudinais das Vias – II; 

 Perfis Longitudinais das Vias – III. 
 
Sistema Viário de Circulação  
 
O sistema viário de circulação e estacionamento abrangido pela área de intervenção 
do Plano encontra-se definido na Planta de Implantação, compreendendo as seguintes 
vias: 
 

 Vias Distribuidoras Locais 
Rua Brejos de Camarate, com dois sentidos de trânsito; 
Rua de S. Gonçalo, com dois sentidos de trânsito e integrando uma ciclovia. 
 

 Vias de Acesso Local 
 
Rua dos Recoveiros, com um sentido de trânsito no troço A e com dois sentidos de 
trânsito no troço B; 
Rua dos Artífices Vidreiros, com um sentido de trânsito no troço A e com dois sentidos 
de trânsito no troço B; 
Rua dos Mateiros, com um sentido de trânsito no troço A e com dois sentidos de 
trânsito no troço B; 
Rua da Beira Litoral, com um sentido de trânsito; 
Rua Cidade de Aveiro, com um sentido de trânsito; 
Rua da Ilha de Ílhavo, com um sentido de trânsito; 
Rua da Vila Vagos, com um sentido de trânsito. 
Rua da Vila da Tolha, com um sentido de trânsito; 
Rua da Morgada Coelho Sanches, com um sentido de trânsito; 
Rua Conde da Feira, com um sentido de trânsito; 
Rua Padre António Pires Brioso, com dois sentidos de trânsito. 
Rua Brejos Pequenos, com dois sentidos de trânsito; 
Rua da Malhada, com dois sentidos de trânsito; 
Rua da Salmoura, com dois sentidos de trânsito; 
Rua dos Pinheiros, com dois sentidos de trânsito; 
Rua da Vinha, com dois sentidos de trânsito; 
Travessa de Salmoura, com um sentido de trânsito; 
Rua da Vinha da Salmoura, com dois sentidos de trânsito; 
Rua da Pecuária, com dois sentidos de trânsito; 
Rua dos Cravos, com dois sentidos de trânsito; 
Ciclovia (integrada na Rua de S. Gonçalo). 
O sistema viário descrito articula-se com duas vias não abrangidas pela área de 
intervenção do Plano, que se localizam em áreas que lhe são imediatamente 
contíguas: a Rua 25 de Abril, N 379, a sul/nascente; e a estrada de Vila Amélia, a 
nascente, na área territorial do Município de Palmela.  

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas 
básicas, através de soluções de baixo 
impacte ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto 
espaço público propiciador de uma 
maior vivência urbana, garantindo a 
circulação e o estacionamento em 
condições de segurança. 
 
4.5.1. - Definir o Sistema de 
Circulação e os Perfis das Vias 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
As Vias de Acesso Local - são consideradas vias de circulação automóvel e pedonal de 
acesso local, segundo o conceito de “vias partilhadas” ou de “vias de coexistência”, não 
sendo nas mesmas permitida a circulação ou o estacionamento de veículos pesados, com 
exceção dos relativos a serviços municipais e a serviços de manutenção de 
infraestruturas. No troço da Rua da Salmoura de acesso ao Espaço de Atividades 
Económicas – onde se encontra atualmente implantada a empresa PINHEX -, é permitida 
excecionalmente a circulação de veículos pesados. 
 
Nas zonas de “vias partilhadas” ou de “vias de coexistência”, conforme previsto no Código 
da Estrada (Lei 72/2013, de 3 de setembro), é permitida a coexistência de peões, de 
bicicletas e de tráfego motorizado, limitando-se a velocidade de circulação do tráfego 
motorizado a 20 Km/h, de forma a devolver o espaço público às suas funções sociais e 
ambientais. 
 
As zonas de coexistência pretendem aumentar as condições de segurança das 
deslocações, em particular dos peões e ciclistas, centrando-se na diminuição da 
velocidade do tráfego motorizado. Através da imposição de um limite de 20 Km/h e de 
medidas ao nível de desenho urbano e integração paisagística, pretende-se uma alteração 
dos comportamentos dos condutores, caminhando progressivamente para uma utilização 
mais equitativa do espaço público. 

 
Figura 41 – Gráfico – Velocidade / Probabilidade de Morte de Um Peão 

 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas 
básicas, através de soluções de baixo 
impacte ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto 
espaço público propiciador de uma 
maior vivência urbana, garantindo a 
circulação e o estacionamento em 
condições de segurança. 
 
4.5.1. - Definir o Sistema de 
Circulação e os Perfis das Vias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 - Exemplos de Zonas de Coexistência 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Perfis das Vias 
 
Os perfis das vias foram definidos de acordo com a hierarquização viária, 
anteriormente referida, tendo como objetivo qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior vivência urbana, garantindo a circulação e o 
estacionamento em condições de segurança.  
 
Como o conjunto das vias a intervencionar é constituído por arruamentos existentes 
(com exceção da nova via pedonal proposta), de modo a garantir as cotas de soleira 
das parcelas adjacentes aos mesmos, não foram introduzidas alterações significativas 
em termos altimétricos. Tentou-se, fundamentalmente, ajustar os traineis dos 
arruamentos, aos perfis existentes, tendo-se considerado uma inclinação mínima de 
0.5% no sentido de facilitar o escoamento das águas pluviais. 
 
Perfis Transversais Tipo das Vias 
 
Com os perfis transversais propostos procurou-se fundamentalmente: 

 Tirar partido do espaço disponível entre as frentes das parcelas marginais às vias 
com ocupação urbana, definindo, nomeadamente, para além das faixas de rodagem, 
espaços de circulação pedonal e de estacionamento, e introduzindo, ainda, sempre 
que possível, arborização. 

 Evitar a demolição de edifícios e minimizar a necessidade de recuo de muros, e a 
sua consequente demolição, reduzindo, desta forma, as áreas a ceder pelos 
proprietários para o domínio público.  
 
Procurou-se também, apesar de se estar perante uma zona com ocupação urbana já 
consolidada, dar cumprimento às disposições do Decreto-Lei n.º 163 / 2008, de 8 de 
agosto, nomeadamente, as que têm por objeto a definição das condições de 
acessibilidade a satisfazer nos projetos e na construção de espaços públicos. 
 
Foram definidos onze perfis transversais tipo, com o seguinte dimensionamento: 
 

 Vias Distribuidoras Locais 
 
Perfil Transversal Tipo 1 – Dimensão Mínima 14,50 m / 2 sentidos de circulação 
4,25 m (2,00 m + 2,25 m) + 6 m (3 m + 3 m) + 4,25 m (2,20 m + 1,00 m + 2,05 m) 
 
Perfil Transversal Tipo 2 – Dimensão Mínima 14,50 m / 2 sentidos de circulação 
4,25 m (2,00 m + 2,25 m) + 6 m (3m + 3 m) + 4,25 m (2,25 m + 2,00 m) 
 
Perfil Transversal Tipo 3 – Dimensão Mínima 9,00 m / 2 sentidos de circulação 
1,5 m + 6 m (3m + 3 m) + 1,5 m  
 

 Vias de Acesso Local 
 
Perfil Transversal Tipo 4 – Dimensão Mínima 10,50 m / 2 sentidos de circulação 
1,55 m (1,20 m + 035 m) + 5,50 m (2,75 m + 2,75 m) + 3,45 m (2,25 m + 1,20 m) 
 
Perfil Transversal Tipo 5 – Dimensão Mínima 10,50 m / 2 sentidos de circulação 
1,55 m (1,20 m + 035 m) + 5,50 m (2,75 m + 2,75 m) + 3,45 m (2,25 m + 1,20 m) 
(a diferença em relação ao perfil tipo 4 reside apenas no tratamento do pavimento) 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Perfil Transversal Tipo 6 – Dimensão Mínima 10,15 m / 2 sentidos de circulação 
1,20 m (0,85 m + 0,35 m) + 5,50 m (2,75 m + 2,75 m) + 3,45 m (2,25 m + 1,20 m) 
 
Perfil Transversal Tipo 7 – Dimensão Mínima 8,60 m / 1 sentido de circulação 
1,90 m (0,90 m + 1,00 m) + 3,25 m + 3,45 m (2,25 m + 1,20 m) 
 
Perfil Transversal Tipo 8 – Dimensão Mínima 8,60 m / 2 sentidos de circulação 
1,20 m (0,85 m + 0,35 m) + 5,50 m (2,75 m + 2,75 m) + 1,90 m (1,00 m + 0,90 m) 
 
Perfil Transversal Tipo 9 – Dimensão Mínima 5,65 m / 1 sentido de circulação 
1,20 m + 3,25 m + 1,20 m 
 
Perfil Transversal Tipo 10 – Dimensão Mínima 7,25 m / via pedonal e ciclável 
2,50 m + 2,25 m + 2,50 m 
 
Perfil Transversal Tipo 11 – Dimensão variável / vias de acesso de reduzida extensão 
 
A aplicação dos perfis transversais tipo ao conjunto das vias abrangidas pela área de 
intervenção do Plano encontra-se representada nas imagens das peças desenhadas 
do Plano que se apresentam de seguida. 
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Figura 43 - Perfis Transversais Tipo das Vias 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 

Figura 44 - Planta das Infraestruturas Viárias - Perfis Transversais Tipo 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Fundamentação das soluções adotadas 
 
A definição dos perfis das vias baseou-se fundamentalmente: 
 

 No levantamento detalhado da situação existente, nomeadamente das 
características e funções atuais de cada uma das vias. 
 

 No estudo de tráfego elaborado no âmbito do Plano, nomeadamente, quanto à 
hierarquia, fluxos de tráfego e níveis de desempenho das vias na situação atual e na 
situação futura / com Plano. 
 

 Nas normas técnicas do “GUIA / Acessibilidade e Mobilidade para Todos – 
Apontamentos para uma melhor interpretação do Decreto-Lei n.º 163 / 2008, de 8 de 
agosto” publicado no âmbito do PAIPDI – Plano de Acção para a Integração da 
Pessoa com Deficiência e Incapacidade 2006/2009 - Gabinete da Secretaria de 
Estado Adjunta e da Reabilitação. 
 
A definição dos perfis das vias teve ainda como referência os parâmetros de 
dimensionamento previstos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março e os propostos 
no âmbito da revisão do PDM de Setúbal que se apresentam nos quadros seguintes.  
 

Quadro 8 - Parâmetros de Dimensionamento das Vias Previstos na Portaria n.º 
216-B/2008, de 3 de Março 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Quadro 9 - Parâmetros de Dimensionamento da Rede Rodoviária Propostos no 
Âmbito da Revisão do PDM de Setúbal 
 

 
 
Da comparação da dimensão dos perfis tipo propostos no Plano com a dimensão dos 
perfis tipo previstos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, considerando o tipo de 
ocupação predominantemente habitacional (superior a 80 %), destacam-se de seguida 
as diferenças fundamentais identificadas. 
 
Relativamente às vias distribuidoras locais (com dois sentidos de trânsito): 
 
- Na Rua de S. Gonçalo e no troço B da Rua Brejos de Camarate os perfis tipo, com 
14,5 metros, têm uma dimensão superior aos indicados na Portaria. 
- No troço A da Rua Brejos de Camarate o perfil tipo, com 9 metros, tem uma 
dimensão inferior à indicada na Portaria dadas as limitações impostas pelas frentes 
das parcelas marginais à via, já com ocupação urbana, e a necessidade de introdução 
de passeios. 
- Na Rua de S. Gonçalo e na Rua Brejos de Camarate as faixas de rodagem, com 6 
metros, têm uma dimensão inferior às indicadas na Portaria, no caso da Rua de S. 
Gonçalo para a inserção de uma ciclovia, estacionamento e arborização; no caso do 
troço A da Rua Brejos de Camarate pelas limitações impostas pelas frentes das 
parcelas marginais à via, já com ocupação urbana. 
- Na Rua de S. Gonçalo e no troço B da Rua Brejos de Camarate a dimensão dos 
passeios – 2 metros – é superior ao valor indicado na Portaria. 
- No troço A da Rua Brejos de Camarate a dimensão dos passeios – 1,5 metros – é 
ligeiramente inferior ao valor indicado na Portaria também pelas limitações impostas 
pelas frentes das parcelas marginais à via, já com ocupação urbana. 
 
Relativamente às vias de acesso local (com dois sentidos de trânsito): 
 
- Na Rua da Malhada, na Rua da Salmoura, no troço B da Rua da Vinha da Salmoura 
e na Rua da Pecuária os perfis tipo, com 10,5 metros, têm uma dimensão superior aos 
indicados na Portaria. 
- Na Rua da Malhada, na Rua da Salmoura, no troço B da Rua da Vinha da Salmoura 
e na Rua da Pecuária, as faixas de rodagem, com 5,5 metros, e os passeios, com 1,20 
metros, têm uma dimensão inferior à indicada na Portaria, para possibilitar a 
introdução de estacionamento e arborização. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
- Nas restantes vias de acesso local, com dois sentidos de trânsito procurou-se pelo 
menos, face às limitações impostas pelas frentes das parcelas marginais já com 
ocupação urbana, assegurar a inserção de passeios e arborização, o que determinou 
um dimensionamento das faixas de rodagem, com 5,5 metros, e do passeio de um dos 
lados das vias, com 1,20 metros, inferior ao indicado pela Portaria; só no caso dos 
passeios do lado da via onde foi introduzida a arborização foi possível um 
dimensionamento – 1,90 metros – superior ao indicado na Portaria. 
 
Relativamente às vias de acesso local (com um sentido de trânsito): 
 
Nas vias de acesso local, com um sentido de trânsito, identificam-se três categorias de 
situações, que se descrevem de seguida. 
- No conjunto de vias perpendiculares ao troço A da Rua Brejos de Camarate, e na 
Travessa de Salmoura, as limitações impostas pela ocupação urbana marginal e o 
objetivo de inserção de algum estacionamento e arborização, determinou um 
dimensionamento das faixas de rodagem, com 3,25 metros (cumprindo o mínimo da 
Portaria dado que se tratam de vias com sentido único), e do passeio de um dos lados 
das vias, com 1,20 metros, inferior ao indicado pela Portaria; só no caso dos passeios 
do lado da via onde foi introduzida a arborização foi possível um dimensionamento – 
1,90 metros – superior ao indicado na Portaria. 
- Na via de acesso local de reduzida extensão, localizada junto ao limite sul / poente 
da área de intervenção do Plano, a faixa de rodagem, com 3,25 metros, cumpre o 
mínimo da Portaria dado que se trata de uma via com sentido único; o 
dimensionamento dos passeios, com 1,20 metros, encontra-se abaixo do mínimo da 
Portaria. 
- Na via pedonal e ciclável, localizada junto ao limite sul / nascente da área de 
intervenção do Plano, o dimensionamento dos passeios, com 2,50 metros, encontra-se 
acima do mínimo indicado na Portaria. 
 
Da comparação da dimensão dos perfis tipo propostos no Plano com os parâmetros 
de dimensionamento da rede rodoviária propostos no âmbito da Revisão do PDM de 
Setúbal, e tendo em consideração que as vias abrangidas pela área de intervenção do 
Plano não se enquadram na rede rodoviária distribuidora / municipal principal, 
destaca-se: 
- O dimensionamento das faixas de rodagem proposto no Plano cumpre, ou nalguns 
casos é superior, ao mínimo fixado na proposta da Revisão do PDM de Setúbal. 
- O dimensionamento dos passeios proposto no Plano cumpre, ou nalguns casos é 
inferior, ao mínimo fixado na proposta da Revisão do PDM de Setúbal. 
 
Em síntese: 
 

 Trata-se de um conjunto de vias de carácter local – distribuidoras ou de acesso – 
integradas numa área urbana consolidada, predominantemente habitacional e de 
baixa densidade, com reduzidos fluxos de tráfego. 

 As dimensões indicadas, nomeadamente, para as faixas de rodagem e passeios, 
na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março e na proposta da Revisão do PDM de 
Setúbal, foram reduzidas em algumas destas vias, dadas as limitações e os objetivos 
das beneficiações a introduzir. 

 O dimensionamento dos perfis tipo propostos foi baseado no estudo de tráfego 
elaborado no âmbito do Plano, tendo ainda em consideração as normas técnicas do 
“GUIA / Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, nomeadamente, quanto aos espaços 
de circulação pedonal, assegurando os mínimos exigidos para a circulação de 
pessoas com mobilidade condicionada. 
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3.4.5.2. Reformular o Cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua Brejos de Camarate 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 

Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 

De acordo com o “Estudo de Tráfego e Acessibilidades” elaborado, a Rua de S. 
Gonçalo apresenta fluxos de tráfego expressivos em toda a sua extensão (entre 900 e 
1100 veículos nos períodos de ponta), embora com uma percentagem de pesados 
relativamente baixa (2 a 3%). As contagens de tráfego realizadas (posto C1), permitem 
concluir que o cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua Brejos de Camarate 
constitui atualmente um ponto sensível da rede, quer do ponto de vista dos fluxos de 
tráfego, quer do ponto de vista dos movimentos de circulação em condições de 
segurança. Com o reforço do desempenho que se perspetiva para a Rua Brejos de 
Camarate na zona onde se insere a área de intervenção do Plano – enquanto via de 
ligação às vias previstas que integram a rede urbana principal (classificadas como D20 
e D21) – o quadro de situação será agravado no futuro, havendo, assim, que proceder 
à reformulação deste cruzamento.  
 

Figura 45 - Cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua Brejos de Camarate 
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Soluções adotadas 
 

A solução adotada na reformulação do cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua 
Brejos de Camarate assenta num tipo de cruzamento com vias segregadas de viragem 
à esquerda na rua de S. Gonçalo, conforme a imagem da peça desenhada do Plano 
que se apresenta de seguida. 
 

Figura 46 – Reformulação do Cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua 
Brejos de Camarate 
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3.4.5.3. Pavimentar as Vias 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
No âmbito da caracterização e diagnóstico, procedeu-se ao levantamento da situação 
atual de cada uma das vias quanto ao estado de conservação e tipo de pavimento. 
Este levantamento é apresentado nas peças desenhadas do Plano, sendo de 
destacar:  

 A Rua de S. Gonçalo encontra-se pavimentada com asfalto, mas com bermas 
não pavimentadas. A Rua Brejos de Camarate e as restantes vias, de carácter 
marcadamente local, apresentam um pavimento em agregado de granulometria 
extensa. 

 Na generalidade das vias, os pavimentos encontram-se em mau estado de 
conservação. 
 
Figura 47 - Pavimentação das Vias Existentes 

 
 

Figura 48 - Exemplos do Estado Atual das Vias 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior 
vivência urbana, garantindo a circulação 
e o estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.3. - Pavimentar as Vias 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções adotadas 
 
As Vias de Acesso Local devem possuir pavimento distinto do que vier a ser utilizado 
nas vias de circulação automóvel designadas por Vias Distribuidoras Locais - Rua de 
S. Gonçalo e Rua Brejos de Camarate - devendo as respetivas funções de utilização 
ser definidas no pavimento através da utilização de cores, diferença de estereotomia, 
texturas empregues e materiais diferenciados. 
 
Os materiais a empregar nos pavimentos das vias, bem como o mobiliário urbano e o 
tipo de árvores a implantar, devem ser definidos nos projetos de execução das obras a 
realizar. 
 
Para efeitos da estimativa dos custos associados à pavimentação das vias, 
considerou-se, a título indicativo: 

 Quanto aos pavimentos para as vias principais - a Rua de S. Gonçalo e a Rua 
Brejos de Camarate, classificadas como Vias Distribuidoras Locais - um pavimento em 
betão betuminoso, para as faixas de rodagem, e um pavimento em lajetas de betão na 
dimensão 20x10x8 para os espaços de estacionamento e passeios. No sentido de 
minimizar o ruído de circulação, e embora a velocidade seja limitada, sugere-se a 
utilização de um pavimento betuminoso modificado com borracha, seguindo as 
recomendações do estudo acústico / mapa de ruído. 

 Para os restantes arruamentos – Vias de Acesso Local - um pavimento em betão 
betuminoso rugoso, para as faixas de rodagem, e um pavimento em lajetas de betão 
na dimensão 20x10x8 para os espaços de estacionamento e passeios, sendo a 
separação feita com um perfil tipo contra-lancil embebido no pavimento. Considerou-
se, ainda, a possibilidade de nas faixas de rodagem, em alternativa ao pavimento em 
betão betuminoso rugoso, se utilizar o mesmo tipo de pavimento utilizado nos 
passeios - lajetas de betão – dado que os custos são da mesma ordem de grandeza. 
 
