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ANEXO IV | CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

FCD1 | Sistema Urbano e Territorial 

REESTRUTURAÇÃO URBANA E CONFLITOS DE USOS DO SOLO 
 Uso do Solo/Ocupação Urbana 

A área de intervenção do PP da Salmoura, com cerca de 147,5 ha, está localizada na União das Freguesias 

de Azeitão, no concelho de Setúbal (que integra as freguesias de S. Lourenço, S. Simão, anteriores à atual 

divisão administrativa) que são, conjuntamente com as antigas freguesias de S. Julião, St.ª Maria e S. 

Sebastião, as que apresentam maior ocupação urbana. As restantes freguesias apresentam uma aglomeração 

mais dispersa, algumas delas com locais de características rurais. 

De acordo, com a Planta de Ordenamento do PDM S em vigor (Figura 1), a área em apreço está classificada 

da seguinte forma: Espaços Para-Urbanos; Espaços Industriais Existentes; Espaços Industriais Propostos; 

Espaços Urbanizáveis – Áreas Habitacionais ou de Terciário; Espaços Urbanos – Áreas Consolidadas - 

Malhas Habitacionais ou de Terciário; Espaços Agrícolas e Florestais; e Espaços Verdes de Proteção e 

Enquadramento. 

Na zona Poente do concelho, foram concretizadas vinte e uma Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI’s). 

Esta situação traduz bem as características, e o tipo de problemas, da zona onde se insere a área de 

intervenção do PP da Salmoura. 

Relativamente aos Pedidos de Alteração ao PDM, destaca-se o grande volume de pedidos de alteração da 

classe de Espaço Cultural e Natural e de Para-Urbano (a classe de espaço predominante na área de 

intervenção do Plano) para Espaço Urbanizável de baixa densidade H1. 

Os perímetros urbanos abrangem as classes de espaço urbano consolidado e espaço urbanizável. 

Foi no espaço urbanizável que se deu a esmagadora maioria do crescimento urbano nos últimos dez anos, 

nomeadamente, na zona poente do concelho. 

A classe de espaço Para-Urbano, assenta no conceito de área de transição entre o espaço urbano e o espaço 

rural, encontrando-se fora dos perímetros urbanos delimitados. Esta classe, apresentada na Figura 1, 

encontra-se em alguns locais muito fragmentada e recortada, nomeadamente na zona poente do concelho, 

existindo ainda atualmente muitas áreas com características marcadamente rurais. 
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Figura 1 – Extrato da carta de ordenamento do PDM de Setúbal em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Desenho A-02, Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

As restrições de utilidade pública e as servidões administrativas em presença no local em apreço dizem 

respeito ao seguinte: Reserva Agrícola Nacional (RAN), vias rodoviárias (estradas nacionais e municipais) e 

linhas elétricas de média tensão. 

Em termos da Reserva Ecológica Nacional (REN), a Carta de REN do concelho de Setúbal não se encontra 

publicada, vigorando o regime transitório estabelecido na legislação em vigor. 

 

Figura 2 – Extrato das plantas de condicionantes e servidões e restrições de utilidade pública do PDM S em vigor. 

        
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Desenho A-03, Arquisoma, Lda, julho 2015). 
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 Revisão do Plano Diretor de Setúbal 
De acordo com a revisão do PDM S, na área de intervenção do PP, localizada na zona norte/poente do 

concelho destacam-se os seguintes usos (Figura 3): 

 Espaços Urbanos: Predominantemente habitacional e Espaços industriais (indústria transformadora); 

 Espaços Rurais: Pomares, Hortas, Pastagens e Prados Naturais. 

Os espaços industriais têm uma presença significativa, constituindo com as indústrias localizadas na 

envolvente imediata de “Vila Amélia”, no concelho de Palmela, uma área de atividades económicas de 

expressão assinalável. 

 

Figura 3 - Usos do solo. 

 

 
Fonte: Revisão do PDM de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico / Cartografia Temática, CMS – 2011). 

 

 Modelo de Ocupação Atual - Divisão Cadastral / Usos do Solo 
O padrão de ocupação atual da área de intervenção do PP tem origem no fracionamento da propriedade rural 

– a divisão em “quintinhas” de grandes parcelas rústicas. Este fenómeno ocorreu de uma forma muito 

expressiva em toda a Península de Setúbal, a partir fundamentalmente de 1960/1970, tendo como resultado a 
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formação de extensas áreas não infraestruturadas, nomeadamente nos concelhos de Almada, Palmela, 

Sesimbra e Setúbal. 

Os efeitos “perversos” deste fenómeno traduziram-se na proliferação de “loteamentos encapotados”, nos 

espaços rurais, para usos residenciais e industriais. Sem os custos associados às obras de urbanização, às 

taxas de urbanização e cedências para equipamentos e espaços verdes exigidos nas operações de 

loteamento, e com investimentos na aquisição de propriedades correspondentes aos valores de mercado para 

terrenos rústicos, este fenómeno tornou-se num negócio muito rentável, tendo-se expandido, de forma 

descontrolada. 

 

Figura 4 - Carta de uso do solo atual, da área de intervenção do PP da Salmoura – 2015. 

         
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Desenho B-08, Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

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. 

 

a) 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. 
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- Em 12 parcelas ao longo de um arruamento localizado junto ao limite sul-poente da área de intervenção 

do Plano, sem informação disponível sobre a origem da sua formação. Este conjunto de parcelas 

encontram-se ocupadas com moradias unifamiliares. 

Segundo 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. 

Uma parte significativa da área das parcelas que se encontram ocupadas com habitação, encontram-se 

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 964167,77 m2 (65,82 % da área de intervenção do Plano). 

 

a) Áreas industriais de grande dimensão 

As áreas industriais de grande dimensão correspondem às áreas ocupadas por duas grandes indústrias - a 

REFRIGE (Sociedade Industrial de Refrigerantes, SA / COCACOLA) e 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, 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; 
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 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). 

 

b) 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). 

 

 Dinâmica Urbanística 
Relativamente à dinâmica urbanística, a análise da evolução das licenças de construção/utilização e dos 

alvarás de loteamento, permite concluir que, a partir de 1998/99 se verificou um decréscimo significativo em 

termos de construção e consequente ocupação territorial. 

 

a) Espaços Residenciais 

Na área de intervenção do PP da Salmoura foram registados 269 alojamentos familiares clássicos no último 

recenseamento habitacional, correspondendo a mais 63 alojamentos face ao ano censitário anterior. Constata-

se que o número de alojamentos é amplamente superior ao número de famílias, sendo esse diferencial cerca 

do dobro. 

 

Quadro 1 – Alojamentos familiares clássicos e famílias clássicas. 

UNIDADE TERRITORIAL 
ALOJAMENTOS FAMILIARES FAMÍLIAS CLÁSSICAS 

2001 2011 2001 2011 
Salmoura (Área de intervenção 
do Plano) 

206 269 83 135 

Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor apresenta, contudo, uma forte sazonalidade, quer ao fim de 

semana, quer durante os meses de verão. 

 

Quadro 2 – Tipos de alojamento e formas de ocupação. 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da Habitação. 

 

Da análise da distribuição espacial do número de alojamentos na área de intervenção em 2001 e 2011, 

constata-se que a maior concentração de alojamentos se regista entre a Rua da Salmoura e a Rua da 

Malhada e entre a Rua Padre António Pires Brioso e a Rua Brejos Pequenos. 

TIPOS DE ALOJAMENTO E 

FORMAS DE OCUPAÇÃO 

ALOJAMENTOS 

RESIDÊNCIA 

HABITUAL 

ALOJAMENTOS 

USO SAZONAL 
ALOJAMENTOS 

VAGOS 

ALOJAMENTOS COM 

PROPRIETÁRIO 

OCUPANTE 

ALOJAMENTOS 

ARRENDADOS 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Salmoura (Área de Intervenção do 
PP) 

82 134 107 104 17 31 65 123 12 6 
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A área onde se registou um maior acréscimo de alojamentos ao longo do último período intercensitário foi 

entre a Rua de São Gonçalo e a Rua da Malhada. 

 

Figura 5 – Taxa de variação do número de alojamentos, 2001-2011. 

          
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

b) Espaços Industriais e de Equipamento 

Na área de intervenção do PP da Salmoura existem os seguintes espaços industriais e equipamentos: 

 Refrige – Sociedade Industrial de Refrigerantes; 

 Metalúrgica Central de Alhos Vedros; 

 Externato Rumo ao Bom Sucesso; 

 Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”. 

 

A situação das parcelas abrangidas pela área de intervenção do Plano (332) relativamente a ocupação com 

construções e a autorizações de utilização emitidas / processos de licenciamento, fornecida pelos serviços 

técnicos do Município em 2016, sendo de destacar: 

 Apenas 78 parcelas, correspondentes a 23,50 % do número total de parcelas abrangidas pela área de 

intervenção do PP, se encontravam com processos de licenciamento e todas as construções com 

licenças emitidas; 

 Apenas em 49 parcelas, correspondentes a 14,76 % do número total de parcelas abrangidas pela área 

de intervenção do PP, teve lugar o pagamento de taxas de comparticipação na infraestruturação; 

 Apenas 89 parcelas, correspondentes a 26,81 % do número total de parcelas abrangidas pela área de 

intervenção do PP, se encontravam sem construção. 

