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AAE

Avaliação Ambiental Estratégica

ANEPC

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

AUGI

Área Urbana de Génese Ilegal

CCDR LVT

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

CMS

Câmara Municipal de Setúbal

DA

Declaração Ambiental

DL

Decreto-Lei

DGPC

Direção Geral do Património Cultural

DRAP LVT

Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

EFICE

Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020

EN

Estrada Nacional

ENAAC

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas

ENCNB

Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade

ENDS

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável

ERAE

Entidade com Responsabilidades Ambientais Específicas

ERSAR

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

ETAR

Estação de Tratamento de Águas Residuais

FCD

Fatores Críticos para a Decisão

ICNF

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

IGT

Instrumento de Gestão Territorial

INE

Instituto Nacional de Estatística

IP

Infraestruturas de Portugal

LD

Linha de Desenvolvimento

NUT

Nomenclatura da Unidade Territorial para Fins Estatísticos

OE

Objetivo Estratégico

PAR

Plano de Ação Regional

PDM

Plano Diretor Municipal

PDM S

Plano Diretor Municipal de Setúbal

PGBH

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica

PIDFCI PSS

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

PMEPCS

Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Setúbal

PMOT

Plano Municipal de Ordenamento do Território

PMST

Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal

PEDS

Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal

PERSU

Plano Estratégico para Resíduos Urbanos

PETI3+

Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas

PNGR

Plano Nacional para Gestão de Resíduos

PNAC

Programa Nacional para as Alterações Climáticas

PNAEE

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética
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Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis

PNPOT

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

PNS

Plano Nacional de Saúde

PNUEA

Programa Nacional do Uso Eficiente da Água

PP

Plano de Pormenor

PROF AML

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa

PROT AML

Plano Regional de Ordenamento da Área Metropolitana de Lisboa

P-3AC

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas

QA

Questões Ambientais

QAS

Questões Ambientais e de Sustentabilidade

QE

Questões Estratégicas

QRE

Quadro de Referência Estratégico

RA

Relatório Ambiental

RAF

Relatório Ambiental Final

RAP

Relatório Ambiental Preliminar

RAN

Reserva Agrícola Nacional

RCM

Resolução de Conselho de Ministros

RDA

Relatório de Definição do Âmbito

REN

Rede Ecológica Nacional

RFCD

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão

RH

Região Hidrográfica

RJIGT

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial

RNC

Roteiro para a Neutralidade Carbónica

RNT

Resumo Não Técnico

RSU

Resíduos Sólidos Urbanos

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats.
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1 | INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório Ambiental da Proposta de Plano de Pormenor da Salmoura (PP
da Salmoura), visando dar cumprimento ao estipulado no artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio e ao Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT).
O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (adiante designado abreviadamente por DL 232/2007), procede à
transposição para a ordem jurídica interna das Diretivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de junho (que prevê a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente) e da
Diretiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio (que estabelece a participação
do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente).
No Relatório de Definição do Âmbito (RDA), objeto de consulta institucional às Entidades com
Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE), foram identificados os Fatores Críticos para a Decisão
(FCD) que consubstanciam a avaliação ambiental.
A estrutura adotada para o Relatório Ambiental respeita a legislação referenciada, assim como orientações
metodológicas constantes do Guia de melhores práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica (Partidário,
2012), e organiza-se da seguinte forma:
- No Capítulo 2 são apresentados os objetivos e metodologia da AAE;
- No Capítulo 3 é apresentado o objeto de avaliação, ou seja, a Proposta de PP da Salmoura, no que
concerne aos seus antecedentes, objetivos estratégicos e linhas de desenvolvimento;
- No Capítulo 4 são identificados os FCD, considerando o cruzamento do Quadro de Referência Estratégico
(QRE), Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) e Questões Estratégicas (QE);
- No Capítulo 5 procede-se à AAE do modelo territorial, estruturada pelos FCD, na qual é feita uma síntese
das tendências de evolução, com base na caracterização da situação atual, da evolução prevista na
ausência de plano, dos efeitos decorrentes da implementação do plano e das respetivas oportunidades e
riscos;
- No Capítulo 6 é apresentado o Plano de Seguimento, onde são apresentadas as diretrizes para o
seguimento através da identificação das medidas de planeamento e gestão e das medidas de controlo que
devem consubstanciar o programa de monitorização;
- No Capítulo 8 é apresentado o Quadro de Governança;
- No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões.
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2 | OBJETIVOS E METODOLOGIA
A Avaliação Ambiental é definida pelo DL 232/2007 como “a identificação, descrição e avaliação dos
eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa, realizada durante um
procedimento de preparação e elaboração do plano ou programa e antes de o mesmo ser aprovado ou
submetido a procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um relatório ambiental e na
realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na decisão final sobre o plano ou
programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final”.
A metodologia para a AAE da Proposta de PP da Salmoura visa cumprir o disposto no DL 232/2007
(alterado pelo DL 58/2011), assim como no Guia de melhores práticas para a Avaliação Ambiental
Estratégica (Partidário, 2012), que considera os seguintes objetivos e finalidades para uma abordagem
estratégica da AAE:

Quadro 1 – Objetivos estratégicos e finalidades da AAE.
Encorajar a integração ambiental e de sustentabilidade (incluindo os aspetos biofísicos, sociais, institucionais
e económicos), estabelecendo as condições para acomodar futuras propostas de desenvolvimento.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Acrescentar valor ao processo de decisão, discutindo as oportunidades e os riscos das opções de
desenvolvimento e transformando problemas em oportunidades.
Alterar mentalidades e criar uma cultura estratégica no processo de decisão, promovendo a cooperação e o
diálogo institucionais e evitando conflitos.
Assegurar uma perspetiva estratégica, sistémica e alargada em relação às questões ambientais, dentro de um
quadro de sustentabilidade.
Contribuir para a identificação, seleção e discussão de opções de desenvolvimento para decisões mais
sustentáveis (interrelacionando sempre as questões biofísicas, sociais, institucionais e económicas).

FINALIDADES

Detetar oportunidades e riscos estratégicos nas opções em análise e facilitar a consideração de processos
cumulativos.
Sugerir programas de seguimento, através de gestão estratégica e monitorização.
Assegurar processos transparentes e participativos que envolvem todos os agentes relevantes através de
diálogos, e promover decisões integradas relativamente ao conjunto de pontos de vista mais relevantes.

Fonte: adaptado de PARTIDÁRIO, 2012.

Na Figura 1, apresenta-se o procedimento de realização da AAE, com a devida articulação com a
elaboração do PP da Salmoura.
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Figura 1 – Faseamento da AAE e articulação com os trabalhos de elaboração do PP da Salmoura.
AAE do PP da
Salmoura

PP da Salmoura
Acompanhamento da elaboração
do Plano (facultativo).

Presença da equipa nas
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elaboração do Plano.

Decisão de elaborar o
Plano

Quadro de Referência
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Definição do Âmbito/
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Caracterização e
Diagnóstico - 1ª Fase

Consulta entidades –
20 dias (n.º 3 e 4 art.º
5º do DL 232/2007)
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Definição dos Termos
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Identificação dos
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Proposta Preliminar de
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Elaboração da
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Elaboração do
Relatório Ambiental
Preliminar (RAP)
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Programa de
Execução e Plano de
Financiamento