Figura 49 - Exemplos do tratamento dos pavimentos em vias de acesso local / 
zonas de “vias partilhadas” ou de “vias de coexistência” 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior 
vivência urbana, garantindo a circulação 
e o estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.3. - Pavimentar as Vias 
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3.4.5.4. Definir os Espaços de Estacionamento 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
A área de intervenção do Plano não apresenta lugares de estacionamento formais no 
espaço público. Conforme se pode observar nas fotos do levantamento de campo, os 
condutores estacionam desordenadamente e informalmente as suas viaturas para 
aceder às residências e às empresas que existem na zona.  
 
Figura 50 - Exemplos de estacionamento informal no espaço público na área de 
intervenção do Plano 

 
 
O estacionamento privado ocorre no interior das parcelas da seguinte forma: em 
estruturas edificadas – garagens ou telheiros – anexas ao edifício principal, ou 
informalmente no espaço exterior das parcelas, nas áreas predominantemente 
habitacionais; de forma mais organizada – integrados em estruturas edificadas ou no 
espaço exterior - nas parcelas ocupadas com equipamentos sociais privados ou com 
indústrias. Nos casos das grandes indústrias – nomeadamente, na REFRIGE / 
COCACOLA – os lugares de estacionamento encontram-se definidos em parques de 
estacionamento de veículos ligeiros e pesados. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior 
vivência urbana, garantindo a circulação 
e o estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.4. - Definir os Espaços de 
Estacionamento 
 
 

Soluções adotadas 
 

A proposta de plano prevê que todas as vias da área do plano sejam 
intervencionadas com um reperfilamento, considerando-se, de acordo com a 
hierarquia das vias e com o espaço disponível face à ocupação urbana marginal, 
lugares longitudinais, de modo a permitir a organização do estacionamento dos 
veículos.  
A localização e configuração das áreas de estacionamento público de veículos 
ligeiros encontram-se assinaladas na Planta de Implantação do Plano, 
compreendendo 825 lugares. 
 
É admitida, com natureza excecional, a possibilidade de ajustamentos à localização e 
configuração das áreas de estacionamento público de veículos ligeiros estabelecidas 
na Planta de Implantação, incluindo a redução pontual do número de lugares de 
estacionamento previsto, desde que devidamente justificados em memória descritiva 
do respetivo projeto de execução e que sejam decorrentes: 
Da necessidade de acertos na intervenção paisagística e na integração de mobiliário 
urbano;   
Da necessidade de melhor integração de paragens de transportes coletivos ou de 
passadeiras de peões. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
O número mínimo de lugares para estacionamento privado de veículos ligeiros, a criar 
no interior das parcelas, obedece aos valores apresentados nas tabelas do Anexo I - 
Quadro Síntese do Uso do Solo, do regulamento, tendo em consideração o uso 
dominante estabelecido no Plano, para cada uma das categorias e subcategorias de 
solo, e os parâmetros de dimensionamento previstos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 
de Março. De acordo com os valores apresentados nas tabelas referidas, os valores 
apurados para o estacionamento privado de veículos ligeiros, incluindo o acréscimo 
de 20 % para estacionamento público de veículos ligeiros previstos na Portaria, são 
os que se apresentam no quadro seguinte: 
 

Quadro 10 - Estacionamento a criar de acordo com os usos dominantes 
 

 
 
Os valores apresentados no quadro anterior permitem tirar as seguintes conclusões: 
 

 Os valores exigidos para o estacionamento privado estão de acordo com os 
parâmetros previstos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março; 

 O estacionamento público de veículos ligeiros assinalados na Planta de 
Implantação do Plano, compreendendo 825 lugares, corresponde a um número 
superior (mais 73 lugares) ao exigido na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março 
(752 lugares), apresentando assim uma folga para a introdução, como acima 
referido, de eventuais ajustamentos, incluindo a redução, a título excecional, de 
alguns lugares. 

 
O número de lugares para estacionamento privado de veículos ligeiros, a criar no 
interior das parcelas, referente aos usos complementares ao uso dominante de cada 
categoria e subcategoria de solo admitidos no Plano, deverá ser determinado 
casuisticamente no âmbito de cada operação urbanística, tendo em consideração as 
áreas de construção a afetar aos mesmos, cumprindo, no mínimo, os valores dos 
parâmetros de dimensionamento previstos na Portaria referida. 
 
Para as novas edificações dos Espaços de Atividades Económicas deverá ser criada, 
em cada parcela, a área necessária para cargas / descargas e estacionamento 
privado de veículos pesados.  
 
O número de lugares de estacionamento privado para veículos pesados, a criar nos 
Espaços de Atividades Económicas, deve ser determinado casuisticamente no âmbito 
de cada operação urbanística em função das características da atividade industrial, ou 
de armazenagem / logística, a instalar e dos fluxos de tráfego previstos para as 
mesmas. 
 
Apresenta-se de seguida o quadro referente aos parâmetros de dimensionamento do 
estacionamento estabelecidos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior vivência 
urbana, garantindo a circulação e o 
estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.4. - Definir os Espaços de 
Estacionamento 
 
 

Habitação

Habitação

Indústria e/ou armazéns

(1) Acréscimo de 20 %  para estacionamento público de veículos ligeiros

3760

83

200

469

752

Estacionamento a criar de acordo com 

os usos dominantes

Total

416

998

2346

Espaços Habitacionais

Espaços Urbanos de Baixa Densidade

Espaços de Atividades Económicas

Estacionamento 

privado

Estacionamento 

público (1)
Uso Dominante
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Quadro 11 - Parâmetros de dimensionamento do estacionamento estabelecidos no Quadro I da Portaria n.º 216-B/2008, de 

3 de Março 
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3.4.5.5. Criar Espaços Pedonais e Cicláveis / Mobilidade Suave 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Nas vias abrangidas pela área de intervenção do Plano não se encontram definidos 
espaços pedonais e cicláveis. 
 
Analisando o enquadramento de planos de nível superior (Plano Diretor Municipal, 
revisão 2011) ao nível das propostas de mobilidade suave, constata-se que está 
prevista uma ciclovia ao longo de toda a extensão da estrada de S. Gonçalo, conforme 
apresentado na figura seguinte. 
 
Figura 51 - Mapa com Identificação da Ciclovia Prevista na Revisão do PDM 
 

 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior 
vivência urbana, garantindo a circulação 
e o estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.5. - Criar Espaços Pedonais e 
Cicláveis / Mobilidade Suave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52 - Esquema da Mobilidade 
Suave 
 

 
 
 

Soluções adotadas 
 
Espaços Pedonais 
 
Os espaços exclusivamente pedonais propostos encontram-se definidos nos perfis 
transversais das vias, variando, genericamente, a sua largura entre 1,20 m e 2,00 m. 
 
Mobilidade Suave 
 
As Vias de Acesso Local - são consideradas, como já referido, vias onde coexiste a 
circulação de automóveis, de bicicletas e de peões, segundo o conceito de “vias 
partilhadas” ou de “vias de coexistência”. Estas vias constituem, de acordo com este 
conceito, e dado o reduzido tráfego de circulação automóvel, áreas cicláveis em 
condições de segurança. É, no entanto, definido na Planta de Implantação uma 
ciclovia na Rua de São Gonçalo, no seguimento do proposto nos estudos da revisão 
do PDM, e um percurso ciclável preferencial, nas Vias de Acesso Local, de ligação 
entre os espaços públicos / áreas verdes de estadia e lazer propostos e o parque de 
Merendas de S. Gonçalo, localizado na proximidade, já no concelho de Palmela. É, 
com este objetivo proposta na área de intervenção do Plano uma nova ligação pedonal 
e ciclável num pequeno troço a sul da REFRIGE / COCACOLA. Na figura ao lado 
indica-se esquematicamente, a vermelho, as ciclovias previstas em PDM e, a verde, o 
percurso ciclável preferencial proposto na área de intervenção do Plano. Os números 
1 e 2 representam a Estrada de S. Gonçalo; o nº 3 identifica a ligação da rede 
pedonal/ciclável ao Parque de S. Gonçalo; e, o nº 4 a extensão da rede 
pedonal/ciclável à Rua dos Brejos Pequenos. 
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3.4.5.6. Introduzir Sinalização Rodoviária (vertical e horizontal) 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Intersecções com Fluxos Conflituantes Significativos 
 
Com base nas visitas técnicas ao local, verificou-se que as marcas rodoviárias carecem 
de uma revisão geral já que se apresentam muito sumidas e com capacidade de retro 
reflexão muito baixa, tornando a condução perigosa, principalmente à noite.  
 
Identifica-se um problema mais sensível nas intersecções da Rua de S. Gonçalo com a 
Av. de Moçambique e com a Estrada Vila Amélia, dado que, apesar de apresentarem 
níveis de procura compatíveis com a sua tipologia, são notórios os problemas ao nível 
de canalização do tráfego por ausência (ou mau estado) das marcações rodoviárias e 
da sinalização vertical.  
 
Figura 53 - Intersecção da Rua de S. Gonçalo com a Estrada Vila Amélia 
 

 
 

 
 
Zonas de Atravessamento Pedonal das Faixas de Rodagem e Zonas de Transição 
 
Na área de intervenção do Plano a sinalização das zonas de atravessamento pedonal 
das faixas de rodagem e das zonas de transição / mudança de contexto urbano, é 
inexistente. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas 
básicas, através de soluções de baixo 
impacte ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto 
espaço público propiciador de uma 
maior vivência urbana, garantindo a 
circulação e o estacionamento em 
condições de segurança. 
 
4.5.6. - Introduzir Sinalização 
Rodoviária (vertical e horizontal) 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções adotadas 
 
Intersecções com Fluxos Conflituantes Significativos 
As marcas rodoviárias com níveis de retro reflexão elevados e as soluções técnicas de 
acalmia de tráfego, e de sinalização, permitem diminuir os inevitáveis pontos de 
conflito e, consequentemente, promover a redução da sinistralidade nas intersecções 
referidas com fluxos conflituantes. No entroncamento da Rua de S. Gonçalo com a 
Estrada de Vila Amélia é necessário intervir, a este nível, em profundidade uma vez 
que se trata de um ponto negro da área de intervenção do Plano, tendo em conta a 
frequência de acidentes rodoviários que ali ocorrem. Os veículos que circulam na Rua 
de S. Gonçalo (com um traçado retilíneo) têm de se aperceber melhor do 
entroncamento de topo através de técnicas de acalmia de tráfego e da reformulação 
do sistema de sinalização (horizontal e vertical), incluindo, se possível, a revisão da 
semaforização luminosa. 
 
Zonas de Atravessamento Pedonal das Faixas de Rodagem e Zonas de Transição 
As "Zonas de Atravessamento" - atravessamentos pedonais da faixa de rodagem, com 
ou sem a definição das passadeiras formais / "zebras" - e as "Zonas de Transição " e/ 
ou de mudança de contexto urbano - zonas de cruzamento e de intersecção viárias, ou 
de mudança de direção de circulação, e as zonas de acesso a praças / espaços de 
recreio de lazer e equipamentos - constituem importantes elementos a ter em atenção, 
quer do ponto de vista da sua sinalização para peões e condutores de veículos – 
através da sinalização (horizontal e vertical) e de marcações fortes no pavimento que 
contrariem a utilização das vias como espaço canal rodoviário, obrigando a uma maior 
atenção dos condutores -, quer do ponto de vista da leitura do espaço e da qualidade 
da imagem urbana. 
 

 Vias Distribuidoras Locais 
Nos projetos de execução das Vias Distribuidoras Locais – Rua de S. Gonçalo e Rua 
Brejos de Camarate, onde se preveem os maiores fluxos e velocidade de tráfego - 
devem ser definidas passadeiras formais / "zebras" de atravessamento de peões, bem 
como um tratamento adequado das "Zonas de Transição". Nestas zonas a sinalização 
formal deve ser reforçada com um tratamento adequado do pavimento, 
nomeadamente, através da mudança de cores e texturas, considerando-se como 
pontos mais significativos os seguintes: 
- Cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua Brejos de Camarate; 
- Interseções da Rua de S. Gonçalo com as Vias de Acesso Local, nomeadamente 
com: a Rua Padre António Pires Brioso e a Rua da Vinha da Salmoura;  
- Interseções da Rua de S. Gonçalo com Av. de Moçambique e com a Estrada Vila 
Amélia; 
- Interseções da Rua Brejos de Camarate com as Vias de Acesso Local, 
nomeadamente com a Rua da Malhada e a Rua da Salmoura. 
 

 Vias de Acesso Local / “Vias Partilhadas” ou “Vias de Coexistência” 
Nos projetos de execução das Vias de Acesso Local - onde se preveem reduzidos 
fluxos e velocidade de tráfego, deverá ter-se em consideração: 
As passadeiras de peões "formais" – as que obedecem às normas técnicas 
estabelecidas – devem ser apenas colocadas nas entradas das vias, acompanhadas 
da sinalização de entrada em “Zona de Coexistência”. Como já anteriormente referido, 
de acordo com o Código da Estrada (Lei 72/2013, de 3 de setembro), é permitida a 
coexistência de peões, de bicicletas e de tráfego motorizado, desde que o limite de 
velocidade de circulação seja de 20 Km/h, pelo que as passadeiras de peões "formais" 
não são necessárias neste conceito de zona partilhada.  
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
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padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior 
vivência urbana, garantindo a circulação 
e o estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.6. - Introduzir Sinalização 
Rodoviária (vertical e horizontal) 
 
 
 
Sinal Vertical de “Zona de 
Coexistência” 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
No caso de se vir a optar pelo limite de velocidade de 30 Km/h, deverão ser inseridas 
passadeiras de peões "formais" nas vias, nomeadamente, em alguns dos espaços 
definidos como "Zonas de Atravessamento" ou como "Zonas de Transição".  
 
Nestas zonas a sinalização formal deve também ser reforçada através da mudança de 
cores e texturas do pavimento, considerando-se como pontos mais significativos os 
seguintes: 
- Cruzamentos da Rua da Malhada e da Rua da Salmoura com a Rua da Vinha da 
Salmoura; 
- Interseções da Rua da Malhada e da Rua da Salmoura com a Rua da Pecuária;  
- Troços da Rua da Malhada de acesso às Áreas Verdes de Estadia e Lazer - espaços 
verdes equipados de uso público; 
- Troços da Rua da Salmoura e da Rua da Vinha da Salmoura de acesso ao 
equipamento social “Externato Rumo ao Sucesso”; 
- Troços da Rua da Salmoura de acesso ao equipamento social “O Retiro dos Avós”. 
 
Figura 54 - Exemplo de "Zona de Transição" 

 
 
Figura 55 - Exemplos de "Zonas de Atravessamento Pedonal" sem passadeiras 
de peões "formais" 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.5. - 
Qualificar a Rede Viária 
Qualificar a rede viária enquanto espaço 
público propiciador de uma maior 
vivência urbana, garantindo a circulação 
e o estacionamento em condições de 
segurança. 
 
4.5.6. - Introduzir Sinalização 
Rodoviária (vertical e horizontal) 
 
 

 
 

 

 

Figura 56 - Exemplos das Passadeiras de Peões e Sinalização nas Entradas em 
“Zonas de Coexistência” 

 

 
 

 
 

 

Fonte: PROJETO URBANO DA ZONA CENTRAL DA VILA DE CASTRO VERDE - Conceito Geral - Master 
Plan / Programa Base, Município de Castro Verde, novembro de 2016 

 

  



 

 
ARQUISOMA 
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA 

PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / RELATÓRIO 

 

108 / 157 
 

ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo   .   Arquitetura   .   Arquitetura de Interiores   .   Decoração   .   Design 

Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º   1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15   Email: geral@arquisoma.com 

 

3.4.6. Linha de Desenvolvimento 4.6. – Melhorar o Desempenho da Rede Viária / Níveis de Serviço 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
No âmbito do “Estudo de Tráfego e Acessibilidades” elaborado, por forma a 
caracterizar a rede viária da área de intervenção do Plano, foi feita a respetiva 
modelação em termos de oferta e de procura, tanto para a situação atual como para a 
situação futura, utilizando-se para o efeito um modelo em folha de cálculo 
complementado por um Sistema de Informação Geográfica (SIG) Mapinfo 
Professional, o qual permitiu obter resultados rigorosos ao nível do traçado da rede, 
distância entre nós e sua localização (coordenadas X e Y). Foi ainda com recurso a 
esta ferramenta que se introduziram todas as características geométricas da rede 
viária modelada. 
 
Com base nos fluxos de tráfego determinados com base na modelação da rede 
referida, foi possível analisar o desempenho da rede viária, tendo-se utilizado a 
metodologia preconizada pelo HCM2010 para as vias de perfil simples da Classe III. 
Deste modo foram calculados os níveis de serviço para os cenários analisados – 
situação atual e situação futura (sem e com Plano) - de acordo com a referida 
metodologia. 
 
O HCM classifica os níveis de serviço através das letras A a F. O Nível de Serviço A 
representa um escoamento sem qualquer tipo de restrições, com condições de 
circulação excelentes. À medida que a percentagem vai diminuindo, as condições de 
circulação vão-se degradando, sendo o nível D atribuído a um escoamento que se 
aproxima da instabilidade. O Nível E traduz a circulação de fluxos ligeiramente abaixo 
da capacidade da via e, consequentemente, muito próximo do regime instável. Ao 
Nível F correspondem as situações de congestionamento frequente, em regime de 
sobressaturação. 
 
Os níveis de serviço foram calculados pelo HCM para as vias principais (vias 
abrangidas pela área de intervenção do Plano e vias localizadas na sua envolvente 
imediata) e para os diferentes cenários, de modo a permitir avaliar o impacte do 
desenvolvimento previsto no Plano nas condições de circulação. Refere-se ainda que, 
tendo em atenção o fluxo diminuto nas Vias de Acesso Local – “Vias Partilhadas” ou 
“Vias de Coexistência” -, considerou-se que o nível de serviço se mantinha sempre no 
A. 
 
Soluções adotadas 
 
A avaliação realizada, com base na metodologia acima descrita, permite concluir que a 
beneficiação da rede viária adotada no Plano e a concretização das intervenções 
previstas no sistema viário da zona envolvente, permitirão uma melhoria significativa 
das condições de circulação para determinadas linhas de desejo que circulam 
atualmente na área de intervenção do Plano, com poupanças substanciais nos custos 
de transporte (operação e tempo). Essas poupanças irão provocar uma redistribuição 
dos atuais percursos devolvendo à área de intervenção do Plano as características 
idiossincráticas, retirando tráfego de passagem das vias. 
 
Nas figuras que se apresentam de seguida, encontram-se representados os níveis de 
serviço apurados em cada secção das vias analisadas, sem e com Plano, na hora de 
ponta da manhã e na hora de ponta da tarde. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.6. - 
Melhorar o Desempenho da Rede 
Viária / Níveis de Serviço: 
Melhorar o desempenho da rede viária, 
nomeadamente, os níveis de serviço 
relacionados com as condições de 
circulação. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Figura 57 - Níveis de Serviço em Secção (Hora de Ponta da Manhã) 

 
 
Figura 58 - Níveis de Serviço em Secção (Hora de Ponta da Tarde) 

 
 
A avaliação do nível de serviço nos diferentes cenários estudados permite concluir 
sumariamente o seguinte: 

 A abertura da rede exterior ao plano irá melhorar o desempenho da rede viária 
principal da área em estudo devido ao desvio do tráfego de passagem que optará por 
utilizar as novas infraestruturas rodoviárias. A Rua de S. Gonçalo, que apresenta um 
nível de serviço atual “B” em toda a sua extensão, verá, em alguma das secções, o 
seu desempenho melhorar para Nível de Serviço “A”.  

 Conforme se pode observar pelas figuras anteriores, a implementação do Plano 
de Pormenor da Salmoura alterará o nível de serviço em apenas alguns dos troços, 
mas nunca ultrapassará o nível de serviço B na Rua de S. Gonçalo, o que traduz a 
manutenção de boas condições de circulação. A Rua de Brejos de Camarate 
mantém o nível de serviço A em todos os cenários. 

 Na Estrada Vila Amélia junto do acesso da REFRIGE / COCACOLA e na 
Estrada Nacional (vias externas à área do plano) o nível de serviço atinge a letra “C” 
(apenas na hora de ponta da manhã), traduzindo, no entanto, condições de 
circulação satisfatórias para este tipo de vias. 

