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1.

INTRODUÇÃO

No presente relatório de caracterização e diagnóstico da área de intervenção do PP, no domínio do Sistema Urbano e
Territorial, são abordadas as seguintes grandes temáticas:
• Enquadramento na Revisão do PDM - Avaliação e Diagnóstico
• Antecedentes / Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do Plano de Pormenor
No desenvolvimento da parte referente a Antecedentes / Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do Plano de
Pormenor, são avaliadas as seguintes componentes de caracterização e diagnóstico:
•
•
•
•
•

Antecedentes / padrão de ocupação.
Levantamento urbanístico - rede viária e usos do edificado.
Situação atual e evolução da ocupação / dinâmica urbanística.
Indicadores e parâmetros urbanísticos - análise da aplicação do PDM em vigor
Pretensões urbanísticas

Em síntese são de destacar as seguintes linhas de diagnóstico:
• Rede viária desarticulada, sem arruamentos consistentes nem estruturação e hierarquia definida.
• Fraca qualidade da imagem global do território decorrente, sobretudo, do estado das vias, da dispersão da ocupação,
da ausência de uma regra de implantação dos edifícios no interior das parcelas e da diversidade da linguagem
arquitetónica dos edifícios.
• Deficiente conexão com o sistema de acessibilidades existente e previsto no contexto do território circundante.
• Inexistência de espaços públicos propiciadores da qualificação da vivência urbana e da estruturação do território.

3 / 42
ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo . Arquitectura . Arquitectura de Interiores . Decoração . Design
Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º 1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15 Email: geral@arquisoma.com

ARQUISOMA
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 1ª FASE – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

2.

SISTEMA URBANO E TERRITORIAL DO CONCELHO

2.1.

ENQUADRAMENTO / LOCALIZAÇÃO

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

Enquadramento / Localização
Figura 3 - Localização da Área de intervenção (AI) e
Sistema de Acessibilidades

Figura 2 - Localização da Área de intervenção (AI) na Zona
Poente do Concelho
A área de intervenção do PP da
Salmoura confina com o concelho de
Palmela, designadamente com a zona
industrial de Vila Amélia, com a qual
tem uma relação funcional próxima. A
Estrada de Vila Amélia, constitui o
limite físico que separa os dois
concelhos e que simultaneamente
amarra a implantação de um conjunto
diverso de unidades empresariais com
importância a nível regional e
nacional.
Verifica-se que a área de intervenção
do PP está diretamente ligada à rede
de Distribuidoras Principais através da
N379 (da responsabilidade das
Infraestruturas de Portugal), da
Estrada Vila Amélia e da Av.
Moçambique (ambas de
responsabilidade municipal). Estas
duas vias apresentam uma procura de
tráfego significativa uma vez que
ligam a Zona Industrial de Vila Amélia
(em Palmela) e a área do PPS à A2 à
rede de 1º Nível, servindo ainda de
Variante à N10 para as deslocações da
N379 a Este de Vila Fresca de Azeitão.
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2.2.

ENQUADRAMENTO NA REVISÃO DO PDM - AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO

2.2.1. Uso do Solo / Ocupação Urbana
De acordo com a avaliação e diagnóstico realizada no âmbito da revisão do PDM: a área com maior dinamismo é a zona
centro-nascente do concelho, sendo de realçar a presença de extensas áreas de grande valor ambiental - as áreas
abrangidas pelo Parque Natural da Arrábida e Reserva Natural do Estuário do Sado. As áreas urbanas existentes e o
enquadramento dado por estas áreas de grande valia ambiental e paisagística, constituem um grande potencial atrativo,
nas vertentes turística, cultural e ambiental.
O Porto de Setúbal e as áreas industriais detêm também um peso muito significativo em toda a dinâmica económica,
sendo de destacar ainda o excelente quadro de acessibilidades regionais em que o município de Setúbal se insere.
Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Uso do Solo / Ocupação Urbana

Quadro 1 - Ocupação Urbana do Solo

A União das Freguesias de Azeitão,
onde se insere a área de intervenção
do PP, (que integra as freguesias de S.
Lourenço, S. Simão, anteriores à atual
divisão administrativa) 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.

A realidade da zona Poente do Concelho apresenta algumas particularidades que
importa realçar. A malha consolidada até 1994 desenvolveu-se ao longo dos
principais eixos viários - EN 10 abrangendo Vendas de Azeitão, Vila Nogueira de
Azeitão, Vila Fresca de Azeitão e Aldeia de Irmãos, estendendo-se ainda para Norte,
mais uma vez, ao longo da estrutura viária principal, mas de forma mais disseminada.

A realidade da zona Poente do
Concelho, onde se insere a área de
intervenção do PP, apresenta algumas
particularidades:
• A malha consolidada até 1994
desenvolveu-se ao longo dos
principais eixos viários - EN 10
abrangendo Vendas de Azeitão,
Vila Nogueira de Azeitão, Vila
Fresca de Azeitão e Aldeia de
Irmãos
• Brejos de Azeitão, em 1994,
apresentava já alguma ocupação
de forma pontual e dispersa,
constituída por habitações
isoladas e com uma estrutura
viária deficitária, composta
maioritariamente por arruamentos
em “terra batida” e com grandes
falhas ao nível da articulação da
respetiva malha urbana.
• Esta área foi alvo de um
crescimento significativo de 1995
a 2005, tanto através de
loteamentos, como de obras
novas.

Quanto à realidade de Brejos de Azeitão, destaca-se que em 1994 esta área,
apresentava já alguma ocupação de forma pontual e dispersa, constituída por
habitações isoladas e com uma estrutura viária deficitária, composta maioritariamente
por arruamentos em terra batida e com grandes falhas ao nível da articulação da
respetiva malha urbana.
Esta área foi alvo de um crescimento significativo de 1995 a 2005, tanto através de
alvarás de loteamento, como através de processos de obra. No entanto (...) constatase que Brejos de Azeitão, comparativamente com outras realidades do Concelho,
deteve um significativo crescimento urbano, através de processos de licenciamento
(...), o que em parte, se traduziu, em algumas debilidades, devido à falta de uma
programação/orientação a nível global. Estas debilidades sentem-se sobretudo ao
nível da articulação da malha urbana e na própria coerência ao nível da vivência dos
locais e respetiva organização de atividades estruturantes (equipamentos, serviços,
comércio). Atualmente, verificam-se ainda, de uma forma disseminada, a existência
algumas áreas disponíveis neste território, correspondendo maioritariamente a
espaços urbanizáveis e industriais.
Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico, Câmara Municipal de
Setúbal Dezembro de 2011
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2.2.2. Morfologia Urbana
Atualmente, o concelho de Setúbal ao nível da morfologia urbana, possui uma ocupação bastante diversificada.
Determinadas zonas do território, possuem uma expressão urbana mais demarcada do que outras, quer pela densidade
de ocupação, quer pela própria morfologia.
Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Morfologia Urbana

MORFOLOGIA URBANA – SISTEMA POENTE (AZEITÃO)

Principais características da
morfologia urbana do Sistema Poente
(Azeitão), onde se insere a área de
intervenção do PP:

Nesta zona, o suporte topográfico revela-se relativamente plano à medida que se
caminha para Norte, em direção ao extremo do Concelho. Enquanto que na vertente
mais a sul, próximo da Serra da Arrábida, o terreno é mais acidentado. A região de
Azeitão desenvolveu-se sobretudo ao longo das principais vias de acesso,
nomeadamente a atual N379, com a formação de uma série de aldeias que remontam
aos Sécs. XIV e XV. Estes aglomerados, constituem ainda hoje a zona de Azeitão.
As suas principais características, revelam baixa densidade, uma malha urbana
orgânica, vias sinuosas e edificado tradicional. A ocupação do solo é descontínua e
apresenta inúmeros espaços intersticiais, apesar de, com a evolução do tempo, a
expansão destes aglomerados, ter favorecido uma maior integração dos conjuntos
urbanos existentes. Das aldeias de Azeitão, enumeram-se (no sentido NascentePoente), Aldeia de Pinheiros, Vendas de Azeitão, Castanhos, Vila Fresca de Azeitão,
Vila Nogueira de Azeitão, Oleiros, Aldeia de Irmãos e Piedade, constituindo os
núcleos de maior ocupação urbana. A estrutura urbana que se apresenta, surge em
grande medida pelas inúmeras quintas nesta região, resultado da ocupação de uma
nobreza portuguesa. De salientar, que os núcleos iniciais de Azeitão preservam as
características de vilas e aldeias históricas, mantendo os traçados e tipologias
tradicionais, valorizando toda esta área em termos de potencial histórico/cultural. O
núcleo histórico de Azeitão, deverá ser objeto da implementação de determinadas
medidas, que visem a sua conservação e valorização, à semelhança do centro
histórico de Setúbal.