 

Como se pode concluir da análise do Quadro 3, 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 36 parcelas, correspondentes a 21,95 % do número total de parcelas abrangidas por esta 

categoria de espaço, se encontravam com processos de licenciamento e todas as construções com 
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licenças emitidas. No conjunto destas parcelas, apenas em 4 parcelas, teve lugar o pagamento de 

taxas de comparticipação na infraestruturação. 

 Apenas 15 parcelas, correspondentes a 9,15 % do número total de parcelas abrangidas por esta 

categoria de espaço, se encontravam sem construção. 

 As restantes parcelas com ocupação urbana - 113 parcelas, correspondentes a 68,90 % do número 

total de parcelas abrangidas por esta categoria de espaço -, encontravam-se sem processos de 

licenciamento, sem os processos de licenciamento concluídos ou com processos em licenciamento. 

 

Quadro 3 - Situação das parcelas abrangidas pela área de intervenção do Plano relativamente a ocupação com 

construções e a autorizações de utilização emitidas / Processos de licenciamento. 

 
Fonte: Compromissos Urbanísticos - Município de Setúbal, 2016. 
 

 Morfologia Urbana 
Na Figura 6, identificam-se as principais componentes determinantes da morfologia urbana da área de 

intervenção do Plano, designadamente: as características das vias, o parcelamento / cadastro (preliminar) e a 

implantação dos edifícios na sua relação com as vias e limites das parcelas. 

As principais características da morfologia urbana do sistema poente (Azeitão), onde se insere a área de 

intervenção do Plano, são nomeadamente: 

 Suporte topográfico relativamente plano; 

 Baixa densidade, malha urbana orgânica, vias sinuosas e edificado tradicional; 

 Ocupação do solo descontínua com inúmeros espaços intersticiais; 

 Ausência de espaços públicos de lazer, e principalmente falta de elementos referenciadores da 

identidade local; 

 Carências de estacionamento público. 
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Figura 6 – Morfologia urbana (Rede Viária e Edifícios). 

    
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Desenho C-04, Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

Relativamente à população residente na área de intervenção do Plano, verifica-se um aumento considerável 

do número de habitantes, entre 2001 e 2011, refletindo-se na densidade demográfica  

 

Quadro 4 – População residente na área de intervenção do PP da Salmoura no último período intercensitário (2001 – 
2011). 

POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE 

2001 E 2011 
HABITANTES % 

2001 2011 VAR.11/01 
Salmoura (Área Intervenção PP) 253 485 91,7 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 2001 e 2011. 

 

Quadro 5 – População residente na área de intervenção do PP da Salmoura no último período intercensitário (2001 – 
2011). 

 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 2001 e 2011. 

 

 Edificado 
O uso predominante na área de intervenção é “Habitação” (Quadro 6 e Figura 7), representando 74,6% do 

total de edifícios, seguido de “Anexos”, com 13,8%. Contudo, esta última classe estará sub-representada dado 

que apenas foram caracterizados alguns anexos considerados relevantes. 

 

Quadro 6 – Edifícios por uso. 

 ANEXO ANEXO/ESCRITÓRIO ARMAZENAGEM EQUIPAMENTO HABITAÇÃO INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

N.º 44 1 19 10 238 5 2 319 
% 13,8 0,3 6,0 3,1 74,6 1,6 0,6 100 

Fonte: Plano de Pormenor (PP) da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 
Nota: No levantamento foi contabilizado 1 tanque e 1 conjunto de contentores de apoio a Escritório que não existem na cartografia 1:2000. 
Por esta razão o total de edifícios soma apena 319. 
 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA, 2001 E 

2011 
ÁREA DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB./KM2) 
KM2 2001 2011 

Salmoura (Área Intervenção PP) 1,5 170,9 327,7 
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Figura 7 – Usos do edificado. 

     
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSIBILIDADE 

 Hierarquia da Rede Viária 
De acordo com o relatório de caracterização e diagnóstico relativo ao PP da Salmoura (julho de 2015), em 

termos de hierarquia da rede viária, verifica-se que a área do Plano 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 da Salmoura 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. 

Através da análise das funções atuais das vias internas à área de intervenção, constata-se que se regista a 

falta do nível de distribuidora local, uma vez que todas as restantes ruas apresentam um carácter local e ligam 

diretamente à rede de distribuição principal. 
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Figura 8 – Hierarquia da rede viária atual (área de intervenção). 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Desenho A-03, Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

Numa primeira análise prospetiva foi consultada a proposta de rede viária futura que consta da Revisão do 

PDM de Setúbal (Oficina de Arquitetura, outubro de 2011). 

 

Figura 9 – Proposta de hierarquia da rede viária (Revisão do PDM). 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

Relativamente a esta proposta refere-se o seguinte: 

 A Estrada de Vila Amélia (identificada com um círculo vermelho com o n.º 1) está classificada como 

Rede Municipal Prioritária sendo fundamental para a fluidez do tráfego garantindo-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 Vila Amélia mas 

também pela Av. Moçambique (a via das rotundas) que não está apresentada 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 justificaria a duplicação da via a curto 

prazo principalmente se a Av. Moçambique passar a funcionar como distribuidora local. Contrariamente 

ao que consta no documento da Revisão do PDM, na estrada 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. É expectável que a 
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abertura ao tráfego da Via Intermunicipal (n.º 2) desvie 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 CMS não será considerada a continuidade da Rua S. Gonçalo para o Concelho de 

Palmela (n.º 3). 

 Está prevista a classificação da Rua Brejos de Camarate como integrante da Rede Urbana de 

Distribuição (n.º 4), o que se apresenta compatível com a resolução dos problemas da rede viária 

identificados anteriormente. 

 A ligação futura (n.º 5) entre a existente N379 (a Oeste da EN10) e a EN379 a Este de Vendas de 

Azeitão (identificada como D21 na Figura 10) 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 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. 

 

Apresenta-se ainda a Figura 10, de modo a perceber melhor a proposta da rede viária futura dentro da área de 

intervenção. Assim, a revisão do PDM prevê um cruzamento de dois eixos importantes à escala local (Rua de 

S. Gonçalo e a Rua Brejos de Camarate beneficiada), libertando as restantes vias para funções de 

acessibilidade local (e social). 

 

Figura 10 – Proposta para a rede futura (Revisão do PDM – Pormenor). 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

 

 Pavimento 
Verifica-se que, na área do plano, as vias principais encontram-se pavimentadas com asfalto, mas com 

bermas não pavimentadas (Figura 11). As restantes vias, de carácter marcadamente local, apresentam um 

pavimento em agregado de granulometria extensa, conforme se pode observar na Figura 11. 
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Figura 11 – Tipo de pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

 Estacionamento 
A área em análise 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, às empresas e aos poucos espaços públicos que existem na 

zona. 

 

Figura 12 – Exemplos de estacionamento informal. 

      
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

 Transporte Coletivo 
Relativamente ao transporte coletivo, a zona é servida pela empresa Transportes ao Sul do Tejo (TST) 

(carreiras regulares). O levantamento ao nível da localização das paragens e dos horários mostra que são 

cumpridos os serviços mínimos aos residentes (incluindo serviço escolar), tendo em atenção a génese 

dispersa e de pouca densidade habitacional da área em estudo. 

A única carreira que intersecta a área de intervenção é a 257 (S. Gonçalo – Vila Nogueira de Azeitão – via S. 

Simão), dedicada ao serviço escolar. As paragens-terminal são as Escola C+S em Vila Nogueira de Azeitão e 
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a Estrada 4 Castelos (Estrada Vila Amélia) em S. Gonçalo, atravessando a totalidade da área do PP através 

da Rua de S. Miguel. 

Dentro da área de intervenção as seguintes paragens de transporte coletivo, indicadas na Figura 13. 

Identificam-se ainda as carreiras que, apesar de não intersectarem a área em análise, circulam a uma 

distância suficientemente próxima para serem incluídas dentro dos serviços de transporte coletivo a registar. 

 

Figura 13 – Paragens de transporte coletivo que servem a área de estudo. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

 Polos Geradores de Tráfego 
Os polos geradores de tráfego que estão localizados na área de intervenção são identificados na Figura 14. 

 

Figura 14 - Polos geradores de tráfego mais relevantes. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 
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No âmbito do “Mapa de Ruído a integrar no Plano de Pormenor da Salmoura – Memória Descritiva e 

Justificativa” (junho de 2020) foi realizado uma caracterização do tráfego existente nas vias de comunicação. 

Para a caracterização do tráfego rodoviário que circula nas vias do plano de pormenor considerou-se os dados 

de Tráfego Médio Horário (TMH) para os três períodos de referência, obtidos do Estudo de Tráfego, fazendo-

se a distinção entre o número de veículos ligeiros e pesados. 

De forma a caracterizar a via, de acordo com a realidade existente, enquanto fonte sonora, teve-se em conta a 

velocidade, o tipo de pavimento, o perfil longitudinal da via e a fluidez do tráfego. 

No que diz respeito à velocidade de circulação, foram consideradas na situação atual, as velocidades de 60 

km/h na Rua de S. Gonçalo e Estrada Vila Amélia, para ligeiros e pesados. Para as restantes vias do foram 

consideradas velocidades de 30 km/h, para ligeiros e pesados. 

No Quadro 7 apresentam-se os dados relativos ao Tráfego Médio Horário (TMH) calculados para os períodos 

diurno, entardecer e noturno da situação de referência. 

 

Quadro 7 – Dados do Tráfego Médio Horário para a situação de referência. 