Relatório Ambiental
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Discussão Pública
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A AAE do PP estrutura-se nas seguintes fases:
 Fase 1 – Relatório Definição do Âmbito;
 Fase 2 - Relatório Ambiental:
a) Etapa 1 – Relatório Ambiental Preliminar;
b) Etapa 2 – Consulta das Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas;
c) Etapa 3 – Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico para consulta pública.
 Fase 3 – Relatório Ambiental Final:
a) Etapa 1 – Relatório Ambiental Final e Resumo Não Técnico;
b) Etapa 2 – Declaração Ambiental.
Na Fase 1 da AAE estabelecem-se os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) e o Quadro de Referência
Estratégico (QRE). Estes elementos integram o Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD). O
RFCD foi posteriormente objeto de consulta obrigatória, por um prazo de 20 dias, às Entidades com
Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE), assim como às entidades pertencentes ao Conselho Consultivo.
Os contributos e resultados dessa consulta encontram-se sintetizados no Anexo 2, do presente Relatório.
A Fase 2 da AAE consiste na elaboração do Relatório Ambiental Preliminar (RAP), composto pela Análise de
tendências, pela Avaliação Ambiental e pelas Diretrizes de planeamento, gestão e monitorização. O RAP foi
também submetido para consulta das ERAE, por 30 dias (Anexo 2). Posteriormente o Relatório Ambiental (RA)
revisto, de acordo com os pareceres das ERAE é submetido a consulta pública, juntamente com o Resumo Não
Técnico (RNT).
Por fim, na Fase 3, é elaborado o Relatório Ambiental Final (RAF), tendo por base os contributos da consulta
às ERAE e a consulta pública. É também preparada a Declaração Ambiental (DA), a qual é realizada após a
aprovação do Plano para efeito de encerramento do processo e entrega dos respetivos documentos juntamente
com o Relatório Final da Proposta de PP da Salmoura à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Findo este processo e emitida a DA, inicia-se por parte da entidade promotora do Plano uma nova fase
denominada por fase de seguimento, que corresponde à avaliação e controlo da implementação da Proposta
de PP da Salmoura.
A correspondência entre os elementos solicitados e os vários capítulos do presente Relatório apresenta-se no Quadro
seguinte.
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Quadro 2 – Relação entre os elementos solicitados pelo artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho e os
capítulos do presente Relatório.
ALÍNEAS DO ARTIGO 6.º DO DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO
“a) Uma descrição geral do conteúdo, dos principais objetivos do
plano ou programa e das suas relações com outros planos e
programas pertinentes”;
“b) As características ambientais das zonas susceptíveis de serem
significativamente afectadas, os aspectos pertinentes do estado
actual do ambiente e a sua provável evolução se não for aplicado
o plano ou programa”;
“c) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa,
incluindo, em particular, os relacionados com todas as zonas de
especial importância ambiental, designadamente as abrangidas
pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na redação conferida
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro”;
“d) Os objectivos de protecção ambiental estabelecidos a nível
internacional, comunitário ou nacional que sejam pertinentes para
o plano ou programa e a forma como estes objectivos e todas as
outras considerações ambientais foram tomadas em
consideração durante a sua preparação”;
“e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da
aplicação do plano ou programa, incluindo os efeitos
secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo
prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos,
considerando questões como a biodiversidade, a população, a
saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os
fatores climáticos, os bens materiais, o património cultural,
incluindo o património arquitetónico e arqueológico, a paisagem e
a inter-relação entre os fatores supracitados”;
“f) As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto
possível, eliminar quaisquer efeitos adversos significativos no
ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa”;
“g) Um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e
uma descrição do modo como se procedeu à avaliação, incluindo
todas as dificuldades encontradas na recolha de informações
necessárias”;
“h) Uma descrição das medidas de controlo previstas em
conformidade com o disposto no artigo 11.º;
“i) Um resumo não técnico das informações referidas nas alíneas
anteriores”.
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3 | DESCRIÇÃO DO OBJETO DE AVALIAÇÃO
3.1 | ÁREA DE INTERVENÇÃO
A área de intervenção do “Plano de Pormenor da Salmoura” com cerca de 148 ha localiza-se na zona
poente do concelho de Setúbal no território da União das Freguesias de Azeitão no limite do concelho de Setúbal
com o concelho de Palmela, zona industrial de Vila Amélia com a qual possui uma relação funcional próxima. Em
termos administrativos insere-se na região de Lisboa (NUT II) e na sub-região Península de Setúbal (NUT III)
(Figura 2).
É delimitada a norte pela Rua de S. Gonçalo e pela Rua Barqueiros de Coina, a nascente pela Estrada Vila
Amélia, a poente pela Rua dos Pinheiros e a Sul pela Rua das Quintas e por uma faixa paralela à rua da
Salmoura, da qual dista cerca de 150 metros.
O território caracteriza-se pela coexistência de funções habitacionais, equipamentos industriais e agrícolas (nas
áreas mais marginais à ocupação mais urbana). Salienta-se a falta de infraestruturação deste território e a
existência de uma rede viária desarticulada, sem arruamentos consistentes nem estruturação definida.
A estrutura fundiária é caracterizada por parcelas de grandes dimensões (332 parcelas) que correspondem às
atividades industriais e parcelas de menores dimensões (na sua maioria com cerca de 5.000 m2) ocupadas por
habitação e alguns equipamentos sociais de índole privada. Salienta-se a falta de infraestruturação deste
território e a desarticulação da rede viária, sem arruamentos consistentes nem hierarquização definida.
A área identifica-se também com um conjunto de problemas relacionados com a necessidade de estruturar e
qualificar o território, marcado pela dispersão urbana e pela falta de infraestruturas básicas a que se associa o
aludido “mosaico funcional”.
As unidades industriais instaladas e os equipamentos sociais existentes na área de intervenção e que se
destacam são: a REFRIGE – Sociedade Industrial de refrigerantes S.A/COCA-COLA (com 200 postos de
trabalho), a Metalúrgica Central de Alhos Vedros Lda. e o Externato Rumo ao Sucesso.
No que respeita à rede viária, a área de intervenção liga-se à rede de Distribuidoras Principais, através da
EN379 (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 área do PP e a Zona Industrial de Vila Amélia (no concelho de Palmela) à A2, servindo ainda de
Variante à EN10 para as deslocações da EN379 a este de Vila Fresca de Azeitão.
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O contexto das acessibilidades na envolvente integra a A33, o IC32, a EN379 e a EN10.
Figura 2 - Localização da área de intervenção do PP da Salmoura (s/escala).

Fonte: ARQUISOMA, julho 2015.

Relativamente ao uso do solo atual, verifica-se que 10,37% da área está afeta a usos do edificado (implantação
dos edifícios) e 89,63% a espaços exteriores.
Os espaços edificados totalizam 153.534,99m2, registando-se a presença de áreas habitacionais (22,73%),
anexos e outros usos (33,49%), áreas industriais (39,29%), áreas de equipamentos sociais de exploração
privada (4,17%) e áreas de serviços (0,32%). Os espaços exteriores integram piscinas, espaços verdes privados,
espaços agrícolas e florestais privados, incultos/pousio ou cobertos agrícolas e florestais não diferenciados,
arruamentos/acessos e áreas total ou parcialmente impermeabilizadas.
A situação das parcelas corresponde a 81 parcelas (24,40%) com processo de licenciamento e licenças
emitidas, 48 parcelas (14,46%) com processo de licenciamento e algumas construções sem licenças emitidas,
62 parcelas (18,67%) com construções sem licenças emitidas e sem processo de licenciamento, 8 parcelas
(26,51%) sem construção. Uma pequena franja a sul (parcelas 145 a 156) está integrada na AUGI 27.
Em termos de estacionamento a área não apresenta lugares reservados, sendo que os condutores estacionam
desordenadamente e informalmente para acederem às residências e empresas.
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3.2 | ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DO PLANO
3.2.1 | Objetivos Programáticos
Na zona do PP da Salmoura, está identificado um conjunto de problemas relacionados com a necessidade de
estruturar e qualificar o território marcado pela dispersão urbana, com falta de infraestruturas básicas,
caracterizando-se como “um mosaico funcional diverso”, de acordo com a Deliberação da Câmara n.º 20/2015,
de 28 de janeiro.
Além da resolução deste constrangimento, o Plano deverá também assegurar condições que garantam a
sustentabilidade económica de unidades empresariais instaladas na área e enquadrar os equipamentos sociais
existentes de maneira a garantir os parâmetros necessários ao respetivo funcionamento e à qualificação da
oferta atual e futura.
Do quadro das unidades industriais instaladas e dos equipamentos sociais existentes na área de intervenção do
Plano, que necessitam de assegurar as condições indispensáveis à manutenção da sua laboração e ao aumento
da sua capacidade produtiva ou as condições indispensáveis ao seu funcionamento e à qualificação da oferta
instalada e futura, destaca-se a REFRIGE – Sociedade Industrial de refrigerantes S.A./COCA-COLA, o Externato
Rumo ao Sucesso e a Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda.
Por Deliberação da Câmara n.º 20/2015, de 28 de janeiro foram aprovados os Termos de Referência do PP da
Salmoura e a proposta de Contrato para Planeamento para a sua elaboração.
A contratualização ocorreu em 20 de fevereiro de 2015, com a REFRIGE – Sociedade Industrial de
Refrigerantes, S.A/COCA-COLA, o Externato Rumo ao Sucesso e a Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda.,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 47.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, e do artigo 6.º-A do ex-RJIGT (atualmente
revogado pelo DL 80/2015, de 14 de maio – Novo RJIGT).
A Câmara Municipal de Setúbal (CMS) através do Aviso n.º 3904/2015, de 13 de abril, deliberou proceder à
elaboração do PP da Salmoura, a sujeição a procedimento de Avaliação Ambiental (AA), a abertura de período
de formulação de sugestões e apresentação de informações e a não solicitação de Acompanhamento da CCDR.
Os objetivos programáticos propostos para o Plano encontram-se identificados nos Termos de Referência, os
quais se apresentam seguidamente:
1. “Reestruturação do tecido urbano existente, assegurando a adequada compatibilização funcional, dado
tratar-se de um território ocupado por usos distintos, nomeadamente, habitacional, industrial (tipo 1, 2 e 3),
terciário e equipamentos de utilização coletiva”
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2. “Contenção e estruturação das áreas de edificação dispersa”;
3. “Garantia da possibilidade de ampliação das instalações industriais atualmente existentes, condição
fundamental à sustentabilidade da atividade económica local”;
4. “Enquadramento dos equipamentos sociais atualmente existentes, garantindo as condições necessárias à
manutenção e melhoria dos serviços prestados”;
5. “Preservação da matriz de ocupação mista, valorizando a agricultura periurbana e a pluriatividade”;
6. “Promoção da infraestruturação básica”;
7. “Criação de uma estrutura viária hierarquizada e que permita a conexão entre a área objeto de estudo e a
envolvente, tomando em consideração as acessibilidades existentes e previstas no contexto do território
circundante”;
8. “Criação de oferta de estacionamento ajustado às necessidades identificadas, nomeadamente à proposta
funcional e construtiva a implementar”;
9. “Estabelecimento de circuitos pedonais de ligação entre os elementos urbanos estruturantes da área de
intervenção, bem como, com a área envolvente, através da criação de percursos urbanos qualificados”;
10. “Criação de espaços públicos de recreio e lazer, perfeitamente articulados com as atividades existentes e a
propor para o local, nomeadamente, habitação, comércio/serviços, indústria compatível e equipamentos de
utilização coletiva, de forma a assegurar a vivência urbana desta área”;
11. “Consolidação da rede de equipamentos de utilização coletiva, enquanto elementos dinamizadores do
local, suscetível de consolidar os hábitos de frequência”.

