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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui a memória descritiva e justificativa da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) na
área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura.
O Município de Setúbal não se encontra dotado de Carta da REN publicada, vigorando o regime transitório previsto no
Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), aprovado pelo D.L. n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a
redação dada pelo D.L. n.º 239/2012, de 2 de novembro.
Importa assim sanar esta insuficiência, delimitando a REN para a área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura
à luz dos critérios definidos pelo quadro legal em vigor e de acordo com a Norma de Procedimentos 14/OT da CCDRLVT,
de julho de 2015.
O Plano de Pormenor da Salmoura articula-se com o processo de Revisão do PDM, que se encontra em curso –
correspondendo, de acordo com a estratégia definida, a uma das sub-unidades operativas de planeamento e gestão que
foram definidas -, nomeadamente, com o procedimento de delimitação da REN à luz dos critérios definidos pelo quadro
legal em vigor. No âmbito deste procedimento, encontra-se já delimitada a “REN Bruta” para o concelho.
A identificação das áreas classificadas na Reserva Ecológica Nacional e a avaliação da sua compatibilização com os usos
do solo existentes e previstos na área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura baseia-se, assim, na “REN
Bruta” delimitada no âmbito da Revisão do PDM.

2.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura localiza-se na zona norte / poente do concelho de Setúbal e na
área da União das Freguesias de Azeitão (anteriores freguesias de São Lourenço e São Simão).
Localização da Área de intervenção (AI) do Plano no Concelho / Freguesia

Localização da AI do PP da Salmoura

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

Área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura
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3.

DELIMITAÇÃO DA “REN BRUTA”

3.1. METODOLOGIA
3.1.1. Enquadramento
A proposta de delimitação da REN para a área de intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura está, como referido na
introdução, articulada com o processo de delimitação da REN a nível municipal, desenvolvido no âmbito do processo de
Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal, tendo sido estruturada de acordo com o artigo 4.º do D.L. n.º 166/2008, de
22 de agosto, alterado pelo D.L. n.º 239/2012, de 2 de novembro, e com o Anexo 1 do referido diploma (a que se refere o
artigo 5.º).
As metodologias utilizadas para a delimitação das áreas a integrar na REN seguem o estipulado nas orientações
estratégicas de âmbito nacional e regional, concretizadas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de
outubro (RCM81/2012), retificada pela Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro (DR71/2012), assim
como as orientações expressas pela CCDRLVT.
Segundo o n.º 1 do artigo 2.º do RJREN, 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.
Segundo o n.º 3 do artigo 2.º, a REN tem como objetivos:
(i) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao litoral
e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das
atividades humanas;
(ii) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de
erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações
climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;
(iii) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza;
(iv) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União Europeia nos domínios
ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.
A delimitação da REN Bruta, realizada no âmbito da revisão do PDM, permite identificar a ocorrência, na área de
intervenção do Plano de Pormenor da Salmoura, de uma área classificada na seguinte tipologia: Áreas Estratégicas de
Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA).

3.1.2. Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA)
De acordo com a memória descritiva da delimitação da REN Bruta (IGOT / CEG / RISKam, novembro de 2018):
(…) As áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos são as áreas geográficas que, devido à natureza do solo, às
formações geológicas aflorantes e subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de
infiltração e recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da quantidade e qualidade
da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração. (…) A delimitação das áreas estratégicas de proteção
e recarga de aquíferos deve considerar o funcionamento hidráulico do aquífero, nomeadamente no que se refere aos
mecanismos de recarga e descarga e ao sentido do fluxo subterrâneo e eventuais conexões hidráulicas, a vulnerabilidade à
poluição e as pressões existentes resultantes de atividades e ou instalações, e os seus principais usos, em especial a
produção de água para consumo humano (alínea d), Secção II, Anexo 1, do DL nº 166/2008).
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(…) Cerca de 30% do território concelhio (…) corresponde a áreas de proteção e recarga de aquíferos (6739,32 ha). Em
termos absolutos, as freguesias que mais contribuem para o total do concelho são Azeitão (São Lourenço e São Simão)
(2788,51 ha) [onde se localiza a área de intervenção do Plano] e Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra (1682,67 ha). Em
termos relativos, é também nestas duas freguesias que a AEPRA assume maior importância, abrangendo cerca de 51% da
freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra e cerca de 40% da freguesia de Azeitão (São Lourenço e São Simão).
REN Bruta / Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA)

REN Bruta / AEPRA - Concelho

Figura 2 - REN Bruta / Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) - Concelho

Fonte: Memória descritiva da delimitação da REN Bruta (IGOT / CEG / RISKam, novembro de 2018)

3.2. DELIMITAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA TIPOLOGIA DA ÁREA INTEGRADA NA REN BRUTA –
AEPRA – NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PP
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 58,55 % da
sua área total (148 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.
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Sobreposição da Área da REN Bruta – AEPRA com a Área de Intervenção do PP

REN Bruta – AEPRA/AI do PP

Figura 3 - Sobreposição da REN Bruta – AEPRA – com a Área de Intervenção do PP
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4.