TMH - Situação de Referência 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 
3-4 349 5% 258 1% 103 10% 
4-5 362 5% 267 1% 108 11% 
5-6 361 5% 266 1% 107 11% 
2-30 348 7% 252 1% 105 15% 
6-8 181 5% 134 1% 54 11% 
8-9 174 4% 130 0% 51 9% 
9-10 163 4% 121 1% 48 9% 
10-12 176 5% 130 1% 52 10% 
12-13 242 5% 179 1% 72 10% 
13-39 257 5% 190 1% 76 11% 
16-39 259 5% 191 1% 77 11% 
16-51 243 6% 179 1% 73 12% 
20-51 240 6% 176 1% 72 12% 
17-18 1 24% 1 0% 1 57% 
16-17 20 3% 15 1% 6 6% 
16-21 13 9% 9 1% 4 16% 
21-33 13 9% 9 1% 4 16% 
22-33 13 9% 9 1% 4 16% 
38-39 1 0% 1 0% 0 0% 
22-46 13 9% 9 1% 4 16% 
21-24 4 0% 3 0% 1 0% 
24-26 4 0% 3 0% 1 0% 
26-28 4 0% 3 0% 1 0% 
28-29 4 0% 3 0% 1 0% 
29-30 9 0% 7 0% 3 0% 
22-25 17 25% 10 4% 6 43% 
25-27 8 16% 5 2% 2 28% 
27-50 4 0% 3 0% 1 0% 
29-50 6 0% 4 0% 2 0% 
24-25 4 0% 3 0% 1 0% 
26-27 6 19% 4 2% 2 33% 
12-26 6 19% 4 2% 2 33% 
18-37 1 0% 1 0% 0 0% 
36-37 1 0% 1 0% 0 0% 



 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Plano de Pormenor da Salmoura  

 

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL JUNHO 2020 

16 

TMH - Situação de Referência 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 
34-35 1 0% 1 0% 0 0% 
20-41 1 0% 1 0% 0 0% 
35-41 1 0% 1 0% 0 0% 
42-43 1 0% 1 0% 0 0% 
44-45 1 0% 1 0% 0 0% 
37-38 1 0% 1 0% 0 0% 
10-49 1 0% 1 0% 0 0% 
13-14 1 0% 1 0% 0 0% 
14-15 1 0% 1 0% 0 0% 
10-11 1 0% 1 0% 0 0% 
11-15 1 0% 1 0% 0 0% 
15-36 1 0% 1 0% 0 0% 
21-40 1 0% 1 0% 0 0% 
43-44 1 0% 1 0% 0 0% 
45-46 1 0% 1 0% 0 0% 
33-34 1 0% 1 0% 0 0% 
34-43 1 0% 1 0% 0 0% 
34-40 1 0% 1 0% 0 0% 
35-42 1 0% 1 0% 0 0% 
40-41 1 0% 1 0% 0 0% 

Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 

 

Nos Quadros 3 e 4 apresentam-se os dados relativos ao Tráfego Médio Horário (TMH) calculados para os 

períodos diurno, entardecer e noturno da situação futura sem a intervenção do Plano de Pormenor. 

 

Quadro 8 - Dados do Tráfego Médio Horário para a situação futura – Ausência de Plano de Pormenor. 

TMH - Situação Futura 
Ausência de Plano de Pormenor 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 
3-4 293 4% 222 2% 81 4% 
4-5 295 5% 222 3% 82 4% 
5-6 294 5% 222 3% 81 4% 
2-30 341 8% 252 4% 94 7% 
6-8 125 2% 96 1% 35 2% 
8-9 80 3% 61 2% 22 3% 
9-10 115 3% 87 2% 32 3% 
10-12 124 3% 95 2% 34 3% 
12-13 164 4% 124 2% 45 3% 
13-39 174 4% 132 2% 48 3% 
16-39 176 4% 133 2% 49 3% 
16-51 143 6% 107 3% 39 5% 
20-51 139 6% 104 3% 38 5% 
17-18 70 15% 50 8% 19 13% 
16-17 95 13% 69 7% 26 11% 
16-21 96 7% 71 4% 26 6% 
21-33 96 7% 71 4% 26 6% 
22-33 96 7% 71 4% 26 6% 
38-39 2 0% 1 0% 1 0% 
22-46 100 12% 72 6% 27 11% 
21-24 3 0% 2 0% 1 0% 
24-26 3 0% 2 0% 1 0% 
26-28 3 0% 2 0% 1 0% 
28-29 3 0% 2 0% 1 0% 
29-30 6 0% 5 0% 2 0% 
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TMH - Situação Futura 
Ausência de Plano de Pormenor 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 
22-25 18 27% 12 16% 5 23% 
25-27 6 14% 5 7% 2 14% 
27-50 3 0% 2 0% 1 0% 
29-50 4 0% 3 0% 1 0% 
24-25 3 0% 2 0% 1 0% 
26-27 5 13% 4 9% 1 10% 
12-26 5 13% 4 9% 1 10% 
18-37 1 0% 1 0% 0 0% 
36-37 1 0% 1 0% 0 0% 
34-35 1 0% 1 0% 0 0% 
20-41 1 0% 1 0% 0 0% 
35-41 1 0% 1 0% 0 0% 
42-43 1 0% 1 0% 0 0% 
44-45 1 0% 1 0% 0 0% 
37-38 1 0% 1 0% 0 0% 
10-49 1 0% 1 0% 0 0% 
13-14 1 0% 1 0% 0 0% 
14-15 1 0% 1 0% 0 0% 
10-11 1 0% 1 0% 0 0% 
11-15 1 0% 1 0% 0 0% 
15-36 1 0% 1 0% 0 0% 
21-40 1 0% 1 0% 0 0% 
43-44 1 0% 1 0% 0 0% 
45-46 1 0% 1 0% 0 0% 
33-34 1 0% 1 0% 0 0% 
34-43 1 0% 1 0% 0 0% 
34-40 1 0% 1 0% 0 0% 
35-42 1 0% 1 0% 0 0% 
40-41 1 0% 1 0% 0 0% 

Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 

 

CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

 Infraestruturas de Abastecimento de Água 

De acordo com as informações fornecidas pela CMS e pela empresa Águas do Sado, a zona em estudo é 

abastecida através de conduta pelo reservatório da Bassaqueira que tem capacidade de reserva suficiente 

para satisfazer as necessidades atuais do sistema. 

No Desenho C-06 (Relatório de Caracterização e Diagnóstico - 1ª Fase do PP da Salmoura, julho de 2015) 

apresenta-se a rede de abastecimento de água existente e prevista. A rede de distribuição de água na área a 

requalificar apresenta uma cobertura de cerca de 90%. 

A rede existente para as condições atuais encontra-se com suficiente nível de atendimento sendo abastecida 

com boas condições de funcionamento. 

Identificaram-se ainda em alguns lotes a existência de poços de captação para o abastecimento dos sistemas 

de rega e piscinas. 

A empresa Refrige possui captações e tratamentos próprios, mas também é abastecida pela Águas do Sado. 
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 Infraestruturas de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais 

A drenagem e tratamento das águas residuais pluviais e domésticas do concelho de Setúbal, nomeadamente 

na área em análise, são da responsabilidade da CMS e da Empresa Águas do Sado, respetivamente. 

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 

que, presentemente é inexistente. 

 

a) Rede de Águas Residuais Domésticas 

Sob o ponto de vista da drenagem de águas residuais, o Concelho de Setúbal está dividido em dois sistemas 

distintos: Azeitão e Setúbal. 

A zona em estudo enquadra-se no sistema de Azeitão. 

No Desenho C-05, do Relatório de Caracterização e Diagnóstico (1ª Fase) do PP da Salmoura (Peças 

Desenhadas, Arquisoma, Lda., julho de 2015) é apresentada esquematicamente a rede de drenagem de 

águas residuais domésticas existente e prevista pela Águas do Sado na zona em análise. A rede de drenagem 

de águas residuais domésticas é praticamente inexistente, sendo constituída apenas pela conduta da Refrige. 

De um modo geral, todos os lotes possuem fossas sépticas para o desembaraçamento dos seus efluentes. 

De acordo com as informações fornecidas pela empresa Águas do Sado existe a possibilidade de 

infraestruturação de toda a área abrangida pelo Plano, existindo já um estudo preliminar para a zona do 

AUGI16 e ainda a rede, constituída por caixas e coletores para o loteamento 7-9-953 (Desenho C-05). 

A empresa Refrige possui uma ETAR dedicada, sendo o tratamento do efluente encaminhado posteriormente 

para a rede pública existente fora da zona do Plano através de conduta dedicada. 

 

b) Rede de Águas Residuais Pluviais 

A região de Azeitão 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 por Procesl, a zona de Salmoura encontra-se junto ao Rio de Lagos e seus afluentes onde com 

frequência existem inundações. Estas inundações devem-se principalmente à insuficiente capacidade de 

vazão da Vala e à insuficiente das passagens hidráulicas existentes ao longo do Rio de Lagos e seus 

afluentes. 

No estudo referido foram preconizadas várias medidas para melhorar as condições de escoamento 

nomeadamente a construção de bacias de retenção para retardar o escoamento, redefinição de secção de 

vazão das passagens hidráulicas e ainda proceder-se ao melhoramento do estado de conservação das linhas 

de água. 

Para o Rio de Lagos foram previstas 3 bacias de retenção sendo que a bacia de retenção 1 se localiza em 

terrenos contíguos com o PP da Salmoura, mas que não foram ainda construídas. O estudo propõe para 

minimizar a ocorrência de inundações a construção de um coletor com diâmetros de 1500 mm e comprimento 

de aproximadamente 1900 m ao longo da Rua Brejos de Camarate que descarregaria as águas pluviais 
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oriundas da bacia de retenção 1 para o afluente do Rio de Lagos. Este coletor poderá drenar também os 

efluentes provenientes da Zona de Urbanização de Salmoura, mesmo que seja necessário aumentar o seu 

diâmetro, após verificação da sua capacidade de vazão. 

