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Plano de Pormenor da Salmoura – Concertação
Envio de Parecer de concertação

No âmbito do acompanhamento do Plano de Pormenor da Salmoura e respetiva Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE), foi oportunamente solicitada à APA – ARH Tejo e Oeste, pela CCDR
LVT, via PCGT, a emissão de parecer final e convocatória para participação na Conferência
procedimental, a ocorrer no dia 21/08/2019, para efeitos e nos termos do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), na qualidade de
Entidade com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) e/ou Entidade Representativa
de Interesses Públicos (ERIP).
Os referidos pareceres foram emitidos pelos ofícios S045195-201907-ARHTO.DPI e S050652201908-ARHTO.DPI, de teor favorável condicionado à proposta de Plano e à AAE. Da ata da
conferência procedimental consta a posição final de todas as entidades, de conteúdo favorável
condicionado à proposta, no que respeita à AAE, e que a proposta de Plano não estava em
condições de ser colocada a discussão pública.
No seguimento da conferência procedimental, foi solicitado pela Câmara Municipal de Setúbal a
análise duma proposta de concertação, submetida por email em 24/04/2020, cuja apreciação se
apresenta em seguida, ponto por ponto.
 Questão 1. – Nada a obstar à proposta apresentada pelo que se considera sanada a questão.
 Questão 2 – A planta de condicionantes deverá ser complementada com a representação dos
Cursos de Água que figuram na cartografia de base submetida com a designação
“Valas/Linhas de água e eixos de linhas de água/canais em geral”, ainda que estas
apresentem escoamento efémero.
 Questão 3 a 8 – Nada a obstar às propostas apresentadas, pelo que se consideram sanadas
as referidas questões.
No seguimento do exposto, considera-se de emitir parecer favorável à proposta de concertação
do Plano de Pormenor da Salmoura solicitando-se apenas o ajuste da questão 2.

Com os melhores cumprimentos,
A Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste
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