 Em conclusão, não se antevê qualquer problema de capacidade na rede viária 
com a implementação do Plano de Pormenor. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.6. - 
Melhorar o Desempenho da Rede Viária 
/ Níveis de Serviço: 
Melhorar o desempenho da rede viária, 
nomeadamente, os níveis de serviço 
relacionados com as condições de 
circulação. 
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3.4.7. Linha de Desenvolvimento 4.7. – Melhorar os Transportes Públicos 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Relativamente ao transporte coletivo, a zona onde se insere a área de intervenção do 
Plano é servida pela empresa Transportes ao Sul do Tejo (carreiras regulares), tendo 
sido realizado um levantamento exaustivo da situação atual na fase de caracterização 
e diagnóstico do Plano. 
 
Na figura seguinte identificam-se as paragens de transporte coletivo localizadas dentro 
da área de intervenção do Plano e na sua envolvente imediata, de acordo com as 
designações que constam no site dos TST: 

 Brejos de Azeitão (Rua de S. Gonçalo, em frente ao Lote 91) 

 Brejos de Azeitão (Rua de S. Gonçalo, Enertel) - Apesar da ENERTEL – 
Condutores Elétricos, SA já ter sido deslocalizada em 2003, a designação oficial 
continua a ser a sigla desta empresa. Nas mesmas instalações funciona atualmente a 
Metalúrgica Central de Alhos Vedros (MCAV). 

 Brejos de Azeitão (Rua de S. Gonçalo, Coca Cola) 

 São Gonçalo (Estrada dos 4 Castelos, Escola) – Paragem terminal da Carreira 
257 

 EN379 (Casal Novo) – Localização próxima da área de intervenção 

 EN379 (Em frente ao Lt. 2) – Localização próxima da área de intervenção 
 
Figura 59 - Paragens de Transporte Coletivo que servem a área de intervenção 
do Plano 
 

 
 
Considera-se que o serviço de transporte público coletivo complementado pelo 
transporte privado coletivo (serviço de autocarros das próprias empresas) é satisfatório 
para resolver as necessidades atuais.  

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.7. - 
Melhorar os Transportes Públicos: 
Melhorar os Transportes Públicos, 
através da extensão dos serviços de 
Linhas Alimentadoras (LA) em autocarro 
da linha ferroviária da FERTAGUS à 
área de intervenção do Plano. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções adotadas 
 
A alteração da rede viária prevista na zona onde se insere a área de intervenção do 
Plano, deverá ser acompanhada de um ajustamento das carreiras de transporte público 
coletivo, sendo, no entanto, fundamental manter os serviços de transporte público ao 
longo da Rua de S. Gonçalo. 
 
Deverá, também, ser equacionada a extensão dos serviços de Linhas Alimentadoras (LA) 
em autocarro da linha ferroviária da FERTAGUS à área de intervenção do Plano 
(nomeadamente, à REFRIGE / COCACOLA), permitindo potenciar o aumento da procura 
de passageiros através de uma ligação intermodal ao transporte de massa ferroviário.  
 
Atualmente encontra-se em funcionamento uma Linha Alimentadora que liga a estação 
ferroviária de Coina a Vila Nogueira de Azeitão, sendo oportuno, com a ampliação da 
REFRIGE / COCACOLA, estudar a viabilidade de extensão do serviço a esta empresa, 
regressando à EN10 através da Rua de S. Gonçalo. Em alternativa, deverá ser estudado 
a implementação de uma nova ligação direta à Estação de Penalva, permitindo servir a 
Estrada de Vila Amélia, a Quinta do Anjo, o Parque Industrial da AUTO-EUROPA, e 
outras empresas de relevo. 
 
A análise da viabilidade deste serviço alimentador terá de ser efetuada a uma escala 
mais global, identificando-se na figura seguinte as duas hipóteses potenciais. 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas 
básicas, através de soluções de baixo 
impacte ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.7. - 
Melhorar os Transportes Públicos: 
Melhorar os Transportes Públicos, 
através da extensão dos serviços de 
Linhas Alimentadoras (LA) em 
autocarro da linha ferroviária da 
FERTAGUS à área de intervenção do 
Plano. 
 

Figura 60 - Potenciais Linhas Alimentadoras (LA) da FERTAGUS a Estudar 
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3.4.8. Linha de Desenvolvimento 4.8. - Melhorar o Sistema de Infraestruturas Básicas 
 
3.4.8.1. Rede de Abastecimento de Água  
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Os sistemas de abastecimento de água potável do concelho de Setúbal (sistemas em 
alta e em baixa) estão concessionados à empresa Águas do Sado. 
 
A área de intervenção do Plano enquadra-se no sistema de abastecimento de água de 
Azeitão, sendo abastecida através de conduta pelo reservatório da Bassaqueira que 
tem capacidade de reserva suficiente para satisfazer as necessidades atuais do 
sistema. 
 
De acordo com a informação recolhida, e o diagnóstico realizado, a zona da Salmoura, 
onde se insere a área de intervenção do Plano, tem boas características de 
atendimento, não se verificando, para as condições atuais, roturas de fornecimento. 
 
A rede de distribuição de água na área de intervenção do Plano apresenta uma 
cobertura de cerca de 90%, contemplando inclusive os ramais domiciliários. A rede, na 
zona da Salmoura, é constituída por tubagens de PEA (Polietileno de Alta Densidade) 
com diâmetros compreendidos entre Ø200 (tubagem que faz o abastecimento de água 
à área de intervenção) e Ø160 a Ø90 para os restantes troços. 
 
Em algumas parcelas, abrangidas pela área de intervenção do Plano, identificou-se 
ainda a existência de poços de captação para o abastecimento dos sistemas de rega e 
piscinas. A Empresa REFRIGE / COCACOLA possui captações e tratamento próprios, 
mas também é abastecida pelas Águas do Sado. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.8. - 
Melhorar o Sistema de Infraestruturas 
Básicas 
 
Melhorar o sistema de infraestruturas 
básicas, promovendo a infraestruturação 
das áreas que ainda não se encontram 
servidas. 
 
4.8.1. - Rede de Abastecimento de 
Água 
 
 

 
Soluções adotadas 
 
Infraestrutura Proposta 
 
Dado que a generalidade da área de intervenção do Plano já possui rede, é proposta 
uma rede na área por infraestruturar - área delimitada a norte pela rua de São 
Gonçalo, a Este pela Rua de Brejos de Camarate e a Oeste pela rua dos Pinheiros - 
similar à existente, em PEAD, conforme as peças desenhadas apresentadas no Plano. 
A base da solução adotada é o projeto de execução elaborado pela Águas do Sado 
para a zona da área de intervenção do Plano por infraestruturar, denominado 
“Prolongamento da Rede de Água na rua da Vinha e Envolventes”. 
 
Cálculos Justificativos 
 
No Quadro Anexo 1, apresenta-se a verificação da Rede de Abastecimento de Água 
(com o diâmetro das condutas de abastecimento) para as ruas principais. Considerou-
se uma capitação de 250 litros/habitante/dia e para distribuição da população foi 
considerado as 3,6 pessoas por fogo no ano horizonte de projeto, conforme a 
estimativa da população a servir. Além disso foi considerado um consumo concentrado 
(equivalente a 100hab.) no final da Rua Brejos de Camarate com vista a abastecer a 
rede existente já ligada neste ponto. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Relativamente aos consumos industriais, assumiu-se que as indústrias têm captações 
próprias para a demanda relacionada com a sua atividade (ex. REFRIGE / 
COCACOLA), considerando-se apenas o consumo relacionado com o número de 
funcionários. Considerou-se 100 habitantes equivalentes, o que corresponderá a 
cerca de 500 trabalhadores/utentes concentrados na Rua Vinha da Salmoura e o 
mesmo valor no final da Rua de S. Gonçalo (Este). 
 
Em termos de cálculo utilizou-se a fórmula de “Colebrook-White” com uma rugosidade 
equivalente de 0.01mm.  
 
Assim de modo a garantir a pressão mínima na rede de 140kPa a pressão no ponto 
de ligação (início da Rua de S. Gonçalo-Oeste) deverá ser superior a 300kPa. 
 
Para a situação de incêndio admitiu-se que a zona se insere no grau de risco 2 que 
corresponde a um caudal instantâneo de 22,5 l/s - considerou-se o marco de água 
situado na Rua da Salmoura como sendo o mais desfavorável. Vide Quadro Anexo 2. 
 
Rega dos Espaços Públicos 
 
A rede de rega dos Espaços Públicos, dada a sua dimensão considerou-se incluída 
no consumo normal.  
 
Por razões ambientais e económicas, poderá ser considerada a rega através de uma 
captação própria em profundidade através de furos, após a caracterização dos 
respetivos aquíferos. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.8. - 
Melhorar o Sistema de Infraestruturas 
Básicas 
 
Melhorar o sistema de infraestruturas 
básicas, promovendo a infraestruturação 
das áreas que ainda não se encontram 
servidas. 
 
4.8.1. - Rede de Abastecimento de 
Água 
 
 
 

 
3.4.8.2. Rede de Águas Residuais Domésticas 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Os sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas do concelho 
de Setúbal (sistemas em alta e em baixa) estão concessionados à empresa Águas do 
Sado.  
O sistema de drenagem existente é do tipo separativo, ou seja, é constituído por duas 
redes de coletores distintas, uma destinada às águas residuais domésticas e outra à 
drenagem das águas pluviais ou similares. 
A área de intervenção do Plano enquadra-se no sistema de águas residuais 
domésticas de Azeitão, no subsistema A2, não sendo, no entanto, servida de rede de 
drenagem de águas residuais domésticas. Este facto relaciona-se, fundamentalmente, 
com as características do padrão de ocupação dominante – baixa densidade 
habitacional e dispersão da implantação dos edifícios - maioritariamente moradias 
unifamiliares isoladas - que possuem fossas sépticas para o tratamento e 
desembaraçamento dos efluentes.  
O subsistema A2 de águas residuais domésticas de Azeitão é encaminhado para a 
ETAR da Quinta do Conde uma vez que a mesma apresenta ainda uma reserva de 
capacidade.  
A Empresa REFRIGE / COCACOLA possui uma ETAR dedicada sendo o 
desembaraçamento do efluente tratado conduzido para a rede pública existente, fora 
da área de intervenção do Plano, através de uma conduta elevatória dedicada, ao 
longo da Rua S. Gonçalo.  
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Domésticas 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Soluções adotadas 
 
As soluções adotadas baseiam-se no estudo da Águas do Sado referente à “Rede de 
Drenagem de Águas Residuais Domésticas Zona Envolvente da rua de S. Gonçalo e 
Salmoura”. 
 
Infraestrutura Proposta 
 
Relativamente à rede de drenagem, a 1ª fase do Plano contempla a execução do 
emissário de ligação à ETAR da Quinta do Conde. 
 
A execução deste emissário assenta no estudo da Águas do Sado para o 
encaminhamento do esgoto para esta ETAR - as águas residuais são encaminhadas 
em coletor ao longo da Rua Brejos de Camarate em direção a Norte, intercetando o 
subsistema A2, através de um emissário com cerca de 3,5 km. 
 
A infraestruturação a realizar nas vias abrangidas pela área de intervenção do Plano 
inclui a construção dos respetivos ramais de ligação às parcelas adjacentes já 
ocupadas com construções, ou passíveis de ocupação de acordo com a Planta de 
Implantação e Regulamento do Plano.  
 
A área compreendida entre a rua de São Gonçalo, a norte, a Rua de Brejos de 
Camarate, a Este, e a rua dos Pinheiros, a Oeste, terá os seus esgotos encaminhados 
por um coletor a construir ao longo da Rua de São Gonçalo, numa extensão de cerca 
de 250 m. 
 
A drenagem da Rua dos Brejos Pequenos e da Rua dos Barqueiros de Coina será 
encaminhada para uma pequena estação elevatória a construir junto à linha de água 
existente, que elevará o esgoto para a conduta principal na Rua Brejos de Camarate.  
 

Cálculos Justificativos 
 

Foi seguido o preconizado no estudo das Águas do Sado, considerando o diâmetro 
mínimo de 250 mm e a inclinação mínima de 0.40%. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Planta Geral / Drenagem  
 

Figura 61 - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas - Planta Geral 
 

 
 

Fonte: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ZONA ENVOLVENTE DA RUA S. GONÇALO E SALMOURA - PLANTA GERAL / ÁGUAS 
DO SADO, 2009 

 
3.4.8.3. Rede de Águas Residuais Pluviais 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Os sistemas de drenagem de águas residuais pluviais do concelho de Setúbal são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal. 
 
A área de intervenção do Plano insere-se na zona hidrográfica da Vala Real.  
 
De acordo com o Plano de Drenagem Pluvial das Bacias do Concelho de Setúbal - 2ª 
Fase - Relatório Final, elaborado pela PROCESL, a zona da Salmoura encontra-se 
localizada junto ao Rio de Lagos, e seus afluentes, onde com frequência ocorrem 
inundações. Estas inundações devem-se principalmente à insuficiente capacidade de 
vazão da Vala e à insuficiente dimensão das passagens hidráulicas existentes ao 
longo do leito do Rio de Lagos e seus afluentes. 
 
No plano de drenagem referido foram preconizadas várias medidas para melhorar as 
condições de escoamento, sendo destacar, nomeadamente: a construção de bacias 
de retenção para retardar o escoamento; a redefinição da secção de vazão das 
passagens hidráulicas; e, ainda, o melhoramento do estado de conservação das linhas 
de água. Para o Rio de Lagos foram previstas 3 bacias de retenção (BR’s) que ainda 
não foram construídas. A localização da bacia de retenção designada por BR1, foi 
prevista para terrenos contíguos, a sul, com a área de intervenção do Plano. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 

Tendo em vista a minimização da ocorrência de inundações, o plano de drenagem 
referido propõe a construção de um coletor com Ø500 mm e com o comprimento de 
aproximadamente 1200 m, ao longo da Rua Brejos de Camarate. Este coletor 
assegurará a descarga das águas pluviais oriundas da bacia BR1 num afluente do Rio 
de Lagos e poderá drenar também os efluentes provenientes da área de intervenção 
do Plano, mesmo que seja necessário aumentar o seu diâmetro, após verificação da 
sua capacidade de vazão.  
 

No que respeita a redes de drenagem pluvial não existe qualquer infraestrutura, nem 
na área de intervenção do Plano, nem na sua envolvente. 
 

Soluções adotadas 
 

Enquadramento 
 

O quadro de soluções adotadas no Plano seguiu genericamente o preconizado no 
“Plano de Drenagem Pluvial das Bacias do Concelho de Setúbal 2ª Fase - Relatório 
Final”, contemplando a construção do referido coletor em tubos de betão Ø500 mm e 
comprimento de aproximadamente 1200 m ao longo da Rua Brejos de Camarate, para 
assegurar a descarga das águas pluviais oriundas da bacia BR1 num afluente do Rio 
de Lagos. 
 

Na execução do sistema de drenagem pluvial deverá ter-se sempre em atenção que 
em cada parcela se deverão adotar soluções de drenagem sustentáveis - para que as 
águas caídas, no seu interior, se infiltrem no solo, ou sejam reutilizadas, por exemplo 
para rega -, não devendo ser permitida a ligação, por intermédio de ramais, à rede 
pública. As áreas de drenagem consideradas limitaram-se, assim, fundamentalmente à 
zona dos arruamentos (considerando uma largura média de 12m). Neste sentido, de 
acordo com as prescrições do regulamento do Plano, nas parcelas abrangidas pela 
área de intervenção do Plano deve ser garantida a recolha e o armazenamento de 
águas pluviais, sendo interditas as descargas na rede pública, com exceção das 
descargas na rede pública provenientes das parcelas abrangidas pelas categorias de 
uso do solo designadas por Espaços Habitacionais e Espaços de Atividades 
Económicas onde, face à sua dimensão e aos níveis de impermeabilização admitidos 
pelo Plano, não é possível garantir na totalidade a recolha e armazenamento de águas 
pluviais. 
 

Infraestrutura proposta 
 

A rede proposta será justaposta à Rede de Drenagem de Águas Residuais 
Domésticas preconizada, sendo considerados três coletores principais e as respetivas 
bacias de drenagem, conforme indicado nas peças desenhadas.  
 

O coletor a instalar na Rua Brejos de Camarate inicialmente de Ø 500 será 
posteriormente aumentado para Ø600 até descarregar na linha de água com Ø700. A 
drenagem da zona Este (Rua da Salmoura) será feita através da Rua Vinha da 
Salmoura e posteriormente pela Rua dos Brejos Pequenos e dos Barqueiros de Coina, 
sendo encaminhada para a linha de água existente.  
 

Finalmente a zona Oeste será drenada através da Rua de São Gonçalo para a jusante 
da PH 1.26.  
 

Nos arruamentos serão instalados sumidouros, na confluência da faixa de rodagem 
com o estacionamento, e/ou passeio, para recolha das águas pluviais. 
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Cálculos Justificativos 
 

No Quadro Anexo 3, em anexo, apresenta-se o cálculo das condutas mais 
significativas. Considerou-se um período de retorno de T=10 anos e o tempo de 
concentração em bacia de 10 minutos. Por solicitação do Município foi usado o 
coeficiente de escoamento de 0,95. Em termos de cálculo utilizou-se a fórmula de 
“Colebrook-White” com uma rugosidade equivalente de 1.0 mm. 
 

 
3.4.8.4. Rede de Recolha de Resíduos Sólidos 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
O sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Setúbal. 
 
Atualmente a área de intervenção do Plano é servida por recolha indiferenciada de 
resíduos sólidos com contentores superficiais de 800 litros.  
 
Os contentores encontram-se integrados no circuito do Choilo, com recolha de 
Segunda-feira a Sábado e distribuídos pelos arruamentos de acordo com o quadro da 
situação atual que se apresenta de seguida. 
 
Relativamente á recolha seletiva, a área de intervenção do Plano não possui qualquer 
ecoponto.  
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4.8.4. - Rede de Recolha de Resíduos 
Sólidos 
 
 

Quadro 12 - Quadro da Situação Atual / Nº de Contentores de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

 
Rua # Contentores 

Rua Barqueiros de Coina 3 

Rua Brejos de Camarate 2 

Rua Padre António Pires Brioso 6 

Rua dos Brejos Pequenos 2 

Rua da Malhada 5 

Rua da Salmoura 12 

Rua dos Pinheiros Sul 1 

Rua de S. Gonçalo 7 

 
Soluções adotadas 
 
Infraestrutura proposta 
 
Dada a baixa densidade da área de intervenção do Plano (com a exceção da área 
abrangida pela categoria dos Espaços Habitacionais), optou-se por manter a recolha 
indiferenciada de superfície, baseada nos contentores de 800 litros e por reforçar a 
capacidade instalada, baseada no mesmo tipo de contentores. A dimensão dos 
arruamentos também condicionou a escolha desta solução, uma vez que existem 
limitações de espaço para a instalação de soluções enterradas. 
 
A solução adotada para a globalidade da área de intervenção do Plano permite que a 
recolha seja mantida no mesmo circuito, razão pela qual a mesma tenha sido 
contemplada na área abrangida pela categoria dos Espaços Habitacionais.  
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
A distribuição dos contentores encontra-se representada nas peças desenhadas do 
Plano. Relativamente às entidades que utilizam um elevado número de contentores - 
como é o caso do Externato Rumo ao Sucesso, do Lar Conforto dos Avós e da 
Metalomecânica de Alhos Vedros, onde se encontram concentrados alguns 
contentores – propõe-se que as mesmas passem a dispor de compartimento próprio 
para colocação dos contentores, conforme disposto no ponto VI.1 das Normas 
Técnicas para a Colocação de Contentores. 
 
O número de total de contentores considerado, foi estimado com base na previsão da 
evolução da população, e do número de alojamentos / fogos - cenário intermédio -, 
para o ano horizonte temporal do plano. De acordo com esta previsão, os valores de 
referência apurados, para os volumes de resíduos sólidos a recolher, foram os 
seguintes: 

 1454 hab. x 10 lts. / hab. / dia = 14540 lts. / dia 

 404 fogos x 50 lts. / fogo / dia = 20200 lts. / dia  
 
Para efeitos de cálculo do volume de resíduos sólidos a recolher adotou-se, assumindo 
uma folga, um valor de 22500 litros / dia. Considerando uma necessidade de 
armazenamento de 2 dias, o valor global será de cerca de 45000 litros / dia, o que 
corresponde a uma capacidade instalada de 57 contentores de 800 litros.  
 