ÁREAS A EXCLUIR DA REN BRUTA

4.1. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE EXCLUSÃO
De acordo com a memória descritiva da delimitação da REN (IGOT / CEG / RISKam, novembro de 2018), as Áreas
Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA), delimitadas no âmbito da REN Bruta na revisão do PDM, que
se encontram abrangidas pela área de intervenção do Plano, são justificadas pela sua inserção na área onde aflora a
Formação de Santa Marta (FSM):
(…) Na área onde aflora a Formação de Santa Marta (FSM), uma das principais formações aquíferas desta massa de água,
devido à sua espessura e produtividades, e apesar do documento “Reserva Ecológica Nacional da Área Metropolitana de
Lisboa, Quadro de Referência Estratégico” referir que toda esta zona deveria ser delimitada como AEPRA, considerou-se
que deveria ser apenas delimitada esta tipologia de REN em duas áreas junto à vertente Norte dos relevos em estrutura
monoclinal que bordejam a Serra da Arrábida. A delimitação de AEPRA nestas áreas e a exclusão das restantes baseou-se
na informação existente nos relatórios de sondagem das captações de água subterrânea.
A memória descritiva da delimitação da REN (IGOT / CEG / RISKam, novembro de 2018) estabelece também, contudo, em
relação aos espaços abrangidos pela AEPRA, a seguinte orientação: (…) Na transposição da REN Bruta para a REN
Líquida, a AEPRA deverá deixar de ser considerada nas zonas completamente urbanizadas, como por exemplo São
Lourenço e Brejos de Azeitão, uma vez que aí a infiltração da água está, em grande medida, comprometida.
Tendo presente a orientação constante na memória descritiva da delimitação da REN, e dado que a área de intervenção do
Plano abrangida pela AEPRA se encontra atualmente já urbanizada, propõe-se que a mesma não seja considerada na
transposição da REN Bruta para a REN Líquida, não integrando, assim, a área a afetar à REN no concelho de Setúbal,
com exceção de uma área, de dimensão relativamente reduzida (1,86 ha), qualificada no Plano como Espaços Agrícolas de
Produção.
A AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano encontra-se atualmente já parcialmente infraestruturada, sendo de
referir os seguintes sistemas de infraestruturas instaladas: Rede de Abastecimento de Água, Rede de Recolha de Resíduos
Sólidos, Rede de Gás, Redes Elétricas – Média Tensão / Baixa Tensão / Iluminação Pública e Infraestruturas de
Telecomunicações. Relativamente á situação da rede de distribuição de água, a área abrangida pelo Plano apresenta
atualmente uma cobertura de cerca de 90%, contemplando inclusive os ramais domiciliários. Relativamente à drenagem de
águas residuais domésticas e pluviais, a área de intervenção do Plano enquadra-se no sistema de Azeitão, subsistema A2,
não sendo, no entanto, servida de redes. As principais fontes de poluição da água encontram-se, assim, associadas à
existência de focos contaminadores, nomeadamente, decorrentes do facto das áreas atualmente com ocupação urbana, na
área de intervenção do Plano, se encontrarem servidas por fossas sépticas.
De acordo com os dados da Estação de monitorização da Quinda do Conde, a qualidade da água superficial na zona onde
se insere a área de intervenção do Plano é classificada como “muito má” (Classe E). Esta classificação caracteriza as
águas superficiais como extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.
De acordo com os dados da Estação de monitorização de Pinhal Negreiros, a qualidade da água subterrânea na zona onde
se insere a área de intervenção do Plano 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). Esta classificação caracteriza as águas
subterrâneas como extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.
Não obstante a presente proposta de exclusão da REN, as soluções adotadas no Plano para a proteção dos recursos
hídricos – nomeadamente dos espaços abrangidos pela AEPRA - assentam nas seguintes medidas:
 Eliminação das principais fontes de poluição do solo e da água (nomeadamente, as decorrentes do facto das áreas
atualmente com ocupação urbana, na área de intervenção do Plano, se encontrarem servidas por fossas sépticas);
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 Definição de índices máximos de impermeabilização do solo, propiciadores da infiltração da água.
A solução adotada para a eliminação das principais fontes de poluição da água passa, fundamentalmente: pela execução
das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. Relativamente a estas redes, o faseamento do Plano
contempla, logo na 1ª fase, a execução do emissário de ligação à ETAR da Quinta do Conde. A execução deste emissário
baseia-se no estudo da Águas do Sado para o encaminhamento do esgoto para esta ETAR - as águas residuais são
encaminhadas em coletor ao longo da Rua Brejos de Camarate em direção a Norte, intercetando o subsistema A2, através
de um emissário com cerca de 3,5 km. A infraestruturação a realizar no âmbito das redes de drenagem de águas residuais
domésticas e pluviais tem um peso relativo muito significativo em termos de investimento, correspondendo, de acordo com
o Programa de Execução e Financiamento do Plano, a cerca de 34 % do valor total da estimativa de custos da
infraestruturação a realizar no âmbito do Plano de Pormenor.
Os índices máximos de impermeabilização do solo definidos no Plano, de acordo com as categorias e subcategorias de
qualificação do solo urbano propostas, foram os seguintes:
 Espaços Habitacionais - 80 % da área da parcela;
 Espaços Urbanos de Baixa Densidade – 35 % da área da parcela (no caso de habitação); 0,60 m2/m2 da área da
parcela (no caso de equipamentos);
 Espaços de Atividades Económicas - 0,80 m2/m2 da área da parcela;
 Espaços Verdes: Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento – 1,5 % da área da parcela; Áreas Verdes de Estadia e
Lazer - 20 % da área da parcela.
Da aplicação dos índices de impermeabilização às áreas das parcelas abrangidas por cada uma das categorias e
subcategorias de solo referidas, resulta uma área total impermeabilizada máxima (não incluindo a impermeabilização
referente à rede viária) de 627773,41 m2 (em pleno preenchimento da área de intervenção do Plano), correspondente a um
índice de impermeabilização médio máximo de 42,41 %. Adicionando à área total impermeabilizada máxima no interior das
parcelas a área de impermeabilização afeta à rede viária, com 78390,72 m2, chega-se a um índice de impermeabilização
médio global máximo, na área de intervenção do Plano, da ordem dos 47,71 %, o que permitirá um nível de infiltração da
água adequado à recarga do aquífero. A diferença entre os níveis de impermeabilização referentes à situação existente
(22,52 %) e à situação futura, no cenário teórico de pleno preenchimento (47,71 %), é de 25,19 %.