3.2.2 | Objetivos Estratégicos e Linhas de Desenvolvimento
A estratégia da proposta do PP da Salmoura constitui o objeto de avaliação do presente Relatório Ambiental
(RA). Essa estratégia, consubstanciada nos objetivos estratégicos e no modelo territorial que os concretiza,
constitui, assim, o objeto de avaliação da AAE. Os Objetivos Estratégicos (OE) e as Linhas de Desenvolvimento
(LD) do PP estão sintetizados no Quadro 3.
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Quadro 3 – Objetivos estratégicos e linhas de desenvolvimento do PP da Salmoura.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LINHAS DE DESENVOLVIMENTO
LD 1.1. Avaliar as Áreas Classificadas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e
a Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos
Identificar os solos a proteger e avaliar a viabilidade das áreas existentes,
nomeadamente, as classificadas na Reserva Agrícola Nacional, e sua
compatibilização com os usos do solo previstos.
LD 1.2. Avaliar as Áreas Classificadas na Reserva Ecológica Nacional (REN)
e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos
Identificar as áreas classificadas na Reserva Ecológica Nacional, e avaliar a sua
compatibilização com os usos do solo previstos.

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

LD 1.3. Proteger os Recursos Hídricos
Proteger os recursos hídricos, eliminando as principais fontes de poluição da água
e assegurando baixos índices de impermeabilização do solo.
LD 1.4. Avaliar as Fontes de Poluição e os Riscos Naturais, Mistos e
Tecnológicos
Avaliar as fontes de poluição e os riscos naturais (nomeadamente, incêndios
florestais, cheias e inundações, contaminação de aquíferos e sismicidade), mistos
e tecnológicos, tendo em vista a sua minimização.
LD 1.5. Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído
Proteger as áreas sensíveis ao ruído de acordo com o Mapa de Ruído.
LD 1.6. Avaliar o Património Natural - Flora, Vegetação e Fauna - e a Sua
Compatibilização com os Usos do Solo Previstos
Identificar o património natural a proteger - flora, vegetação e fauna - e avaliar a
sua compatibilização com os usos do solo previstos.

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

Objetivo Estratégico 3 - Sistema
Sociocultural
Consolidar os equipamentos sociais privados,
garantindo as condições necessárias à
manutenção e melhoria dos serviços
prestados, viabilizar a necessidade de
instalação futura de novos equipamentos
(públicos e privados), identificar o património
cultural a proteger e criar espaços públicos.
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LD 1.7. Valorizar a Paisagem Urbana
Valorizar a paisagem urbana através da criação de uma estrutura verde de
articulação e equilíbrio ambiental, que integre a estrutura ecológica municipal.
LD 2.1. Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da REFRIGE
Garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da REFRIGE Sociedade Industrial de refrigerantes, SA / COCACOLA.
LD 2.2. Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da METALÚRGICA
CENTRAL DE ALHOS VEDROS
Garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da METALÚRGICA
CENTRAL DE ALHOS VEDROS, LDA.
LD 2.3. Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da FRANCISCONDE
Garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da
FRANCISCONDE, LDA.
LD 3.1. Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial
“Externato Rumo ao Sucesso” e da Residência Geriátrica “O Conforto dos
Avós”
Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao
Sucesso” e da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”, criando as condições
necessárias à manutenção e melhoria dos serviços prestados.
LD 3.2. Viabilizar a Necessidade de Instalação de Novos Equipamentos
Avaliar as carências atuais relacionadas com a rede de equipamentos coletivos em
articulação com a programação de nível concelhio e viabilizar a instalação futura
de novos equipamentos.
LD 3.3. Avaliar o Património Cultural e Salvaguardar os Valores do
Património Arqueológico
Avaliar o património cultural, ou pontos de interesse isolados, e salvaguardar
valores potenciais do património arqueológico.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 4 - Sistema Urbano
Promover a qualidade urbana e a qualificação
do solo, consolidando o padrão de ocupação
dominantemente habitacional, melhorando o
espaço público de suporte aos sistemas de
mobilidade, e as infraestruturas básicas,
através de soluções de baixo impacte
ambiental.
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LINHAS DE DESENVOLVIMENTO
LD 3.4. Criar Espaços Públicos Incentivadores da Sociabilização e Vivência
Urbana
Criar espaços públicos incentivadores da sociabilização e vivência urbana,
nomeadamente, áreas verdes de estadia e lazer que integrem equipamentos de
recreio, estabelecimentos de restauração / bebidas e pequeno comércio de
proximidade.
LD 4.1. Qualificar o Tecido Urbano Existente
Qualificar o tecido urbano existente, de acordo com as categorias estabelecidas na
legislação em vigor para o solo urbano, assegurando a pluriatividade, e a
adequada compatibilização funcional entre os diferentes usos do solo.
LD 4.2. Consolidar e Qualificar o Padrão de Ocupação Dominantemente
Habitacional, nomeadamente, o de Baixa Densidade
Consolidar e qualificar o padrão de ocupação dominantemente habitacional,
nomeadamente o de baixa densidade, contendo as áreas de edificação dispersa,
mantendo os espaços propiciadores da pequena agricultura de subsistência e
disciplinando a construção de muros e vedações.
LD 4.3. Regularizar a Situação das Parcelas Sem Autorizações de Utilização
Emitidas
Regularizar a situação das parcelas com ocupação urbana e sem autorizações de
utilização emitidas (parcelas com ocupação urbana sem processos de
licenciamento, sem os processos de licenciamento concluídos ou com processos
em licenciamento).
LD 4.4. Hierarquizar a Rede Viária
Hierarquizar a rede viária existente, assegurando a conexão com o sistema de
acessibilidades existente e previsto no contexto do território circundante.
4.5. Qualificar a Rede Viária
Qualificar a rede viária enquanto espaço público propiciador de uma maior vivência
urbana, garantindo a circulação e o estacionamento em condições de segurança.
4.5.1. – Definir o Sistema de Circulação e os Perfis das Vias
4.5.2. – Reformular o Cruzamento da Rua de S. Gonçalo com a Rua Brejos de
Camarate
4.5.3. – Pavimentar as vias
4.5.4. – Definir os Espaços de Estacionamento
4.5.5. – Criar Espaços Pedonais e Cicláveis/Mobilidade Suave
4.5.6. – Introduzir Sinalização Rodoviária (vertical e horizontal)
4.6. Melhorar o Desempenho da Rede Viária / Níveis de Serviço
Melhorar o desempenho da rede viária, nomeadamente, os níveis de serviço
relacionados com as condições de circulação.
4.7. Melhorar os Transportes Públicos
Melhorar os Transportes Públicos, através da extensão dos serviços de Linhas
Alimentadoras (LA) em autocarro da linha ferroviária da FERTAGUS à área de
intervenção do Plano.
4.8. Melhorar o Sistema de Infraestruturas Básicas
Melhorar o sistema de infraestruturas básicas, promovendo a infraestruturação das
áreas que ainda não se encontram servidas.
4.8.1. – Rede de Abastecimento de Água
4.8.2. – Rede de águas Residuais Domésticas
4.8.3. – Rede de Águas Residuais Pluviais
4.8.4. – Rede de Recolha de Resíduos Sólidos
4.8.5. – Rede de Gás
4.8.6. – Redes Elétricas – Média Tensão/Baixa Tensão/Iluminação Pública
4.8.7. Infraestruturas de Telecomunicações
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A avaliação que se segue baseia-se nas seguintes peças do Plano:
- Relatório de Plano de Pormenor (PP) da Salmoura – Proposta de Plano (Versão para Discussão Pública de
junho de 2020);
- Programa de Execução e Plano de Financiamento de Plano de Pormenor (PP) da Salmoura– Proposta de
Plano (Versão para Discussão Pública de junho de 2020);
- Regulamento de Plano de Pormenor (PP) da Salmoura – Proposta de Plano (Versão para Discussão
Pública de junho de 2020);
- Planta de Implantação da Proposta de Plano de Pormenor (PP) da Salmoura – Proposta de Plano (Versão
para Discussão Pública de maio 2020);
- Planta de Condicionantes da Proposta de Plano de Pormenor (PP) da Salmoura – Proposta de Plano
(Versão para Discussão Pública de maio 2020).
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4 | FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO
Como já foi referido, nos termos da legislação aplicável à avaliação ambiental de planos e programas, o relatório
ambiental deve identificar, descrever e avaliar “os eventuais efeitos significativos no ambiente, resultantes da
aplicação do programa e suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito da aplicação
territorial respetivos”.
No âmbito da AAE do PP da Salmoura foi apresentado na 1ª Fase, juntamente com o Relatório de
Caracterização e Diagnóstico (CMS, julho 2015), o Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD), datado
de maio de 2015, onde foram identificados os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) e respetivos critérios de
avaliação. A definição de âmbito foi alvo de consulta por parte das ERAE, pelo que o quadro de avaliação
apresentado no Anexo II incorpora os vários contributos relevantes recebidos.
No decurso dos trabalhos de revisão do Plano, nomeadamente na Fase 2 do PP da Salmoura, os objetivos
estratégicos propostos e respetivas linhas de desenvolvimento sofreram pequenos ajustes e desenvolvimento,
de forma a tornar mais claro o intuito da proposta do PP. No entanto, a estratégia inicialmente estabelecida para
o Plano manteve-se inalterada.
Assim, constituindo a AAE um instrumento dinâmico e adaptável ao processo em curso, foram revistos os FCD
inicialmente estabelecidos e respetivos critérios de avaliação, de forma a ir ao encontro das pequenas alterações
realizados na Fase 2 do Plano, os quais serão seguidamente apresentados, constituindo a base de avaliação da
proposta.
A AAE do PP da Salmoura será suportada por três FCD, que se consideram decisivos para o desenvolvimento
da análise (Quadro 4).
A sua identificação resulta da análise integrada dos elementos de base estratégica, ou seja, são determinados
pelas ligações entre as Questões Estratégicas (QE) coincidentes com os Objetivos Estratégicos do Plano, as
Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) relevantes, que refletem os aspetos críticos ambientais, a
abordar, e o Quadro de Referência Estratégico (QRE), que apresenta as macropolíticas relevantes, bem como
os planos e programas, na esfera ambiental.
As QAS considerados na presente análise enquadram-se diretamente nos aspetos patentes na alínea e) do n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, sobre os quais se considerou a possibilidade de
ocorrência de efeitos significativos.
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Seguidamente apresentam-se os FCD considerados na presente AAE:
Quadro 4 – Fatores Críticos para a Decisão e respetiva descrição.
FCD