De acordo com informações da CMS, o sistema de drenagem pluvial deverá ter sempre em atenção que em 

cada lote se deverão adotar soluções de drenagem sustentáveis para que as águas caídas no interior dos 

lotes sejam reutilizadas, por exemplo para rega ou infiltração no seu interior, não sendo permitida a ligação por 

intermédio de ramais de ligação à rede Pública. 

No que respeita a redes de drenagem pluvial não existe qualquer infraestrutura na zona em análise, nem na 

envolvente. 

 

 Infraestruturas de gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Como se apresenta Figura 15, na área de intervenção do PP da Salmoura existem cerca de 41 contentores de 

superfície para a recolha de resíduos indiferenciados, sendo a CMS, a entidade responsável pela respetiva 

recolha. Na Figura 16, exemplificam-se os contentores de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), na 

área de intervenção. 

 

Figura 15 – Localização dos pontos de recolha de resíduos indiferenciados na área de intervenção do PP da Salmoura. 

 
Fonte: http://ambiente-setubal.pt/ (outubro 2015). 

 

Figura 16 – Exemplo de contentores para a recolha de resíduos indiferenciados na área de intervenção do Plano, da 

responsabilidade da CMS. 

 
Fonte: Visita de campo (8 julho 2015). 
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Relativamente à recolha seletiva, esta é assegurada pela empresa AMARSUL, S.A., estando disponíveis 

ecopontos em todo o concelho de Setúbal para as embalagens de plástico e metal (amarelo), papel/cartão 

(azul) e vidro (verde). A área de intervenção do PP da Salmoura é servida nas duas extremidades a poente e 

nascente por ecopontos (assinalados no mapa seguinte a amarelo). 

 

Figura 17 – Localização dos ecopontos da AMARSUL junto da área de intervenção do PP da Salmoura. 

 
Fonte: AMARSUL 

 

Neste âmbito destaca-se ainda, que na área de intervenção está em fase de implementação a recolha porta-a-

porta de embalagens plásticas e metálicas e Papel/Cartão, complementada com uma rede de vidrões 

isolados. Na figura seguinte estão identificados os pontos de recolha porta-a-porta de origem doméstica. 

 

Figura 18 – Localização dos pontos de recolha porta-a-porta de origem doméstica da AMARSUL, na área de intervenção 

do PP da Salmoura. 

 
Fonte: AMARSUL 

 

 



 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Plano de Pormenor da Salmoura  

 

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL JUNHO 2020 

21 

QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Atualmente em termos de ocupação, apesar de na área de intervenção do PP da Salmoura dominar as hortas, 

pomares e jardins, as mesmas estão geralmente confinadas entre muros e/ou vedações. Assim, as grandes 

extensões de zonas verdes e de áreas arborizadas concentram-se maioritariamente no interior das parcelas, 

não existindo na área do plano espaços de cariz de utilização de espaço público (ex.: parque/jardins públicos), 

nem na envolvente próxima. Estes concentram-se, fundamentalmente, na zona central do concelho. 

 

Figura 19 – Localização dos espaços verdes no concelho de Setúbal e na área de intervenção do PP da Salmoura. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
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FCD2 | Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos 

ESTRUTURA ECOLÓGICA E VALORIZAÇÃO DE ÁREA NATURAIS 

 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) destina-se a defender as áreas de maior potencialidade agrícola, sendo interditas 

todas as ações que diminuam ou destruam esta aptidão. Atualmente definida pelo DL n.º 73/2009, de 31 de março, 

alterado pelo DL n.º 199/2015, de 16 de setembro, e pela Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio que 

retifica a Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril. 

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. 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. 

 

Figura 20 – “RAN Bruta” definida no âmbito da revisão do PDM de Setúbal. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 2ª Fase – Proposta de Plano/ Relatório. 

 

 

De acordo com a RAN apresentada na carta de condicionantes do PDM em vigor, verifica-se a ocorrência de manchas 

da RAN, que ocupam uma área com cerca de 12,47 ha (8,51% da área de intervenção do Plano), sendo as de 
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dimensão mais expressiva as que se localizam na zona norte/poente e na zona sul/nascente da área de intervenção 

do Plano. 

 

Figura 21 – RAN em Vigor / Planta de Condicionantes do PDM de Setúbal. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 2ª Fase – Proposta de Plano/ Relatório. 

 

 Reserva Ecológica Nacional 

A Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Setúbal não se encontra publicada, vigorando o regime 

transitório estabelecido na legislação em vigor. 

De acordo com a orientação da DRAOT LVT quanto à articulação entre a elaboração, alteração ou revisão dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (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 PDM S, tendo sido já realizada a delimitação da REN Bruta de acordo com o novo Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (RJREN). 

O DL n.º 166/2008 de 22 de agosto, retificado através da Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro e 

alterado pelo DL n.º 239/2012, de 2 de novembro estabelece o novo RJREN, revogando o DL n.º 93/90, de 19 de 

março. 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, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos 

naturais, são objeto de proteção especial. 
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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). 

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 (146,49 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 (Figura 24). 

 

Figura 22 – Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos, no concelho de Setúbal / REN Bruta. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 2ª Fase – Proposta de Plano/ Relatório. 

 

A AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano encontra-se atualmente completamente urbanizada, sendo de 

referir os seguintes tipos de ocupação (Figura 23): 

- 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 

(Sociedade Industrial de Refrigerantes, SA / COCACOLA) e por uma área industrial atualmente abandonada. A área afeta à 
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REFRIGE 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. 

 

Figura 23 – Ocupação urbana na zona da área de intervenção do Plano abrangido pelas Áreas Estratégicas de Proteção e 

Recarga de Aquíferos delimitados, no âmbito da REN Bruta. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 2ª Fase – Proposta de Plano/ Relatório. 

 

 Uso do Solo 

No âmbito de uma caracterização biofísica torna-se fundamental proceder a um levantamento e caracterização das 

diversas tipologias da ocupação atual do solo, de forma a perceber um dos dados mais visíveis do território. Para este 

efeito foi efetuada uma análise da fotografia aérea e foram realizadas visitas de reconhecimento da área de estudo. 

Em termos de uso do solo, na propriedade podem encontrar-se os seguintes usos dominantes: 

 Predominantemente habitacional, ou seja, áreas quase na sua totalidade impermeabilizadas – que ocupa 

cerca de 8,5 % da área do Plano; 

 Área de Matos e de Vegetação ruderal - que existe junto ao limite Sudeste da área do Plano e ocupa cerca de 

6,5% da propriedade; 

 Área de Hortas, Pomares e Jardins – é a maior ocupação em termos de uso do solo, ocupa cerca de 60% da 

área do plano. Inclui casas isoladas no interior destas propriedades e jardins privados; 

 Área de Pinhais – onde verifica a presença de árvores em mancha, dominadas maioritariamente por pinheiro 

manso e bravo. Ocupa uma área de cerca de 6%; 

 Área Industrial - Presente maioritariamente no limite Norte do Plano, ocupa cerca de 19% da sua área. É 

constituída por grandes indústrias, no entanto, foram também identificadas indústrias de menor dimensão, 

bem como áreas de estaleiro industrial; 
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 Área de equipamentos sociais - Existe um lar junto ao limite Sul, que apresenta uma área residual de cerca de 

0,5 %. 

 

Figura 24 – Evidências fotográficas da área de intervenção do PP da Salmoura (visita realizada em julho de 2015). 

 

 

Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

 

 Património Natural 

a) Flora e Vegetação 

A área encontra-se atualmente ocupada por numerosos edifícios salientando-se as áreas industriais e habitações. 

Nestas condições, a flora e a vegetação são fortemente influenciadas pela pressão humana, dominando as áreas com 



 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Plano de Pormenor da Salmoura  

 

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL JUNHO 2020 
27 

 

espécies ruderais e/ou fortemente nitrófilas. No entanto, em alguns locais subsistem pequenas manchas de matos e 

de pinhal. 

A área do PP localiza-se fora de Rede Natura 2000 e da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Cerca de 1 km a Sul 

localiza-se Parque Natural da Arrábida e o Sítio de Interesse Comunitário Sítio Arrábida/Espichel. 

O trabalho de campo foi realizado em julho de 2015. 

 

Pinhais: 

Em alguns locais ocorrem manchas de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), mas raramente de pinheiro-manso (Pinus 

pinea). Estas manchas de pinhal apresentam em sobcoberto matos da Calluna-Ulicetea, designadamente da 

associação Erico umbellatae-Ulicetum welwitschiani. Trata-se de matos dominados por Ulex australis subsp. 

welwitschianus, com abundância Calluna vulgaris (Torga), Erica scoparia (Urze), Halimium halimifolium, Cistus 

salvifolius (Estevinha), C. crispus (Roselha) e C. ladanifer (Esteva), Daphne gnidium (Trovisco-macho), Phillyrea 

angustifolia (Lentisco), Quercus lusitanica (Carvalhiça), Lavandula luisieri (Rosmaninho), Asparagus aphyllus 

(Espargo-bravo) e, raramente, Genista triacanthos. 