4.1.1. REN Bruta e Ocupação do Solo Atual
Ocupação Atual do Solo

Padrão de Ocupação Dominante
Figura 4 - Ocupação Atual do Solo / Padrão de Ocupação Dominante
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Relativamente à ocupação do solo atual, confrontando a situação atual no terreno, com as plantas cadastrais oficiais,
ressalta o mosaico do fracionamento fundiário que exprime uma realidade estabilizada há décadas, estruturado por rede
viária coerente e consolidada, que motivou uma já significativa ocupação com construção de tipologia unifamiliar,
coexistindo com alguma atividade de exploração agrícola.
Por outro lado, esta ocupação coexiste com algum equipamento de cariz social, respeitando a matriz fundiária originária e
com parcelas de dimensão relevante onde se desenvolvem atividades industriais ligadas, nomeadamente, à produção de
Refrigerantes (COCA-COLA).
Sobreposição da REN Bruta com a Planta de Situação Existente

REN Bruta/Ocupação do Solo Atual

Figura 5 - Sobreposição da REN Bruta – AEPRA / Áreas a Excluir com a Planta de Situação Existente – Usos do Solo
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A AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano encontra-se assim atualmente já urbanizada, sendo de referir os
seguintes tipos de ocupação:
 Espaços canais / arruamentos
As áreas afetas aos espaços canais / arruamentos correspondem à rede viária existente que compreende as vias
distribuidoras e de acesso local.
 Áreas Predominantemente Habitacionais
Este padrão de ocupação tem uma reduzida expressão territorial, compreendendo áreas predominantemente habitacionais,
em pequenas parcelas parcialmente ocupadas com moradias unifamiliares. Estas áreas desenvolvem-se ao longo de um
arruamento localizado junto ao limite sul-poente da área de intervenção do Plano.
 Áreas urbanas de muito baixa densidade estruturadas em parcelas com cerca de 5.000 m2
Nas áreas urbanas de muito baixa densidade, predomina a componente habitacional (grandes moradias isoladas, com
amplos espaços verdes privados – jardins, hortas, pomares ...) com uma densidade de ocupação muito baixa, 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 duas indústrias de pequena dimensão - a PINHEX, Lda. e a
FRANCISCONDE Lda.
 Áreas industriais de grande dimensão
As áreas industriais de grande dimensão correspondem às áreas ocupadas pela Coca-Cola e por uma área industrial
atualmente desativada. A área afeta à COCA-COLA 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.