•

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.

No entanto, à medida que se caminha para Norte, em direção a Brejos de Azeitão, a
morfologia urbana toma características divergentes. O desenvolvimento desta área
nos últimos anos, foi alvo de uma súbita procura de construção, surgindo inúmeros
loteamentos que iam preenchendo as lacunas de espaço urbanizável.
Surgem bolsas de espaço construído, com morfologias distintas, que em muitos casos
se traduzem numa imagem urbana descontínua e descaracterizada. O traçado é um
misto de estruturas retilíneas e orgânicas, com inúmeras falhas de ligação. A
ocupação do solo revela igualmente um misto de dispersão e contiguidade, com
edificado de baixa densidade. É de notar, uma grande ausência de espaços públicos
de lazer, e principalmente a falta de pontos focais, indutores da representatividade do
local.
Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico, Câmara Municipal de
Setúbal Dezembro de 2011
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2.2.3. Hierarquia Urbana
A estrutura urbana do concelho de Setúbal apresenta algum desequilíbrio em termos funcionais. A Cidade de Setúbal
(sede de concelho) destaca-se dos restantes lugares pelo seu maior grau de centralidade funcional, sendo seguida pelos
lugares de Vila Nogueira de Azeitão, Vendas de Azeitão, Faralhão e Brejos de Azeitão que evidenciam, também, alguma
centralidade funcional.
Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Hierarquia Urbana

No sector Ocidental (freguesias de S. Lourenço e de S. Simão) verifica-se que existe
uma maior autonomia funcional face ao lugar sede de concelho, cabendo a Vila
Nogueira de Azeitão e a Brejos de Azeitão o principal papel polarizador. Todavia,
também algumas centralidades urbanas externas ao concelho de Setúbal exercem
uma forte ação polarizadora sobre este sector, com particular destaque para Quinta
do Conde, Almada e Lisboa.

A Cidade de Setúbal exerce uma forte
polarização em todo o território do
Concelho.

(...) a Cidade de Setúbal e a Península da Mitrena constituem as principais
aglomerações de emprego no Concelho. (...) a Cidade de Setúbal exerce uma forte
polarização em todo o território do Concelho, atraindo população de todos os lugares
que aí se deslocam para adquirir determinados bens e serviços, designadamente de
nível superior (funções raras e muito raras).
Todavia, alguns lugares de nível hierárquico inferior à sede de concelho conseguem
também exercer alguma polarização sobre determinadas áreas do território municipal,
designadamente nos sectores ocidental e oriental. No sector ocidental,
correspondente à zona de Azeitão, constata-se igualmente uma polarização por parte
de centralidades urbanas exteriores ao concelho de Setúbal.
(...) os concelhos de Palmela, Almada e Lisboa afiguram-se, igualmente, como
centralidades relevantes na atração de fluxos pendulares de mão-de-obra residente
em Setúbal (com particular destaque para os residentes na Cidade de Setúbal e em
Azeitão).
Quanto aos movimentos pendulares por motivos de estudo, importa salientar que, em
geral, só se verificam deslocações entre lugares a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico.
(...) em Azeitão verifica-se existir uma certa polarização por equipamentos de ensino
situados em Palmela e na Quinta do Conde.

Na União das Freguesias de Azeitão,
onde se insere a área de intervenção
do PP, (que integra as freguesias de S.
Lourenço, S. Simão, anteriores à atual
divisão administrativa) verifica-se que
existe uma maior autonomia funcional
face ao lugar sede de concelho,
cabendo a Vila Nogueira de Azeitão e
a Brejos de Azeitão o principal papel
polarizador.
A Cidade de Setúbal e a Península da
Mitrena constituem as principais
aglomerações de emprego no
Concelho.
Os concelhos de Palmela, Almada e
Lisboa constituem, também,
centralidades relevantes na atração de
fluxos pendulares de mão-de-obra
residente, com particular destaque
para os residentes na Cidade de
Setúbal e em Azeitão.
Em Azeitão verifica-se existir uma
certa polarização por equipamentos
de ensino situados em Palmela e na
Quinta do Conde.

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico, Câmara Municipal de
Setúbal Dezembro de 2011
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2.2.4. Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI´s)
Na zona Poente do Concelho, onde se insere a Área de Intervenção do PP, ocorrem diversas Áreas Urbanas de Génese
Ilegal (AUGI´s).
Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI´s)

Na (...) zona Poente do Concelho, verifica-se que das trinta e três AUGI propostas,
apenas vinte e uma chegaram a ser concretizadas, das quais, quinze possuem alvará
de licença de loteamento, com dois Planos de Pormenor aprovados (Vale Florete I e
II). Na maior parte dos alvarás de loteamento, as obras de urbanização foram já
objeto de receção definitiva.

Na Zona Poente do Concelho, onde se
insere a Área de Intervenção do PP,
foram concretizadas vinte e uma
AUGI´s.

As restantes situações que ainda não possuem alvará emitido, encontram-se já numa
fase avançada do processo.

Esta situação traduz bem as
características, e o tipo de problemas,
da zona do concelho onde se insere a
Área de Intervenção do PP.

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico, Câmara Municipal de
Setúbal Dezembro de 2011

2.2.5. Dinâmica Urbanística
Atualmente, as freguesias que detêm o maior número de licenças de construção e de utilização são a União das
Freguesias de Azeitão (que integra as freguesias de S. Lourenço, S. Simão, anteriores à atual divisão administrativa),
onde se insere a área de intervenção do PP, e Setúbal (correspondente à anterior freguesia de S. Sebastião).
Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Dinâmica Urbanística

Atualmente, as freguesias que detêm o maior número de licenças de construção e de
utilização são S. Simão, S. Lourenço e S. Sebastião. Apesar do grande decréscimo
que se veio a notar desde 1999/2000 no campo das licenças de construção (cujo pico
atingiu cerca de 650 licenças), entre 2001 e 2003 estas mantiveram algum equilíbrio.
Salienta-se algum acréscimo a partir de 2003, ainda que não muito significativo
(contabilizando-se neste último ano, cerca de 517 licenças). Quanto às licenças de
utilização, não se encontram disponíveis os dados referentes ao n.º total de fogos
entre 2002 a 2004. No entanto, destaca-se igualmente o decréscimo que as licenças
de utilização sofreram a partir de 1999/2000. Em 2002, deu-se um aumento em cerca
de 74 licenças, tendo estas, vindo a diminuir progressivamente, apresentando algum
acréscimo em 2007 e 2008. A partir de 2008 as licenças de construção e de utilização
diminuíram abruptamente.

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.
Esta diminuição progressiva atingiu
em 2008/2009 os valores mais baixos
de sempre.

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico, Câmara Municipal de
Setúbal Dezembro de 2011

2.2.6. Pedidos de Alteração ao PDM
Os Pedidos de Alteração ao PDM de Setúbal incidiram, fundamentalmente, em duas classes de espaço designadas por:
Espaço Cultural e Natural e Para-Urbano (a classe de espaço predominante na área de intervenção do PP).
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Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Pedidos de Alteração ao PDM

De um total de 429 Pedidos de Alteração, 81% foram efetivados por Particulares (71%
Particulares, 10% Conjuntos de Particulares), e incidiram essencialmente nas Classes
de Espaço Para- Urbano e Cultural e Natural, solicitando a sua alteração para Espaço
Urbanizável de baixa densidade H1 (cerca de 70%) e Espaço Urbano Áreas
Consolidadas Malhas Urbanas Habitacionais (15%).

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 PP) para Espaço
Urbanizável de baixa densidade H1.