No estrato herbáceo são abundantes Corynephorus canescens var. maritimus, Andryala integrifolia (Camareira), Briza 

maxima (Bole-bole-maior), Jasione lusitanica e Stipa gigantea, entre outras. 

Em alguns locais, verifica-se a presença de exemplares de Juniperus navicularis (Zimbro-galego). 

Por último, salienta-se a presença de pequenas manchas de Quercus lusitanica (Carvalhiça), entre a vegetação de 

arbustiva do pinhal. Estas formações nunca têm mais de 10 m2, e devido à sua pequena dimensão não definem um 

habitat próprio. 

 

Prados e vegetação ruderal: 

Esta unidade de vegetação inclui as formações de vegetação natural que ocorrem hortas, pomares, incluindo pomares 

de citrinos, áreas com oliveiras (Olea europaea var. europeaea), campos agrícolas, bermas de caminhos, jardins 

privados e prados. Parcialmente corresponde à vegetação existente nas áreas integradas no PDM de Palmela como 

“Hortas e Pomares”. 

Embora do ponto de vista da utilização humana estas áreas sejam muito distintas, do ponto de vista da vegetação 

natural, elas apresentam grande homogeneidade. Nesta unidade existem ainda numerosas espécies exóticas, como 

aquelas que têm uso ornamental e integram jardins públicos e privados. 

A maior parte da vegetação natural, existente na área de estudo consiste em vegetação ruderal típica de caminhos ou 

de terrenos baldios, e/ou vegetação nitrófila, isto é, que é amplamente favorecida com níveis elevados de nutrientes 

no solo. 

Do ponto de vista fitossociológico este tipo de vegetação é classificado na classe Stellarietea mediae. É caracterizada 

pela dominância de plantas anuais, de curto ciclo de vida, muito frequentes no país e, em alguns casos, de 

distribuição cosmopolita. Face a estas características este tipo de vegetação não apresenta valor relevante para a 

conservação das espécies. 

Como unidade de coberto vegetal, os prados e a vegetação ruderal representam uma etapa elevada de degradação, 

situando-se no extremo inferior das séries de vegetação. Apresentam, no entanto, uma diversidade biológica 

considerável. Durante a visita ao local efetuada em julho de 2015, verificou-se serem particularmente abundantes: 
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Heliotropium europaeus, Carlina corymbosa (Cardo-amarelo), Dittrichia viscosa (Tágueda), Andryala integrifolia 

(Tripade-ovelha), Carduus tenuiflorus, Dactilis glomerata, Avena sterilis, Conyza bonariensis, Convolvulus arvensis, 

Echium plantagineum, Spergula arvensis, Spergularia purpurea, Plantago lagopus e Plantago coronopus (Diabelha), 

entre outras. 

 

Linha de água: 

Junto ao extremo poente da área sujeita ao PP, mas fora dos seus limites, localiza-se uma pequena linha de água, 

atualmente transformada numa vala, que ladeia um campo agrícola. A proximidade desta vala determina a presença 

de alguma vegetação ripícola, designadamente: Typha dominguensis (Tabúa-de-folha-estreita), Cyperus eragrostris 

(Junça americana) e Holoschenus romanus (Bunho). Não existem mais elementos ripícolas dentro da área do PP. 

Na figura seguinte, apresenta-se a cartografia da vegetação natural ou espontânea. 

 

Figura 25 – Vegetação natural ou espontânea da área de estudo. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

Flora, rara, protegida e ameaçada: 

Durante este trabalho, não foi possível detetar a presença de nenhuma das espécies constantes do anexo II da 

Diretiva Habitats, nem espécies raras ou presumivelmente ameaçadas no contexto nacional. Os elevados níveis de 

degradação da vegetação que a área apresenta podem explicar parcialmente este resultado, porque poderão ter sido 

responsáveis pelo desaparecimento das espécies mais raras. Por outro lado, salienta-se que a generalidade das 

espécies constantes do anexo II, enumeradas anteriormente (Herniaria maritima, Armeria rouyana e Santolina 

impressa) não ocorre no tipo de solos existente na área de estudo, mas apenas em solos dunares. 
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Conclusões: 

As considerações anteriores salientam o baixo valor botânico da vegetação da área de estudo. Na verdade, a 

vegetação da área de estudo não preenche nenhum dos critérios de avaliação botânica e, mesmo as formações 

melhor conservadas, os matos, estão relativamente longe da vegetação climácica, representando um estadio mediano 

da sucessão ecológica (Quadro 9). 

A análise deste quadro permite ainda valorizar, em termos relativos, as diferentes formações vegetais. Assim, podem 

classificar-se os três tipos de vegetação por ordem decrescente de valor botânico: 

 Mais elevado em pinhais; 

 Mínimo em prados e nos escassos locais com alguma vegetação ripícola. 

 

Quadro 9- Avaliação dos tipos de coberto vegetal da área de estudo (síntese). 

CRITÉRIO 
ESPÉCIES RARAS OU 

PROTEGIDAS 
TIPOS DE COBERTO 

RAROS EM PORTUGAL 
HABITATS DO ANEXO DA 

DIRETIVA 92/43/CEE 
SEMELHANÇA COM 

VEGETAÇÃO CLÍMAX 
Pinhais Não detetadas Não existem Não existem Média 

Prados e 
vegetação ruderal 

Não existem Não existem Não existem Baixa 

Elementos ripícolas Não existem Não existem Não existem Baixa 

Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

b) Fauna 

A área em análise apresenta as seguintes características: 

 A área circundante do projeto encontra-se sujeita a níveis de ocupação muito elevados devido ao facto de 

consistir numa área já urbanizada, com numerosas indústrias; 

 A vegetação encontra-se muito degradada, como foi referido em capítulo próprios; 

 Localiza-se ainda numa área onde as áreas industriais, vias rápidas, constituem barreiras geográficas 

relevantes que determinam isolamento dos habitats naturais; 

 É exclusivamente constituída por habitats muito frequentes na região e em Portugal; 

 

Caracterização da fauna da área do PP: 

As características da fauna da área de estudo são amplamente determinadas pela intensa pressão humana a que a 

zona está sujeita. A generalidade dos vertebrados reage negativamente ao ruído ou à presença humana, afastando-se 

para outras áreas. A este efeito, acresce a fragmentação das poucas áreas ainda não urbanizadas. 

No que respeita a herpetofauna foram apenas inventariadas duas espécies, nomeadamente o Podarcis hispânica 

(Lagartixa-dos-muros) e Tarentola mauretanica, ambas muito adaptáveis, de habitat rupícola, que encontram nos 

meios urbanos um habitat alternativo. Neste contexto, pode afirmar-se, que a área de estudo apresenta comunidades 

herpetológicas extremamente degradadas. 

Mesmo nos centros urbanos ocorrem nalguns locais núcleos populacionais isolados de algumas espécies de anfíbios, 

localizados em tanques, lagos ou minas de água. De entre as espécies que conseguem sobreviver nestas condições, 

salientam-se Rana perezi (Rã-verde), Triturus marmoratus (Tritão-verde) ou, mais raramente, Pleurodeles waltl 

(Saramantiga). No entanto, na área de estudo não existe qualquer ponto de água capaz de suportar um núcleo 
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populacional de anfíbios permanente, pelo menos de acesso público. Assim, é provável que a fauna de anfíbios de 

restrinja à presença ocasional de duas espécies de habitats terrestres, designadamente Salamandra salamandra 

(Salamandra-comum) e Bufo bufo (Sapo-comum) e, eventualmente, a presença ocasional de Rana perezi (Rã-verde) 

no extremo Oeste da área, junto à vala mencionada no capítulo relativo à flora. 

No que respeita à avifauna, ao longo do trabalho de inventariação foram referenciadas 43 espécies de aves, o que 

representa cerca de 15 % do total da avifauna continental. Este valor corresponde a uma riqueza específica 

excecionalmente baixa e releva a degradação biológica da área de estudo.  

Em resumo, as comunidades orníticas não apresentam aspetos relevantes para a conservação das espécies, no 

contexto nacional ou no contexto comunitário. Por outro lado, as espécies de aves sensíveis à perturbação 

desapareceram já da área de estudo e por isso as ornitocenoses apresentam-se bem-adaptadas a elevados níveis de 

perturbação. 

No que respeita à fauna de mamíferos, durante a execução deste trabalho foi possível confirmar ou considerar 

provável a presença de 12 espécies, número que estimamos próximo da realidade (Quadro 10). Não se julga provável 

a presença de Microtinae, porque estes roedores vivem obrigatoriamente em galerias e a textura arenosa do terreno 

dificulta a sua escavação. Trata-se na sua totalidade de espécies muito abundantes em Portugal e frequentes em 

meio urbano. Neste contexto, também se avalia a fauna de mamíferos da área de estudo como não tendo valor 

biológico relevante. 

 

Quadro 10 – Mamíferos referenciados para a área de estudo. 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME VULGAR 
LEGISLAÇÃO ESTATUTO EM PORTUGAL 

ABUNDÂNCIA 

NA ÁREA BERNA BONA 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 
ABUNDÂNCIA 

VESPERTILIONIDAE 
      

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão III  Pouco preocupante Frequente CM 
Eptesicus serotinus Morcego-hortelão III  Pouco preocupante Frequente CM 
ERINACEIDAE       
Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro III  Pouco preocupante Frequente CM 
SORICIDAE       

Crossidura russula 
Mussaranho-
comum 

III  Pouco preocupante Comum C 

TALPIDAE       
Talpa occidentalis Toupeira-comum II  Pouco preocupante Frequente ESC 
LEPORIDAE       
Oryctolagus cunniculus Coelho (*)   Quase ameaçado Comum CM 
MURIDAE       
Apodemus sylvaticus Rato-do-campo   Pouco preocupante Comum MC 
Mus spretus Rato-do-campo   Pouco preocupante Comum CM? 
Rattus rattus Ratazana-preta   Pouco preocupante Frequente X 

Rattus norvegicus 
Ratazana-
cinzenta 

  Pouco preocupante Frequente X 

CANIDAE       
Vulpes vulpes Raposa   Pouco preocupante Comum CM 
MUSTELIDAE       
Mustela nivalis Doninha III  Pouco preocupante Frequente X 

Nota: Abundância: R – Rara: MC – Muito comum; CM – Comum; Esc. – Escassa; X – Existente no local. 