4.1.2. REN Bruta e Ocupação do Solo Proposta
A classificação e a qualificação do solo - usos do solo - propostas no Plano, assenta na realidade atual que se encontra
estabilizada, alterando a classificação e qualificação do solo do PDM em vigor (publicado em 1994 - há mais de 25 anos),
tendo, nomeadamente, em consideração os conceitos e os critérios estabelecidos no Decreto Regulamentar n.º 15/2015,
de 19 de agosto.
A classificação e a qualificação do solo - usos do solo - consagradas no Plano encontram-se traduzidas na Planta de
Zonamento, na Planta de Implantação e nas prescrições do articulado do Regulamento.
Classificação do solo
A área de intervenção do Plano é classificada como solo urbano, em 98,74 % da sua extensão, e residualmente ( apenas
1,26 %) como solo rústico.
A classificação do solo como urbano observa cumulativamente os critérios estabelecidos no número 3 do artigo 7º do
Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto.
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A classificação do solo como urbano visa a sustentabilidade e a valorização das áreas urbanas abrangidas pela área de
intervenção do Plano, compreendendo:
 O solo total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto à urbanização e à edificação;
 Os solos urbanos afetos à estrutura ecológica, necessários ao equilíbrio do sistema urbano.
A área de intervenção do Plano é qualificada na categoria e na subcategoria de uso do solo rústico designadas,
respetivamente, por Espaços Agrícolas e Espaços Agrícolas de Produção.
Os Espaços Agrícolas - na subcategoria de Espaços Agrícolas de Produção -, abrangidos pela área de intervenção do
Plano, correspondem a uma área com vocação agrícola, parcialmente integrada na Reserva Agrícola nacional (RAN), sem
prática agrícola atual.
Qualificação do Solo - Usos
Na aplicação das categorias estabelecidas no artigo 25º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, para a
qualificação do solo urbano, foram adotadas as soluções apropriadas às características e funções específicas das áreas
urbanas abrangidas pela área de intervenção do Plano.
A AEPRA na área de intervenção do Plano abrange de acordo com a qualificação do solo proposta, para além dos espaços
afetos à rede viária / espaços canais, as seguintes categorias de uso do solo urbano:





Espaços Habitacionais;
Espaços Urbanos de Baixa Densidade;
Espaços de Atividades Económicas;
Espaços Verdes, compreendendo duas subcategorias:
- Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento;
- Áreas Verdes de Estadia e Lazer.