Nesta forma de agregação da informação, destaca-se o grande volume de pedidos de
alteração da classe de Espaço Cultural e Natural (cerca de 24%), bem como de ParaUrbano (cerca de 23%) para Espaço Urbanizável de baixa densidade H1.
Fonte: Revisão do Plano diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico, Câmara Municipal de
Setúbal Dezembro de 2011

2.2.7. Perímetros Urbanos e Espaços Para-Urbanos
Os Perímetros Urbanos e os Espaços Para-Urbanos definidos no PDM resultam, nomeadamente na Zona Poente do
Concelho onde se insere a Área de Intervenção do PP, em situações muito retalhadas e extremamente fragmentadas.
Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Perímetros Urbanos e Esp. Para-Urbanos

A classe de espaço Para-urbano, encontra-se em alguns locais tão fragmentada e
recortada (zona Poente do Concelho), que se geram autênticas “ilhas rurais”.

A classe de espaço Para-Urbano,
encontra-se em alguns locais muito
fragmentada e recortada,
nomeadamente na zona Poente do
Concelho, existindo ainda atualmente
muitas áreas com características
marcadamente rurais.

Dentro do perímetro urbano, contabilizam-se as classes de espaço urbano
consolidado e espaço urbanizável, tendo sido neste último, que se deu a esmagadora
maioria do crescimento urbano nos últimos dez anos. A classe de espaço paraurbano, funciona como uma área de transição entre o espaço urbano e o espaço rural,
encontrando-se fora do respetivo perímetro. A aplicação do próprio I.U.B (Índice de
utilização bruto) – 0.04 e ainda a existência de áreas classificadas como RAN e/ou
REN), é um indicador da necessidade de restrição à construção, em virtude, de uma
área de menor densidade urbana.
Os próprios pedidos de alteração ao PDM (...), revelam a índole desta classe de
espaço, verificando-se que, grande parte das pretensões, recaíram na alteração do
espaço para-urbano para espaço urbanizável de baixa densidade H1 (situação que se
encontra na envolvente). As pretensões, incidem na possibilidade de se proceder a
operações de loteamento urbano ou construção de equipamentos, com necessidade
de STP superiores a 500 m2 (lares de 3.ª idade, jardins de infância/creches, escolas
privadas), situação esta, que atualmente não é possível, face à conjugação do índice
citado com a dimensão das respetivas propriedades. Mais especificamente na zona
Poente, verificou-se um crescimento urbano (entre 1995 e 2001), na sua grande
maioria, no espaço urbanizável. Nota-se também algum crescimento neste período,
no extremo Poente de Brejos de Azeitão (marginal ao Espaço Cultural e Natural),
correspondente ao Para-urbano, bem como, algum crescimento em área de
equipamento proposto. No período que se seguiu (até 2005), o espaço urbanizável
voltou a ser alvo do maior crescimento urbano.

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.

Fonte: Revisão do Plano diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico, Câmara Municipal de
Setúbal - 2011
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2.3.

REVISÃO DO PDM - AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO / CARTOGRAFIA TEMÁTICA

Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Usos do Solo

Figura 4 - Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho / Usos do Solo

Na área de intervenção do PP, localizada
na zona norte/poente do concelho
destacam-se os seguintes usos:
ESPAÇOS URBANOS
• Predominantemente habitacional
• Espaços Industriais (indústria
transformadora)
ESPAÇOS RURAIS
• Pomaresl
• Hortas
• Pastagens e Prados Naturais
Os espaços industriais têm uma presença
significativa, constituindo com as
industrias localizadas na envolvente
imediata de “Vila Amélia”, no concelho de
Palmela, uma área de atividades
económicas de expressão assinalável.

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico / Cartografia Temática, Câmara Municipal de Setúbal - 2011
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Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Evolução da Ocupação

Figura 5 - Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho / Evolução da Ocupação

Na área de intervenção do PP, localizada
na zona norte/poente do concelho
destacam-se, nomeadamente, quanto à
evolução da ocupação:
•

•

as áreas consolidadas até 1994
(correspondentes às áreas industriais
existentes e às residenciais mais
densas);
e
as áreas disponíveis (não ocupadas).

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico / Cartografia Temática, Câmara Municipal de Setúbal - 2011
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Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Iniciativas de Planeamento

Figura 6 - Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho / Iniciativas de Planeamento

Na área de intervenção do PP, localizada
na zona norte/poente do concelho, não
ocorreram quaisquer iniciativas de
planeamento, sendo apenas de assinalar
na sua envolvente próxima:
• a ocorrência de diversas áreas com
Planos de Pormenor eficazes, a
poente.
• a área abrangida pelo Plano de
Ordenamento do Parque Natural da
Arrábida (POPNA), a sul.

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico / Cartografia Temática, Câmara Municipal de Setúbal - 2011
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Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Equipamentos

Figura 7 - Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho /
Equipamentos

Na área de intervenção do PP, localizada
na zona norte/poente do concelho
destacam-se, nomeadamente, quanto à
oferta de equipamentos a existência das
seguintes unidades de equipamentos
sociais:
• 3 unidades de Serviços e
Equipamentos de Reabilitação e
Integração de Pessoas com
Deficiência (correspondentes ao
estabelecimento de ensino especial
Externato Rumo ao Sucesso).
• 1 unidade de Serviços e
Equipamentos para Idosos
(correspondentes ao estabelecimento
de apoio à terceira idade Retiro dos
Avós).

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

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 do concelho)

13 / 42
ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo . Arquitectura . Arquitectura de Interiores . Decoração . Design
Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º 1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15 Email: geral@arquisoma.com

ARQUISOMA
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 1ª FASE – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Infraestruturas

Figura 8 - Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho / Infraestruturas

A cobertura com infraestruturas da área de
intervenção do PP é deficiente, sendo
assinalada, apenas, a existência de um
coletor/conduta de esgotos domésticos,
dedicado ao espaço industrial da REFRIGE
/ COCA-COLA, e o atravessamento por um
feixe hertziano.

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico / Cartografia Temática, Câmara Municipal de Setúbal - 2011
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Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho

Espaços Verdes

Figura 9 - Enquadramento no Sistema Urbano e Territorial do Concelho / Espaços Verdes

Na área de intervenção do PP não
ocorrem espaços afetos a Parques
/Jardins Públicos. Estes espaços
concentram-se, fundamentalmente, na
zona central do concelho.

Fonte: Revisão do Plano Director Municipal de Setúbal - Avaliação e Diagnóstico / Cartografia Temática, Câmara Municipal de Setúbal – 2011
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3.

ANTECEDENTES / SITUAÇÃO ACTUAL E EVOLUÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
DO PLANO DE PORMENOR

3.1.

ANTECEDENTES / PADRÃO DE OCUPAÇÃO

O padrão de ocupação atual da área de intervenção do PP teve 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 dos anos sessenta/setenta do século XX, tendo como resultado a
formação de extensas áreas não infraestruturadas, nomeadamente, nos concelhos de Almada, Palmela, Sesimbra e
Setúbal.
O processo baseou-se nas possibilidades oferecidas pela legislação que se encontrava em vigor e que consagrava o
conceito de "unidade mínima de cultura" - área mínima de suporte da viabilidade de exploração agrícola, variável
consoante as regiões do país, em função da classificação do tipos de culturas associadas às condições edafo-climáticas culturas arvenses de sequeiro, culturas arvenses de regadio, culturas hortícolas de regadio .... A divisão da propriedade
rústica era, de acordo com este quadro legal, permitida desde que as parcelas resultantes do fracionamento não tivessem
áreas inferiores às definidas para a "unidade mínima de cultura".
Os efeitos “perversos” deste fenómeno traduziram-se na proliferação do fracionamento da propriedade rústica 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, estes processos de transformação do uso
do solo tornaram-se muito atrativos para os promotores locais, tendo-se expandido, de forma descontrolada.
O padrão dominante na Península de Setúbal foi o da divisão da propriedade rural em parcelas de 5000 m2 - a área da
"unidade mínima de cultura" associada às culturas hortícolas de regadio. Bastava ter um furo (ou muitas vezes simular a
sua existência) e pedir a ligação à EDP e estavam reunidas as condições para a realização da operação que se ia
desenvolvendo, com as autorizações dos serviços do Ministério da Agricultura, à margem da intervenção dos Municípios.
3.1.1. Antecedentes do Fracionamento da Propriedade na Área de Intervenção do PP - Fotografia Aérea - 1967
Situação Actual e Evolução da Área de Intervenção do PP
Figura 10 - Cartografia 1/10000 sobre Fotografia Aérea - Voo 1967

Antecedentes / Foto Aérea -1967
A fotografia aérea de 1967 cruzada
com a ocupação com construções
(representada a encarnado na
imagem) constante na cartografia
1/10000, de data recente, permite
relacionar, na zona da Salmoura, as
grandes parcelas rústicas originais
(que foram objeto de fracionamento
com base na "unidade mínima de
cultura") com a ocupação atual.