 

c) Conclusões e recomendações para o Plano 
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Os dados obtidos indicam que as biocenoses apresentam um valor muito baixo para a conservação das espécies, 

quer do ponto de vista botânico, quer do ponto de vista biológico. Neste contexto, o desenvolvimento do Plano não 

apresenta incompatibilidades com a conservação da fauna ou da flora. 

 

 

QUALIDADE AMBIENTAL 

 Ruído Ambiente 

O “Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa”, realizado pela Eng.ª Teresa 

Lucas Claro (junho de 2020), traduz o estado acústico da área de intervenção e a influência das fontes de ruído mais 

relevantes. 

De acordo, com o disposto no DL 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. Segundo o RGR, as áreas podem ser acusticamente classificadas em 

zonas sensíveis e zonas mistas, consoante o seu uso. 

É da competência dos municípios proceder à classificação acústica do território concelhio, tendo em consideração a 

asua ocupação. 

Segundo o Artigo 3º, alíneas v) e x) do D.L. n.º 9/2007, de 17 de janeiro: 

 Zonas Sensíveis são as áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais 

como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período noturno; 

 Zonas Mistas são áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a 

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível. 

 

No Quadro 11Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresentam-se os níveis sonoros máximos 

admissíveis para os indicadores Lden e Ln considerados no RGR. 

 

Quadro 11 – Níveis sonoros máximos admissíveis (Art.º 11 do DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

 NÍVEIS SONOROS MÁXIMOS 
 INDICADOR LDEN [DB(A)] INDICADOR LN [DB(A)] 
Zonas Mistas 65 55 
Zonas Sensíveis 55 45 

Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 
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Na caracterização do ruído ambiente atual na área de intervenção do PP, foram realizadas medições de ruído, 

durante os períodos diurno (das 7h00m às 20h00m), entardecer (das 20h00m às 23h00m) e noturno (das 23h00m às 

07h00m). As medições foram efetuadas, em dois dias distintos para cada período de referência, de modo a obter um 

valor representativo do ruído ambiente atual. 

Foram utilizados intervalos de medição de acordo com as características do ambiente acústico no local, de forma a 

garantir a estabilização dos sinais sonoros. Em cada local de avaliação, o tempo mínimo de medição foi de 15 

minutos. As medições foram efetuadas junto a seis recetores sensíveis na envolvente da área de implementação do 

projeto, nos três períodos de referência referidos anteriormente. 

As medições foram efetuadas em condições normais de laboração das unidades industriais existentes e de circulação 

automóvel na envolvente. Visto que se trata de uma área com uma sazonalidade muito pouco significativa, os valores 

apresentados, resultantes das medições “in situ”, são representativos da área em análise. 

Na Figura 26Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresentam-se as localizações dos pontos de 

medição considerados, os quais se encontram assinalados a amarelo (PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e PM6). 

 

Figura 26 - Localização dos seis pontos de medição (s/ escala). 

  
Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 

 

No Quadro 12Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta-se uma síntese dos níveis sonoros 

registados nos pontos de monitorização avaliados. 

 

 

 



 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Plano de Pormenor da Salmoura  

 

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL JUNHO 2020 
33 

 

 

Quadro 12 – Síntese dos resultados nos pontos de monitorização avaliados. 

Ponto de 
Medição 

Indicador Lden Indicador Ln 
Classificação 

acústica 
Avaliação segundo o D.L. n.º 9/2007 

Indicador Lden Indicador Ln 
PM1 51 45 

Zona mista 

Não excede Não excede 
PM2 53 45 Não excede Não excede 
PM3 74 67 Excede Excede 
PM4 52 45 Não excede Não excede 
PM5 51 42 Não excede Não excede 
PM6 54 45 Não excede Não excede 

Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 

 

Da análise do quadro anterior, verifica-se que dos 6 recetores em análise, apenas 1 (PM3) apresenta valores acima 

aos definidos no DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro, em ambos os indicadores Lden e Ln, de acordo com a classificação 

acústica da área. 

De salientar, que o ponto de monitorização em incumprimento está situado junto à rua de S. Gonçalo, a qual 

apresenta elevado tráfego circundante. 

 

Na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 

Figura 27 e  
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 apresentam-se os Mapas de Ruído na situação de referência (Lden e Ldn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 

Figura 27 - Mapa de Ruído da Situação de Referência – Indicador Lden 
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Fonte: Mapa de Ruído a integrar no PP da Salmoura – Memória Descritiva e Justificativa (junho de 2020). 

Figura 28 - Mapa de Ruído da Situação de Referência – Indicador Ln 
 

De acordo com o estudo, em termos de aspetos mais significativos associados aos resultados obtidos, destaca-se o 

tráfego rodoviário como sendo a principal fonte de ruído da área em análise. 

 

 Qualidade do Ar 

A monitorização da qualidade do ar no concelho de Setúbal é realizada através de medições efetuadas em duas 

estações localizadas no Quebedo e Arcos. 

Os dados referentes à monitorização dos poluentes atmosféricos são atualizados diariamente com leituras horárias e 

encontram-se disponíveis no portal da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente QualAr – Base de 

Dados Online sobre a Qualidade do Ar. 

O Índice da Qualidade do Ar para o concelho de Setúbal, no qual se insere a proposta do PP da Salmoura, 

apresentou uma classificação de Bom em 2018, correspondente a 298 dias (Figura 29). 
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Figura 29 - Índice de qualidade do ar do município de Setúbal (ano 2018). 

 
Fonte: https://qualar1.apambiente.pt/ (junho 2020). 

 

 Qualidade da Água 

a) Qualidade da Água Superficial 

Para a análise da qualidade da água superficial, recorreu-se aos dados da Estação de monitorização da Quinta 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: Classe A – Excelente; Classe B – Boa; Classe C – Razoável; 

Classe D – Má; Classe E – Muito Má. 

Na Figura 30, apresenta-se a classificação atribuída pelo SNIRH, à qualidade de água superficial para a Estação da 

Quinta do Conde, entre os anos 1995 e 2013. 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 por esta classificação, 

em 2013, foram os Fosfatos, Fósforo, Carência bioquímica de oxigénio e Oxigénio dissolvido (sat.). 

 

Figura 30 - Classificações disponíveis, para a Estação da Quinta do Conde. 

 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
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b) Qualidade da Água Subterrânea 

Na análise da qualidade da água subterrânea, selecionou-se os dados fornecidos pelo SNIRH, para a Estação 

localizada na freguesia de São Lourenço, na localidade Pinhal Negreiros (N.º de inventário: 454/525), por ser a 

estação de monitorização mais próxima da área de intervenção. 

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, e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). 

Segundo os últimos dados disponíveis, 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 por esta classificação, em 

2010, foram os fluoretos. 

 

 Fontes e Tipologias de Poluição 

Na Figura 38 estão representadas as áreas sensíveis à contaminação potencial dos solos no concelho de Setúbal. 

Como é visível na Figura 31, a área de intervenção do Plano encontra-se abrangida por 2 áreas servidas por fossas 

sépticas, constituindo assim um foco de contaminação do solo e água. No entanto, na área do Plano encontra-se por 

duas grandes indústrias (REFRIGE – Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A. e Metalúrgica Central de Alhos 

Vedros, Lda.) estando a sua atividade abrangida por um Sistema de Gestão Ambiental, o que permite que neste caso 

se encontrem controlados e minimizados os impactes ambientais negativos gerados. 

 

Figura 31 - Localização de focos potencialmente contaminadores do solo. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

É igualmente importante referir que no decurso da visita à área de intervenção do Plano foi detetada a noroeste, junto 

ao limite do PP da Salmoura, na envolvente, alguns depósitos ilegais de materiais diversos, dispersos no solo, de 

pequenas dimensões (Figura 32). 
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Figura 32 - Evidências de depósitos ilegais de materiais diversos, na envolvente próxima do Plano. (visita de campo, a 08-07-

2015). 

   
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

 

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

 Riscos Naturais 

a) Incêndios Florestais 

Na Figura 33, apresenta-se a cartografia de perigosidade de incêndio florestal na zona do PP da Salmoura, 

identificando-se na área de intervenção, essencialmente áreas com probabilidade de ocorrência/perigo de incêndio 

florestal muito baixo. Por outro lado, ocorrem algumas áreas a norte e oeste do Plano, com perigosidade média de 

ocorrência de incêndio florestal. 

 

Figura 33 – Carta de perigosidade de incêndio florestal no concelho de Setúbal com a localização do PP da Salmoura. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
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b) Cheias e Inundações 

Consultando a cartografia relativa às áreas inundáveis do concelho de Setúbal, verifica-se que a área de intervenção 

do PP da Salmoura não se encontra abrangida por nenhuma área inundável, revelando-se assim uma probabilidade 

reduzida de ocorrência (Figura 34). 