Como atualmente a capacidade instalada é de 38 contentores, propõe-se um reforço 
correspondente a mais 20 contentores. 
 
Relativamente à distribuição seletiva, atualmente inexistente, propõe-se a colocação 
de 6 ecopontos de modelo superficial, junto aos contentores de 800 litros nas posições 
indicadas. 
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3.4.8.5. Rede de Gás 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
A área de intervenção do Plano é servida por Gás Natural distribuído pela SETGÁS.  
 
Atualmente apenas se encontra servida a Rua de S. Gonçalo por uma conduta Ø 200 
que depois abastece, a norte, a Rua Brejos de Camarate e a Rua Padre António Pires 
Brioso. As indústrias instaladas ao longo da Rua de S. Gonçalo também são 
abastecidas por esta conduta. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
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4.8.5. - Rede de Gás 

 
Soluções adotadas  
 
A infraestrutura proposta consistirá, fundamentalmente, no prolongamento da rede 
para sul da Rua de S. Gonçalo de modo a servir, nomeadamente, a Rua Brejos de 
Camarate (troço sul) a Rua da Salmoura e a Rua da Malhada, bem como os restantes 
arruamentos que ainda não dispõem desta rede.  
 
A tubagem será semelhante à existente - em PEAD, com os diâmetros de 110 e 63. 
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3.4.8.6. Redes de Energia Elétrica – Média Tensão / Baixa Tensão / Iluminação Pública 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
Enquadramento 
 
Relativamente às Redes de Energia Elétrica, o concelho de Setúbal é abastecido pela 
EDP Distribuição. 
 
As redes de energia existentes na área de intervenção do Plano são estabelecidas de 
um modo geral em linhas aéreas, solução consistente com os arruamentos existentes 
– caracterizados, nomeadamente, pela reduzida quantidade de vias com pavimento 
asfaltado e pela necessidade de definição dos perfis.  
 
Na zona poente da área de intervenção do Plano já foi iniciada a passagem das redes 
para traçados subterrâneos, aproveitando a intervenção já realizada na zona 
adjacente ao limite poente. 
 
As redes existentes estão adaptadas às necessidades da situação atual, e foram 
sendo desenvolvidas em função da evolução da ocupação com construções.  
 
Este conceito aplica-se aos traçados e à definição das potências que são necessárias 
disponibilizar pelo operador. 
 
Em geral o operador de energia só instala rede subterrânea quando as vias estão 
definidas e os lancis de passeios colocados. Por razões técnicas associadas à 
segurança, à localização das infraestruturas e à manutenção futura. 
 
Esta preocupação acaba por acompanhar o estabelecimento das redes de média 
tensão, de baixa tensão e de iluminação pública, e manter-se-á enquanto não forem 
definidas as vias e passeios. 
 
A rede de média tensão subterrânea referida a poente da área de intervenção do 
Plano possui, na Rua de São Gonçalo e na Rua dos Pinheiros, uma tipologia em 
estrela. Todas as redes aéreas que possuem tipologia em estrela, apresentam menor 
qualidade de serviço e maiores períodos de interrupção de serviço, no caso de 
eventuais avarias. 
 
Rede de Energia Elétrica – Média Tensão 
 
A rede de média tensão é, de um modo geral, constituída por linhas aéreas que 
terminam em postos de transformação aéreos ou em cabine alta. 
 
No troço poente da Rua de São Gonçalo e na Rua dos Pinheiros já existe rede de 
média tensão com cabos enterrados e posto de transformação do tipo cabine baixa, 
constituindo o prolongamento da rede subterrânea existente a Poente, e a Sul, da 
área de intervenção do Plano. No extremo norte da Rua de São Gonçalo também já 
existe um pequeno troço de rede de média tensão com cabos enterrados e posto de 
seccionamento do tipo cabine baixa para alimentação da unidade fabril da REFRIGE / 
COCACOLA. Esta rede é apenas um ramal desde o apoio de linha aérea existente 
junto ao cruzamento com a Estrada de Vila Amélia. 
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4.8.6. - Redes Elétricas – Média 
Tensão / Baixa Tensão / Iluminação 
Pública 
 
 

 
  



 

 
ARQUISOMA 
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA 

PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / RELATÓRIO 

 

120 / 157 
 

ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo   .   Arquitetura   .   Arquitetura de Interiores   .   Decoração   .   Design 

Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º   1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15   Email: geral@arquisoma.com 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Rede de Energia Elétrica – Baixa Tensão 
 
A rede de baixa tensão é aérea, constituída por linhas aéreas com origem em postos 
de transformação aéreos ou do tipo cabine alta, terminando nas ligações às moradias 
e outros edifícios. 
 
A rede de iluminação pública também é aérea, e está implantada nos apoios de betão 
que suportam simultaneamente a rede de energia em baixa tensão. 
 
Na área de intervenção do Plano existe apenas um troço de rede de baixa tensão 
subterrânea para alimentar o armário de passeio na Rua dos Brejos de Camarate, 
junto ao cruzamento com a Rua da Malhada e com origem no PT existente na parte 
poente da Rua de São Gonçalo. Ao lado do mesmo armário de passeio, em frente à 
parcela designada por Quinta do Gio, também existe uma pequena extensão de rede 
de iluminação pública subterrânea. A única em toda a área pública do PP. 
 
Soluções adotadas 
 
Enquadramento 
 
Propõe-se a alteração progressiva das redes de energia e de iluminação aéreas para 
redes subterrâneas, acompanhando a requalificação dos arruamentos proposta no 
Plano. Na zona poente da área de intervenção do Plano já foi iniciada a mudança das 
redes para traçados subterrâneos, sendo no Plano proposto o seu prolongamento.  
 
As redes de energia existentes na área de intervenção do Plano encontram-se 
instaladas na sua quase totalidade em linha aérea, tendo sido executadas de modo a 
acompanhar a ocupação urbana das parcelas e dimensionadas para as potências que 
foram sendo contratadas. 
 
Propõe-se que as redes de energia existentes sejam substituídas por redes 
subterrâneas, dimensionadas para as potências correspondentes à ocupação da 
totalidade das parcelas, de acordo com a proposta apresentada na presente Proposta 
de Plano. Esta substituição deverá acompanhar a intervenção e requalificação dos 
passeios e arruamentos. 
 
Os trabalhos que se propõem terão de ser executados de acordo com as 
recomendações e condições técnicas do operador da rede. 
 
São propostas duas áreas de cedência ao domínio público para futura implantação de 
2 postos de transformação de distribuição, de modo a permitir expansão da rede de 
distribuição e assim dar resposta ao aumento da potência espectável. 
 
Os postos de transformação cliente existentes nas parcelas 325, 327 e 323, que 
alimentam as instalações da METALOMECÂNICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS, 
REFRIGE / COCACOLA e FRANCISCONDE, respetivamente, serão mantidos. 
 
Atendendo à sua dimensão, a parcela 331 deverá vir a ser alimentada em MT. O 
mesmo acontecerá com as parcelas 327 (a parte que se encontra desocupada) e 328. 
 
A plantação de árvores ao longo dos passeios da Rua de São Gonçalo deverá obrigar 
ao desvio dos troços da rede de cabos subterrâneos existentes. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.8. - 
Melhorar o Sistema de Infraestruturas 
Básicas 
 
Melhorar o sistema de infraestruturas 
básicas, promovendo a infraestruturação 
das áreas que ainda não se encontram 
servidas. 
 
4.8.6. - Redes Elétricas – Média 
Tensão / Baixa Tensão / Iluminação 
Pública 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
A execução da nova via pedonal, e ciclável, a sul da unidade da REFRIGE / 
COCACOLA, entre a Estrada de Vila Amélia e a Rua da Pecuária, deverá conduzir ao 
desvio de dois apoios de betão da linha aérea existente, designada pela EDP por linha 
L2011. 
 
Rede de média tensão 
 
A rede de média tensão subterrânea proposta prolonga a rede subterrânea e interliga 
os postos de transformação existentes com os traçados aéreos, com traçado principal 
pela Rua de São Gonçalo e Rua da Malhada, ficando a zona do PP interligada por 
rede subterrânea desde o cruzamento com a Estrada Vila Amélia, a nascente, até à 
Rua dos Pinheiros, a poente.  
 
Propõe-se também a possibilidade de interligação de alimentações de energia com 
origem em diferentes linhas aéreas, semelhante a uma tipologia em anel, de modo a 
reduzir os tempos de interrupção do fornecimento de energia em caso de eventuais 
avarias. 
 
Na definição da proposta foi também considerada a tipologia e a propriedade dos 
postos de transformação existentes. O posto de transformação cliente aéreo existente 
ficará alimentado em antena e um dos PTs de serviço público será alterado de aéreo 
para cabine baixa. 
 
A proposta de ocupação considerada na Proposta de Plano conduz a um aumento 
significativo da potência a alimentar, que se estima da ordem dos 2,1 MVA, para 
alimentação dos edifícios de habitação, comércio e/ou serviços, distribuída de acordo 
com critério que se indica no quadro seguinte: 
 

Quadro 13 - Tipo de Uso Proposto e Potência Estimada (kVA) 
 

Tipo de uso proposto Potência 
estimada 

[kVA] 

Obervações 

Habitação 
(moradia unifamiliar 

isolada ou agrupada em 
quarteirão) 

850 Considerou-se, para efeitos de cálculo, que 
80% das parcelas cujo uso previsto na 

Proposta de Plano de Pormenor é “Habitação / 
moradia unifamiliar, comércio, serviços e 

equipamentos” venham a ser utlizadas para 
habitação 

Comércio, serviços e 
equipamentos 

1250 Considerou-se, para efeitos de cálculo, que 
20% das parcelas cujo uso previsto na 

Proposta de Plano de Pormenor é “Habitação / 
moradia unifamiliar, comércio, serviços e 

equipamentos” venham a ser utlizadas para 
comércio, serviços e equipamentos 

  
Rede de baixa tensão 
 
A rede de baixa tensão subterrânea proposta substitui na totalidade as redes aéreas 
existentes, mantendo-se a origem nos postos de transformação existentes e a 
terminação nas moradias e outros edifícios. O único troço de rede de baixa tensão 
subterrânea existente identificado na área de intervenção do Plano, na Rua Brejos de 
Camarate, junto ao cruzamento com a Rua da Malhada, deverá ser reposicionado, em 
função do reposicionamento do passeio e do alargamento da via.  
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.8. - 
Melhorar o Sistema de Infraestruturas 
Básicas 
 
Melhorar o sistema de infraestruturas 
básicas, promovendo a infraestruturação 
das áreas que ainda não se encontram 
servidas. 
 
4.8.6. - Redes Elétricas – Média 
Tensão / Baixa Tensão / Iluminação 
Pública 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Rede de iluminação pública 
 
A rede de iluminação pública subterrânea proposta será acompanhada pela mudança 
das colunas de iluminação e pela substituição das luminárias existentes por outras de 
maior duração e menor consumo. A rede de cabos subterrânea proposta será 
separada da rede de distribuição de energia e substitui na totalidade as redes aéreas 
existentes, mantendo-se a origem nos postos de transformação. 
 
Em toda a área de intervenção do Plano existe apenas uma pequena extensão de 
rede de iluminação pública subterrânea, na Rua Brejos de Camarate, em frente à 
parcela designada por Quinta do Gio, e que será aproveitada. Propõe-se que seja 
considerada a substituição das luminárias por outras com características semelhantes 
à dos restantes arruamentos. 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.8. - 
Melhorar o Sistema de Infraestruturas 
Básicas 
Melhorar o sistema de infraestruturas 
básicas, promovendo a infraestruturação 
das áreas que ainda não se encontram 
servidas. 
 
4.8.6. - Redes Elétricas – Média 
Tensão / Baixa Tensão / Iluminação 
Pública 
 

 
3.4.8.7. Infraestruturas de Telecomunicações 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
Síntese da Caracterização e Diagnóstico 
 
As redes de telecomunicações existentes na área de intervenção do Plano são 
estabelecidas em traçados aéreos - solução consistente com a dispersão de 
consumidores e a existência de uma reduzida quantidade de arruamentos com 
pavimento asfaltado e perfis definidos - e constituídas, de um modo geral, por apoios 
de madeira e cabos de comunicações. Pontualmente existem troços subterrâneos, 
como é o caso do cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua Brejos de Camarate 
devido a uma linha aérea existente no local. 
 
As redes de telecomunicações mais antigas providenciavam apenas serviço telefónico, 
e ao longo dos anos mais recentes os apoios foram sendo utilizados para a instalação 
simultânea de cabos de vários operadores e de diferentes tecnologias, nomeadamente 
redes de cabo coaxial e de fibra ótica. Em termos de comunicações sem fios existe 
uma antena de radiodifusão na Rua da Malhada junto ao cruzamento com a Rua da 
Vinha da Salmoura. 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.8. - 
Melhorar o Sistema de Infraestruturas 
Básicas 
Melhorar o sistema de infraestruturas 
básicas, promovendo a infraestruturação 
das áreas que ainda não se encontram 
servidas. 
 
4.8.7. - Infraestruturas de 
Telecomunicações 
 
 

Soluções adotadas 
 
Propõe-se a execução de infraestruturas de telecomunicações subterrâneas, 
acompanhando a requalificação dos arruamentos, para posterior instalação 
progressiva de redes dos operadores e para possibilitar a futura desativação das redes 
aéreas existentes. Estas infraestruturas subterrâneas serão constituídas por tubos 
enterrados ao longo dos arruamentos e caixas de pavimento para acesso e 
enfiamento de cabos. 
 



 

 
ARQUISOMA 
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA 

PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO / RELATÓRIO 

 

123 / 157 
 

ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo   .   Arquitetura   .   Arquitetura de Interiores   .   Decoração   .   Design 

Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º   1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15   Email: geral@arquisoma.com 

 
Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Sistema Urbano 
 
As redes de cabos dos operadores têm vindo a acompanhar a evolução e a 
diversificação das tecnologias, sendo necessário prever as tubagens de acordo com a 
quantidade definida pela legislação em vigor.  
 
As infraestruturas incluirão ramais subterrâneos até ao interior de cada parcela e 
caixas de visita multioperador no pavimento. Nas parcelas com edificações deverá ser 
considerado o prolongamento do ramal respetivo até junto das mesmas, de modo a 
facilitar a entrada de cabos de operador no seu interior.  
 
Em termos de comunicações sem fios será mantida a antena de radiodifusão existente 
na Rua da Malhada junto ao cruzamento com a Rua da Vinha da Salmoura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 4 - Sistema 
Urbano 
Promover a qualidade urbana e a 
qualificação do solo, consolidando o 
padrão de ocupação dominantemente 
habitacional, melhorando o espaço 
público de suporte aos sistemas de 
mobilidade, e as infraestruturas básicas, 
através de soluções de baixo impacte 
ambiental. 
 
Linha de Desenvolvimento 4.8. - 
Melhorar o Sistema de Infraestruturas 
Básicas 
Melhorar o sistema de infraestruturas 
básicas, promovendo a infraestruturação 
das áreas que ainda não se encontram 
servidas. 
 
4.8.7. - Infraestruturas de 
Telecomunicações 
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4. SOLUÇÕES PROPOSTAS / ABORDAGEM GLOBAL – SÍNTESE E CONTEÚDO 
DOCUMENTAL DO PLANO DE PORMENOR 

4.1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
 

O território que constitui a área de intervenção do Plano, com uma dimensão significativa - cerca de 148 ha -, teve origem 
num conjunto de propriedades rústicas, cujo fracionamento em parcelas observou, na generalidade, a unidade de cultura 
para fins hortícolas, vigente à época da respetiva génese e desenvolvimento ocupacional, iniciada vai para décadas, 
ainda fora da criação quadro legal disciplinador do fracionamento da propriedade rústica destinado, subsequentemente, a 
acolher construção destinada a habitação, com características de muito baixa densidade. 
 
Confrontando a situação atual no terreno com as plantas cadastrais oficiais, antigas e atuais, ressalta o mosaico do 
fracionamento fundiário que exprime uma realidade estabilizada há décadas, estruturado por rede viária coerente e 
consolidada, ainda que de características de execução incipientes (exceto a denominada Rua de S. Gonçalo) que 
motivou uma significativa ocupação com construção de tipologia unifamiliar, mantendo-se alguma atividade agrícola, 
essencialmente para autoconsumo. 
 
Por outro lado, esta ocupação coexiste com algum equipamento de cariz social (escola, saúde 3.ª idade) respeitando a 
matriz fundiária originária e com duas parcelas de dimensão relevante onde se desenvolvem atividades industriais 
relacionadas com os promotores REFRIGE / COCA-COLA e Metalúrgica Central de Alhos Vedros. 
 
A decisão de elaboração do plano de pormenor foi orientada, designadamente, por preocupações de contenção da 
ocupação construtiva dispersa, promoção da infraestruturação básica nas suas diversas  componentes, hierarquização da 
rede viária, relacionando e melhorando a respetiva conexão no contexto da rede existente no território circundante, 
criação de oferta de estacionamento, estabelecimento de circuitos pedonais, previsão de espaços públicos de recreio e 
lazer, enquadramento dos equipamentos sociais, previsão de ampliação das unidades industriais existentes, tendo em 
conta a sustentabilidade da atividade económica local. 
 
Confrontando estas preocupações com a realidade representada na área de intervenção, como se referiu estabilizada em 
termos de divisão fundiária e de definição da rede viária estruturante, para o conteúdo do plano de pormenor foi 
considerada a previsão de melhoria da rede viária (traçados e perfis) existente e melhoria da conexão com o exterior 
(sem prejuízo dos necessários acertos), a previsão das redes de circulação pedonal e ciclável, a previsão de espaços 
verdes de recreio e lazer, a melhoria e a dotação da infraestruturação básica e, em termos de ocupação construtiva nas 
parcelas constituídas, a definição de prescrições quanto a funções e usos e quanto aos parâmetros de ocupação e de 
edificação nos terrenos, com respeito pelo fracionamento existente, estabilizado em termos cadastrais, matriciais e 
registais. 
 
As referidas prescrições, nos termos regulamentares preconizados, consideram, designadamente, disposições para 
construção nova, para intervenção disciplinadora em edificado existente, para ações de demolição, cuja oportunidade de 
aplicação deve ter em conta, essencialmente, o impulso dos proprietários que pretendam suscitar operações urbanísticas, 
nas respetivas propriedades. 
 
Constitui opção do Plano não introduzir roturas no panorama fundiário existente, uma vez que as soluções nele 
preconizadas têm aquele como referência e, dadas as características que ressaltam do desenvolvimento da ocupação 
localmente adquirido ao longo dos tempos, não ser necessário e aconselhável, promover transformações fundiárias, 
tendo por objetivo, tão somente, a aquisição de solos que suporte os ajustes da rede viária e as necessidades de áreas 
para equipamento e espaços verdes.  
 
As necessidades para estes efeitos podem ser supridas, com mais adequada eficácia económica e social, no âmbito 
casuístico das operações urbanísticas que terão como enquadramento as ações de implementação e gestão do plano de 
pormenor sob supervisão da Câmara Municipal de Setúbal. 
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O que vem exposto, fundamenta e justifica que no conteúdo material, com expressão no conteúdo documental do Plano 
de Pormenor da Salmoura, por opção de elaboração (a não previsão pressupõe a desnecessidade) não tenham sido 
consideradas quaisquer operações de transformação fundiária, que a existirem exigiriam, para os consequentes efeitos 
registais, o acompanhamento documental legalmente estabelecido. 
 