DESCRIÇÃO/PERTINÊNCIA
Avalia o contributo do Plano para o reforço da coesão territorial, através da reestruturação do tecido urbano e
compatibilização funcional, a contenção das áreas de edificação dispersa, a consolidação de um sistema de
acessibilidades e oferta de estacionamento ajustado às necessidades e de infraestruturas.

Sistema Urbano e
Territorial

Avalia também de que forma o Plano contribui para melhorar a cobertura e eficiência das infraestruturas
básicas, numa ótica de coesão social e qualidade do ambiente urbano.
Avalia qual o contributo do Plano para a qualificação do espaço público, bem como para a qualificação global
da imagem local.

Equilíbrio
Ambiental e
Riscos Naturais e
Tecnológicos

Avalia de que forma as propostas garantem a salvaguarda e valorização dos espaços de maior valor natural
na área de intervenção do Plano e envolvente próxima.
Afere os efeitos na qualidade do ambiente nomeadamente, no que se refere ao ambiente sonoro, qualidade
do ar e da água e ao uso racional de recursos naturais.
Avalia ainda a forma como o Plano contribui para a prevenção e minimização de eventuais riscos naturais e
tecnológicos na área de intervenção e consequente garantia da segurança das pessoas, bens e ambiente.
Avalia o modo como as intervenções propostas, contribuem para o desenvolvimento das atividades
económicas, promovendo a competitividade e sustentabilidade do tecido económico local, a criação de
emprego e o aumento da qualidade de vida das populações.

Desenvolvimento
Socioeconómico

Avalia também o contributo das propostas do Plano para a equidade no acesso a equipamentos coletivos,
incluindo estabelecimentos de ensino (ensino especial privado existente) e a qualificação da oferta dos
serviços prestados, numa ótica de coesão social.
Avaliar o contributo do Plano para a valorização da identidade cultural local.

No Capítulo 5, é desenvolvida uma análise detalhada de cada um dos fatores críticos, segundo uma estrutura
padronizada e sequencial, assente nas tendências de evolução, sendo finalizada com uma matriz SWOT.
Posteriormente no mesmo Capítulo são identificados os efeitos (oportunidades e riscos) e avaliadas as
alternativas em análise.

4.1 | QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO
Neste capítulo apresenta-se o QRE para a AAE, sendo analisadas as políticas, planos e programas
internacionais, nacionais e regionais pertinentes para a avaliação. Pretende identificar-se potenciais sinergias
e/ou conflitos com o PP da Salmoura, sendo verificada a coerência entre os objetivos de ambiente e
sustentabilidade estabelecidos nesses documentos estratégicos de referência e os objetivos do PP da Salmoura.
Nesta análise é particularmente importante enquadrar estas orientações estratégicas na especificidade do
território.
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A lista de documentos de referência considerados pertinentes para a avaliação é apresentada no Erro! A
rigem da referência não foi encontrada..
Não se pretende aqui listar exaustivamente todos os planos e/ou programas que enquadram potencialmente a
Proposta de PP da Salmoura, mas apenas aqueles que efetivamente apresentam objetivos e/ou metas
relevantes de sustentabilidade para a área de intervenção do Plano.
No Anexo III apresenta-se o QRE considerado relevante para avaliação da Proposta de PP da Salmoura. Esta
análise permitiu ainda suportar a identificação dos principais objetivos e metas globais de ambiente e
sustentabilidade, relacionados com os critérios de avaliação relevantes para a AAE.
Quadro 5 – Quadro de Referência Estratégico para o Plano de Pormenor da Salmoura.
Documentos de Referência

Legislação

 Âmbito Nacional
PNPOT | Programa Nacional da Política de Ordenamento do

- Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro.

Território

- Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 109/2007, de
20 de agosto.

ENDS 2015 | Estratégia Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável 2015

ENCNB 2030 | Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e

- RCM n.º 55/2018, de 7 de maio.

Biodiversidade 2030

- Despacho do SEAMS, de 29 de maio.
- Documento disponível no site da Direção-Geral de Saúde.

PNS 2020 | Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020
PNAEE 2016 | Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética

- RCM n.º 20/2013, de 10 de abril.

2013-2016

PNAER 2020 | Plano Nacional de Ação para as Energias

- RCM n.º 20/2013, de 10 de abril.

Renováveis 2013-2020
PERSU 2020 | Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 20142020
PERSU 2020+ | Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos
Urbanos 2020+
PNGR 2014-2020 | Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o
horizonte 2014-2020

- Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro.
- Portaria n.º 241-B/2019, de 31 de julho.
- RCM n.º 11-C/2015, de 16 de março.