 

Figura 34 – Carta com a identificação das zonas ameaçadas por cheias no concelho de Setúbal com a localização do PP da 

Salmoura. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

Na Figura 35, apresentam-se as zonas ameaçadas por cheias, no âmbito da REN, no concelho de Setúbal, com a 

localização do PP. 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 proposta de Plano não 

inclui nenhuma zona ameaçada por cheia. 

 

Figura 35 - Zonas ameaçadas por cheias, no âmbito da REN, no concelho de Setúbal com a localização do Plano. 
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Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

c) Sismicidade 

Consultando a cartografia de suscetibilidade sísmica no concelho de Setúbal, concretamente para a área de 

intervenção do PP da Salmoura (Figura 36), verifica-se que a área de intervenção, se encontra localizada em área 

classificada com suscetibilidade sísmica muito elevada. Estas áreas correspondem a locais, onde se regista o 

afloramento superficial de aluviões e outras formações geológicas não consolidadas dentro da zona correspondente à 

isossista de intensidade 9 (Carta de isossistas de intensidades sísmicas máximas). 

Na Escala de Mercalli Modificada, o grau 9 corresponde a um abalo sísmico que desencadeia danos consideráveis em 

estruturas especialmente concebidas, danos avultados em edifícios comuns (com colapso parcial), chegando mesmo 

a deslocar os edifícios das fundações. 

 

Figura 36 - Suscetibilidade sísmica no concelho de Setúbal com a localização do PP da Salmoura. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

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 (Figura 37). 

Através da Figura 37, verifica-se que a área de intervenção do PP da Salmoura localiza-se em solos com potencial de 

liquefação. 
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Figura 37 - Zonas potencialmente sem danos e solos com potencial de liquefação com a localização do PP da Salmoura. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

d) Potencial de degradação e contaminação de aquíferos 

Apesar do poder filtrante e das características auto-depuradoras dos sistemas aquíferos, as águas subterrâneas, uma 

vez contaminadas, podem gerar processos praticamente irreversíveis, pelo que a sua descontaminação se torna muito 

difícil. O mapa da Figura 38 mostra uma área estratégica de proteção e recarga coincidente, de uma forma geral, com 

o sistema aquífero Margem Esquerda (T3). Entre as potenciais ameaças de poluição à água subterrânea destacam-

se: a deposição de resíduos industriais sólidos e líquidos ou de produtos que podem ser dissolvidos e arrastados por 

águas de infiltração em terrenos permeáveis; a deposição de dejetos animais resultantes de atividades agropecuárias; 

a construção incorreta de fossas sépticas; a utilização de herbicidas e fungicidas; e a sobre-exploração dos aquíferos 

em zonas sensíveis. 

A Figura 38 mostra situações particularmente sensíveis nas freguesias de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, São 

Simão e Sado, em locais onde as áreas de proteção e recarga de aquíferos se sobrepõem a áreas servidas por fossas 

sépticas, a aterros sanitários/resíduos industriais, e a depósitos ilegais de materiais diversos, à superfície e em 

profundidade. Estas áreas deverão ser sujeitas a um processo de inventariação e monitorização, que traduza a 

situação real de cada foco potencial de contaminação, que deverá sustentar a seleção das medidas mitigadoras mais 

apropriadas a cada caso. 

Verifica-se que na área de intervenção do PP da Salmoura existe coincidência entre focos de contaminação potencial 

por áreas servidas por fossas sépticas e área estratégica de proteção e recarga de aquíferos. 

Na Figura 39, apresenta-se a cartografia da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos na Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), sendo classificada como elevada na área de intervenção do PP da Salmoura. 

 



 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Plano de Pormenor da Salmoura  

 

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL JUNHO 2020 
42 

 

Figura 38 - Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e áreas com potencial de contaminação no concelho de Setúbal 

com a localização do PP da Salmoura. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

Figura 39 - Vulnerabilidade à contaminação de aquíferos na AML de Setúbal com a localização do PP da Salmoura. 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

 Riscos Tecnológicos 

a) Acidentes Rodoviários 

A maior parte dos acidentes rodoviários que provocaram mortos ou feridos graves no município de Setúbal ocorreu na EN-

10. A Figura 40 representa a distribuição espacial deste tipo de acidentes no período entre 2004 e 2010 e permite constatar 

que, de um modo geral, existe uma concordância espacial entre as áreas urbanas e as ocorrências. Na Figura 40, verifica-

se que na área de intervenção do PP da Salmoura não existem ocorrências de acidentes rodoviários. 
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Figura 40 - Rede viária e distribuição dos acidentes com mortos ou feridos graves (2004-2010). 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

b) Incêndios em edificado 

No tratamento dos incêndios em edifícios foram recolhidos os registos de ocorrências de Incêndios urbanos (2006-2011) a 

partir das bases de dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Estas ocorrências foram 

georreferenciadas (Figura 41) e contabilizou-se o número de incêndios em edifícios por freguesia. Note-se que os dados do 

ano de 2011 só abrangem os meses de janeiro a maio. 

A área de intervenção do Plano inclui-se na Freguesia de São Simão, tendo verificado nesta freguesia cerca de 10 

incêndios em edifícios, entre 2006-2011. Na área de estudo do Plano não se registaram incêndios urbanos. 

 

Figura 41 - Incêndios em edifícios no município de Setúbal (2006-2011). 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
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c) Potencial de acidentes industriais 

De acordo com informação publicada pela APA, datada de 1 de junho de 2011 (Quadro 29), o concelho de Setúbal possui 5 

estabelecimentos de nível superior de perigosidade, e 2 de nível inferior. 

Não se identifica na área de intervenção do PP da Salmoura, nem envolvente próxima, a existência de gasodutos e/ou 

estabelecimento com presença de substância perigosas, sendo a probabilidade de ocorrência de acidente desta tipologia, 

praticamente ausente. 

 

d) Potencial de acidente no transporte de substâncias perigosas 

A ocorrência de acidentes no transporte rodoviário de mercadorias perigosas é suscetível de provocar efeitos negativos 

para a população e para o Ambiente, devido ao derrame, emissão, incêndio ou explosão de substâncias ou preparações, 

caracterizadas por elevada inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou radioatividade. 

O Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2008, de 63-A/2008, de 3 de abril) estabelece as regras de base para o transporte de 

substâncias perigosas, e a Portaria nº 331-B/98, de 1 de junho, alterada pelas Portarias n.º 578-A/99, de 28 de julho, e nº 

131/2006, de 16 de fevereiro. 

Por outro lado, as Câmaras Municipais podem estabelecer restrições especiais à circulação de veículos de transporte de 

mercadorias perigosas, com carácter temporário ou permanente, nas vias sob a sua jurisdição, devendo para tal proceder a 

uma sinalização adequada e comunicar o facto, previamente, à Direcção-Geral de Viação. 

Sempre que ocorra um acidente que afete ou crie perigo para as pessoas, os bens ou o ambiente, devem ser realizados 

relatórios de acidente. 

 

 

FCD3 | Desenvolvimento Socioeconómico 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 População empregada e desempregada 

Em 2011, dos 485 residentes na área de intervenção do PP da Salmoura, apenas 167 ativos (144 empregados e 23 

desempregados) correspondendo os restantes 318 indivíduos a população inativa (reformados/pensionistas, estudantes, 

domésticas e incapacitados para o trabalho). 

A taxa de atividade, na área de intervenção do PP da Salmoura em 2011 situava-se em torno das 34,4%, sendo um valor 

baixo comparativamente com as restantes unidades territoriais (Quadro 13). De notar ainda um decréscimo significativo da 

taxa de atividade na área em apreço ao longo do último período intercensitário, situação que está relacionada com o 

aumento de população inativa, designadamente de reformados/pensionistas (este grupo populacional passou de 49 

indivíduos em 2001 para 123 indivíduos em 2011) e de estudantes. 

A população desempregada na área da Salmoura em 2011 era constituída por 25 indivíduos, tendo aumentado face ao ano 

censitário anterior (5 indivíduos em 2001). A taxa de desemprego em 2011 situava-se nos 13,8%, sendo superior aos 
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valores apresentados pela União das Freguesias de Azeitão, da Região de Lisboa e do País, e inferior à média concelhia e 

da sub-região da Península de Setúbal. 

 

Quadro 13 – População empregada e desempregada, 2001 e 2011. 

UNIDADES TERRITORIAIS 
POPULAÇÃO 

EMPREGADA 
POPULAÇÃO 

DESEMPREGADA 
TAXA ATIVIDADE 

(%) 
TAXA DESEMPREGO 

(%) 
2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

NUT I – Portugal 4650947 4650955 339261 662180 48,2 50,3 6,8 12,5 
NUT II – Região de Lisboa 1284673 1223276 105266 181782 52,2 49,8 7,6 12,9 
NUT III – Península de Setúbal 333606 325235 32744 55304 51,3 48,8 8,9 14,5 
Concelho de Setúbal 52225 49414 5705 9100 50,8 48,3 9,8 15,6 
União das Freguesias de Azeitão 6346 8195 447 1079 51,9 49,1 6,6 11,6 
Salmoura (Área de Intervenção do PP) 116 144 5 23 47,8 34,4 4,1 13,8 

Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
 

A distribuição da população ativa por setores de atividade evidencia um predomínio do setor terciário na absorção da 

mão-de-obra residente na área de intervenção do PP da Salmoura. Em 2011 este setor era responsável por 73,6% da 

população empregada na área em apreço, seguindo-se o setor secundário com 25% e o setor primário com apenas 

1,8%. 