Em conclusão: 
 
Dada a estabilidade da estrutura fundiária existente na área de intervenção do Plano, não sendo necessário, nem 
aconselhável social e economicamente e sem qualquer justificação urbanística sustentável, introduzir na mesma uma 
rotura que justifique a aquisição de solos (viável por outros meios legais) para ajustes na rede viária, para a instalação de 
equipamentos coletivos e para a criação de espaço público verde destinado ao recreio e lazer, o Plano de Pormenor não 
acolhe qualquer previsão sobre a necessidade de novas operações de transformação fundiária que impliquem efeitos no 
registo predial, não havendo lugar, consequentemente, à apresentação dos competentes elementos de constituição 
documental de acompanhamento. (“A contrário” do disposto no artigo 107.º n.º 2, alínea c) e n.º 3 alíneas a) a g) do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.  
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Planta da Situação Existente 
 

Figura 62 - Planta da Situação Existente / Ortofotomapa 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Planta da Situação Existente 
 

Figura 63 - Planta da Situação Existente / Levantamento Aerofotogramétrico  
 

 
 

 

4.2. ESTRUTURA FUNDIÁRIA / DIVISÃO CADASTRAL  
 
A estrutura fundiária / divisão cadastral da área de intervenção do Plano encontra-se representada na peça desenhada 
apresentada nos elementos que acompanham o Plano - Planta do Reconhecimento da Divisão Cadastral (desenho 2.07) 
-, tendo sido elaborada com base: 
 

 Na cartografia de base, à escala 1:2000, elaborada pela empresa MUNICÍPIA, e homologada pela Direção Geral do 
Território (Planta da Situação Existente, representada na peça desenhada apresentada nos elementos que 
acompanham o Plano);  

 No reconhecimento cadastral realizado pela empresa SISTOPO no âmbito dos trabalhos desenvolvidos para a 
elaboração do Plano; 

 Na informação disponível, nomeadamente, na Direção Geral do Território e Câmara Municipal de Setúbal. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Cadastro Geométrico 
 

Figura 64 - Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica - Secção A 

 
 

Figura 65 - Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica - Secção B 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Planta da Divisão Cadastral 
 

Figura 66 - Planta do Reconhecimento da Divisão Cadastral 
 

 
 

 
A metodologia e o trabalho elaborado no âmbito do reconhecimento cadastral realizado pela empresa SISTOPO 
encontra-se descrito na memória descritiva apresentada nos elementos que acompanham o Plano (Plano de Pormenor 
da Salmoura / Cadastro / Memória Descritiva – novembro de 2015), sendo de destacar: 
 
O reconhecimento cadastral foi precedido de voo (fotografia aérea) e de levantamento aerofotogramétrico, vulgo 
cartografia à escala 1/2000, realizados pela empresa Municípia. 
 
O cadastro geométrico da propriedade rústica na escala 1/5000, existente no concelho de Setúbal, foi fundamental para a 
identificação do pormenor cartográfico (muros, vedações, arruamentos, valas, etc.) que definem as estremas dos prédios, 
que foi utilizado nos processos de expropriação inicial e aditamentos. 
(…) 
As estremas foram definidas tendo por base a cartografia (…) e o cadastro geométrico da propriedade rústica, 
disponibilizado pela Direção Geral do Território (ex-Instituto Geográfico e Cadastral). 
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Nas situações em que existem lotes de terreno com construções, mas que não se encontram definidas no Cadastro, 
procedeu-se à sua definição através de reconhecimento e levantamento direto no terreno. 
Nalgumas situações, quer por dificuldades de contato com os proprietários quer por dificuldades de acesso aos locais das 
estremas, recorreu-se aos levantamentos topográficos existentes nos processos de licenciamento da Câmara Municipal 
de Setúbal (CMS). 
 
A definição do lugar geométrico das estremas foi obtida através de cópia do pormenor topo-cartográfico (muros, 
vedações, arruamentos, valas, etc.) existentes no levantamento cartográfico. 
(…) 
Nos casos em que há coincidência entre prédios e/ou lotes e os artigos matriciais constantes da planta cadastral, a sua 
identificação na planta de "Cadastro do Plano de Pormenor da Salmoura" é feita da forma expressa no exemplo seguinte 
(A-122): A-: Secção Cadastral; 122: Número do artigo matricial rústico. 
Nos outros casos, a identificação na planta de "Cadastro do Plano de Pormenor da Salmoura" é efetuada através dos 
números de policia e/ou lotes, quando existentes. 
(…) 
Existem situações omissas no Cadastro, porque os prédios passaram a urbanos, deixando neste caso de figurar na 
planta cadastral, ou porque sobre determinados artigos houve operações urbanísticas, mas que ainda não produziram 
efeitos na atualização cadastral. 
(…) 
O artigo rústico n.º 122 - Secção A, embora existente na Secção Cadastral, de acordo com informação da CMS, deu 
origem a um parcelamento em m2, anterior a 1961, materializado em descrições autónomas de prédios (…). 

 

4.3. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
 
A área de intervenção do Plano é classificada como solo urbano e solo rústico e qualificada, de acordo com o Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, nas seguintes categorias de uso do solo: 
 
Solo Urbano 
 

 Espaços Habitacionais; 

 Espaços Urbanos de Baixa Densidade; 

 Espaços de Atividades Económicas; 

 Espaços Verdes. 
 
Os Espaços Verdes integram a estrutura ecológica municipal, compreendendo duas subcategorias: 

 Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento; 

 Áreas Verdes de Estadia e Lazer. 
 
Solo Rústico 
 

 A área de intervenção do Plano é qualificada na categoria e na subcategoria de uso do solo rústico designadas, 
respetivamente, por Espaços Agrícolas e Espaços Agrícolas de Produção. 

 
Os espaços-canal correspondentes às áreas de solo afetas às infraestruturas urbanas de desenvolvimento linear - 
sistema viário, circulação e estacionamento, são qualificados nas diversas categorias de solo urbano reconhecidas pelo 
Plano, não constituindo uma categoria de uso do solo autónoma. 
 
As categorias e subcategorias de uso do solo urbano e solo rústico encontram-se representadas na Planta de Zonamento 
(desenho 2.04). 
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Os Espaços Habitacionais correspondem a áreas organizadas em quarteirão destinadas ao uso dominante habitacional, 
podendo acolher outras funções desde que comprovadamente compatíveis.  
 
Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade correspondem a áreas periurbanas, parcialmente urbanizadas e edificadas, 
apresentando fragmentação e características híbridas de anterior ocupação de carácter urbano-rural, com a permanência 
de usos agrícolas coexistente com usos urbanos, dotada de equipamentos e infraestruturas, às quais o Plano atribui 
funções urbanas prevalecentes e que são afetas a uso do solo que garante o ordenamento urbano numa perspetiva de 
sustentabilidade e flexibilidade de utilização, bem como a sua infraestruturação com recurso a soluções apropriadas. 
 
Os Espaços de Atividades Económicas, correspondem a áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de 
atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente 
atividades industriais, de armazenagem e logística, de comércio, serviços e equipamentos complementares. 
 
Os Espaços Verdes correspondem a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de valorização paisagística e de 
acolhimento de atividades ao ar livre de recreio e lazer. 
 
As subcategorias dos Espaços Verdes correspondem, dominantemente: 
 

 Nas Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento, a áreas de uso privado constituídas por solos com boa aptidão 
agrícola; 

 Nas Áreas Verdes de Estadia e Lazer, a áreas verdes equipadas de uso público. 
 
Os Espaços Agrícolas - na subcategoria de Espaços Agrícolas de Produção -, abrangidos pela área de intervenção do 
Plano, correspondem a uma área com vocação agrícola sem prática agrícola atual. 
 

4.4. PARÂMETROS URBANÍSTICOS / INDICADORES DE OCUPAÇÃO / ÁREAS DE CONSTRUÇÃO 
 
Nos Espaços Habitacionais, a ocupação corresponde, preferencialmente, à tipologia de moradias unifamiliares, devendo 
as operações urbanísticas obedecer aos seguintes parâmetros urbanísticos:  
 

 Densidade habitacional máxima: 30 fogos/ha; 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,70  da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 70 %  da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 80 % da área da parcela; 

 Número máximo de 2 pisos; 

 Altura máxima dos edifícios de 6,5 metros. 
 
Nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, a ocupação relacionada com o uso habitacional corresponde, 
preferencialmente, à tipologia de moradias isoladas, devendo as operações urbanísticas obedecer aos seguintes 
parâmetros urbanísticos:  
 
As operações urbanísticas nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade relacionadas com o uso habitacional devem 
respeitar os seguintes parâmetros urbanísticos: 
 

 Densidade habitacional máxima: 6 fogos/ha; 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,15 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 15 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 35 % da área da parcela; 

 Número máximo de 2 pisos; 

 Altura máxima dos edifícios de 6,5 metros. 
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Estando em causa a edificação de estabelecimentos de comércio, de serviços e de equipamentos de utilização coletiva 
de iniciativa pública ou privada, bem como, de instalações complementares e de apoio às atividades neles previstas, são 
admitidos os seguintes parâmetros que excedem os fixados para o uso habitacional: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,35 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 35 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 60 %da área da parcela; 

 Número máximo de 2 pisos; 

 Altura máxima dos edifícios de 9 metros. 
 
As operações urbanísticas nos Espaços de Atividades Económicas devem respeitar os seguintes parâmetros 
urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,50 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 50 % da área da parcela; 

 Índice volumétrico máximo: 6,25  m3/m2 da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização máximo: 80 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso, no caso dos pavilhões e naves industriais associados às atividades industriais, de 
armazenagem e logística, e de 2 pisos, no caso de edifícios associados às atividades de comércio, serviços e 
equipamentos complementares; 

 Altura máxima dos edifícios de 12,5 metros, no caso dos pavilhões e naves industriais associados às atividades 
industriais, de armazenagem e logística, e de 9 metros, no caso dos edifícios associados às atividades de comércio, 
serviços e equipamentos complementares. 

 A altura máxima de qualquer corpo dos edifícios nos Espaços de Atividades Económicas não pode ultrapassar, 
quando isolado, o plano de 45º definido a partir de qualquer dos limites da parcela, sendo o afastamento das edificações 
ao limite da parcela, confinante com arruamentos, igual ou superior a 10 metros. 
 
Nas Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento apenas são admitidos os edifícios de apoio à sua preservação, 
manutenção e edifícios de apoio agrícola. 
 
A edificabilidade admitida nas Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento deve observar os seguintes parâmetros 
urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,015 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 1,5 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 1,5 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso; 

 Altura máxima dos edifícios de 4,5 metros. 
 
A edificabilidade admitida nas Áreas Verdes de Estadia e Lazer deve observar os seguintes parâmetros urbanísticos: 
 

 Índice de utilização do solo máximo: 0,10 da área da parcela; 

 Índice de ocupação do solo máximo: 10 % da área da parcela; 

 Índice de impermeabilização do solo máximo: 20 % da área da parcela; 

 Número máximo de 1 piso; 

 Altura máxima dos edifícios de 4,5 metros. 
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Nos Espaços Agrícolas de Produção, face às características da sua integração territorial, dimensão e, ainda, aos usos e 
ações compatíveis com o regime de ocupação da Reserva Ecológica Nacional (REN), apenas é permitida a edificação: 
 

 De cabinas para motores de rega com área inferior a 4 m2. 

 De pequenas construções de apoio à agricultura, cuja área de implantação seja igual ou inferior a 30 m2. 
 
Os índices de ocupação e os parâmetros urbanísticos estabelecidos devem ser aplicados à área de cada uma das 
parcelas identificadas na Planta de Implantação (desenho 1.01) em função da qualificação de solo e de acordo com a 
categoria, ou subcategoria, de uso do solo definidas pelo Plano. 
 
Os resultados da aplicação às parcelas dos índices de ocupação e dos parâmetros urbanísticos são os contantes do 
Anexo I - Quadro Síntese do Uso do Solo – do Regulamento do Plano, sendo de destacar, em termos globais, as 
seguintes áreas de construção máxima: 
 

 Espaços Habitacionais –  43690,64 m2 

 Espaços Urbanos de Baixa Densidade –  125847,68 m2 

 Espaços de Atividades Económicas –  175932,83 m2 

 Espaços Verdes - Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento –  1075,82 m2 

 Espaços Verdes - Áreas Verdes de Estadia e Lazer –  907,40 m2 

 Espaços Agrícolas - Espaços Agrícolas de Produção – 34,00 m2 

 Total –  347488,37 m2 
 

4.5. PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 
 
A Planta de implantação foi elaborada de acordo com a qualificação de solo (categorias e subcategoria de uso do solo 
definidas), estabelecendo, nomeadamente, o desenho urbano e as parcelas, os alinhamentos e o polígono base para a 
implantação de edificações, a altura total das edificações, o número de pisos, o número de fogos, a área de construção e 
respetivos usos, as edificações existentes e as edificações a demolir, e a natureza e localização dos espaços verdes. 
 
As parcelas representadas na Planta de Implantação (numeradas de 1 a 332) foram delimitadas com base nas “parcelas 
originais” (as parcelas identificadas no reconhecimento da divisão cadastral existente), excluindo as áreas de cedência 
efetiva, para o domínio público municipal, destinadas à implantação e concretização das infraestruturas viárias, 
nomeadamente, ao seu reperfilamento. 
 
As áreas das parcelas, indicadas na Planta de Implantação, e nos anexos I - Quadro Síntese do Uso do Solo – e II -
Quadro de Cedências - do Regulamento, são as resultantes das medições realizadas, tendo como suporte o ficheiro dwg 
da cartografia de base, elaborada à escala 1:2000 pela empresa Municípia e homologada pela Direção Geral do 
Território.  
 
Foram detetadas algumas discrepâncias entre as áreas resultantes das medições das “parcelas originais”, realizadas no 
âmbito da elaboração do Plano, e as áreas que constam nos elementos de descrição predial e de inscrição matricial. 
Admite-se que estas discrepâncias estarão relacionadas, na maior parte das situações, com o tipo e escalas das bases 
cartográficas utilizadas nas medições que suportaram as áreas mencionadas nos elementos de descrição predial e de 
inscrição matricial, ou, eventualmente, com erros de medição. Tendo presente estas discrepâncias no Regulamento do 
Plano prescreve-se: 
 
Nas situações em que, no âmbito do controlo prévio de operações urbanísticas, se verifique por meio de levantamento 
topográfico georreferenciado, que a área das parcelas é diferente da área indicada nos anexos I - Quadro Síntese do Uso 
do Solo – e II -Quadro de Cedências, a área de construção e a área de impermeabilização máximas permitidas devem 
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ser calculadas, respetivamente, pela aplicação do índice de utilização do solo e índice de impermeabilização do solo 
estabelecidos no Plano, às áreas das parcelas apuradas no referido levantamento. 
 
Ainda de acordo com as prescrições do Regulamento do Plano: 
 
Nas operações urbanísticas, a desenvolver no âmbito da implementação do Plano, admite-se a possibilidade de 
ajustamentos pontuais às disposições estabelecidas na Planta de Implantação, desde que justificados por impedimentos 
técnicos relacionados com a execução de infraestruturas, acertos de estremas entre parcelas ou desfasamentos entre a 
representação gráfica das peças do Plano e existências identificadas no terreno. 
 
Os ajustamentos referidos apenas poderão ser admitidos desde que nas operações urbanísticas sejam cumpridos os 
parâmetros e indicadores de ocupação do solo estabelecidos, nomeadamente, os valores máximos admitidos para as 
áreas de impermeabilização e de construção, o número de pisos e a altura máxima dos edifícios, bem como os 
alinhamentos e os recuos de muros. 
 
Se dos ajustamentos pontuais, resultarem no prédio ou prédios abrangidos, alterações aos elementos de identificação 
predial e matricial, estas devem ser comunicadas às entidades competentes para efeito de atualização da descrição 
predial e da inscrição matricial, nos termos estabelecidos na legislação específica aplicável.  
 
É admitida, também, a possibilidade de ajustamentos à localização e configuração das áreas de estacionamento público 
de veículos ligeiros estabelecidas na Planta de Implantação, incluindo a redução pontual do número de lugares de 
estacionamento previsto, em função da necessidade de acertos decorrentes de arranjos de espaços exteriores / 
intervenção paisagística, de integração de mobiliário urbano, de integração de paragens de transportes coletivos ou de 
passadeiras de peões, justificada no âmbito dos projetos de execução, a desenvolver na fase de implementação do 
Plano. 
 
A Planta de Implantação é apresentada em duas escalas: 
 

 Desenho 1.01 A - Planta de Implantação_1:2000_ em formato A0 

 Desenho 1.01 A - Planta de Implantação_1:1000_ em formato A0 

 Desenho 1.01 B - Planta de Implantação_1:1000_ em formato A0 

 Desenho 1.01 C - Planta de Implantação_1:1000_ em formato A0 

 Desenho 1.01 D - Planta de Implantação_1:1000_ em formato A0 
 
A razão da apresentação da Planta de Implantação na escala 1:2000 relaciona-se com o facto de ter sido esta a escala 
definida pela Câmara Municipal para a elaboração do Plano. A apresentação nesta escala – numa única folha, em 
formato A0 - facilita também a consulta da planta, permitindo uma rápida apreensão do seu conteúdo global. A 
apresentação da Planta de Implantação na escala 1:1000 relaciona-se com a necessidade de evidenciar alguns detalhes 
do seu conteúdo, de forma a permitir uma melhor leitura das definições com maior pormenor. A planta nesta escala 
encontra-se desdobrada em 4 folhas A0 e integra na última folha o Quadro Síntese do Uso do Solo que é também 
apresentado no Anexo I do Regulamento. 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Planta de Implantação 
 

Figura 67 - Planta de Implantação 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Planta de Implantação 

 
Figura 68 - Extrato da Planta de Implantação na Escala 1:2000 

 

 
 
 

Figura 69 - Extrato da Planta de Implantação na Escala 1:1000 
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4.6. PLANTA DE CONDICIONANTES 
 
A Planta de Condicionantes identifica as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública em vigor, que 
possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento. 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Planta de Condicionantes 
 

Figura 70 - Planta de Condicionantes 
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As servidões administrativas e as restrições de utilidade pública assinaladas na Planta de Condicionantes (desenho 1.02), 
são as seguintes: 
 

 Proteção de Infraestruturas: Estrada Nacional EN 379 - Rua 25 de Abril; Estrada Municipal EM 538 – Rua de S. 
Gonçalo; linha de transporte de energia elétrica de média tensão; e, coletores gravíticos de águas residuais da rede 
“em alta” da “Sociedade de Águas do Sado”. 

 Reserva Ecológica nacional - Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) e linhas de água do 
domínio hídrico. 

 Reserva Agrícola Nacional. 
 
De acordo com as prescrições do Regulamento do Plano, nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública aplicam-se os respetivos regimes jurídicos em vigor, que prevalecem sobre as demais disposições do 
regime de uso do solo constantes do Plano. 
 

4.7. OPERAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
As operações de transformação fundiária serão, como referido anteriormente (no subcapítulo 4.1.), realizadas no âmbito 
casuístico das operações urbanísticas que terão como enquadramento as ações de implementação e gestão do Plano 
sob supervisão da Câmara Municipal de Setúbal. 
 
As disposições do Plano nesta matéria são as que se apresentam no CAPÍTULO VI do Regulamento, incidindo sobre: 
 

 A reestruturação da propriedade; 

 As cedências para o domínio público municipal; 

 As cedências para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva. 
 

4.7.1. Reestruturação da Propriedade 
 
De acordo com o Regulamento do Plano: 
 
Nos termos previstos nas disposições próprias do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, na área de intervenção do 
Plano são admitidas ações de reestruturação da propriedade, nomeadamente, através do fracionamento, do 
emparcelamento, ou do reparcelamento, de prédios destinados à construção urbana, mediante operações urbanísticas, 
nomeadamente operações de loteamento em que se defina a edificabilidade, nos termos estabelecidos no Plano, e os 
prazos da respetiva concretização. 
 
Nas operações urbanísticas relacionadas com a edificação de equipamentos de utilização coletiva que incidam em 
parcelas dos Espaços Urbanos de Baixa Densidade e que requeiram áreas de grande dimensão, a sua implantação nos 
Espaços Urbanos de Baixa Densidade poderá ser viabilizada através da agregação de duas, ou mais, parcelas.  
 
As operações urbanísticas de loteamento que incidam em parcelas dos Espaços Urbanos de Baixa Densidade servidas 
apenas por um arruamento público só são admitidas desde que da sua concretização não resulte a constituição de lotes 
sem frente para o mesmo e com largura inferior a 20 metros. 
 
As alterações aos elementos de identificação predial e matricial, resultantes da reestruturação da propriedade, devem ser 
comunicadas às entidades competentes para efeito de atualização da descrição predial e da inscrição matricial, nos 
termos estabelecidos na legislação específica aplicável.  
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4.7.2. Cedências para o Domínio Público Municipal 
 
De acordo com o Artigo 48.º - Cedências para o Domínio Público Municipal - do Regulamento: 
 
As áreas de cedência efetiva para o domínio público municipal destinam-se a implantação e concretização das 
infraestruturas viárias, nos termos da definição constante da Planta de Implantação (desenho 1.01). 
 
As áreas de cedência efetiva para o domínio público municipal encontram-se quantificadas no Anexo II - Quadro de 
Cedências – sendo a sua concretização efetuada na totalidade, previamente à emissão de qualquer título urbanístico 
para a parcela em causa, independentemente do tipo ou da dimensão da operação urbanística pretendida. 
 