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal - 2015
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3.1.2. Padrão de Ocupação Atual da Área de Intervenção do PP - Ortofotomapa - 2015
Situação Atual da Área de Intervenção do PP

Ortofotomapa - 2015
Figura 11 - Ortofotomapa - 2015

Fonte: Municípia, julho de 2015
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3.1.3. Padrão de Ocupação Atual da Área de Intervenção do PP - Usos do Solo - 2015
Situação Atual da Área de Intervenção do PP

Usos do Solo - 2015
Figura 12 - Usos do Solo - 2015

Fonte: Arquisoma / Municípia, julho 2015
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Situação Atual e da Área de Intervenção do PP

Usos do Solo - 2015

Quadro 2 - Usos do solo / Espaços Edificados

Quadro 3 - Usos do Solo - 2015

USOS DO SOLO

ÁREAS m²
(1)

%

Usos do Edificado
Habitação
Equipamentos
Serviços
Indústria e Armazenagem
Anexos
Outros/ Sem informação (2) (3)

34903,05

22,73

6404,61

4,17

494,06

0,32

60317,00

39,29

3205,95

2,09

48210,33

31,40

Total 153534,99

100,00

(1) Ocupação do solo/ Áreas de implantação dos edifícios
(2) Sem informação do lev antamento urbanístico por impossibilidade de acesso ao interior das parcelas
(3) Uso dominante: edifícios de apoio ao edifício principal e apoios agrícolas

Os espaços edificados referentes a anexos e outros usos,
correspondem no seu conjunto a 33,49 % da área total dos
espaços edificados na área de intervenção do Plano. Na maior
parte destas construções não foi possível obter informação sobre
os usos no levantamento urbanístico (trabalho de campo) por
impossibilidade de acesso ao interior das parcelas. Tratam-se,
contudo, genericamente, em termos de uso dominante, de
edifícios de apoio ao edifício principal (arrecadações e telheiros)
e edifícios de apoio agrícola.
Os valores apresentados nos quadros, para os espaços edificados, dizem respeito à área de ocupação (correspondente à área de
implantação dos edifícios.
A área de construção existente é de difícil estimativa dado que:
• as áreas de construção constantes nos processos de obras particulares / licenças de utilização emitidas nem sempre obedecem
à mesma definição de “área de construção”;
• os processos de obras particulares registados não cobrem a globalidade das parcelas com construções implantadas na área de
intervenção do Plano;
• no levantamento urbanístico (trabalho de campo) não foi possível obter informação sobre as características e usos do edificado
para cerca de 30 % da área ocupada com construções, por impossibilidade de acesso ao interior das parcelas.
Estima-se, no entanto, que o valor global da área de construção existente corresponda, numa estimativa conservadora (baseada na
informação disponível no levantamento urbanístico e na informação constante nos processos de obras), a cerca de 130 300 m2,
podendo a realidade no terreno corresponder a um valor máximo a rondar os 170 000 m2 se se considerar a parte dos edifícios sem
informação no levantamento urbanístico, que se admite corresponder, maioritariamente, a edifícios, de um único piso, de apoio ao
edifício principal – arrecadações, telheiros e apoios agrícolas.
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3.1.4. Padrão de Ocupação Atual da Área de Intervenção do PP - Morfologia Urbana
Na imagem, que se apresenta de seguida, identificam-se as principais componentes determinantes da morfologia urbana
da área de intervenção do Plano, designadamente: as características das vias, o parcelamento / cadastro e a implantação
dos edifícios na sua relação com as vias e limites das parcelas.
Situação Atual da Área de Intervenção do PP

Morfologia Urbana

Figura 13 - Padrão de Ocupação Atual da Área de Intervenção do PP - Morfologia Urbana
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3.2.

LEVANTAMENTO URBANÍSTICO - REDE VIÁRIA E EDIFÍCIOS

O levantamento urbanístico realizado - rede viária e edifícios -, permite destacar as seguintes grandes linhas de
diagnóstico:
• Rede viária desarticulada, sem arruamentos consistentes nem estruturação e hierarquia definida.
• Fraca qualidade da imagem global do território decorrente, sobretudo, do estado das vias, da dispersão da ocupação,
da ausência de uma regra de implantação dos edifícios no interior das parcelas e da diversidade da linguagem
arquitetónica dos edifícios.
• Deficiente conexão com o sistema de acessibilidades existente e previsto no contexto do território circundante.
• Inexistência de espaços públicos propiciadores da qualificação da vivência urbana e da estruturação do território.
3.2.1. Rede Viária e Estacionamento
Através da análise das funções atuais das vias internas à área de intervenção, constata-se a inexistência de uma
hierarquia funcional adequada, nomeadamente, regista-se 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. A proposta de plano a
desenvolver deverá estabelecer a separação entre vias de distribuição local e de acesso local de modo a que a
intervenção seja direcionada de acordo com a função definida.
Verifica-se que, na área do plano, as vias principais (Rua de S. Gonçalo, Estrada Vila Amélia, Rua 25 de Abril/ EN 379)
encontram-se asfaltadas, mas com bermas não pavimentadas. As restantes vias, de caracter marcadamente local,
apresentam um pavimento em agregado de granulometria extensa. Verifica-se, também a inexistência de lugares de
estacionamento formais no espaço público - os condutores estacionam desordenadamente e informalmente as suas
viaturas para aceder às residências, às empresas e aos espaços de equipamento.
Procedeu-se ao levantamento da situação atual de cada uma das vias - características do perfil transversal tipo (faixas de
rodagem, bermas / passeios) -, estado de conservação e tipo de pavimento. Este levantamento é apresentado nas peças
desenhadas que acompanham o presente relatório. As imagens de algumas das peças desenhadas elaboradas, que se
apresentam de seguida, constituem exemplos ilustrativos da situação atual das vias.
Levantamento Urbanístico - Rede Viária e Estacionamento

Rua de S.Gonçalo

Figura 14 - Rede Viária e Estacionamento / Rua de S.Gonçalo
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Levantamento Urbanístico - Rede Viária e Estacionamento

Rua da Salmoura

Figura 15 - Rede Viária e Estacionamento / Rua da Salmoura

Levantamento Urbanístico - Rede Viária e Estacionamento

Rua Brejos de Camarate

Figura 16 - Rede Viária e Estacionamento / Rua Brejos de Camarate
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Levantamento Urbanístico - Rede Viária e Estacionamento

Rua dos Recoveiros

Figura 17 - Rede Viária e Estacionamento / Rua dos Recoveiros

Levantamento Urbanístico - Rede Viária e Estacionamento

Rua da Vinha da Salmoura

Figura 18 - Rede Viária e Estacionamento / Rua da Vinha da Salmoura
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3.2.2. Edifícios
Levantamento Urbanístico

Usos do Edificado
Figura 19 - Usos do Edificado
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O levantamento urbanístico (que se apresenta em anexo) utilizou como principal critério a identificação de pelo menos 1
tipologia de edificado por cada número de polícia/propriedade, tendo prioridade as construções edificadas que
caracterizavam a principal função de cada propriedade (ex. habitação).
A cartografia à escala 1:2000 identifica um total de 2272 construções, classificadas em “Anexo”, “Armazém”, “Edifício”,
“Escola Primária” e “Telheiro”. A cada edifício isolado podem corresponder 1 ou mais partes (telheiros e/ou anexos ou
mesmo partes de edifícios).
O uso predominante na área de intervenção é a “Habitação”, representando 74,6% número 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.
Levantamento Urbanístico

Características dos edifícios

Quadro 4 - Tipologia de construções cartografadas
Nº de Construções
Nº
%
Anexo
862
37,9
Armazém
28
1,2
Edifício
701
30,9
Escola Primária (1)
10
0,4
Telheiro
671
29,5
Total
2272
100
(1) Nota: Trata-se, fundamentalmente, de um estabelecimento de ensino especial privado (Externato Rumo ao Sucesso)

Quadro 5 - Edifícios por uso
Anexo

Anexo/Escritório

Armazenagem

Equipamento

Habitação

Indústria

Serviços

Total

Nº

44

1

19

10

238

5

2

319

%

13,8

0,3

6,0

3,1

74,6

1,6

0,6

100

(2)

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 apenas 319.