PNA | Plano Nacional da Água

- Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro.
- RCM n.º 113/2005, de 30 de junho – Em vigor.
- PNUEA 2020 (Programa Nacional do Uso Eficiente da Água
2012-2020) - Documento disponível no site da APA (junho de
2012).

PNUEA 2020 | Programa Nacional do Uso Eficiente da Água 20122020

PENSAAR 2020 | Uma nova Estratégia para o Setor de

Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais 20142020

- Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril.

ENAR | Estratégia Nacional para o Ar 2020

- RCM n.º 46/2016, de 26 de agosto.

PETI3+ | Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-

- RCM n.º 61-A/2015

2020

EFICE 2014-2020 | Estratégia de Fomento Industrial para o

- RCM n.º 91/2013, de 23 de dezembro.

Crescimento e o Emprego 2014‑ 2020

RNC2050 | Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

- RCM n.º 56/2015, de 30 de julho.

PNAC 2020-2030 | Programa Nacional para as Alterações

- RCM n.º 56/2015, de 30 de julho.

Climáticas

ENAAC 2020 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações

- RCM n.º 56/2015, de 30 de julho.

Climáticas
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Documentos de Referência

Legislação

P-3AC | Programa de Ação para a Adaptação às Alterações

- RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto.

Climáticas

 Âmbito Regional
- RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e
republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de
18 de novembro.

PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste | Plano de Gestão das Bacias

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 para o período
2016-2021 (RH5)
PAR Lisboa 2020 | Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020
(POR Lisboa - versão 1.7, Inicial; POR Lisboa 2020 - versão 2.1,
Eficiência energética na administração pública; POR Lisboa 2020 versão 3.0, Reforço da dotação IEJ e ajustamento do FSE; POR
Lisboa 2020 - versão 4.1, Reprogramação global de 2018: i) reforço
do alinhamento estratégico do Portugal 2020 com o PNR; ii)
concentração dos apoios para a eficácia das políticas públicas; e
POR Lisboa 2020 - versão 5.0, Ajustamentos decorrentes do Quadro
de Desempenho)

- Decisão de Execução da Comissão notificada com o número
C(2014) 10186; Decisão de Execução da Comissão notificada
com o número C(2017) 7193; Decisão de Execução da
Comissão notificada com o número C(2017) 8691; Decisão de
Execução da Comissão notificada com o número C(2018)
8484; e Decisão de Execução da Comissão notificada com o
número C(2020) 426.
- RCM n.º 68/2002, de 8 de abril - Plano em Vigor.
- Alteração do PROT AML deliberada pela RCM n.º 92/2008,
de 5 de junho - Proposta de Alteração ao PROT.
Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 13/2019, de 12 de abril.

PROT AML | Plano Regional de Ordenamento do Território da Área
Metropolitana de Lisboa

PROF AML | Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área
Metropolitana de Lisboa

 Âmbito Local
- Documento do disponível no site da Câmara Municipal de
Setúbal (dezembro de 2016).
- Documento do disponível no site da Câmara Municipal de
Setúbal.
- Documento do disponível no site da Câmara Municipal de
Setúbal (julho de 2011).

PEDS 2026 | Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal
2026

PMST S | Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de
Setúbal

PDPB S | Plano Drenagem Pluvial das Bacias do Concelho de
Setúbal

- RCM n.º 65/94, de 10 de agosto (1ª Publicação); Declaração
n.º 416/99, de 17 de dezembro (1ª Alteração de Pormenor);
Declaração n.º 49/2000, de 25 de fevereiro (2ª Alteração de
Pormenor); RCM n.º 32/2001, de 29 de março (3ª Alteração);
Declaração n.º 268/2001, de 6 de setembro (4ª Alteração
Regime Simplificado); Declaração de Retificação n.º
1142/2010, 14 de junho (1ª Retificação); Aviso n.º 9397/2013,
de 22 de julho (5ª alteração); Aviso n.º 2262/2017, de 3 de
março (6ª Alteração); Aviso n.º 1297/2018, de 26 de janeiro
(7.ª Alteração); e Aviso n.º 6619/2018, de 17 de maio (8ª
Alteração por Adaptação) – Plano em vigor.
- Documento disponível no site da Câmara Municipal de
Setúbal - Versão para discussão pública (janeiro de 2020)

PDM S | Plano Diretor Municipal de Setúbal

- Documento disponível no site da Câmara Municipal de
Setúbal (abril de 2014).

PMEPC S | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de
Setúbal

PIDFCI PSS | Revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta

- Aviso n.º 1209/2020, de 23 janeiro.

Contra Incêndios dos Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal —
2016-2020

O Quadro 6 estabelece a relação entre os documentos estratégicos anteriormente identificados no QRE e a
respetiva relevância com o Plano.
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Quadro 6 - Relevância do QRE, na proposta de PP da Salmoura.
Relevância do
QRE no Plano
PNPOT | Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
ENDS 2015 | Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2015
ENCNB 2030 | Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030
PNS 2020 | Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020
PNAEE 2016 | Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2013-2016
PNAER 2020 | Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 2013-2020
PERSU 2020 | Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020
PERSU 2020+ | Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+
PNGR 2014-2020 | Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020
PNA | Plano Nacional da Água
PNUEA 2020 | Programa Nacional do Uso Eficiente da Água 2012-2020
PENSAAR 2020 | Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais 2014-2020
ENAR | Estratégia Nacional para o Ar 2020
PETI3+ | Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020
EFICE 2014-2020 | Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014‑ 2020
RNC2050 | Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
PNAC 2020-2030 | Programa Nacional para as Alterações Climáticas
ENAAC 2020 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
P-3AC | Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste | Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 para o
período 2016-2021 (RH5A)

PAR Lisboa 2020 | Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020
PROT AML | Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
PROF AML | Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa
PEDS 2026 | Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal 2026
PMST S | Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal
PDPB S | Plano Drenagem Pluvial das Bacias do Concelho de Setúbal
PDM S | Plano Diretor Municipal de Setúbal
PMEPC S | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Setúbal
PIDFCI PSS | Revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos Municípios de Palmela, Sesimbra e
Setúbal — 2016-2020
● Menos Relevante

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● Mais Relevante

No Erro! A origem da referência não foi encontrada., é possível observar a relação entre cada um destes
nstrumentos e os FCD identificados para a Proposta de PP da Salmoura.
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Quadro 7 - Convergência entre os FCD selecionados e o QRE.

FCD1 - Sistema Urbano e
Territorial

FCD2 - Equilíbrio Ambiental e
Riscos Naturais e Tecnológicos

FCD3 - Desenvolvimento
Socioeconómico

Fatores Críticos de Decisão

PNPOT | Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território Nacional

X

X

X

ENDS 2015 | Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015

X

X

X

Documentos de Referência

X

PNS 2020 | Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020
PNAEE 2016 | Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética

X

X

X

PNAER 2020 | Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis

X

X

X

PERSU 2020 | Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020

X

X

X

PERSU 2020+ | Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+

X

X

X

PNGR 2014-2020 | Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020

X

X

X

PNUEA 2020 | Programa Nacional do Uso Eficiente da Água 2012-2020

X

X

PENSAAR 2020 | Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas

X

X

X

X

X

X

X

Residuais 2014-2020

ENAR | Estratégia Nacional para o Ar 2020
PETI3+ | Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020

X

X

EFICE 2014-2020 | Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014‑ 2020
RNC2050 | Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

X

X

X

PNAC 2020-2030 | Programa Nacional para as Alterações Climáticas

X

X

X

ENAAC 2020 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas

X

X

X

P-3AC | Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas

X

X

X

PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste | Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região

X

X

X

PAR Lisboa 2020 | Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020

X

X

X

PROT AML | Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa

X

X

X

PROF AML | Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa

X

X

PEDS 2026 | Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal 2026

X

X

Hidrográfica 5 para o período 2016-2021 (RH5A)
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FCD2 - Equilíbrio Ambiental e
Riscos Naturais e Tecnológicos

PMST S | Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal

X

X

PDM S | Plano Diretor Municipal de Setúbal

X

X

X

PMEPC S | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Setúbal

X

X

X

PIDFCI PSS | Revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos Municípios de