 ESPAÇOS HABITACIONAIS ABRANGIDOS PELA AEPRA
Os Espaços Habitacionais correspondem a áreas destinadas ao uso dominante habitacional / moradias unifamiliares,
podendo acolher outras funções desde que comprovadamente compatíveis. Estes espaços dizem respeito às áreas
predominantemente habitacionais atualmente existentes.
 ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE ABRANGIDOS PELA AEPRA
Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade, abrangidos pela AEPRA, correspondem a áreas periurbanas, parcialmente
urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e características híbridas de anterior ocupação de carácter urbanorural, com a permanência de usos agrícolas coexistente com usos urbanos, dotada de equipamentos e infraestruturas, às
quais o Plano atribui funções urbanas prevalecentes e que são afetas a uso do solo que garante o ordenamento urbano
numa perspetiva de sustentabilidade e flexibilidade de utilização, bem como a sua infraestruturação com recurso a
soluções apropriadas.
Estes espaços dizem respeito, com alguns ajustamentos, às áreas urbanas de muito baixa densidade, atualmente
existentes (incluindo as áreas habitacionais e as áreas dos equipamentos sociais de exploração privada) e definidas no
PDM em vigor como espaços Paraurbanos. Os ajustamentos introduzidos relacionam-se com a exclusão, desta categoria
de espaços, das seguintes áreas:
 Área afeta à indústria de pequena dimensão referente à área existente da PINHEX, Lda., que é integrada na categoria
de espaços designada por Espaços de Atividades Económicas.
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 Áreas das parcelas que se encontram desocupadas e que são integradas na categoria de espaços designada por
Espaços Verdes e que compreendem as subcategorias designadas por Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento e
Áreas Verdes de Estadia e Lazer.
 ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS ABRANGIDOS PELA AEPRA
Os Espaços de Atividades Económicas, abrangidos pela AEPRA, correspondem a áreas que se destinam
preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização do
espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e logística, de comércio, serviços e equipamentos
complementares.
Estes espaços dizem respeito, com alguns ajustamentos, às áreas industriais de grande dimensão atualmente existentes.
Os ajustamentos introduzidos relacionam-se com a inclusão nesta categoria de espaços de todas as áreas industriais
existentes e previstas, nomeadamente, para além da grande indústria mencionada - a COCA-COLA e a área industrial
atualmente desativada -, as duas indústrias de pequena dimensão existentes referentes às atividades da PINHEX Lda. e da
FRANCISCONDE Lda.
 ESPAÇOS VERDES ABRANGIDOS PELA AEPRA
Os Espaços Verdes, abrangidos pela AEPRA, correspondem a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de valorização
paisagística e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio e lazer, compreendendo:
 Uma Área Verde de Proteção e Enquadramento, de reduzida dimensão, já delimitada na Planta de Ordenamento do
PDM em vigor;
 Duas Áreas Verdes de Estadia e Lazer. Trata-se de novos espaços introduzidos pelo Plano, constituídos por áreas
verdes equipadas de uso público.
 ESPAÇOS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO ABRANGIDOS PELA AEPRA
Nos Espaços Agrícolas de Produção, face às características da sua integração territorial, dimensão e, ainda, aos usos e
ações compatíveis com o regime de ocupação da Reserva Ecológica Nacional (REN), apenas é permitida a edificação de
cabinas para motores de rega com área inferior a 4 m2 e de pequenas construções de apoio à agricultura, cuja área de
implantação seja igual ou inferior a 30 m2.
Tendo, nomeadamente, em consideração a sensibilidade da área abrangida pela AEPRA, são de destacar, do regulamento
do Plano (artigo 23.º), as seguintes prescrições:
 Até à concretização das infraestruturas de águas residuais domésticas, não serão autorizadas: a instalação de novas
construções e a ampliação das construções existentes, pela Câmara Municipal.
 Nas edificações existentes identificadas na Planta da Situação Existente que, à data da entrada em vigor do Plano, não
possuam autorização de utilização, até à concretização das infraestruturas de águas residuais domésticas, apenas são
permitidas as intervenções previstas no regulamento do Plano conducentes à sua regularização.
 Os sistemas autónomos existentes para recolha e desembaraçamento de águas residuais domésticas com recurso a
fossas sépticas deverão ser obrigatoriamente removidos, ou demolidos, logo que se encontre instalado, e em
funcionamento o sistema infraestruturas de águas residuais domésticas, sendo imputáveis aos interessados utentes os
encargos de ligação à rede pública nos termos da regulamentação municipal e demais legislação aplicável,
nomeadamente, das condições indicadas no n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto.
 Relativamente aos sistemas autónomos existentes, enquanto não se encontrar instalado, e em funcionamento, o
sistema de águas residuais domésticas, não é permitida a manutenção das fossas rotas, eventualmente existentes,
devendo ser instaladas, em sua substituição, fossas sépticas adequadas seguidas de elementos absorventes (a escolher
de acordo com a geologia do terreno) ou fossas estanques.
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 Para assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, devem ser adotadas medidas de fiscalização que
permitam uma adequada avaliação da situação no terreno e que assegurem, no caso das fossas estanques, a limpeza das
mesmas por empresas autorizadas pela Câmara Municipal, ou pela empresa Águas do Sado, para garantia de destino
adequado.
Sobreposição da REN Bruta com a Planta de Implantação

REN Bruta/Ocupação do Solo Proposta

Figura 6 - Sobreposição da REN Bruta – AEPRA / Áreas a Excluir com a Planta de Implantação
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Sobreposição da REN Bruta com a Planta de Condicionantes