Quadro 6 - Estado de Conservação
Bom
Médio
Mau
Abandonado
Em Construção
Total
Nº
179
93
19
20
7
318
%
56,3
29,2
6,0
6,3
2,2
100
(3) Nota: No levantamento foi contabilizado 1 tanque e 1 conjunto de contentores de apoio a Escritório que não existem na cartografia 1:2000. Para 1 edifício não
foi possível verificar o estado de conservação. Por estas razões o total de edifícios soma apenas 318.

Quadro 7 - Número de Pisos
Nº
%

1
235
73,7

2
83
26,0

3
1
0,3

Total
319
100

Quadro 8 - Tipo de Construção
Alvenaria
Nº
%

296
93,1

Alvenaria/Estruturas
Metálicas
3
0,9

Alvenaria/Madeira
1
0,3

Estruturas
Metálicas
14
4,4

Madeira
(pré-fabricado)
3
0,9

Madeira/Lusalite
1
0,3

Total
318
100

25 / 42
ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo . Arquitectura . Arquitectura de Interiores . Decoração . Design
Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º 1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15 Email: geral@arquisoma.com

ARQUISOMA
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 1ª FASE – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

3.3.

SITUAÇÃO ACTUAL E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO / DINÃMICA URBANÍSTICA

3.3.1. Espaços Residenciais
Número de alojamentos
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.
Situação Actual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Residenciais

Quadro 9 - Alojamentos, residentes e famílias clássicas

Alojamentos, residentes e famílias
clássicas

UNIDADES
TERRITORIAIS
NUT I - Portugal
NUT II - Região de
Lisboa
NUT III - Península
de Setúbal
Concelho de
Setúbal
União das
Freguesias de
Azeitão
Salmoura (Área de
Intervenção do PP)

Alojamentos
Famílias
Familiares
Residentes
Clássicas
Clássicos
2001
2011
2001
2011
2001
2011
5019425 5859540 10356117 10562178 3650757 4043726
1282891 1485795

2661850

2821876

1005671 1147775

358729

419681

714589

779399

263013

312122

54866

62607

113934

121185

42772

48328

7105

10004

13085

18877

4647

6937

206

269

253

485

83

135

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.
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.
Situação Actual e Evolução da Área de Intervenção do PP
Figura 20 - Total de Alojamentos, 2001 e 2011

Alojamentos 2001 e 2011
Total de Alojamentos, 2001 e 2011

Dados: Instituto Nacional de Estatística (INE)
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Alojamentos 2001 / 2011

Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP
Figura 21 - Taxa de Variação do n.º de Alojamentos, 2001-2011

Taxa de Variação do n.º de
Alojamentos, 2001-2011

Nota: Os valores indicados em cada unidade
estatística representam a variação absoluta, no
período em análise.
Dados: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Tipos de alojamento e formas de ocupação
Em 2011, dos 269 alojamentos familiares clássicos existentes na área de intervenção do PP, apenas 134 eram de residência habitual
(cerca de 50%), sendo expressiva a quantidade de alojamentos sazonais (segunda residência) com 104 fogos (cerca de 39%). Os
alojamentos vagos (disponíveis no mercado) eram nesse ano 31 (cerca de 12%).
Todavia, a evolução do tipo de alojamentos no último período intercensitário revela que o maior crescimento se registou nos
alojamentos de residência habitual, revelando assim que a área em apreço foi na sua génese essencialmente uma área de segunda
residência, mas que nos últimos anos começou a assumir uma maior preponderância da primeira residência. De referir que a
importância relativa da segunda residência é superior na área de intervenção que nas restantes unidades territoriais em apreço.
Da análise das distribuições espaciais dos alojamentos sazonais e dos alojamentos vagos na área de intervenção do PP da Salmoura
constata-se que predominam os alojamentos com proprietário ocupante (cerca de 92%), enquanto os alojamentos arrendados têm um
peso relativo residual (cerca de 4%).
Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Residenciais / Alojamentos

Quadro 10 - Espaços Residenciais / Alojamentos
UNIDADES TERRITORIAIS

Alojamentos
Residência
Habitual
2001

2011

Alojamentos Uso
Sazonal
2001

2011

Alojamentos
Vagos
2001

2011

Alojamentos com
Proprietário
Ocupante
2001

2011

Alojamentos
Arrendados
2001

2011

NUT I - Portugal

5019425 3991112

924419

1133300 543777 735128

2688469 2923271 862760 794465

NUT II - Região de Lisboa

1281891 1127711

161802

171097

149327 184909

658320

753765

285794 307944

NUT III - Península de Setúbal

358729

306675

62680

63984

39203

49022

194175

224424

56995

64810

Concelho de Setúbal

54866

47666

6652

6534

6886

8407

30120

34510

10225

10658

União das Freguesias de Azeitão
Salmoura (Área de Intervenção
do PP)

7105

6885

2015

2099

3564

1020

3819

5750

598

750

82

134

107

104

17

31

65

123

12

6

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da Habitação.
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Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP
Figura 22 - Total de Alojamentos Sazonais, 2011

Alojamentos Sazonais 2011
Total de Alojamentos Sazonais, 2011

Dados: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP
Figura 23 - Total de Alojamentos Vagos, 2001 e 2011

Alojamentos Vagos 2001 e 2011
Total de Alojamentos Vagos, 2001 e
2011

Dados: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Idade do parque habitacional
A idade do parque habitacional na área de intervenção do PP da Salmoura encontra-se representada no quadro e na figura seguintes.
De acordo com o último Recenseamento Geral da Habitação (Censos 2011), dos 257 edifícios existentes na área de intervenção
cerca de 93% foram construídos nos últimos 30 anos. Todavia, foi na década de 90 do Século XX que se registou uma maior
dinâmica construtiva, com cerca de 41% do total de edifícios na área de intervenção.
Constata-se assim que a grande maioria das construções existentes são relativamente recentes, assumindo-se que o parque
habitacional não necessita de intervenções de reabilitação, salvo situações pontuais identificadas no levantamento urbanístico e com
muito pouca expressão no conjunto do edificado existente.
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Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Edifícios por época de construção

Quadro 11 - Edifícios por época de construção
Anos de Construção
1961 a 1971 a 1981 a
1970
1980
1990

UNIDADES TERRITORIAIS

Total
Edifícios

Antes
1919

1919 a
1945

1946 a
1960

NUT I - Portugal

3544389

5,8

8,6

10,9

11,5

16,6

NUT II - Região de Lisboa

448957

5,0

6,4

12,0

13,4

NUT III - Península de Setúbal

171570

2,9

4,7

10,1

Concelho de Setúbal

24242

6,4

6,4

União das Freguesias de Azeitão

8299

2,0

Salmoura (Área de Intervenção do PP)

257

0,0

1991 a
2000

2001 a
2011

16,3

15,8

14,4

18,7

16,0

15,0

13,5

11,8

18,4

17,7

18,5

15,8

8,9

13,5

18,5

13,1

16,5

16,5

2,8

3,7

7,1

12,8

13,8

28,3

29,6

0,0

0,0

1,2

5,4

23,3

41,2

28,8

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Habitação 2011.

Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP
Figura 24 - Total de Edifícios Clássicos, 2001 e 2011

Edifícios 2001 e 2011
Total de Edifícios Clássicos, 2001 e
2011

Dados: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP
Figura 25 - Edifícios por época de construção

Idade do parque habitacional
Edifícios por época de construção

Dados: Instituto Nacional de Estatística (INE)
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3.3.2. Espaços Industriais e de Equipamento
Neste capítulo pretende-se, de uma forma sintética, descrever o funcionamento e o contributo que as principais empresas que
operam na área do PP Salmoura têm dado para o desenvolvimento desta área, bem como as perspetivas de evolução futura.
Trata-se das seguintes empresas que operam em sectores de atividade completamente distintos - metalomecânica, bebidas,
comercialização, importação e exportação de caracóis e outros produtos alimentares, educação e serviços de apoio à terceira idade:
•
•
•
•
•

Refrige / Coca-Cola
Metalúrgica Central de Alhos Vedros
Francisconde
Externato Rumo ao Sucesso
Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”

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 lhe permitem estabelecer relações económicas com todo o país e
também com os mercados externos.
Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Industriais e de Equipamento

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

Postos de trabalho:

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 / COCA-COLA

REFRIGE / COCA-COLA

Na REFRIGE – Sociedade Industrial de Refrigerantes SA / COCA-COLA o número
médio de empregados cifrou-se em 2014 em cerca de 417. Regista-se uma variação
no número de empregados ao longo do ano. Esta variação deve-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.
METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS
No que se refere à Metalúrgica Central de Alhos Vedros (MCAV) no polo de Azeitão
os colaboradores permanentes são 160 e este quadro de pessoal é complementado
com cerca de 120 pessoas que são contratados a empresas de trabalho temporário
quando as necessidades de fazer face às encomendas assim o determinam.

METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS
VEDROS

A MCAV, no seu conjunto, Azeitão e Alhos Vedros possuía 254 empregados efetivos.
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Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Industriais e de Equipamento

Trata-se de uma atividade com parâmetros de especialização muito exigentes e com
exigências em termos ambientais e de segurança no trabalho muito elevadas, estando
de acordo com as normas NP ISSO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 que foram
certificadas pela APCER.

Postos de trabalho:

FRANCISCONDE

FRANCISCONDE

Em termos de postos de trabalho, a empresa Francisconde tinha em 2015 mais de 30
colaboradores diretos, todos residentes na zona da Salmoura, sendo ainda de referir
que, nas várias lojas de takeaway que possui no País, empregava (sazonalmente,
face ao perfil de consumo do produto) mais de 100 pessoas.
EXTERNATO RUMO AO SUCESSO

EXTERNATO RUMO AO SUCESSO

O Externato Rumo ao Sucesso possuía, em 2015, 62 funcionários.
RESIDÊNCIA GERIÁTRICA “O CONFORTO DOS AVÓS”

RESIDÊNCIA GERIÁTRICA
“O CONFORTO DOS AVÓS”

Na Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós” trabalhavam, em 2015, 42
funcionários.
Situação Atual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Industriais e de Equipamento

REFRIGE / COCA-COLA

Descrição das atividades
desenvolvidas:

A REFRIGE / COCA-COLA é a empresa para Portugal do universo da Coca-Cola
Company e está vocacionada para a produção, comercialização e distribuição dos
produtos registados desta marca.
Opera em Portugal desde 1977 e possui atualmente nove delegações espalhadas por
Portugal continental e Regiões Autónomas. A colocação da gama de produtos
comercializados pela REFRIGE / COCA-COLA assenta também numa vasta rede de
distribuidores que garantem a disponibilidade dos mesmos junto dos consumidores
finais.
METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS
Relativamente à Metalúrgica Central de Alhos Vedros esta empresa está vocacionada
para o fabrico e montagem de equipamentos em aço carbono, aço inoxidável e aço de
liga e ainda na reparação manutenção e assistência técnica aos seus clientes. Está
igualmente vocacionada para a montagem e manutenção de unidades industriais e
em intervenções em caldeiras industriais. Para além destas atividades de cariz
eminentemente industrial está também apta para a elaboração de projetos de
engenharia para os quais possui pessoal especializado no seu gabinete técnico e de
parcerias com empresas do sector.

REFRIGE / COCA-COLA

METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS
VEDROS

Para estas atividades de cariz industrial e de serviços a Metalúrgica Central de Alhos
Vedros possui dois polos, um em Alhos Vedros (Área total de 20 000 m2 com 6 000
m2 de área coberta) e outro em Azeitão (Área total de 90 000 m2 com 9 500 m2 de
área coberta). A enumeração de algumas das empresas para as quais a MCAV tem
prestado serviços nos últimos anos é bem elucidativa da importância desta empresa
(Galp energia, Volkswagen Autoeuropa, BP, Refrige / Coca-Cola, Siemens, Fisipe, Air
Liquide, Portucel, Soporcel, EDF).
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Situação Actual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Industriais e de Equipamento

FRANCISCONDE

Descrição das atividades
desenvolvidas:

A FRANCISCONDE, Importação e Exportação de Caracóis Lda. foi fundada em 1992
e tem como atividade principal a comercialização, importação e exportação de
caracóis e outros produtos alimentares, abastecendo hipermercados e possuindo
várias lojas de takeaway no País.

EXTERNATO RUMO AO SUCESSO

EXTERNATO RUMO AO SUCESSO
O Externato Rumo Ao Sucesso foi criado em 1986 e tem por vocação ministrar ensino
dirigido a necessidades educativas especiais, entre os 3 e os 24 anos de idade, e tem
competências ao nível do ensino básico e do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino secundário em
regime de semi-internato e internato.
Acolhe alunos de todo o país aos quais é reconhecida a necessidade de terem um
ensino especial apoiando assim os pais que, que por diversos motivos, não têm a
capacidade de acompanhar os seus filhos.
O Externato Rumo Ao Sucesso está sob a tutela do Ministério da Educação e tem
parcerias com diversos serviços da segurança social com os quais interage de forma
a responder o melhor possível às necessidades das famílias que têm crianças com
necessidades de ensino especial
Atualmente o Externato Rumo Ao Sucesso tem 223 alunos para uma capacidade
instalada de 245 alunos, ou seja, está prestes a atingir o seu limite máximo.

RESIDÊNCIA GERIÁTRICA
“O CONFORTO DOS AVÓS”

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.
Situação Actual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Industriais e de Equipamento

REFRIGE / COCA-COLA

Volume de Negócios e Exportações
das Unidades Industriais

A Refrige / Coca-Cola é de longe a empresa que opera no território do PP de
Salmoura que apresenta o volume de negócios mais significativo. Em 2014 superou
os 194 milhões de Euros, dos quais, mais de 53 milhões, destinados ao mercado
externo.
METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS

REFRIGE / COCA-COLA

METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS
VEDROS

Relativamente à Metalúrgica Central de Alhos Vedros a evolução das vendas registou
uma acentuada quebra em 2012 e 2013 e uma ligeira recuperação em 2014. Em 2014
o volume de negócios foi de 19,7 milhões de Euros, dos quais, mais de 9 milhões,
destinados ao mercado externo.
FRANCISCONDE

FRANCISCONDE

A FRANCISCONDE tem vindo a crescer nos últimos 25 anos, afirmando-se hoje como
uma PME sólida e com um potencial de crescimento sustentado nos resultados
apresentados nos últimos anos, sendo de destacar, para o ano de 2014, um volume
de vendas próximo dos 2 milhões de Euros.

32 / 42
ARQUISOMA - FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA / Urbanismo . Arquitectura . Arquitectura de Interiores . Decoração . Design
Rua Rosa Araújo nº 34 – 1º 1250-195 Lisboa Portugal Tels. 21 357 63 14 * 21 357 63 15 Email: geral@arquisoma.com

ARQUISOMA
FERREIRA PINTO E ASSOCIADOS, LDA
PLANO DE PORMENOR (PP) DA SALMOURA / 1ª FASE – CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

3.4.

INDICADORES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS - ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PDM EM VIGOR

PDM em Vigor

Planta de Ordenamento
Figura 26 - PDM em Vigor / Planta de Ordenamento

Fonte: PDM de Setúbal - 1994
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PDM em Vigor

Planta de Condicionantes
Figura 27 - PDM em Vigor / Planta de Condicionantes

Fonte: PDM de Setúbal - 1994
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De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Setúbal em vigor, a área de intervenção do Plano está
classificada da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•

Espaços Para-Urbanos.
Espaços Industriais Existentes (I2).
Espaços Industriais Propostos (I2).
Espaços Urbanizáveis – Áreas Habitacionais ou de Terciário.
Espaços Urbanos – Áreas Consolidadas - Malhas Habitacionais ou de Terciário.
Espaços Agrícolas e Florestais.
Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento.