X

X

Documentos de Referência

Palmela, Sesimbra e Setúbal — 2016-2020

FCD3 - Desenvolvimento
Socioeconómico

FCD1 - Sistema Urbano e
Territorial

Fatores Críticos de Decisão

4.2 | QUESTÕES ESTRATÉGICAS
As Questões Estratégicas (QE) possuem como objetivo definir as intenções e o alcance do Plano e perceber
qual é o seu potencial estratégico com implicações ambientais. Estas são consideradas elementos estruturantes
que permitem descrever quais são os principais objetivos do plano e que contribuem para a definição dos FCD.
As QE foram definidas a partir da identificação das principais problemáticas e oportunidades com que o território
em análise se confronta e que poderão condicionar a sua evolução. Com base nos objetivos estratégicos
delineados, são identificadas as QE do PP da Salmoura:
QE1 – Sistema Ambiental | Promover a qualidade ambiental, minimizando riscos e valorizando a paisagem
urbana e o património natural através da criação de uma estrutura verde de articulação e equilíbrio
ambiental, que integre a estrutura ecológica municipal;
QE2 – Sistema Económico | Consolidar os espaços de acolhimento das atividades económicas enquanto
condição fundamental da sustentabilidade da economia local, garantindo a possibilidade de ampliação
de instalações industriais atualmente existentes;
QE3 – Sistema Sociocultural | Consolidar os equipamentos sociais privados, garantindo as condições
necessárias à manutenção e melhoria dos serviços prestados, viabilizar a necessidade de instalação
futura de novos equipamentos (públicos e privados), proteger o património cultural e criar espaços
públicos.
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QE4 – Sistema Urbano | Promover a qualidade urbana e a qualificação do solo, consolidando o padrão de
ocupação dominantemente habitacional, melhorando o espaço público de suporte aos sistemas de
mobilidade, e as infraestruturas básicas, através de soluções de baixo impacte ambiental.
Assim, foi identificado um conjunto de QE que representam os vetores de estruturação da AAE e que,
juntamente com as Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) apresentados seguidamente, constituirão
a estrutura fundamental de avaliação.

4.3 | QUESTÕES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE
Os FCD anteriormente identificados englobam todas as QAS consideradas relevantes no quadro da AAE do PP
da Salmoura.
O Quadro 8 apresenta a relação entre os FCD, os aspetos a considerar segundo a legislação em vigor e as QAS
utilizadas na análise do Plano, atendendo à sua relevância para a focagem estratégica e escala de análise do
PP.
Quadro 8 – Relação entre os FCD identificados no PP da Salmoura, as QAS consideradas relevantes para a área de
intervenção do Plano e como cobrem as Questões Ambientais (QA) definidas legalmente.
FCD

QAS RELEVANTES PARA O PP DA SALMOURA

QA CONSTANTES DO DL N.º
232/2007

Sistema Urbano e
Territorial

Restruturação do território
Compatibilização funcional
Acessibilidades
Infraestruturas básicas
Qualificação do espaço público
Alterações climáticas

Solo
Bens materiais
População
Saúde Humana
Fatores climáticos
Paisagem

Equilíbrio Ambiental e
Riscos Naturais e
Tecnológicos

Estrutura ecológica
Gestão sustentável dos recursos
Riscos naturais e tecnológicos
Alterações climáticas

Solo
Água
Biodiversidade
Fauna
Flora
Atmosfera
População
Saúde humana
Bens materiais
Fatores climáticos

Desenvolvimento
Socioeconómico

Atividades económicas
Equipamentos
Identidade cultural

População
Saúde humana
Bens materiais
Património cultural
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Sintetizando, o Quadro 9 apresenta a tradução das QAS relevantes, das QE e do QRE nos FCD propostos para
o PP da Salmoura.

Quadro 9 – Relação entre os FDS propostos e os elementos de base estratégica.
FATORES CRÍTICOS DE
DECISÃO
Sistema Urbano e
Territorial

Equilíbrio
Ambiental e Riscos
Naturais e
Tecnológicos

Desenvolvimento
Socioeconómico

CORRESPONDÊNCIA COM AS
QAS
Restruturação do território
Compatibilização funcional
Acessibilidades
Infraestruturas básicas
Qualificação do espaço
público
Alterações climáticas

Estrutura ecológica
Gestão sustentável dos
recursos
Riscos naturais e
tecnológicos
Alterações climáticas

Atividades económicas
Equipamentos
Identidade cultural
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CORRESPONDÊNCIA COM O
QRE

PNPOT, ENDS 2015,
PNAEE 2016, PNAER
2020, PERSU 2020,
PERSU 2020+, PNGR
2014-2020, PNUEA 2020,
PENSAAR 2020, PETI3+,
RNC2050, PNAC 20202030, ENAAC 2020, P3AC, PGBH Tejo e Ribeiras
do Oeste, PAR Lisboa
2020, PROT AML, PROF
AML, PEDS 2026, PMST S,
PDM S, PMEPC S, PIDFCI
PSS

PNPOT, ENDS 2015,
PNAEE 2016, PNAER
2020, PERSU 2020,
PERSU 2020+, PNGR
2014-2020, PNUEA 2020,
PENSAAR 2020, ENAR,
PETI3+, RNC2050, PNAC
2020-2030, ENAAC 2020,
P-3AC, PGBH Tejo e
Ribeiras do Oeste, PAR
Lisboa 2020, PROT AML,
PROF AML, PEDS 2026,
PDM S, PMEPC S, PIDFCI
PSS

PNPOT, ENDS 2015, PNS
2020, PNAEE 2016,
PNAER 2020, PERSU
2020, PERSU 2020+,
PNGR 2014-2020,
PENSAAR 2020, ENAR,
PETI3+, EFICE 2014-2020,
+, RNC2050, PNAC 20202030, ENAAC 2020, P3AC, PGBH Tejo e Ribeiras
do Oeste, PAR Lisboa
2020, PROT AML, PEDS
2026, PDM S, PMEPC S
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CORRESPONDÊNCIA COM AS QE
QE4 - Sistema Urbano | Promover a
qualidade urbana e a qualificação do
solo, consolidando o padrão de
ocupação dominantemente habitacional,
melhorando o espaço público de suporte
aos sistemas de mobilidade, e as
infraestruturas básicas, através de
soluções de baixo impacte ambiental.
QE3 - Sistema Sociocultural |
Consolidar os equipamentos sociais
privados, garantindo as condições
necessárias à manutenção e melhoria
dos serviços prestados, viabilizar a
necessidade de instalação futura de
novos equipamentos (públicos e
privados), proteger o património cultural
e criar espaços públicos.
QE1 - Sistema Ambiental | Promover a
qualidade ambiental, minimizando riscos
e valorizando a paisagem urbana e o
património natural através da criação de
uma estrutura verde de articulação e
equilíbrio ambiental, que integre a
estrutura ecológica municipal.
QE4 - Sistema Urbano | Promover a
qualidade urbana e a qualificação do
solo, consolidando o padrão de
ocupação dominantemente habitacional,
melhorando o espaço público de suporte
aos sistemas de mobilidade, e as
infraestruturas básicas, através de
soluções de baixo impacte ambiental.
QE2 - Sistema Económico | Consolidar
os espaços de acolhimento das
atividades
económicas
enquanto
condição
fundamental
da
sustentabilidade da economia local,
garantindo a possibilidade de ampliação
de instalações industriais atualmente
existentes;
QE3 - Sistema Sociocultural |
Consolidar os equipamentos sociais
privados, garantindo as condições
necessárias à manutenção e melhoria
dos serviços prestados, viabilizar a
necessidade de instalação futura de
novos equipamentos (públicos e
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FATORES CRÍTICOS DE
DECISÃO

CORRESPONDÊNCIA COM AS
QAS

CORRESPONDÊNCIA COM O
QRE

CORRESPONDÊNCIA COM AS QE
privados), proteger o património cultural
e criar espaços públicos.
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4.4 | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Para cada FCD, identificam-se um conjunto de critérios de avaliação (temas) e respetivos indicadores que serão utilizados como base para a análise a realizar no
capítulo de Avaliação Estratégica e que se apresentam no Quadro seguinte.
Quadro 10 – Objetivos, critérios de avaliação e indicadores, para cada FCD.

FCD1 - Sistema Urbano e Territorial

FCD

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Reestruturação urbana
e conflitos de usos do
solo

Consolidação do
sistema de
acessibilidade

INDICADORES

DESCRIÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

- Edifícios por uso

Avaliar o número de edifícios por uso (p.e. habitação).

N.º fogos/ha

- População residente

Avaliar a população residente na área de intervenção do
Plano.

- Área com alteração e em vias de
alteração de uso do solo e
compatibilidades da ocupação nas
novas localizações

Avaliar a compatibilidade do uso do solo, na ocupação
das novas localizações.

- Cobertura e estado das redes de
acessibilidades e mobilidade

Avaliar a concretização e o estado das redes de
acessibilidades e mobilidade.

%; Km; Estado

- Oferta de estacionamento

Avaliar o número de lugares de estacionamento, por
tipologia.