REN Bruta / Condicionantes

Figura 7 - Sobreposição da REN Bruta – AEPRA / Áreas a Excluir com a Planta de Condicionantes
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4.2. DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS ÁREAS A EXCLUIR
Como acima referido, tendo presente a orientação constante na memória descritiva da delimitação da REN, e dado que a
área de intervenção do Plano abrangida pela AEPRA se encontra atualmente já urbanizada, propõe-se que a mesma não
seja considerada na transposição da REN Bruta para a REN Líquida, não integrando, assim, a área a afetar à REN no
concelho de Setúbal, com exceção de uma área, de dimensão relativamente reduzida, qualificada como Espaços Agrícolas
de Produção.
As áreas delimitadas pelos polígonos a excluir da REN Bruta / AEPRA, na área de intervenção do Plano, correspondem às
seguintes tipologias:
 Áreas comprometidas (C) - áreas total ou parcialmente urbanizadas ou edificadas e, como tal, afetas à
urbanização e à edificação - compreendendo:
- As áreas legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas, que constituem a situação predominante.
- As áreas construídas, sem autorização de utilização, a regularizar (constituídas na maior parte das situações por
construções anexas aos edifícios principais).
- As áreas desocupadas / sem edificação, a colmatar.
 Áreas destinadas à satisfação de carências existentes (E).
Nas tabelas seguintes apresenta-se uma síntese da descrição e fundamentação das áreas a excluir da REN Bruta para
cada um dos polígonos delimitados nas tipologias referidas – C e E.
Quadro 1 – “Áreas Comprometidas a Excluir” (C)
Nº de
Ordem
C1

Superfície
(ha)
4,46

Tipologia
REN
AEPRA

Área do
sistema
(ha)
4,46

Síntese da
Fundamentação
Uso do Solo Atual / PDM em vigor:
ESPAÇOS URBANIZÁVEIS – ÁREAS HABITACIONAIS OU DE TERCIÁRIO - T1 e
ESPAÇOS PARA-URBANOS
Uso do Solo / Proposta de Plano:
SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
Área correspondente a uma parte da parcela (e à área do arruamento confinante, até ao
eixo da via) onde se encontra implantado o edifício principal da fábrica da COCA-COLA,
atualmente constituída por um espaço livre e por um espaço impermeabilizado para
circulação e estacionamento de veículos pesados, qualificada no Plano como Espaços
de Atividades Económicas – espaços com especiais necessidades de afetação e
organização do espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de armazenagem
e logística, de comércio, serviços e equipamentos complementares.

C2

1,14

AEPRA

1,14

Uso do Solo Atual / PDM em vigor:
ESPAÇOS INDUSTRIAIS EXISTENTE – I2
Uso do Solo / Proposta de Plano:
SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
Área correspondente à parcela (e à área do arruamento confinante, até ao eixo da via)
onde se encontra atualmente em atividade uma indústria de pequena dimensão, a
PINHEX, Lda., qualificada no Plano como Espaços de Atividades Económicas.
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Nº de
Ordem
C3

Superfície
(ha)
0,02

Tipologia
REN
AEPRA

Área do
sistema
(ha)
0,02

Síntese da
Fundamentação
Uso do Solo Atual / PDM em vigor:
ESPAÇOS PARA-URBANOS
Uso do Solo / Proposta de Plano:
SOLO URBANO / ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
Área de dimensão muito reduzida, onde se encontra atualmente em atividade uma
indústria de pequena dimensão, a FRANCISCONDE, LDA. Esta área confina a sul com
a Rua de S. Gonçalo – via distribuidora local da área de intervenção do Plano - e é
qualificada no Plano como Espaços de Atividades Económicas.

C4

1,11

AEPRA

1,11

Uso do Solo Atual / PDM em vigor:
ESPAÇOS URBANIZÁVEIS – ÁREAS HABITACIONAIS OU DE TERCIÁRIO - T1
Uso do Solo / Proposta de Plano:
SOLO URBANO / ESPAÇOS HABITACIONAIS
Área correspondente, atualmente, a espaços predominantemente habitacionais (e à
área dos arruamentos de atravessamento e do arruamento confinante, até ao eixo da
via), organizados em pequenas parcelas parcialmente ocupadas com moradias
unifamiliares. Esta área desenvolve-se ao longo de um arruamento localizado junto ao
limite sul-poente da área de intervenção do Plano e é qualificada no Plano como
Espaços Habitacionais – espaços destinados ao uso dominante habitacional / moradias
unifamiliares, podendo acolher outras funções desde que comprovadamente
compatíveis, nos termos do disposto no Regulamento do Plano.