De acordo com o relatório da 1ª Fase da Revisão do PDM:
Da análise efetuada (...), relativamente aos pedidos de alteração ao PDM, optou-se por organizar os dados segundo: Tipologia do
Proponente; Usos Atuais (sobre os quais incidem os principais pedidos) e Usos Pretendidos.
Tipologia do Proponente
De um total de 429 Pedidos de Alteração, 81% foram efetivados por Particulares (71% Particulares, 10% Conjuntos de Particulares),
e incidiram essencialmente nas Classes de Espaço Para- Urbano e Cultural e Natural, solicitando a sua alteração para Espaço
Urbanizável de baixa densidade H1 (cerca de 70%) e Espaço Urbano Áreas Consolidadas Malhas Urbanas Habitacionais (15%).
(...)
Usos Atuais a Alterar
Nesta forma de agregação da informação, destaca-se o grande volume de pedidos de alteração da classe de Espaço Cultural e
Natural (cerca de 24%), bem como de Para-Urbano (cerca de 23%) para Espaço Urbanizável de baixa densidade H1.
(...)
Usos Pretendidos
Quanto aos pedidos de alteração, no âmbito dos usos pretendidos, destacam-se o Espaço Urbanizável de baixa densidade H1
(UZ.H1) (cerca de 54%) e Espaço Urbano e Áreas Consolidadas Habitacionais (UR.ACH) (cerca de 19%) considerando-se os
restantes desprezáveis por serem inferiores a 10%.
Os pedidos de alteração para Espaço Urbanizável de baixa densidade H1 (UZ.H1), decorrem, essencialmente, de alterações aos
Espaços Para-Urbano (cerca de 35%), dos Espaços Culturais e Naturais (cerca de 27%) e das Áreas Florestais (cerca de 15%). Da
mesma forma, os pedidos de alteração para Áreas Consolidadas Habitacionais (UR.ACH) resultam essencialmente de alterações à
classificação de Espaço Urbanizável de baixa densidade H1 (cerca de 29%); Áreas Consolidadas Habitacionais (cerca de 23%),
Espaço Cultural e Natural (cerca de 16%) e Para-Urbano (cerca de 14%).
(...)
Pela sobreposição da planta de ordenamento do PDM com o crescimento urbano que se fez sentir até 2005, verifica-se que, este
último, se efectuou na sua esmagadora maioria, dentro do espaço urbanizável com 26,74%.
Mais especificamente na zona Poente, verificou-se um crescimento urbano (entre 1995 e 2001), na sua grande maioria, no espaço
urbanizável. Nota-se também algum crescimento neste período, no extremo Poente de Brejos de Azeitão (marginal ao Espaço
Cultural e Natural), correspondente ao Para-urbano, bem como, algum crescimento em área de equipamento proposto. No período
que se seguiu (até 2005), o espaço urbanizável voltou a ser alvo do maior crescimento urbano.
(...) as actuais áreas urbanizáveis do Concelho, possuem reserva de espaço disponível para construção, uma vez que, o crescimento
verificado foi da ordem dos 26,74%. Considerando as dinâmicas urbanísticas e reservas disponíveis, determina-se imprescindível a
manutenção dos actuais perímetros urbanos, procedendo a eventuais ajustes entre as áreas de transição urbanas (Para-urbanos) e
as fronteiras com espaços sujeitos a regime de protecção, actualmente edificados (fronteiras PNA e RNES).
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O procedimento de ajustes em áreas de confrontação com os Para-urbanos, (tendo como filosofia de base a manutenção
generalizada dos perímetros urbanos), deverá ser feito de forma atenta e cuidada. A questão que envolve este uso do solo, terá de
ser avaliada sob variados aspectos, nomeadamente, averiguar situações de correcta ou incorrecta classificação, eventual
reclassificação para outras classes de espaço que se revelem mais adequadas (tendo em conta o contexto territorial), ou ainda, a
possibilidade de revisão dos próprios parâmetros do referido uso do solo. Torna-se importante aferir a tipologia de situações
detectadas, e por sua vez, aplicar as soluções mais apropriadas para cada caso específico.
REGIME DE USOS E PROBLEMAS DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
(...)
Espaços Agrícolas e Florestais, Condicionamentos à Edificação – actualmente é permitida a construção de equipamentos
públicos ou privados de interesse social até um limite máximo de 10% da área da parcela, nunca excedendo 2400 m2 de superfície
total de pavimentos. Considera-se que os 2400m2 de STP são desadequados, atendendo às características destes espaços.
Neste âmbito, tem-se revelado alguma pressão, no sentido de viabilizar a implantação de equipamentos privados (especialmente
infantis), em todo o tipo de espaços que possuam um cadastro mais consentâneo com as exigências desta actividade. Tratam-se de
parcelas com dimensões relevantes (superiores a 5.000m2), com acessibilidade razoável e alguma capacidade de construção. Esta
procura de equipamentos incidente nos espaços agrícolas e florestais, revela a necessidade de ponderar determinados aspectos
importantes, como sejam, a avaliação da aptidão deste uso do solo e consequentes utilizações/parâmetros a permitir.
(...)
Espaços Para-Urbanos, Edificabilidade e Usos – o Índice de utilização líquido (IUL) é inferior ou igual a 0.04 m2/m2 de área da
parcela. A Superfície total de pavimentos (STP) é inferior ou igual a 400 m2, incluindo anexos, excepto os destinados ao apoio da
exploração agrícola. Nesta questão, considera-se imprescindível a manutenção dos actuais perímetros urbanos (tendo como
referência o referido no capítulo dos Perímetros urbanos), no entanto, há que proceder a eventuais ajustes entre as áreas de
transição urbanas (Para-urbanos) e as fronteiras com os espaços sujeitos a regime de protecção, actualmente edificados (fronteiras
PNA e RNES). O procedimento de ajustes em áreas de confrontação com os Para-urbanos, (tendo como filosofia de base a
manutenção generalizada dos perímetros urbanos), deverá ser feito de forma atenta e cuidada. Não se torna possível, avançar para
uma solução específica a adoptar, uma vez que, os espaços para-urbanos necessitam de ser reavaliados, segundo as
especificidades de cada área em causa. Isto é, averiguar situações de correcta ou incorrecta classificação, eventual reclassificação
para outras classes de espaço que se revelem mais adequadas (tendo em conta o contexto territorial), ou ainda, a possibilidade de
revisão dos próprios parâmetros do referido uso do solo. Os espaços para-urbanos, (espaços de transição entre o rural e o urbano,
que funcionam como um “tampão” ao crescimento urbano), reúnem determinadas potencialidades, nomeadamente para a instalação
de explorações agrícolas de pequena dimensão, actividades relacionadas com os equipamentos infantis ou de terceira idade e
actividades comerciais relacionadas exclusivamente com as explorações agrícolas ou pecuárias (venda de produtos hortícolas e de
animais).
Áreas Consolidadas, Malhas urbanas habitacionais – a definição de “áreas de edifícios isolados” e de “edifícios agrupados”,
deverá ser alvo de reformulação, uma vez que existem situações dúbias. Relativamente à ocupação em parcelas a infraestruturar, o
Art.º 71 refere que para as áreas de edificações isoladas o IUB/IUL tem de ser inferior ou igual a 0,5, “desde que as áreas mínimas
dos lotes ou parcelas que resultem de operações de loteamento ou destaque, sejam iguais ou superiores a 500 m2”. Esta situação,
deixa omisso o caso dos lotes inferiores a 500m2, não especificando qualquer tipo de índice. Por outro lado, há que equacionar a
aplicabilidade dos índices de utilização brutos referentes aos espaços consolidados, edifícios agrupados (IUB<=1,50), ponderando as
características destes espaços e consequente índice máximo de construção a aplicar.
Áreas habitacionais de baixa densidade, Usos – esta classe de espaço, destina-se ao uso predominante da habitação, admitindo
outros usos relativamente à superfície máxima de pavimento. Assim, para habitação temos uma percentagem superior ou igual a 80%
e para outros usos inferior ou igual a 20%. Um dos problemas mais frequentemente detectados, diz respeito à construção de outros
usos que não sejam habitacionais, nomeadamente equipamentos, que em muitos casos pela aplicação desta regra não é conseguida
área suficiente para a sua correcta implementação. A área mais afectada é a de Azeitão, uma vez que possui uso
predominantemente habitacional. Azeitão, possui diversos potenciais que não se encontram devidamente explorados, embora seja
uma zona maioritariamente habitacional, não existe abertura a nível regulamentar que permita a implementação de determinadas
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actividades, benéficas para esta área. Seria interessante permitir actividades industriais (de pequena dimensão) e terciário. Neste
âmbito, torna-se necessário ponderar a distribuição destas percentagens, podendo ser igualmente criadas diferentes percentagens
consoante as especificidades de cada zona ou sector, criando para isso diversos níveis de actuação.
Áreas habitacionais de baixa densidade H1 - Edificabilidade e Loteamentos – os projectos de loteamento e de edifícios em
terrenos abrangidos por estas áreas devem respeitar os seguintes valores:
a) Índice Utilização bruto – inf. ou igual a 0.30;
b) Densidade habitacional máx. – 15 fogos/ha;
c) Área mínima dos lotes ou parcelas – 400 m2;
d) Índice de utilização líquida em parcelas – IUL inf. ou igual a 0.5.
Pela análise do espaço urbano construído, resultante das operações de loteamento decorrentes dos índices citados, presenciam-se
situações de lotes cujas áreas são diminutas perante a área de implantação das construções, verificando-se afastamentos aos lotes
que se revelam insuficientes. Esta densidade, gera uma ocupação urbana de pouca qualidade, onde impera um desequilíbrio entre
área ocupada/área livre do lote, sem apresentar arranjo do espaço exterior e arborização adequada.
As alterações a efectuar, passam pelo aumento da área mínima dos lotes, pela redução da densidade habitacional, pela definição de
um índice de ocupação e impermeabilização do lote e por uma melhoria significativa da qualidade do desenho urbano.
Nestas áreas, deverá existir a obrigatoriedade de implementar estacionamento público. A par disso, os perfis transversais dos
arruamentos devem ser adequados ao Decreto lei n.º 123/97 de 22 de Maio, permitindo a possibilidade de integração de árvores de
alinhamento. Há igualmente que privilegiar a circulação pedonal e a implementação de ciclovias, a fim de maximizar as
potencialidades de utilização do espaço exterior. Estas áreas, carecem igualmente de zonas de recreio e lazer e de equipamentos, as
quais iriam beneficiar qualitativamente a imagem urbana.
Malhas urbanas habitacionais – Construções e Eixos urbanos – as alíneas c) do n.º 3 do Art.º 69º e c) do Art.º 79º constantes do
regulamento, deverão ser revistas dado que existem casos específicos, em que a sua aplicabilidade pode não ser a mais
conveniente. Estes artigos referem que, na ausência de planos ou regulamentos municipais, as obras de ampliação e de construção
de novos edifícios ficam sujeitas ao seguinte: “Nos edifícios com três ou mais pisos acima do solo, a altura contada a partir do ponto
de cota média do terreno marginal até à face inferior da laje do 2.º piso, acima da cota de soleira, não pode ser inferior a 3,5 m. Nos
restantes pisos, a altura mínima é a fixada no RGEU ou em legislação aplicável. Nos casos de ruas com inclinação igual ou superior a
10%, admite-se a eventual construção de pisos intermédios desde que o pé direito livre nessa zona não seja inferior aos mínimos
regulamentares”.
Estacionamento – Relativamente ao estacionamento, existem uma série de falhas a colmatar. Existe a necessidade de ajustar o n.º
de lugares por fogo e por área bruta de construção, tendo por base de comparação a Portaria 1136/2001 de 25 de Setembro e as
efectivas necessidades das diversas áreas do Concelho, incluindo igualmente o redimensionamento dos perfis transversais e
integração de árvores de alinhamento. Cumulativamente, é necessário introduzir a obrigatoriedade de estacionamento no exterior dos
lotes para os diversos usos do solo e loteamentos. Deverá ainda, ser contemplado o estabelecido no Decreto-lei n.º 123/97 de 22 de
Maio, quanto à eliminação de barreiras arquitectónicas. A questão do estacionamento, pode em alternativa constituir parte de um
outro documento. Neste caso, optar-se-ia por uma abordagem geral no PDMS, elaborando-se um documento mais alargado e com
maior especificidade no contexto da Rede Viária e Estacionamento, que remetia para Regulamento Municipal.