Incumbe aos proprietários proceder à atualização da descrição no registo predial e na matriz predial no que concerne à 
área da propriedade, após as operações de destaque de terreno destinadas a cedências.   
 
As cedências ao Município são efetuadas nos termos constantes do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, livres de 
quaisquer ónus ou encargos, em momento prévio à emissão de qualquer título urbanístico. 
 

4.7.3. Cedências para Espaços Verdes e Equipamentos de Utilização Coletiva 
 
O Regulamento do Plano não prevê a cedência, na sua área de intervenção, de áreas de terreno destinadas a espaços 
verdes ou a equipamentos de utilização coletiva, sendo adotado o princípio da compensação em numerário estabelecido 
no n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, com a consequente aplicação do disposto no 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal (RTORMS) em vigor. 
 
Constitui apenas exceção, a cedência do terreno (por compensação a prestar em espécie pela REFRIGE / COCACOLA 
por área não cedida para Espaços Verdes e Equipamentos de Utilização Coletiva no âmbito da operação urbanística 
prevista – construção de um novo armazém - para a parcela n.º 328) destinado a Áreas Verdes de Recreio e Lazer, 
correspondente à área da parcela identificada pelo número 332.  
 
As áreas de cedência para espaços verdes, ou para equipamentos de utilização coletiva, indicadas no Anexo II - Quadro 
de Cedências do Regulamento do Plano, são as referentes às operações consideradas como de impacte relevante, de 
acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação (RMUE), constituindo os valores de 
referência para o cálculo das compensações em numerário a prestar nos termos do RTORMS. 
 
O cálculo das áreas de cedência para espaços verdes e para equipamentos de utilização coletiva, indicadas no Anexo II - 
Quadro de Cedências do Regulamento do Plano, tendo em vista o apuramento das compensações acima referidas, foi 
realizado com base nos parâmetros de dimensionamento definidos no âmbito da revisão do PDM de Setúbal que se 
apresentam no quadro seguinte. 
 

Quadro 14 - Parâmetros de Dimensionamento das Áreas de Cedência para Espaços Verdes e para Equipamentos de 
Utilização Coletiva  

 

 
Fonte: Revisão do PDM de Setúbal – Regulamento / Versão para Discussão Pública, Janeiro de 2020 
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Comparando os parâmetros definidos na proposta de revisão do PDM de Setúbal com os constantes no Quadro I da 
Portaria 216B/2008 de 3 de março - que se apresenta no Quadro 11 do presente relatório, e que apesar de não ter 
caráter vinculativo no âmbito do Plano, constitui uma referência significativa -, verifica-se o reforço da dotação das 
cedências associadas a usos não considerados ou desvalorizados no âmbito da referida Portaria. 
 
Para o cálculo das áreas de cedência para espaços verdes e para equipamentos de utilização coletiva, indicadas no 
Anexo II - Quadro de Cedências do Regulamento do Plano, tendo em vista o apuramento das compensações, foram 
ainda tidos em consideração o grau de consolidação, o uso dominante e os usos complementares, das categorias de uso 
do solo urbano definidas no Plano. Em harmonia com a classificação e qualificação do solo definida na planta de 
ordenamento da revisão do PDM de Setúbal, as categorias de uso do solo urbano definidas no Plano são constituídas por 
“áreas consolidadas”, com exceção das parcelas n.ºs 328 e 331 dos Espaços de Atividades Económicas que 
correspondem a “áreas a consolidar”. 
 

4.8. EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E MECANISMOS DE PEREQUAÇÃO 
 
As disposições do Plano relativamente à execução de infraestruturas, e aos mecanismos de perequação, são as que se 
apresentam no CAPÍTULO VI do Regulamento, incidindo sobre: 
 

 A execução de infraestruturas; 

 A perequação de encargos de urbanização; 

 A perequação de encargos com cedências para infraestruturas. 
 

4.8.1. Execução de Infraestruturas 
 
A execução das infraestruturas urbanas é da responsabilidade do Município, obedecendo ao faseamento constante no 
Programa de Execução e Plano de Financiamento. 
 
A comparticipação dos proprietários no custo de execução das infraestruturas deve ser realizada através do pagamento 
das taxas associadas às operações urbanísticas que ocorram em cada parcela, nos termos do disposto no Regulamento 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal (RTORMS) em vigor. 
 
Nas situações em que as operações urbanísticas referidas ocorram em data posterior à execução das infraestruturas, 
sem que tivessem sido efetuadas as cedências de terreno previstas no Plano, devem os proprietários dos prédios em que 
as operações se localizam, proceder então às necessárias cedências, bem como à execução das infraestruturas em falta, 
suportando o respetivo custo. Para este efeito, o cumprimento dos projetos de infraestruturas é imperativo. 
 
Os encargos decorrentes da implementação do Plano relativos a cedências de terreno para execução de infraestruturas 
urbanas e a compensações por áreas não cedidas para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, são os 
constantes no Anexo II - Quadro de Cedências – do Regulamento do Plano.  
 
As cedências relativas à execução de infraestruturas urbanas são feitas na sua totalidade, independentemente da 
pretensão esgotar ou não a edificabilidade determinada pelo Plano. 
 

4.8.2. Perequação de Encargos de Urbanização 
 
De acordo com o Regulamento: 
 
Os encargos relativos a custos de obras de urbanização são repartidos pelos proprietários na proporção da 
edificabilidade conferida pelo Plano. 
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4.8.3. Perequação de Encargos com Cedências para Infraestruturas 
 
De acordo com o Regulamento do Plano: 
 
Os encargos decorrentes da aplicação do Plano relativos a cedências para infraestruturas são repartidos pelos 
proprietários com base na fixação de uma área de cedência média, sendo estabelecido um saldo de cedência efetivo 
relativamente a cada parcela, de acordo com os valores apresentados no Anexo II - Quadro de Cedências - do 
Regulamento. Quando a área de cedência efetiva for superior à área de cedência média, o proprietário será compensado 
através de desconto nas taxas devidas pelas operações urbanísticas promovidas, no valor atribuído ao saldo de cedência 
efetivo. Quando a área de cedência efetiva for inferior à cedência média, o proprietário compensa o Município, na medida 
do valor atribuído ao saldo de cedência efetivo. 
 
Nas situações em que o valor apurado para a compensação referente a desconto nas taxas for superior ao valor global 
das taxas calculadas para determinada operação urbanística, é registado o valor remanescente sob a forma de crédito 
em taxas (com uma validade de 10 anos, a contar do dia seguinte à fixação do valor da compensação) para que em 
operações urbanísticas futuras a ocorrer na mesma parcela, este possa ser descontado nas respetivas taxas. Este valor 
remanescente deverá ser atualizado no momento do cálculo de taxas de eventuais operações urbanísticas subsequentes 
à que o originou, em função da taxa de inflação. 
 
As reduções e compensações previstas não são aplicáveis nas situações em que a integração no domínio público das 
parcelas necessárias à infraestruturação ocorra por compra ou por expropriação. Nestas situações, os proprietários 
devem compensar o Município pelo valor correspondente à área de cedência média da parcela indicada no Anexo II - 
Quadro de Cedências - do Regulamento. 
 
Os valores referidos para as reduções e compensações são apurados com base no Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Setúbal (RTORMS) em vigor. 
 
Caso seja necessário promover a execução de infraestruturas utilizando áreas previstas como cedências obrigatórias, 
sem que o proprietário tenha realizado qualquer operação urbanística, o Município promoverá o estabelecimento de um 
acordo com o proprietário, sem prejuízo do recurso à expropriação por utilidade pública. 
 

4.9. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS 
 
Relativamente à distribuição dos benefícios introduzidos pelo Plano: 
 

 As categorias de uso do solo urbano definidas no Plano - estando-se perante uma área consolidada que exprime uma 
realidade estabilizada há décadas - correspondem aos usos do solo dominantes e complementares identificados na 
situação existente. 

 

 A diferença da área de construção definida para cada uma das parcelas que constam do Anexo I do Regulamento, 
resulta da aplicação equitativa dos índices de utilização estabelecidos no Plano, para cada uma das categorias de uso 
do solo urbano, à área das parcelas. 

 

 As características do padrão de ocupação observável na situação existente – onde é dominante uma ocupação de 
baixa densidade assente em parcelas de grande dimensão (5000 m2, em média) com grandes logradouros afetos a 
espaços verdes privados – não evidencia a necessidade de criação, na área de intervenção do Plano, de espaços 
verdes públicos de utilização coletiva. 
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 A área de intervenção do Plano encontra-se servida pelos equipamentos públicos de utilização coletiva localizados na 
zona norte/poente do concelho (oferta de proximidade, nomeadamente, na área da União das Freguesias de Azeitão), 
não prevendo o Plano a criação de novos equipamentos públicos. 

 
O Plano procede, assim, face ao exposto – nomeadamente, tendo em consideração a aplicação equitativa dos índices de 
utilização estabelecidos e a não afetação, na sua área de intervenção, de áreas de terreno destinadas a espaços verdes 
públicos (com a exceção do espaço correspondente à parcela 332, a constituir, como referido no subcapítulo 4.7.3. por 
compensação) ou a equipamentos públicos de utilização coletiva -, a uma distribuição equilibrada dos benefícios, não 
havendo, por isso, lugar à sua repartição através de mecanismos de perequação. 
 

4.10. SISTEMAS DE EXECUÇÃO DO PLANO 
 
De acordo com o artigo 45.º do Regulamento do Plano: 
 

 A execução do Plano segue o sistema de iniciativa dos interessados e o sistema de cooperação, este último quanto à 
execução das infraestruturas urbanas. 

 Os direitos e as obrigações das partes na concretização dos sistemas de execução são definidos, caso seja 
necessário, por contrato de urbanização. 

 

4.11. UNIDADES DE EXECUÇÃO DO PLANO 
 
De acordo com o nº 3 do artigo 148.º do RJIGT, as unidades de execução podem corresponder a uma unidade operativa 
de planeamento e gestão, à área abrangida por plano de urbanização ou por plano de pormenor (como é o caso do 
presente Plano) ou a parte desta.  
 
De acordo com a proposta de revisão do PDM a área de intervenção do Plano corresponde à unidade de execução 
designada por Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG) 1.3 – Salmoura. 
 

4.12. RELAÇÃO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE SETÚBAL 
 
De acordo com o Regulamento do Plano, com a sua entrada em vigor, não são aplicáveis na sua área de intervenção as 
normas e prescrições do Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 65/1994, de 10 de agosto. 
 
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/1994, ainda se 
encontra vigor, prevendo-se contudo, para breve a aprovação e publicação da sua revisão, dado o estado avançado do 
processo (discussão pública). 
 
O PDM em vigor, com mais de 25 anos de vigência, encontra-se, de facto, em todas as suas componentes, desfasado da 
realidade atual do território e do quadro legislativo que informa a elaboração dos instrumentos de gestão territorial.  
 
No caso concreto do presente Plano, as normas e prescrições do PDM em vigor não são, assim, aplicáveis na sua área 
de intervenção, tendo em consideração, nomeadamente: 

 Os usos do solo e o correspondente regime de ocupação, respetivamente, constantes e estabelecidos na Planta de 
Ordenamento e no Regulamento do PDM em vigor, que não se conformam com os critérios atuais de qualificação do 
solo estabelecidos pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, nem dão resposta aos objetivos e linhas 
de desenvolvimento do Plano em termos de parâmetros urbanísticos. 

 A Planta de Condicionantes do PDM em vigor, que se encontra muito desatualizada, não refletindo as servidões 
administrativas e as restrições de utilidade pública que devem ser consideradas, nomeadamente as relacionadas com 
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a proteção de infraestruturas, com as novas delimitações da Reserva Ecológica Nacional (REN) - Áreas Estratégicas 
de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) – e da Reserva Agrícola Nacional (RAN), realizadas no âmbito da 
revisão do PDM, e com o Domínio Público Hídrico / Linhas de água. 

 
Face ao exposto, na elaboração da presente proposta do Plano foi privilegiada a articulação com o processo de Revisão 
do PDM. 
 
No quadro seguinte sintetiza-se a relação entre as classes de espaço do PDM em vigor e as categorias e subcategorias 
de espaços do presente Plano, assinalando-se as respetivas áreas e o peso relativo (%) das mesmas. 
 

Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Quadro das Alterações ao PDM 
 

Quadro 15 – Relação com o PDM em Vigor – Qualificação do Solo / Quadro Comparativo 
 

 
 

 
Da relação entre as classes de espaço do PDM e as categorias e subcategorias de espaços definidas no Plano, destaca-
se: 

 86,83 % da área qualificada no Plano na categoria Espaços Habitacionais corresponde à classe de espaço do PDM 
designada por Espaços Urbanos – Áreas Consolidadas; 

 88,87 % da área qualificada no Plano na categoria Espaços Urbanos de Baixa Densidade corresponde à classe de 
espaço do PDM designada por Espaços Paraurbanos; 

 20,72 % da área qualificada no Plano na categoria Espaços de Atividades Económicas corresponde à classe de 
espaço do PDM designada por Espaços Agrícolas e Florestais; 

 79,28 % da área qualificada no Plano na categoria Espaços de Atividades Económicas corresponde às classes de 
espaço do PDM designadas por: Espaços Paraurbanos (13,55 %), Espaços Industriais - Existentes (I1) (23,60%), 
Espaços Industriais - Existentes (I2) (2,86 %), Espaços Industriais - Propostos (I2) (5,77 %), Espaços Urbanos - Áreas 
Consolidadas (Malhas Urbanas Habitacionais ou Terciário) (15,39 %) e Espaços Urbanizáveis (Áreas Habitacionais ou 
de Terciário) (18,10 %); 

 80,28 % da área qualificada no Plano na categoria Espaços Verdes - subcategoria Áreas de Proteção e 
Enquadramento - corresponde à classe de espaço do PDM designada por Espaços Paraurbanos; 

 100,00 % da área qualificada no Plano na categoria Espaços Verdes - subcategoria Áreas Verdes de Estadia e Lazer 
- corresponde à classe de espaço do PDM designada por Espaços Paraurbanos. 

 
  

PDM de Setúbal - Planta de Ordenamento %  % % % % % %

Classes de Espaços * ** ** ** ** ** **

Espaços Agrícolas e Florestais 77755,08 5,25 0,00 0,00 951,35 0,10 77476,53 20,72 32,60 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Espaços Verdes de Protecção e 

Enquadramento
18460,51 1,25 0,00 0,00 543,75 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18623,76 100,00

Espaços Paraurbanos 955612,06 64,56 29,91 0,04 817003,15 88,87 50650,46 13,55 73205,62 99,94 10017,14 100,00 0,00 0,00

Espaços Industriais - Existentes (I1) 87434,64 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 88235,97 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Espaços Industriais - Existentes (I2) 10607,75 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10704,97 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Espaços Industriais - Propostos (I2) 21903,71 1,48 0,00 0,00 541,55 0,06 21563,53 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Espaços Urbanos - Áreas Consolidadas 

(Malhas Urbanas Habitacionais ou Terciário)
183228,85 12,38 73957,55 86,83 52807,91 5,74 57540,67 15,39 10,54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Espaços Urbanizáveis (Áreas Habitacionais 

ou de Terciário)
125188,79 8,46 11183,98 13,13 47441,30 5,16 67668,33 18,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totais 1480191,39 100,00 85171,43 100,00 919289,02 100,00 373840,46 100,00 73249,57 100,00 10017,14 100,00 18623,76 100,00

%    * 100,00 5,75 62,11 25,26 4,95 0,68 1,26

Quadro Síntese das Alterações ao PDM em Vigor 

Qualificação do Solo

Áreas (m2)Áreas (m2) Áreas (m2) Áreas (m2) Áreas (m2) Áreas (m2)

Espaços Agrícolas - 

Espaços Agrícolas 

de Produção

Áreas (m2)

Plano de Pormenor da Salmoura - Planta de Zonamento
Classes / Categorias e Subcategorias de Uso do Solo

SOLO RÚSTICOSOLO URBANO

Espaços 

Habitacionais

Espaços Urbanos de 

Baixa Densidade

Espaços de 

Atividades 

Económicas

Espaços Verdes - 

Áreas de Proteção 

e Enquadramento

Espaços Verdes - 

Áreas Verdes de 

Estadia e Lazer
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4.13. FASEAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO / CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO E 
DINÂMICA URBANÍSTICA 

4.13.1. Faseamento da Execução do Plano 
 
O horizonte temporal definido para a execução do Plano de Pormenor da Salmoura é de 15 anos, compreendendo 8 
fases: 
 

 1ª Fase - 3 anos 

 2ª Fase - 2 anos 

 3ª Fase - 2 anos 

 4ª Fase - 2 anos 

 5ª Fase - 1 ano 

 6ª Fase - 2 anos 

 7ª Fase - 2 anos 

 8ª Fase - 1 ano 
 
O quadro de realizações a empreender no âmbito do Plano de Pormenor compreende as seguintes componentes: 
 

 Execução das Infraestruturas 

 Execução dos Espaços Verdes 

 Elaboração de Projetos 
 
A componente referente à Execução das Infraestruturas contempla a intervenção nas seguintes redes: 

 Rede de abastecimento de água 

 Rede de drenagem de águas residuais pluviais 

 Rede de drenagem de águas residuais domésticas 

 Rede Viária 

 Recolha de resíduos sólidos 

 Rede de gás 

 Redes elétricas 

 Redes de telecomunicações 
 
A componente referente à Execução dos Espaços Verdes contempla as seguintes intervenções: 

 Execução da Área Verde de Estadia e Lazer - Parcela 332 

 Execução da Arborização das Vias 
 
A Elaboração de Projetos compreende os projetos de execução associados à infraestruturação (redes de infraestruturas) 
e arborização das vias e os projetos de execução (de arquitetura paisagista) das áreas verdes de estadia e lazer. 
 
Para a execução da Área Verde de Estadia e Lazer correspondente à parcela 332, o Regulamento do Plano de Pormenor 
prevê a cedência do terreno para o domínio público municipal (compensação a prestar em espécie pelo proprietário por 
área não cedida em operação urbanística a realizar) em harmonia com o disposto no Regulamento Municipal da 
Urbanização e Edificação (RMUE). 
 
Relativamente ao âmbito e faseamento das realizações procurou-se seguir genericamente, nos 10 anos correspondentes 
às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª fases, o faseamento proposto nos projetos realizados pela Águas do Sado para o abastecimento de 
água (projeto de execução) e para a drenagem de águas residuais domésticas (estudo prévio) da área de intervenção do 
Plano - a componente referente à drenagem assume uma grande importância no quadro da qualificação urbana e 
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ambiental da área abrangida pelo Plano de Pormenor (a rede de drenagem de águas residuais domésticas é 
praticamente inexistente, sendo apenas constituída pela conduta que serve a área industrial da REFRIGE / COCACOLA, 
e a rede de drenagem pluvial é inexistente, quer na área abrangida pelo Plano, quer na zona envolvente).  
 
Foram apenas introduzidas algumas alterações ao faseamento proposto pela Águas do Sado. Estas alterações 
encontram-se, fundamentalmente, relacionadas com o objetivo de antecipar (relativamente ao proposto no faseamento da 
Águas do Sado) a infraestruturação de duas vias - Rua da Salmoura e Rua da Malhada - consideradas prioritárias dada a 
presença nas mesmas de diversos equipamentos sociais.  
 