C5

0,02

AEPRA

0,02

Uso do Solo Atual / PDM em vigor:
ESPAÇOS URBANOS / ÁREAS CONSOLIDADAS – MALHAS HABITACIONAIS OU
DE TERCIÁRIO
Uso do Solo / Proposta de Plano:
SOLO URBANO / ESPAÇOS HABITACIONAIS
Área de dimensão muito reduzida correspondente, atualmente, a parte de uma parcela
ocupada com uma moradia unifamiliar (e à área do arruamento confinante, até ao eixo
da via). Esta área confina a sul com a Rua de S. Gonçalo – via distribuidora local da
área de intervenção do Plano - e é qualificada no Plano como Espaços Habitacionais

C6

66,21

AEPRA

66,21
Uso do Solo Atual / PDM em vigor:
ESPAÇOS URBANIZÁVEIS – ÁREAS HABITACIONAIS OU DE TERCIÁRIO - T1 e
ESPAÇOS PARA-URBANOS
Uso do Solo / Proposta de Plano:
SOLO URBANO / ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE
Área correspondente, atualmente, a espaços predominantemente habitacionais (e às
áreas dos arruamentos de atravessamento e dos arruamentos confinantes, até ao eixo
da via) estruturados em parcelas com cerca de 5.000 m2, sendo também de assinalar
a localização de dois 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.
Uma parte significativa da área das parcelas que se encontram ocupadas com
habitação, encontra-se ocupada com hortas, pomares e jardins, integrando, em grande
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parte das situações, pequenas construções - anexos aos edifícios principais de uso
habitacional e edifícios de apoio, nomeadamente da atividade agrícola – e piscina. O
conjunto das áreas de hortas, pomares e jardins, têm uma dimensão significativa,
constituindo espaços verdes privados no interior das parcelas.
Esta área é qualificada no Plano como Espaços Urbanos de Baixa Densidade - áreas
periurbanas, parcialmente urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e
características híbridas de anterior ocupação de carácter urbano-rural, com a
permanência de usos agrícolas coexistente com usos urbanos, dotada de
equipamentos e infraestruturas, às quais o Plano atribui funções urbanas
prevalecentes e que são afetas a uso do solo que garante o ordenamento urbano
numa perspetiva de sustentabilidade e flexibilidade de utilização, bem como a sua
infraestruturação com recurso a soluções apropriadas.
Esta área, localizada a sul da Rua de S. Gonçalo, entre os Espaços de Atividades
Económicas, a nascente, e os limites poente e sul da área de intervenção do Plano,
corresponde ao padrão de ocupação atual dominante e, assim, à exclusão da AEPRA
com maior expressão territorial.

Quadro 2 – “Áreas a Excluir para Satisfação de Carências” (E)
Nº de
ordem

Superfície
(ha)

Tipologia
REN

Área
do
sistema
(ha)

E1

7,47

AEPRA

7,47

Fim a que se
destina

Síntese da
Fundamentação

USO ATUAL
PDM em
vigor

USO
PROPOSTO
Proposta de Plano

Ampliação da
atividade da COCACOLA - novo
armazém de apoio
à logística de
distribuição.
Nestas áreas não
deverão ser
ultrapassados: o
índice de utilização
do solo máximo
(0,40) e o índice de
impermeabilização
do solo máximo
(0,80),
estabelecidos no
Plano.

Atualmente, a capacidade
de armazenagem da COCACOLA é muito limitada,
apoiando-se num armazém
na região norte de Lisboa e
em pequenos armazéns
dispersos na Península de
Setúbal, o que tem
dificultado a logística de
operação da empresa e
prejudicado a produtividade
da fábrica.
Para suprir estas limitações
a COCA-COLA pretende
expandir as instalações
localizadas na área de
intervenção do Plano,
através, nomeadamente, da
construção de um novo
armazém com cerca de
20.000 m2 na parcela, de
que é proprietária, localizada
a sul da parcela onde se
encontra implantado o
edifício principal da fábrica.
Este novo armazém destinase a facilitar a logística /
gestão de stocks da
empresa, através da
ampliação e concentração
da capacidade de
armazenagem na designada
“unidade de Azeitão”, que se
encontra localizada na área
de intervenção do Plano.

ESPAÇOS
AGRÍCOLAS
E
FLORESTAIS

SOLO URBANO /
ESPAÇOS DE
ATIVIDADES
ECONÓMICAS

Sem uso /
área sem
construções;
área de
inculto /
pousio.