N.º de lugares

- Extensão da rede de percursos
pedonais acessíveis e cicláveis

Avaliar a concretização da rede de percursos pedonais
e cicláveis, corretamente construída.

TENDÊNCIA OU
META
30 fogos/ha1
6 fogos/ha2

FONTES DE
INFORMAÇÃO
INE; CMS

hab.; %

727 indivíduos
residentes3

INE; CMS

ha

Compatibilizado

CMS

Km

100%
concretizado
Estado ≥
“Razoável”
752 lugares
(estac. público) e
3760 (estac.
privado)
“Vias
partilhadas” ou
de “vias de
coexistência” ≥ 7
metros

IP; CMS

CMS

CMS

Espaço Habitacionais
Espaços Urbanos de Baixa Densidade
3
Considerando o cenário intermédio para o ano horizonte do plano (2035)
1
2
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FCD

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

INDICADORES
- Cobertura do sistema público de
abastecimento de água

Criação de sistemas de
infraestruturas básicas

FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos

Qualificação do espaço
público

Estrutura ecológica e
valorização de áreas
naturais

- Cobertura do sistema público de
drenagem de águas residuais
- Cobertura por infraestruturas de
gestão de resíduos
- Percentagem de espaços
públicos qualificados
- Número de espaços públicos
equipados

DESCRIÇÃO
Avaliar a cobertura da população residente servida por
sistema público de abastecimento de água.
Avaliar a cobertura da população residente servida por
sistema público de drenagem de águas e respetivo
tratamento.
Avaliar a cobertura da população residente servida por
infraestruras de gestão de resíduos (p.e. ecopontos)
Avaliar a percentagem de espaços públicos
qualificados.
Avaliar a quantidade de espaços públicos equipados
(com mobiliário urbano, instalações sanitárias públicas,
iluminação pública e sombreamentos).

UNIDADE DE
MEDIDA

TENDÊNCIA OU
META

FONTES DE
INFORMAÇÃO

%

100%

CMS

%

100%

CMS

%

100%

CMS

%

≥ 0,5%

CMS

N.º

1 espaço público
equipado

CMS

- Variação da área de RAN

Avaliar a área de solo classificado como RAN.

ha

≥ 6 ha

CMS, DRAP
LVT

- Variação da área de REN

Avaliar a área de solo classificado como REN.

ha

≥ 43 ha

CMS, CCDR
LVT

- Áreas integradas na estrutura
ecológica, dentro e fora do
perímetro urbano

Monitorizar a evolução dos sistemas de proteção e
valorização ambiental integrados na estrutura ecológica
e respetiva continuidade dos corredores estruturantes
tendo em conta os usos admitidos.

ha

8 ha

CMS

- Focos de poluição potenciais ou
existentes

Monitorizar o número de fontes de poluição existentes
(fossas sépticas).

N.º de focos de
contaminação

0

CMS

dB;%

0% dos
habitantes
expostos a
níveis sonoros
superiores aos
valores-limite

CMS

- Níveis de ruído

Monitorizar a população expostas a níveis sonoros
superiores aos valores-limite.

- Implementação de medidas de
uso eficiente de água e promoção
da eficiência energética

Avaliar a implementação de medidas de uso eficiente de
água e promoção da eficiência energética (p.e.
reutilização das águas domésticas residuais/águas
pluviais e recurso a fontes de energia renovável

N.º

CMS

- Áreas sujeitas a situações de
risco

Avaliar as áreas com vulnerabilidade.

ha

ANEPC, CMS

Qualidade ambiental

Riscos naturais e
tecnológicos
FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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FCD

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Desenvolvimento Socioeconómico

Desenvolvimento das
atividades económicas

Qualidade de vida da
população

Preservação da
identidade local

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

INDICADORES

DESCRIÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

TENDÊNCIA OU
META

FONTES DE
INFORMAÇÃO

- Medidas de prevenção e/ou
mitigação adotadas no Plano, face
aos riscos identificados

Avaliar o número de medidas de prevenção e/ou
mitigação, em termos de riscos, adotadas no Plano.

- Desenvolvimento das atividades
económicas existentes

- Quantificar o número de empresas criadas e/ou
ampliação das instalações existentes e área de
ocupação

N.º de
empresas
criadas; ha

- Capacidade de empregabilidade
interna e externa

- Avaliar a dimensão da população residente ativa
empregada.

%

CMS

- Níveis de formação e
qualificação nas empresas

- Avaliar os níveis de formação e qualificação dos
trabalhadores.

%

CMS;
Empresas
instaladas na
área do Plano

- Cobertura de equipamentos
coletivos

- Avaliar a oferta de equipamentos públicos de utilização
coletiva, necessidade de requalificação e ampliação de
cobertura, bem como o respetivo nível de procura e
satisfação dos utentes.

%

CMS

- Ampliação do estabelecimento
de ensino (ensino especial) e
eficiência nos serviços prestados

- Avaliar a concretização da ampliação do
estabelecimento de ensino especial privado, e
qualificação da oferta dos serviços prestados.

ha

- Número de medidas de
integração, reabilitação e/ou
valorização paisagista

Avaliar o número de medidas de integração, reabilitação
e/ou valorização paisagística implementadas.

N.º

CMS

- Número de ações de proteção,
reabilitação e/ou valorização em
valores patrimoniais

Avaliar o número de medidas de proteção, reabilitação
e/ou valorização em valores patrimoniais
implementadas.

N.º

CMS

35
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3 empresas
existentes
ampliadas

2 equip. sociais
privados
ampliados
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5 | AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
Neste capítulo é desenvolvida uma avaliação detalhada de cada um dos FCD identificados no capítulo anterior,
segundo uma estrutura padronizada e sequencial:
 Caracterização da situação atual, bem como tendência de evolução prevista na ausência de Plano e
identificação de problemas ambientais, apresentado no Anexo IV do presente RA;
 A análise de tendências é desenvolvida com base nos critérios de avaliação e indicadores identificados
para cada um dos FCD considerados relevantes na presente AAE (Capítulo 4) e tendo por base a
caracterização da situação atual (Anexo IV). A evolução tendencial dos critérios de avaliação definidos
por FCD é sintetizada através de uma avaliação qualitativa da situação atual, bem como futura, com e
sem implementação do Plano;
 É desenvolvida uma análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) para cada FCD
identificado;
 A análise dos efeitos decorrentes da implementação do Plano. Neste ponto, e tendo em conta a
necessidade de avaliar a coerência da Proposta do PP da Salmoura face ao QRE, inicia-se a abordagem,
apresentando, sob a forma de quadro, a relação entre os principais objetivos dos planos e programas que
constituem o QRE face às QE da proposta de Plano, identificando os planos e programas que mais
contribuem para esses objetivos. Passa-se de seguida à análise:
- Das oportunidades decorrentes das questões estratégicas da Proposta de PP, em termos de
sustentabilidade ambiental, na qual é avaliada a sua contribuição para a prossecução dos objetivos
estratégicos estabelecidos no QRE, bem como para a resolução dos problemas ambientais identificados
anteriormente;
- Dos riscos das questões estratégicas da Proposta de PP para a sustentabilidade, na qual são avaliados
potenciais efeitos negativos decorrentes da implementação daquela estratégia.
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5.1 | FCD1 SISTEMA URBANO E TERRITORIAL
5.1.1 | Tendências de Evolução
A situação na área de intervenção da Proposta de PP da Salmoura apresenta as seguintes tendências
principais, no que respeita ao FCD1 - Sistema Urbano e Territorial:
Reestruturação Urbana e Conflitos de Usos do Solo
 Presença de uma matriz de ocupação mista (urbana/rural) propiciadora da pluriatividade;
 Solo classificado na Carta de Ordenamento do PDM S em vigor como espaço Para-Urbano, que
assenta no conceito de área de transição entre o espaço urbano e o espaço rural, encontrando-se fora
dos perímetros urbanos delimitados;
 A Carta da REN do concelho de Setúbal não se encontra publicada, vigorando o regime transitório na
legislação em vigor. No entanto, no âmbito da revisão do PDM S será proposta a Delimitação da REN
de Setúbal;
 Génese dispersa e de pouca densidade habitacional na área de estudo, com inúmeros espaços
intersticiais, sem ordenamento do uso do solo, bem como ausência de regras de implantação dos
edifícios no interior das parcelas e uma diversidade da linguagem arquitetónica dos mesmos;
 Existem 81 parcelas (24,40%) com processo de licenciamento e licenças emitidas, 48 parcelas (14,46%)
com processo de licenciamento e algumas construções sem licenças emitidas, 62 parcelas (18,67%)
com construções sem licenças emitidas e sem processo de licenciamento, 8 parcelas (26,51%) sem
construção. Uma pequena franja a sul (parcelas 145 a 156) está integrada na Áreas Urbanas de Génese
Ilegal (AUGI) 27;
 Crescimento de “loteamentos encapotados”, nos espaços rurais, para usos residenciais e industriais,
tendo-se expandido, de forma descontrolada;
 O padrão de ocupação atual da área de intervenção do Plano tem origem no fracionamento da
propriedade rural – a divisão em “quintinhas” de grandes parcelas rústicas, tendo como resultado a
formação de extensas áreas não infraestruturadas.
Consolidação do Sistema de Acessibilidades
 Rede desarticulada, sem arruamentos consistentes nem estruturação e hierarquia definida;
 Estradas não asfaltadas, sem bermas/passeios colocando em risco a segurança das pessoas, com
carências de estacionamento público;
 A revisão do PDM S prevê 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.
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Criação de Sistemas de Infraestruturas Básicas
 A rede de distribuição de água na área a requalificar apresenta uma cobertura de cerca de 90%,
apresentado um suficiente nível de atendimento, nas condições atuais e com boas condições de
abastecimento;
 Existência de poços de captação para o abastecimento dos sistemas de rega e piscinas, em alguns
lotes;
 A empresa REFRIGE possui captações e tratamentos próprios, para além do abastecimento pela Águas
do Sado;
 O sistema de drenagem existente é do tipo separativo;
 Existência de disfunções ambientais resultantes da existência de fossas séticas e consequentemente
baixos níveis de atendimento das populações no que se refere à drenagem e tratamento de águas
residuais;
 Não existem qualquer infraestrutura de rede de drenagem pluvial, nem na área de intervenção do Plano,
nem na sua envolvente;
 A área de intervenção é servida por pontos de recolha de resíduos indiferenciados. No entanto, são
ausentes pontos de recolha seletiva (ecopontos) no interior da área de intervenção. Os ecopontos mais
próximos localizam-se nas duas extremidades a poente e nascente do PP.
 Destaca-se ainda, que está em fase de implementação a recolha porta-a-porta de embalagens plásticas
e metálicas e Papel/Cartão, complementada com uma rede de vidrões isolados.
Qualificação do Espaço Público
 Ausência de espaços públicos propiciadores da qualificação da vivência urbana local, mantendo-se
apenas zonas verdes e áreas arborizadas, no interior das parcelas.
O Quadro 11 sintetiza a tendência de evolução dos critérios de avaliação definidos para o FCD1 – Sistema
Urbano e Territorial.
Quadro 11 - Análise de Tendências de Evolução do FCD1 – Sistema Urbano e Territorial.
SITUAÇÃO
ATUAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO
SEM IMPLEMENTAÇÃO
COM IMPLEMENTAÇÃO
DO PP
DO PP