Em termos globais, o faseamento previsto, envolve o seguinte quadro de realizações: 
 

 Nos 10 anos correspondentes às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª fases 
Execução de todas as redes de infraestruturas básicas - rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas 
residuais pluviais e rede de drenagem de águas residuais domésticas - que não se encontram instaladas na área de 
intervenção do Plano. 
Execução da rede viária - reperfilamento, pavimentação e arborização - e das restantes infraestruturas propostas - 
rede elétricas / iluminação pública, rede de telecomunicações, rede de gás e recolha de resíduos sólidos – na Rua de 
São Gonçalo e na Rua Brejos de Camarate (as vias principais, classificadas como “vias distribuidoras locais”), e na 
Rua da Salmoura, Rua da Malhada e Rua da Vinha da Salmoura (as vias onde se localizam os diversos 
equipamentos sociais, classificadas como “vias de acesso local”) 
 

 Nos 5 anos correspondentes às 6ª, 7ª e 8ª fases 
Execução da rede viária - reperfilamento, pavimentação e arborização - e das restantes infraestruturas propostas - 
rede elétricas / iluminação pública, rede de telecomunicações, rede de gás e recolha de resíduos sólidos – nas 
restantes vias (classificadas como “vias de acesso local”) 

 
Nas imagens das páginas seguintes apresentam-se as plantas esquemáticas do faseamento das intervenções previstas, 
designadamente: 
 

 Faseamento dos Primeiros 5 Anos - Planta Esquemática do Faseamento do Plano / 1ª e 2ª Fases 
 

 Faseamento dos 5 Anos Intermédios - Planta Esquemática do Faseamento do Plano / 3ª, 4ª e 5ª Fases 
 

 Faseamento dos Últimos 5 Anos - Planta Esquemática do Faseamento do Plano / 6ª, 7ª e 8ª Fases 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Faseamento dos Primeiros 5 Anos 

 

Figura 71 - Planta Esquemática do Faseamento do Plano / 1ª e 2ª Fases 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Faseamento dos 5 Anos Intermédios 

 

Figura 72 - Planta Esquemática do Faseamento do Plano / 3ª, 4ª e 5ª Fases 
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Soluções Adotadas no Plano de Pormenor Faseamento dos Últimos 5 Anos 

 

Figura 73 - Planta Esquemática do Faseamento do Plano / 6ª, 7ª e 8ª Fases 
 

 
 

 
A capacidade de concretização do programa de execução, no horizonte temporal e nas fases definidas para a execução 
do Plano, depende fundamentalmente, da evolução nos próximos quinze anos do quadro macroeconómico do País e da 
Região, da dinâmica que se vier a observar no Concelho e, mais especificamente, na área de intervenção do Plano, 
nomeadamente: a dinâmica de construção - obras novas nas parcelas sem ocupação urbana e obras novas e ampliações 
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das construções existentes nas restantes parcelas - e a dinâmica de regularização da situação nas parcelas com 
ocupação urbana sem autorizações de utilização emitidas. O faseamento estabelecido para a execução do Plano no 
Programa de Execução e Plano de Financiamento poderá assim, como previsto no regulamento do Plano, ser objeto de 
ajustamentos em função da evolução do quadro macroeconómico e da dinâmica de urbanística que se vier a observar. 
 

4.13.2. Cenários de Evolução da População e Dinâmica Urbanística 

4.13.2.1. Evolução da População e Dinâmica de Construção no Horizonte Temporal de Execução do Plano 
 
No âmbito da previsão da evolução da população na área de intervenção do Plano consideraram-se os seguintes 
cenários: 
 

 Cenário em Pleno Preenchimento: trata-se como já referido de um quadro de referência teórico que assenta no 
pleno preenchimento das parcelas abrangidas pela área de intervenção do Plano de Pormenor, de acordo com os 
indicadores de ocupação propostos.  

 

 Cenário Alto: assumindo-se que os ritmos de crescimento populacional na área de intervenção do Plano de 
Pormenor serão ligeiramente mais elevados (acréscimo populacional de + 100 %) do que os registados no último 
período intercensitário 2001 – 2011 (acréscimo populacional de + 91,7%). Este cenário assenta num quadro 
macroeconómico ligeiramente mais favorável do que o que marcou o último período intercensitário. 

 

 Cenário Intermédio: assumindo-se que os ritmos de crescimento populacional na área de intervenção do Plano de 
Pormenor serão bastante mais moderados (acréscimo populacional de + 50 %) do que os registados no último 
período intercensitário 2001 – 2011 (acréscimo populacional de + 91,7%). Este cenário assenta num quadro 
macroeconómico mais desfavorável do que o que marcou o último período intercensitário. 

 

 Cenário Baixo: assumindo-se que os ritmos de crescimento populacional serão muito inferiores (acréscimo 
populacional de + 25 %) aos registados no último período intercensitário 2001 – 2011 (acréscimo populacional de + 
91,7%). Este cenário assenta num quadro macroeconómico bastante mais desfavorável do que o que marcou o último 
período intercensitário. 

 
A área de intervenção do Plano de Pormenor apresenta, contudo, uma forte sazonalidade, relacionada com o peso 
significativo da “2ª residência”.  
 
A dimensão da sazonalidade da área de intervenção pode ser medida, nomeadamente, através do número de 
alojamentos de uso sazonal, a que se podem acrescentar os alojamentos vagos se se assumir que também estes 
poderão vir a servir de alojamento sazonal. Assim, de acordo com os Censos de 2011 do Instituto Nacional de Estatística, 
foram contabilizados 104 alojamentos de uso sazonal e 31 alojamentos vagos, o que equivale no conjunto a cerca de 
50,2% do total de alojamentos recenseados nesse ano na área de intervenção (269 alojamentos). 
 
Se considerarmos o número médio de indivíduos por fogo (3,6), coincidente com a dimensão média da família na área de 
intervenção, estima-se que a população flutuante se situasse em 2011 em torno dos 486 indivíduos. A relação entre a 
população flutuante estimada na área de intervenção em 2011 (486 indivíduos) e a população residente (485 indivíduos) 
é de 1. Ou seja, nos picos sazonais, por cada indivíduo residente existe 1 indivíduo presente. 
 
Assumindo a mesma proporcionalidade entre população residente e população flutuante, e a manutenção do valor 
referente ao número médio de indivíduos por fogo (3,6), coincidente com a dimensão média da família registada nos 
Censos de 2011, o quantitativo populacional para cada um dos cenários considerados atrás será, para o ano horizonte do 
plano (2035), o seguinte: 
 

 Cenário em Pleno Preenchimento: 1242 indivíduos residentes mais 1242 indivíduos presentes sazonais 
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 Cenário Alto: 968 indivíduos residentes mais 968 indivíduos presentes sazonais 

 Cenário Intermédio: 727 indivíduos residentes mais 727 indivíduos presentes sazonais 

 Cenário Baixo: 605 indivíduos residentes mais 605 indivíduos presentes sazonais 
 
A evolução do número de alojamentos / fogos, correspondente aos cenários de evolução da população, é a que 
apresenta no quadro seguinte: 
 

Cenários de Referência e de Evolução do Nº de Alojamentos Evolução do Nº de Alojamentos / Fogos 
 

Quadro 16 - Cenários de Referência e de Evolução do Nº de Alojamentos 
 

 
 

 
A evolução média anual do número de alojamentos / fogos entre 2001 e 2011 foi, de acordo com os Censos de 2011, de 
6,3 fogos / ano. Entre 2011 e 2018 estima-se, face à muito baixa dinâmica urbanística registada, que se terão construído 
apenas mais 12 fogos (a uma média de cerca 1,7 fogos / ano). 
 
A evolução média anual do número de alojamentos / fogos que se perspetiva, de acordo com os acréscimos do nº de 
alojamentos / fogos apresentados no quadro anterior, para o cenário de referência em pleno preenchimento e para os 
cenários de evolução, no horizonte temporal de execução do Plano (15 anos) será assim (descontando em cada um 
dos cenários os 12 fogos que terão sido construídos entre 2011 e 2018) da seguinte ordem de grandeza: 
 

 Cenário de Referência em Pleno Preenchimento: acréscimo de um total de 409 fogos, a uma média de 27,26 
fogos/ano. 

 Cenário de Evolução Alto: acréscimo de um total de 257 fogos, a uma média de 17,13 fogos/ano. 

 Cenário de Evolução Intermédio: acréscimo de um total de 123 fogos, a uma média de 8,20 fogos/ano. 

 Cenário de Evolução Baixo: acréscimo de um total de 55 fogos, a uma média de 3,66 fogos/ano. 
 
O quadro macroeconómico observado no País a partir do ano de 2008 foi caracterizado, particularmente entre os anos de 
2011 e 2015, por uma estagnação da dinâmica económica, situação que se traduziu numa dinâmica urbanística muito 
baixa na área de intervenção do Plano. Nos anos de 2016 e 2017 assistiu-se a uma recuperação assinalável do quadro 
macroeconómico do País o que poderia sustentar uma perspetiva de evolução mais favorável para os próximos anos. 
Contudo, o grau de incerteza sobre este quadro de evolução acentuou-se com a recente pandemia do COVID 19, sendo 
no momento atual imprevisíveis os seus efeitos a curto, médio e longo prazo.  
  

Residência 

Habitual

Sazonais 

e Vagos
Total Nº %

Cenário de Referência / Censos de 2011 do INE 134 135 269

Cenário de Referência em "Pleno Preenchimento"   339 339 690 421 157

Cenário Alto  269 269 538 269 100

Cenário Intermédio  202 202 404 135 50

Cenário Baixo  168 168 336 67 25

Cenários de Evolução no Horizonte de Execução do Plano de Pormenor 

Cenários de Referência e de Evolução / 

Alojamentos

Alojamentos                                     

Nº de Fogos

Acréscimo do nº de 

alojamentos e % em 

relação a 2011

Cenários de Referência - Censos de 2011 e Ocupação em "Pleno Preenchimento"
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A evolução para os próximos anos, poderá, assim, ser encarada segundo perspetivas distintas no quadro do 
desenvolvimento da área de intervenção do Plano e da Região: 
 

 Uma perspetiva otimista, baseada numa perspetiva de recuperação, ao nível do País (Cenário Alto). 

 Uma perspetiva mais conservadora, baseada numa evolução mais moderada dos indicadores macroeconómicos do 
País (Cenário Intermédio). 

 Uma perspetiva pessimista, baseada numa evolução desfavorável dos indicadores macroeconómicos do País 
(Cenário Baixo). 

 
O quadro de intervenções previsto no Plano de Pormenor constitui um importante contributo para a qualificação urbana e 
ambiental da área de intervenção do Plano o que se poderá traduzir, à medida que for sendo executado, na sua maior 
atratividade enquanto destino residencial (1ª e 2ª residência) e de lazer, dada a proximidade a Lisboa e localização 
geográfica privilegiada (proximidade às praias e Parque Natural da Arrábida). 
 
O quadro de intervenções previsto e o modelo de ordenamento do Plano de Pormenor constituem também um importante 
contributo para a dinamização económica e social da área de intervenção do Plano, permitindo: a ampliação das 
instalações industriais atualmente existentes e, assim, o aumento da sua capacidade produtiva; e a ampliação dos 
equipamentos sociais privados atualmente existentes, criando as condições necessárias à manutenção e melhoria dos 
serviços prestados. Neste contexto é de destacar, em termos de volume de negócios e em termos de emprego, a 
REFRIGE / COCACOLA (só a esta unidade industrial, associam-se atualmente, cerca de 200 postos de trabalho); em 
termos de oferta de valências educativas e equipamentos, o estabelecimento de ensino especial privado Externato Rumo 
ao Sucesso. 
 
O aumento da capacidade produtiva das unidades industriais, e da oferta de valências sociais e educativas nos 
equipamentos privados, traduzir-se-á também no aumento da atratividade da área de intervenção do Plano, em termos de 
emprego ou do número de utentes, sendo nomeadamente expectável o aumento do número total de empregados na 
situação futura. 
 
Com base no exposto, o Cenário Intermédio, ou mesmo o Cenário Alto, são os que se afiguram mais credíveis no 
horizonte temporal de execução do Plano.  
 

4.13.2.2. Evolução da Dinâmica de Regularização da Situação das Parcelas Com Ocupação Urbana e Sem 
Autorizações de Utilização Emitidas no Horizonte Temporal de Execução do Plano 
 
A evolução da dinâmica de regularização da situação das parcelas com ocupação urbana e sem autorizações de 
utilização emitidas - ou sem processos de licenciamento completos - no horizonte temporal de execução do Plano, 
depende fundamentalmente dos seguintes fatores: 

 Dinâmica de construção, nas parcelas já com ocupação urbana - obras novas ou ampliações; 

 Dinâmica do mercado imobiliário, compra e venda de propriedades - nomeadamente, necessidade de regularização 
das situações para efeitos de venda; 

 Dinâmica de legalização das operações urbanísticas - legalização voluntária pelos proprietários ou legalização 
oficiosa pelo Município. 

 
O montante das receitas associada a estes processos será muito relevante em termos de sustentabilidade económica e 
financeira do quadro de realizações previsto no Plano, dado o peso significativo das parcelas que se encontram sem 
autorizações de utilização emitidas ou sem processos de licenciamento completos.  
 
Embora de difícil estimativa - a dinâmica do mercado imobiliário é normalmente objeto de grandes oscilações e a 
dinâmica de legalização das operações urbanísticas é normalmente reduzida ou lenta na sua execução – admite-se que o 
ritmo de regularização das construções sem autorizações de utilização acompanhe a dinâmica de construção prevista.  
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4.14. INDICADORES DE AVALIAÇÃO / MONITORIZAÇÃO DO PLANO 
 
Nos termos do disposto n.º 7 do artigo 107.º do capítulo VIII do RJIGT os indicadores qualitativos e quantitativos que se 
propõem para suportar a avaliação / monitorização da execução do Plano, são os que se apresentam no quadro seguinte: 
 

Quadro 17 - Indicadores de Avaliação / Monitorização do Plano 

 

ID INDICADORES DESCRIÇÃO MODO DE CÁLCULO UN FREQUÊNCIA FONTES 

1 População residente 
Avaliar a densificação 
populacional. 

População residente / Área de 
intervenção do Plano 

Hab./ha Bienal 
CMS 
INE 

2 
Dinâmica de procura 
de habitação 

Avaliar a dinâmica de procura de 
habitação. 

Número de fogos ocupados / 
Número total de fogos  

% Bienal 
CMS 
INE 

3 
Relevância da 2ª 
residência  

Avaliar o peso relativo do número 
de fogos ocupados de 2ª 
residência. 

Número de fogos ocupados de 
2ª residência / Número total de 
fogos ocupados 

% Bienal  
CMS 
INE 

4 

Número de licenças 
de utilização dos 
edifícios emitidas 

Avaliar a regularização da 
situação dos edifícios sem 
autorização de utilização 

Número de edifícios com 
licença de utilização / Número 
total de edifícios  

% Bienal  CMS 

5 

Dinâmica de 
construção nas 
categorias e 
subcategorias de uso 
do solo / Níveis de 
preenchimento 

Avaliar os níveis de 
preenchimento com construções 
nas categorias e subcategorias de 
uso do solo 

Área de construção 
concretizada nas categorias e 
subcategorias de uso do solo / 
Área de construção máxima 
admitida nas categorias e 
subcategorias de uso do solo 

% Bienal CMS 

6 

Concretização das 
intervenções 
previstas nas redes 
de acessibilidade e 
mobilidade 

Avaliar a concretização das 
intervenções previstas nas redes 
de acessibilidade e mobilidade 

Extensão das vias com as 
intervenções previstas 
concretizadas / Extensão das 
vias a intervencionar previstas 

% Bienal 
CMS 

IP 

7 
Oferta de 
estacionamento 

Avaliar o número de lugares de 
estacionamento criados 

Número de lugares de 
estacionamento criados 

N.º Bienal 
CMS 

IP 

8 

Rede de percursos 
pedonais acessíveis e 
cicláveis concretizada 

Avaliar a concretização da rede de 
percursos pedonais e cicláveis. 

Extensão da rede de percursos 
pedonais e cicláveis 

km Bienal 
CMS 

IP 

9 

População servida 
por sistema público 
de abastecimento de 
água 

Avaliar a cobertura da população 
residente servida por sistema 
público de abastecimento de água 

População residente servida 
por sistema público de 
abastecimento de água / 
População total residente 

% Anual 

CMS 
Águas do 

Sado 
ERSAR 

10 

População servida 
por sistema de 
saneamento de 
águas residuais 
urbanas 

Avaliar a cobertura da população 
residente servida por sistema de 
saneamento de águas residuais 
urbanas. 

População residente servida 
por sistema de saneamento de 
águas residuais urbanas / 
População total residente 

% Anual CMS 

11 

População servida 
por sistema de 
drenagem de águas 
pluviais 

Avaliar a cobertura da população 
residente servida por sistema de 
drenagem de águas pluviais 

População residente servida 
por sistema de drenagem de 
águas pluviais / População 
total residente 

% Anual 
CMS 

ERSAR 

12 

População servida 
por sistema de 
gestão de resíduos 
urbanos 

Avaliar a cobertura da população 
residente servida por 
infraestruturas de gestão de 
resíduos urbanos 

População residente servida 
por sistema de gestão de 
resíduos urbanos / População 
total residente 

% Anual 

CMS 
AMARSU

L 
ERSAR 

13 

Infraestruturas de 
recolha seletiva 
(ecopontos) 
implementadas 

Avaliar o número de 
infraestruturas de recolha seletiva 
implementados (ecopontos) 

Número de ecopontos 
implementados 

N.º Anual 

CMS 
AMARSU

L 
ERSAR 

14 
Área verde prevista 
concretizada 

Avaliar a área verde concretizada 
Área total dos espaços verdes 
criados 

ha Bienal CMS 

15 
Gestão do conflito 
acústico 

Monitorizar as áreas classificadas 
como zona mista, expostas a 

Áreas classificadas como zona 
mista expostas a níveis 

% Anual 
CMS 

IP 
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ID INDICADORES DESCRIÇÃO MODO DE CÁLCULO UN FREQUÊNCIA FONTES 

níveis sonoros superiores aos 
valores-limite. 

sonoros superiores aos 
valores-limite / Área total 
classificada como zona mista 

Monitorizar a população exposta 
às classes de níveis sonoros: <45; 
45-50; 50-55; 55-60;60-65; 65-70; 
>70 dbA 

População exposta às classes 
de níveis sonoros: <45; 45-50; 
50-55; 55-60;60-65; 65-70; >70 
dbA / População residente total  

% Anual 
CMS 

IP 

16 
Eficiência energética 
de edifícios 

Monitorizar o n.º de fogos que 
alcançam a classe de eficiência 
energética A+ 

N. de licenças de habitação 
emitidas com certificação 
energética A+ 

N.º Bienal CMS 

17 

Uso do solo na bacia 
drenante (grau de 
impermeabilização) 

Avaliar a percentagem de 
impermeabilização do solo 
coincidente com as áreas 
consideradas como de proteção e 
estratégicas para a recarga de 
aquíferos (proposta de REN 
Bruta). 

Áreas impermeabilizadas, em 
áreas consideradas na 
proposta de REN Bruta como 
de proteção e estratégicas 
para a recarga de aquíferos/ 
Área total considerada 
estratégica para a recarga de 
aquíferos na área de 
intervenção do Plano 

% Bienal CMS 

18 

Degradação e 
contaminação dos 
solos e recursos 
hídricos 

Monitorizar o número de fontes de 
contaminação existentes (fossas 
sépticas) 

Número de ocorrências em 
áreas de suscetibilidade de 
degradação e contaminação 
do solo e recursos hídricos 
(essencialmente aquíferos) 

N.º Bienal CMS 

19 

Desenvolvimento das 
atividades 
económicas 
existentes 

Avaliar o desenvolvimento das 
atividades económicas, através da 
quantificação do n.º de empresas 
criadas e/ou ampliação das 
instalações existentes. 

Número de empresas criadas 
e/ou ampliação das 
instalações existentes 

N.º Bienal CMS 

20 Evolução das vendas 

Avaliar as condições de 
incremento qualitativo e 
competitivo, que fortalecem a 
base de implantação das 
empresas 

Valor das vendas das 
empresas 

€ Biena 
CMS 
INE 

Avaliar a percentagem da 
exportação 

Volume de vendas exportadas/ 
Volume total de vendas da 
empresa 

% Bienal 
CMS 
INE 

21 
Criação de emprego 
local 

Avaliar a dimensão da população 
residente ativa empregada 

População residente ativa 
empregada, face à população 
residente total na área de 
intervenção do Plano 

% Bienal 
CMS 
INE 

Avaliar a dimensão da população 
não residente empregada 

População não residente 
empregada, face à população 
total empregada nas empresas 
inseridas na área de 
intervenção do Plano 

% Bienal 
CMS 
INE 

22 

Número de ações de 
formação e/ou 
qualificação da 
população 

Avaliar as ações de formação e/ou 
qualificação de população 

Taxa de participação dos 
trabalhadores em ações de 
formação profissional e 
qualificação nas empresas 
existentes e criadas na área de 
intervenção do Plano 

% Bienal 
CMS 
INE 

23 

Cobertura de 
equipamentos 
coletivos 

Avaliar a oferta de equipamentos 
públicos de utilização coletiva e 
privados  

Número de equipamentos 
públicos/privados criados e/ou 
ampliados na área de 
intervenção do Plano 

N.º Bienal 
CMS 
INE 
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4.15. CONTEÚDO DOCUMENTAL DO PLANO 
 
O Plano é constituído pelos seguintes elementos: 
 

 Regulamento, que inclui:  
Anexo I - Quadro Síntese do Uso do Solo; 
Anexo II - Quadro de Cedências; 

 Planta de Implantação, constituída por: 
Planta de Implantação, à escala 1:2000 (desenho 1.01); 
Planta de Implantação, à escala 1:1000 (desenho 1.01A); 
Planta de Implantação, à escala 1:1000 (desenho 1.01B); 
Planta de Implantação, à escala 1:1000 (desenho 1.01C); 
Planta de Implantação, à escala 1:1000 (desenho 1.01D); 

 Planta de Condicionantes, à escala 1:2000 (desenho 1.02). 
 