Atividades
económicas com
especiais
necessidades de
afetação e
organização do
espaço urbano,
nomeadamente
atividades industriais,
de armazenagem e
logística, de
comércio, serviços e
equipamentos
complementares.
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Nº de
ordem

Superfície
(ha)

E2

2,16

E3

0,09

Tipologia
REN

AEPRA

AEPRA

Área
do
sistema
(ha)
2,16

0,09

Fim a que se
destina

Síntese da
Fundamentação

USO ATUAL
PDM em
vigor

Acolhimento de
atividades
industriais, de
armazenagem e
logística, de
comércio, serviços
e equipamentos
complementares.
Nestas áreas não
deverão ser
ultrapassados: o
índice de
utilização do solo
máximo (0,40) e o
índice de
impermeabilizaçã
o do solo máximo
(0,80),
estabelecidos no
Plano.

Área correspondente a uma
parte da parcela - localizada
a sul da parcela para onde
se prevê a ampliação da
atividade da COCA-COLA
para um novo armazém onde se encontra
implantado um edifício
anteriormente ligado a
atividades terciárias, da
Sociedade Portuguesa de
Acumulador Tudor S.A., e
que se encontra atualmente
desativado. Trata-se, assim,
de uma área, atualmente
ocupada com uma
edificação, que apesar de
se encontrar atualmente
desativada, se propõe
manter para o acolhimento
de atividades económicas.

ESPAÇOS
INDUSTRIAIS
PROPOSTOS

Criação de uma
Área Verde de
Estadia e Lazer
que promova: o
encontro, a
vivência urbana e
a sociabilização,
da comunidade
que reside ou que
trabalha no local;
a oferta de áreas
de restauração e
de pequeno
comércio de
proximidade para
suprir as
carências
existentes.
Nestas áreas não
deverão ser
ultrapassados: o
índice de
utilização do solo
máximo (0,10) e o
índice de
impermeabilizaçã
o do solo máximo
(0,20),
estabelecidos no
Plano.

Trata-se de uma parte da
parcela, de que a COCACOLA é proprietária contígua, a sul/poente, à
parcela onde se encontra
implantado o edifício
principal da fábrica -, para
onde se prevê a criação de
uma Área Verde de Estadia
e Lazer. Esta área será
constituída através da
cedência ao Município para
espaços verdes
(compensação a prestar em
espécie pela COCA-COLA,
prevista no regulamento do
Plano).
Esta área encontra-se
atualmente ocupada com
prados, e vegetação ruderal,
sem a implantação de
qualquer construção.
A intervenção nesta área
passará, fundamentalmente,
pelo desenvolvimento de um
conceito de praça,
integrando áreas verdes de
prado e de estrato arbóreo,
que promova o encontro, a
vivência urbana e a
sociabilização, da
comunidade que reside ou
que trabalha no local.
A edificabilidade admitida

ESPAÇOS
PARAURBANOS

Sem uso /
área edificada
desativada;
área dos
espaços
exteriores –
mato.

Sem uso /
área ocupada
com mato e
sem
edificação.

USO
PROPOSTO
Proposta de Plano
SOLO URBANO /
ESPAÇOS DE
ATIVIDADES
ECONÓMICAS
Atividades
económicas com
especiais
necessidades de
afetação e
organização do
espaço urbano,
nomeadamente
atividades industriais,
de armazenagem e
logística, de
comércio, serviços e
equipamentos
complementares.

SOLO URBANO /
ESPAÇOS VERDES
-ÁREAS VERDES
DE ESTADIA E
LAZER
Espaço verde
equipado de uso
público.
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FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 2ª FASE – PROPOSTA DE PLANO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional e Áreas a Excluir

pelo Plano nesta área
destina-se ao acolhimento,
nomeadamente, de áreas
de restauração e de
pequeno comércio de
proximidade.

Quadro 3 - Síntese da Área a Excluir (Valores Parciais)
Tipologia
REN

AEPRA

Áreas efetivamente já comprometidas a excluir

Áreas a excluir para satisfação de carências existentes

Superfície (ha)

% da superfície
da tipologia no
concelho

% da superfície
do concelho

Superfície (ha)

% da superfície
da tipologia no
concelho

% da superfície
do concelho

72,96

1,08

0,32

9,72

0,18

0,05

Quadro 4 - Síntese da Área a Excluir (Valor Total)
Tipologia da REN

Área Total a Excluir
(ha)

% da Superfície do Concelho

Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga
de Aquíferos (AEPRA)

84,79

0,37
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