 

 

Figura 42 – População empregada, 2001 e 2011. 

      
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
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Figura 43 – População desempregada, 2001 e 2011. 

      
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
 

Na Figura 42 e na Figura 43 estão representadas as distribuições da população empregada e da população 

desempregada na área de intervenção do PP da Salmoura. A população empregada concentra-se fundamentalmente 

entre a Rua Padre António Pires Brioso e a Rua Brejos Pequenos e ao longo da Rua da Salmoura. Por sua vez, a 

população desempregada concentra-se maioritariamente entre a Travessa da Salmoura e a Rua da Vinha da 

Salmoura e entre a Rua Padre António Pires Brioso e a Rua Brejos Pequenos. 

 

Estabelecimentos empresariais na área de intervenção 

Na área de intervenção do PP da Salmoura foram identificadas três empresas em atividade, designadamente a 

Refrige, a Metalúrgica Central de Alhos Vedros (MCAV), Lda. e a PINHEX. A primeira dedica-se à produção e ao 

engarrafamento de refrigerantes, a segunda é uma metalúrgica e a terceira atua na área das madeiras e materiais de 

construção. Na Figura 44 apresenta-se a localização destes estabelecimentos industriais. 

A situação geográfica da área do PP Salmoura favorece o desenvolvimento destas atividades económicas, 

nomeadamente, as indústrias, uma vez que se encontra na proximidade do principal centro consumidor de Portugal 

(Grande Lisboa) e é servido por excelentes infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e portuárias que lhes permitam 

estabelecer relações económicas como todo o país e também com os mercados externos. 

As necessidades de mão-de-obra são variáveis consoante o setor de atividade em consideração. 

A proximidade a centros urbanos de dimensão assinalável e a polos industriais de importância reconhecida no 

panorama nacional são fatores decisivos na procura e seleção de trabalhadores para exercerem funções nos sectores 

de atividade anteriormente referidos. 

 

Refrige, Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A. 

A Refrige faz parte da Coca-Cola Iberian Partners, o Engarrafador da The Cola-Cola Company para Espanha e 

Portugal, empresa constituída em fevereiro de 2013 na sequência da integração dos Engarrafadores da Península 

Ibérica. Todavia, a Refrige tem origem em 1977 e implanta-se 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 
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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. 

Em 2014, a Refrige contava com 417 trabalhadores. As variações no número de empregados devem-se, em grande 

parte, ao facto do consumo de refrigerantes ter uma relativa sazonalidade o que obriga à contratação de mais 

colaboradores nos picos do consumo. A Refrige apresentou um volume de negócios na ordem dos 194.369.990€. O 

valor das exportações centrou-se nos 53.887.914€. 

Das necessidades relacionadas com a expansão da Refrige, destaca-se a construção de um novo armazém com 

cerca de 30.000 m2, com capacidades para aproximadamente 40.000 paletes e com possível expansão para 66.000 

paletes. Este novo armazém destina-se a facilitar a logística/gestão de stoks da empresa, ampliando e concentrando 

na unidade de Azeitão a capacidade de armazenagem. 

Atualmente, a capacidade de armazenagem 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. 

Está previsto com este processo de expansão da atividade em Azeitão (construção do novo armazém): 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. 

 

Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda. 

A Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda. (MCAV), foi constituída em 1983, e tinha 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 na área de 

intervenção do PP da Salmoura, 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. 

Atualmente a empresa tem 160 trabalhadores nos quadros da empresa, a que acresce uma média de cerca de 120 

trabalhadores/mês subcontratados a empresas de trabalho temporário. 

Trata-se de uma atividade com parâmetros de especialização muito exigentes e com exigências em termos 

ambientais e de segurança do trabalho muito elevadas, estando de acordo com as normas NP ISO 14001:2004 e 

OHSAS 18001:2007 que foram certificadas pela APCER. 
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Em termos da evolução das vendas provenientes da MCAV nos últimos 6 anos é a que conta no Quadro 14, sendo de 

destacar uma acentuada quebra no volume de negócios em 2012 e 2013 e uma ligeira recuperação em 2014. 

 

Quadro 14 – MCAV – Evolução das vendas nos últimos 6 anos em Milhares de euros. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nacional 20507 34381 29662 18382 9474 10691 
Exportação (€) 9695 8221 10346 9778 6100 9082 
% de Exp. 32,1 19,3 25,9 34,7 38,2 45,9 
Total (€) 30202 42602 40008 28160 15574 19773 

Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 
 

Para o desenvolvimento da atividade da empresa, torna-se essencial assegurar as condições de ampliação das atuais 

instalações na área de intervenção do PP da Salmoura. 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. 

 

PINHEX – Madeiras e Materiais de Construção Unipessoal, Lda. 

A PINHEX, constituída em 1986, é uma pequena empresa unipessoal que se dedica ao comércio de madeiras e 

materiais de construção e ferragens. De acordo com informação retirada no site código postal, a empresa emprega 13 

trabalhadores. 

 

Figura 44 – Estabelecimentos industriais na área de intervenção do PP DA Salmoura (2015). 

   

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

Outras atividades económicas 

Para além das atividades económicas mencionadas anteriormente, a área de intervenção apresenta algumas parcelas 

agrícolas de pequena dimensão, orientadas para uma agricultura de subsistência ou como complemento do 

rendimento dos aglomerados familiares aí residentes. A estrutura fundiária, assente em parcelas de 5000 m2, 
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fomentou o desenvolvimento de um mosaico variado de usos do solo, em que predomina a associação entre a 

habitação e agricultura. 

Na envolvente, embora exterior à área de intervenção, existe uma tradição na cultura de hortícolas, estufas 

(morangos) e de vinha para a produção de vinho. 

O comércio e os serviços localizam-se fundamentalmente nos principais centros urbanos de Azeitão  

 

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 

Na área de intervenção do PP da Salmoura existem alguns equipamentos sociais, sendo todos de natureza privada 

(Figura 45Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Destaca-se pela sua dimensão o Externato Rumo ao 

Sucesso, com várias edificações 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 em apreço, 

os equipamentos de apoio à população residente situam-se fora desta área, nomeadamente no que respeita a 

equipamentos de ensino, desporto e saúde. 

 

Figura 45 – Equipamentos na área de intervenção do PP da Salmoura (2015). 

  

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 

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. 
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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. 

Atualmente 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. 

As necessidades de desenvolvimento desta instituição passam pela 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 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. 

A área de intervenção encontra-se ainda 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) e na zona 

central (equipamentos com uma área de influência que extravasa a área de concelho). 

Em termos de espaço público, como já foi referido para o FCD Sistema Urbano e Territorial e FCD Equilíbrio 

Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos, na área de intervenção do PP é ausente, existindo apenas espaços 

verdes no interior dos loteamentos. Da mesma forma, na área de intervenção, atualmente o saneamento básico é 

inexistente, recorrendo-se ao uso de fossas sépticas. 

 

PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE LOCAL 
Segundo o Relatório de caracterização do descritor Património Cultural realizado pelo arqueólogo Pedro Ventura 

(agosto 2015), através da prospeção do terreno, foi identificado um elemento patrimonial, que se localiza na freguesia 

da Quinta do Anjo (concelho de Palmela), especificamente na extremidade do PP, enquadrando-se na categoria de 

Património Cultural Arquitetónico. 

Analisando os impactes decorrentes da implantação do projeto, sobre o elemento de interesse patrimonial identificado 

na área de estudo, temos: 

 

Elemento patrimonial n.º 1 (Capela de São Lourenço): O elemento patrimonial localiza-se a 80 metros do limite do 

plano. 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. 
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Figura 46 – Localização dos elementos patrimonial – Capela de São Lourenço (Localização 1: 25 000). 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda, julho 2015). 

 

Em relação ao elemento patrimonial n.º 1 (Capela de São Gonçalo), este localiza-se a 80 metros da área do PP, e por 

isso não sofrerá qualquer impacte. 

Preconiza-se como medidas gerais de minimização da execução de melhoramentos na área do projeto, como 

colocação de passeios, execução de redes de água e saneamento, reformulação da rede elétrica, pavimentações, 

criação de áreas de recreio ou lazer, o acompanhamento das obras por um arqueólogo em todas as fases que 

envolvam revolvimento de solos (decapagem, desmatação, escavações e terraplanagens) e durante a instalação de 

estaleiros. 

Durante a fase de prospeção arqueológica do projeto em estudo, verificou-se que o coberto vegetal permitiu uma boa 

visibilidade do terreno nas áreas onde era fácil aceder. Assim, e atendendo ao tipo de projeto foi totalmente 

prospetada as áreas acessíveis, verificando-se o cenário de Nível 1 (Áreas em que a visibilidade do solo era total - 

100%) e as condições do terreno eram muito favoráveis a uma progressão rápida e eficiente. Estas áreas 

caracterizam-se pelo potencial arqueológico, tendo-se detetado vestígios arqueológicos zonas específicas e por isso 

não carece de novos trabalhos). Foram percorridas as estradas existentes. A principal dificuldade prende-se com o 

facto de se tratar de um bairro habitacional, com propriedades vedadas, o que impossibilita a verificação de cada lote. 

Acresce a este facto que a área do PP é já uma área fortemente urbanizada. 
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Figura 47 – Áreas prospetadas (assinaladas a vermelho). 

 
Fonte: PP da Salmoura / 1ª Fase – Caracterização e Diagnóstico (Arquisoma, Lda., julho 2015). 

 