O Plano é acompanhado pelos seguintes elementos: 
 

 Relatório, contendo: 
A fundamentação técnica dos objetivos e das soluções adotadas no Plano; 
O modelo de redistribuição de benefícios e encargos. 

 Programa de Execução e Plano de Financiamento, contendo: 
O programa de execução das ações previstas; 
O plano de financiamento e a fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. 

 Planta de Enquadramento, à escala 1:25000 (desenho 2.01) 

 Extrato da Planta de Ordenamento do PDM, à escala 1:5000 (desenho 2.02) 

 Extrato da Planta de Condicionantes do PDM, à escala 1:5000 (desenho 2.03) 

 Planta de Zonamento, à escala 1:5000 (desenho 2.04) 

 Planta da Situação Existente - Levantamento Aerofotogramétrico, à escala 1:2000 (desenho 2.05A) 

 Planta da Situação Existente - Ortofotomapa, à escala 1:2000 (desenho 2.05B) 

 Planta da Situação Existente – Usos do Solo, à escala 1:2000 (desenho 2.06) 

 Planta do Reconhecimento da Divisão Cadastral, à escala 1:2000 (desenho 2.07) 

 Planta dos Compromissos Urbanísticos, à escala 1:2000 (desenho 2.08) 

 Planta da RAN - Áreas da RAN  Bruta a Excluir, à escala 1:2000 (desenho 2.09) 

 Planta da REN - Área da REN Bruta a Excluir, à escala 1:2000 (desenho 2.10) 

 Planta da Estrutura Verde, à escala 1:2000 (desenho 2.11) 

 Planta das Infraestruturas Viárias - Perfis Transversais Tipo, à escala 1:2000 (desenho 2.12) 

 Perfis Transversais Tipo das Vias, à escala 1:100 (desenho 2.13) 

 Planta das Infraestruturas Viárias – Diretrizes das Vias, à escala 1:2000 (desenho 2.14) 

 Perfis Longitudinais das Vias - I (desenho 2.15) 

 Perfis Longitudinais das Vias - II (desenho 2.16) 

 Perfis Longitudinais das Vias - III (desenho 2.17) 

 Planta do Cruzamento da Rua Brejos de Camarate com a Rua de S. Gonçalo, à escala 1:200 (desenho 2.18) 

 Planta das Infraestruturas de Abastecimento de Água, à escala 1:2000 (desenho 2.19) 

 Planta das Infraestruturas de Drenagem de Águas Residuais Pluviais, à escala 1:2000 (desenho 2.20) 

 Planta das Infraestruturas de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, à escala 1:2000 (desenho 2.21) 

 Planta das Infraestruturas de Eletricidade - Redes de Média Tensão, à escala 1:2000 (desenho 2.22) 

 Planta das Infraestruturas de Eletricidade - Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública, à escala 1:2000 (desenho 
2.23) 

 Planta das Infraestruturas de Telecomunicações, à escala 1:2000 (desenho 2.24) 
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 Planta das Infraestruturas de Gás Natural, à escala 1:2000 (desenho 2.25) 

 Planta dos Equipamentos de Resíduos Sólidos Urbanos, à escala 1:2000 (desenho 2.26) 

 Relatório Ambiental, referente à avaliação ambiental estratégica, no qual se identificam, descrevem e avaliam os 
eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do Plano; 

 Mapa de Ruído - memória descritiva e peças desenhadas, à escala 1:2000; 

 Estudo de Tráfego e Acessibilidades; 

 Divisão Cadastral Existente - memória descritiva; 

 Relatório dos Compromissos Urbanísticos - com a indicação das autorizações emitidas; 

 Delimitação da Reserva Ecológica Nacional e Áreas a Excluir; 
Relatório; 
Peças desenhadas: 
- REN Bruta - Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) - e Áreas a Excluir, à escala 1:2000 
(desenho REN 1) 
- REN Bruta - Ocupação Atual do Solo e Áreas a Excluir, à escala 1:2000 (desenho REN 2) 
- REN Bruta - Planta de Implantação e Áreas a Excluir, à escala 1:2000 (desenho REN 3) 

 Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação; 

 Ficha de Dados Estatísticos. 
 
O Plano é, ainda, acompanhado pelos seguintes elementos complementares: 

 

 Peças Escritas dos Estudos de Caracterização e Diagnóstico; 

 Peças Desenhadas dos Estudos de Caracterização e Diagnóstico. 
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QUADROS ANEXOS 
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Quadro Anexo 1 – Rede de Abastecimento de Água – Consumo Normal 

#Col 

    Comprimento Cota Topográfica [m] População [hab]   Diâmetro [mm] Velocidade Perdas de Carga [kPa] Cota Piezométrica [m] Altura Piezométrica [kPa] 

Rua Acu.do# [m] Montante  Jusante [lotes] Troço Acu.do Total F.Ponta No Troço Montante Jusante Cálculo Nominal Interno [m/s] Unitária Total Montante Jusante Montante Jusante 

1 Rua da Salmoura - 450.00 79.00 79.70 24 97 0 97 9.2 2.58 2.58 0.00 1.42 110 99.4 0.18 0.0049 2.21 94.20 93.98 151.99 142.79 

2 Rua da Salmoura - 610.00 79.90 79.00 33 129 100 229 6.7 2.50 4.44 1.94 3.31 160 144.6 0.20 0.0036 2.22 94.42 94.20 145.21 151.99 

3 Rua da Malhada - Oeste - 520.00 72.20 69.70 11 50 0 50 11.9 1.72 1.72 0.00 0.95 110 99.4 0.12 0.0024 1.26 94.71 94.58 225.10 248.84 

4 Rua da Malhada - Este - 250.00 72.30 73.40 12 54 0 54 11.6 1.81 1.81 0.00 1.00 110 99.4 0.13 0.0026 0.66 94.39 94.33 220.91 209.25 

5 Rua da Malhada- Este - 650.00 72.20 72.30 24 97 0 97 9.2 2.58 2.58 0.00 1.42 110 99.4 0.18 0.0049 3.19 94.71 94.39 225.10 220.91 

6 Rua dos Cravos - 530.00 78.10 76.90 30 118 0 118 8.5 2.90 2.90 0.00 1.60 110 99.4 0.21 0.0060 3.19 94.46 94.14 163.59 172.40 

7 Rua Brejos Pequenos - 520.00 70.20 58.40 16 68 0 68 10.5 2.07 2.07 0.00 1.14 90 81.4 0.22 0.0086 4.46 94.59 94.14 243.91 357.45 

8 Rua Padre António Pires Brioso - 510.00 70.10 56.40 113 417 0 417 5.5 6.64 6.64 0.00 3.65 90 81.4 0.70 0.0676 34.49 94.72 91.28 246.25 348.75 

9 Rua Brejos de Camarate - Sul 5,3 
 

75.00 70.70 72.20 2 18 147 554 5.0 0.26 8.02 7.75 7.90 160 144.6 0.48 0.0170 1.28 94.84 94.71 241.38 225.10 

 
Rua Brejos de Camarate - Sul 6 230.00 72.20 78.10 3 21 118 389 5.6 0.34 6.30 5.96 6.15 160 144.6 0.37 0.0109 2.51 94.71 94.46 225.10 163.59 

 
Rua Brejos de Camarate - Sul 2 60.00 78.10 79.90 3 21 229 250 6.5 0.39 4.70 4.31 4.52 160 144.6 0.28 0.0063 0.38 94.46 94.42 163.59 145.21 

10 Rua Brejos de Camarate - Norte - 530.00 70.70 56.80 69 259 100 359 5.7 4.27 5.92 1.65 4.00 90 81.4 0.77 0.0796 42.21 94.84 90.62 241.38 338.17 

 
Rua São Gonçalo 9,10 

 

290.00 65.70 70.70 11 50 913 1853 3.7 0.54 19.84 19.30 19.60 200 180.8 0.76 0.0297 8.62 95.70 94.84 300.00 241.38 

 
Rua São Gonçalo 8 105.00 70.70 70.10 7 36 417 890 4.4 0.46 11.33 10.87 11.12 200 180.8 0.43 0.0107 1.13 94.84 94.72 241.38 246.25 

 
Rua São Gonçalo 7 330.00 70.10 70.20 13 57 68 437 5.4 0.89 6.83 5.94 6.43 200 180.8 0.25 0.0040 1.33 94.72 94.59 246.25 243.91 

 
Rua São Gonçalo 1,4 245.00 70.20 69.80 7 36 151 312 6.0 0.63 5.42 4.79 5.14 160 144.6 0.31 0.0079 1.94 94.59 94.40 243.91 245.98 

 
Rua São Gonçalo - 300.00 69.80 69.50 4 25 100 125 8.3 0.60 3.00 2.40 2.73 160 144.6 0.17 0.0026 0.78 94.40 94.32 245.98 248.20 

 

Quadro Anexo 2 – Rede de Abastecimento de Água – Situação de Incêndio 

#Col 

    Comprimento Cota Topográfica [m] População [hab] Caudais [l/s] Diâmetro [mm] Velocidade Perdas de Carga [kPa] Cota Piezométrica [m] Altura Piezométrica [kPa] 

Rua Acu.do# [m] Montante  Jusante Troço Acu.do Total Concent. No Troço Montante Jusante Cálculo Nominal Interno [m/s] Unitária Total Montante Jusante Montante Jusante 

1 Rua da Salmoura - 450.00 79.00 79.70 91 0 91 0.00 0.21 0.21 0.00 0.12 110 99.4 0.01 0.0001 0.03 82.56 82.56 35.61 28.58 

2 Rua da Salmoura - 650.00 79.90 79.00 123 0 123 22.50 0.28 22.78 22.50 22.66 160 144.6 1.38 0.1139 74.04 89.97 82.56 100.65 35.61 

3 Rua da Malhada - Oeste - 520.00 72.20 69.70 44 0 44 0.00 0.10 0.10 0.00 0.06 110 99.4 0.01 0.0000 0.01 93.37 93.37 211.70 236.69 

4 Rua da Malhada - Este - 250.00 72.30 73.40 48 0 48 0.00 0.11 0.11 0.00 0.06 110 99.4 0.01 0.0000 0.01 93.37 93.37 210.66 199.65 

5 Rua da Malhada- Este - 650.00 72.20 72.30 91 0 91 0.00 0.21 0.21 0.00 0.12 110 99.4 0.01 0.0001 0.04 93.37 93.37 211.70 210.66 

6 Rua dos Cravos - 530.00 78.10 76.90 112 0 112 0.00 0.26 0.26 0.00 0.14 110 99.4 0.02 0.0001 0.05 90.66 90.65 125.57 137.52 

7 Rua Brejos Pequenos - 520.00 70.20 58.40 62 0 62 0.00 0.14 0.14 0.00 0.08 90 81.4 0.02 0.0001 0.05 94.27 94.27 240.73 358.68 

8 Rua Padre António Pires Brioso - 510.00 70.10 56.40 414 0 414 0.00 0.96 0.96 0.00 0.53 90 81.4 0.10 0.0023 1.15 94.27 94.16 241.75 377.60 

9 Rua Brejos de Camarate - Sul 5,3 75.00 70.70 72.20 12 135 412 0.31 0.03 23.45 23.43 23.44 160 144.6 1.43 0.1212 9.09 94.28 93.37 235.79 211.70 

 
Rua Brejos de Camarate - Sul 6 230.00 72.20 78.10 15 112 265 0.26 0.03 23.11 23.08 23.10 160 144.6 1.41 0.1180 27.13 93.37 90.66 211.70 125.57 

 
Rua Brejos de Camarate - Sul 2 60.00 78.10 79.90 15 123 138 22.78 0.03 22.82 22.78 22.80 160 144.6 1.39 0.1153 6.92 90.66 89.97 125.57 100.65 

10 Rua Brejos de Camarate - Norte - 530.00 70.70 56.80 255 0 255 0.00 0.59 0.59 0.00 0.32 90 81.4 0.06 0.0010 0.52 94.28 94.23 235.79 374.27 

 
Rua São Gonçalo 9,10 290.00 65.70 70.70 44 667 1456 24.04 0.10 25.87 25.77 25.82 200 180.8 1.01 0.0490 14.21 95.70 94.28 300.00 235.79 

 
Rua São Gonçalo 8 105.00 70.70 70.10 30 414 745 0.96 0.07 1.72 1.66 1.69 200 180.8 0.07 0.0004 0.04 94.28 94.27 235.79 241.75 

 
Rua São Gonçalo 7 330.00 70.10 70.20 51 62 301 0.14 0.12 0.70 0.58 0.64 200 180.8 0.03 0.0001 0.02 94.27 94.27 241.75 240.73 

 
Rua São Gonçalo 1,4 245.00 70.20 69.80 30 139 188 0.32 0.07 0.44 0.37 0.40 160 144.6 0.02 0.0001 0.02 94.27 94.27 240.73 244.70 

 
Rua São Gonçalo - 300.00 69.80 69.50 19 0 19 0.00 0.04 0.04 0.00 0.02 160 144.6 0.00 0.0000 0.00 94.27 94.27 244.70 247.70 
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Quadro Anexo 3 – Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais - T=10anos 

 

 
 

Área Drenada Caudais Colectores Cálculo Hidráulico

Coletor Rua Comprimento Montante Jusante inclinação No Troço Confluente Acumulada  Projecto ØNominal ØInterno Inclinação Altura Velocidade Montante Jusante Montante Jusante

[-] [-] [m] [m] [m] [% ] [m²] [m²] [m²] [l/s] [mm] [mm] [% ] [mm] [m/s] [m/s] [m] [m] [m] [m]

Rua da Salmoura (207b-218b) 450,00 79,70 79,00 0,16% 5 400 4 560 9 960 215,82 500 500 0,30% 408 1,26 1,11 78,40 77,05 1,30 1,95

Rua da Salmoura (175b-161b) 610,00 79,90 79,00 0,15% 7 320 0 7 320 158,62 500 500 0,30% 317 1,21 1,11 78,60 76,77 1,30 2,23

Rua da Vinha Salmoura (266b) 120,00 83,00 79,00 3,33% 1 440 0 1 440 31,20 400 400 2,96% 77 1,85 3,05 81,35 77,80 1,65 1,20

C1-1 Rua da Vinha Salmoura (176b-208b) 290,00 79,00 72,50 2,24% 3 480 0 18 720 405,64 500 500 1,80% 326 2,99 2,73 76,42 71,20 2,58 1,30

Rua da Malhada (242b-236b) 260,00 76,00 72,50 1,35% 3 120 3 600 6 720 145,61 400 400 0,78% 258 1,70 1,56 73,33 71,30 2,67 1,20

Rua da Malhada (198b-408b) 300,00 73,00 72,50 0,17% 3 600 0 3 600 78,01 400 400 0,30% 234 1,02 0,96 71,80 70,90 1,20 1,60

C1-2 Rua da Vinha Salmoura (258b) 180,00 72,50 69,80 1,50% 2 160 18 720 31 200 676,07 600 600 1,50% 428 3,13 2,80 70,90 68,20 1,60 1,60

C1-3 Rua São Gonçalo (263b-252b) 240,00 69,80 70,20 -0,17% 2 880 3 000 37 080 803,48 700 700 0,61% 644 2,17 1,96 68,20 66,75 1,60 3,45

C1-4 Rua Brejos Pequenos 450,00 70,20 60,00 2,27% 5 400 0 42 480 920,49 700 700 1,86% 431 3,70 3,44 66,75 58,38 3,45 1,62

C1-5 Rua Barqueiros de Coina (96a) 120,00 60,00 55,20 4,00% 1 440 1 200 45 120 977,70 700 700 3,90% 354 5,01 4,98 58,38 53,70 1,62 1,50

C2-1 Rua Brejos de Camarate (267b) 220,00 79,90 78,10 0,82% 2 640 0 2 640 557,21 500 500 1,70% 461 2,95 2,66 78,60 74,86 1,30 3,24

C2-2 Rua Brejos de Camarate (279b-288b) 230,00 78,10 72,20 2,57% 2 760 0 2 760 559,81 500 500 2,00% 408 3,27 2,88 74,86 70,26 3,24 1,94

Rua da Malhada (424b-206b) 340,00 73,00 72,20 0,24% 4 080 3 600 7 680 166,42 500 500 0,40% 297 1,37 1,28 71,70 70,34 1,30 1,86

C2-3 Rua Brejos de Camarate (289b-7) 620,00 72,20 56,80 2,48% 7 440 0 7 440 661,22 600 600 1,50% 421 3,12 2,80 64,70 55,40 7,50 1,40

Rua São Gonçalo (121a-119a) 320,00 70,20 70,00 0,06% 3 840 0 3 840 83,21 400 400 0,30% 244 1,04 0,96 69,00 68,04 1,20 1,96

Rua São Gonçalo (133-131) 80,00 72,20 70,00 2,75% 960 0 960 20,80 400 400 2,75% 64 1,60 2,93 71,00 68,80 1,20 1,20

Rua Padre António P. Brioso (131-12) 510,00 70,00 56,50 2,65% 6 120 12 480 23 400 507,05 500 500 2,65% 333 3,66 3,32 68,04 54,53 1,96 1,97

Rua Barqueiros Coina (12-1) 100,00 56,50 56,80 -0,30% 1 200 1 200 25 800 559,06 700 700 0,30% 627 1,54 1,38 54,53 54,23 1,97 2,57

C2-4 Rua Brejos de Camarate - Emissário 120,00 56,80 52,50 3,58% 0 0 25 800 1059,06 700 700 2,68% 419 4,41 4,13 54,22 51,00 2,58 1,50

C3-1 Rua dos Pinheiros (272b-275b) 230,00 83,60 76,80 2,96% 2 760 1 440 4 200 91,01 300 300 2,90% 152 2,52 2,51 82,37 75,70 1,23 1,10

Rua dos Cravos (281b-283b) 100,00 78,00 76,80 1,20% 1 200 0 1 200 26,00 300 300 1,20% 97 1,31 1,61 76,90 75,70 1,10 1,10

Rua dos Pinheiros (283b-284b) 230,00 76,80 69,90 3,00% 2 760 0 8 160 176,82 300 300 2,90% 247 2,84 2,51 75,47 68,80 1,33 1,10

Rua da Vinha 450,00 84,00 72,00 2,67% 5 400 1 560 6 960 150,82 300 300 2,67% 221 2,71 2,40 82,90 70,89 1,10 1,11

Rua da Malhada (288b-286b) 110,00 72,00 72,00 0,00% 1 320 0 1 320 28,60 300 300 0,40% 139 0,89 0,92 70,90 70,46 1,10 1,54

Rua da Malhada (285b-284b) 145,00 72,00 69,90 1,45% 1 740 0 10 020 217,12 400 400 1,45% 275 2,36 2,13 70,46 68,36 1,54 1,54

C3-2 Rua dos Pinheiros (293b) 160,00 69,90 66,20 2,31% 1 920 0 11 940 258,73 400 400 2,30% 263 2,95 2,68 68,36 64,68 1,54 1,52

C3-2 Rua São Gonçalo (323b-318b) 230,00 69,50 66,20 1,43% 2 760 0 14 700 318,53 500 500 1,45% 298 2,62 2,45 68,20 64,87 1,30 1,33

C3-3 Rua São Gonçalo - Emissário 150,00 66,20 65,00 0,80% 0 0 14 700 318,53 500 500 0,80% 370 2,05 1,82 64,68 63,48 1,52 1,52

C4-1 Rua dos Pinheiros (318b-330b) 360,00 66,00 58,00 2,22% 4 320 0 4 320 93,61 300 300 2,20% 169 2,28 2,18 64,82 56,90 1,18 1,10

C4-2 Rua dos Pinheiros - Emissário 120,00 58,00 56,00 1,67% 0 0 4 320 93,61 300 300 1,67% 185 2,05 1,90 56,90 54,90 1,10 1,10

Profundidade à SoleiraTroços Cotas Topográficas Velocidade 
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