Fonte: Revisão do Plano Director Municipal de Setúbal – Relatório da 1ª Fase / Avaliação e Diagnóstico
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3.5.

PRETENSÕES URBANÍSTICAS

3.5.1. Quadro Geral das Pretensões Urbanísticas / Processos entre 1974 e 2015
Pretensões Urbanísticas e Iniciativas de Planeamento e Gestão

Processos entre 1974 e 2015

Figura 28 - Pretensões Urbanísticas / Processos entre 1974 e 2015

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal - Divisão de Gestão Urbanística / Departamento de Urbanismo - 2015

As pretensões urbanísticas na área de intervenção do PP – números dos processos apresentados na imagem anterior - referem-se
ao período temporal posterior a 1974, dizendo assim respeito a processos entrados na Câmara Municipal de Setúbal durante os
últimos 40 anos.
No quadro seguinte apresenta-se uma listagem de 90 processos (Processos Urbanísticos 1974 / 2015) constantes na base de dados
da Câmara Municipal de Setúbal.
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Pretensões Urbanísticas e Iniciativas de Planeamento e Gestão

Processos Urbanísticos 1974 / 2015

Quadro 12 - Processos Urbanísticos 1974 / 2015

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal - Divisão de Gestão Urbanística / Departamento de Urbanismo - 2015
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Pretensões Urbanísticas e Iniciativas de Planeamento e Gestão

Processos Urbanísticos 1974 / 2015

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal - Divisão de Gestão Urbanística / Departamento de Urbanismo - 2015
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Pretensões Urbanísticas e Iniciativas de Planeamento e Gestão

Processos Urbanísticos 1974 / 2015

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal - Divisão de Gestão Urbanística / Departamento de Urbanismo - 2015

A análise do quadro anterior permite retirar as seguintes conclusões:
• Os períodos mais expressivos em termos de entrada de processos urbanísticos foram as décadas de oitenta (1980-1989) e
noventa (1990-1999).
• O tipo de pretensões dominante foi o das Obras Novas Edifícios, Reconstrução e Demolições.

3.5.2. Pretensões Urbanísticas Específicas para os Espaços Industriais e de Equipamentos
Pretensões Urbanísticas / Necessidades de Expansão

Espaços Industriais e Equipamentos

Figura 29 – Pretensões Urbanísticas / Necessidades de Expansão - Espaços Industriais e Equipamentos

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal - Divisão de Gestão Urbanística / Departamento de Urbanismo - 2015
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Situação Actual e Evolução da Área de Intervenção do PP

Espaços Industriais e de Equipamento

O empenhamento das empresas que operam na área do PP de Salmoura para a
elaboração deste instrumento de gestão territorial está muito relacionado com as suas
perspetivas de evolução e necessidades de expansão das instalações onde
atualmente desenvolvem os seus negócios, tirando partido de uma localização
estratégica, potenciando os atuais negócios ou lançando novas atividades.

Necessidades de Expansão:

REFRIGE / COCA-COLA

REFRIGE

Das necessidades relacionadas com a expansão da Refrige / Coca-Cola, destaca-se
a construção de um novo armazém com cerca de 30.000 m2, com capacidade 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
A Metalúrgica Central de Alhos Vedros manifestou o desejo de ampliar as suas
instalações em Azeitão nas seguintes valências:
Escritórios
Serviços sociais
Nave industrial 1
Nave industrial 2

METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS
VEDROS

1 000 m2
300 m2
1 500 m2
1 500 m2

FRANCISCONDE

FRANCISCONDE

Para o desenvolvimento da atividade da empresa, torna-se essencial assegurar as
condições de ampliação das atuais instalações na área de intervenção do Plano,
tendo sido, para este efeito, transmitida, mais recentemente, pela Francisconde a
necessidade de ampliação da atividade para a parcela, de que é proprietária, contígua
à parcela onde já se encontram instalados.
EXTERNATO RUMO AO SUCESSO
Como já foi referido o Externato Rumo ao Sucesso está perto de atingir a sua
capacidade máxima de acolher novos alunos pelo que, nos seus planos de
crescimento, se encontra prevista a construção de um edifício com cerca de 1 000 m2
vocacionado para o internamento, com a capacidade de 36 camas.

EXTERNATO RUMO AO SUCESSO

RESIDÊNCIA GERIÁTRICA “O CONFORTO DOS AVÓS”
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.

RESIDÊNCIA GERIÁTRICA
“O CONFORTO DOS AVÓS”
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