Reestruturação Urbana e Conflitos de Usos do Solo
Consolidação do Sistema de Acessibilidades
Criação de Sistemas de Infraestruturas Básicas
Qualificação do Espaço Público

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

38

SETEMBRO 2020

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

Legenda:
Distância à situação desejável
(orientações QRE):
Muito Distante

Distante

Negativa
Afastamento das
orientações do QRE

Sem alteração
significativa

Próximo

Muito Próximo

Tendência de
Evolução:
Muito negativa
Afastamento das
orientações do QRE

Positiva
Aproximação às
orientações do QRE

Muito positiva
Aproximação às
orientações do
QRE

5.1.2 | Análise SWOT
O quadro seguinte corresponde à análise SWOT do FCD1 - Sistema Urbano e Territorial.
Quadro 12 – Análise SWOT do FCD1 - Sistema Urbano e Territorial.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Presença de uma matriz de ocupação mista (urbana/rural)
propiciadora da pluriatividade;
 Presença de um padrão de ocupação de baixa densidade;
 Maior acréscimo de alojamentos na área de intervenção entre
a Rua de São Gonçalo e a Rua da Malhada (período 20012011);
 Existência de lotes de habitação unifamiliar;
 Área de intervenção servida por transporte coletivo;
 Elevado nível de atendimento em termos de abastecimento de
água potável (cobertura de cerca de 90%), sem roturas de
fornecimento;
 Disponibilidades de espaço propiciadores da valorização da
agricultura periurbana;
 Está em fase de implementação a recolha porta-a-porta de
embalagens plásticas e metálicas e Papel/Cartão,
complementada com uma rede de vidrões isolados.

 Proliferação de “loteamentos encapotados”, nos espaços
rurais, para usos residenciais e industriais;
 Decréscimo abrupto das licenças de construção e de
utilização, a partir de 2008;
 Dispersão da ocupação com inúmeros espaços intersticiais;
 Na zona Poente do concelho, onde se insere a área de
intervenção, ocorrem diversas (AUGI);
 Ausência de REN delimitada, no concelho de Setúbal;
 Ausência de regra de implantação dos edifícios no interior
das parcelas e diversidade da linguagem arquitetónica dos
edifícios;
 Inexistência de espaços públicos propiciadores da
qualificação da vivência do território;
 Rede viária desarticulada, sem arruamentos consistentes
nem estruturação e hierarquia definida;
 Inexistência de estacionamento público;
 Deficiente conexão com o sistema de acessibilidades
existente e previsto no contexto do território circundante;
 Carências de estacionamento público;
 Falta de infraestruturação, nomeadamente em relação a
saneamento e redes de drenagem pluvial;
 Áreas servida essencialmente por fossas sépticas;
 Ausência de recolha seletiva (ecopontos) no interior da área
de intervenção;
 Fraca qualidade da imagem global do território;
 Fraca presença de elementos/ pontos de interesse que
contribuam para a ligação ao sítio e à identidade cultural.
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OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Dotar de infraestruturas as áreas que ainda não se encontram
servidas;
 Reestruturar o tecido urbano contendo as áreas de edificação
dispersa;
 Compatibilizar os diferentes usos do solo;
 Preservar a matriz de ocupação mista (urbana/rural);
 Adotar soluções de drenagem pluvial sustentáveis para que as
águas caídas no interior dos lotes sejam reutilizadas;
 Criar uma estrutura viária hierarquizada, melhorando a
mobilidade e a conexão com a envolvente;
 Separação entre vias de distribuição local e de acesso local
de modo a que a intervenção seja direcionada de acordo com
a função definida;
 Melhorar a oferta de estacionamento;
 Criar espaços públicos estruturantes e propiciadores de estilos
de vida saudáveis.

 Degradação da qualidade da imagem global do território;
 Problemas de circulação em condições de segurança
rodoviária.

5.1.3 | Análise e Avaliação do Modelo de Desenvolvimento Territorial
No Quadro seguinte apresenta-se um resumo dos objetivos e orientações estratégicas do QRE consideradas
relevantes que estão relacionadas com os objetivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD.
Quadro 13 – Relação entre o QRE e as propostas do PP da Salmoura para o FCD1 - Sistema Urbano e Territorial.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QRE*

Reestruturação Urbana e
Conflitos de Usos do Solo

PNPOT, ENDS 2015, RNC2050,
PNAC 2020-2030, ENAAC 2020,
P-3AC, PAR Lisboa 2020, PROT
AML, PROF AML, PEDS 2026,
PDM S

Consolidação do Sistema
de Acessibilidade

PNPOT, ENDS 2015, PNAEE
2016, PNAER 2020, PETI3+,
RNC 2050, PNAC 2026-2030,
ENAAC 2020, P-3AC, PAR
Lisboa 2020, PROT AML, PEDS
2026, PMST S, PDM S

Criação de Sistemas de
Infraestruturas Básicas

PNPOT, ENDS 2015, PERSU
2020, PERSU 2020+, PNGR
2014-2020, PNUEA 2020,
PENSAAR 2020, PGBH Tejo e
Ribeiras do Oeste, PAR Lisboa
2020, PROT AML, PEDS 2026,
PDM S

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

CONVERGÊNCIA
COM O QRE

INTERVENÇÕES/ PROPOSTAS

++

- Qualificação do tecido urbano existente,
particularmente, a ocupação dominantemente
habitacional (baixa densidade).
- Regularização das parcelas sem autorização
de utilização emitidas.

++

- Hierarquização e qualificação da rede viária.
- Aumento das condições de segurança das
deslocações de acesso e no interior do PP.
- Criação de zonas de coexistência ou zonas
partilhadas (vias de circulação automóvel,
bicicletas e pedonal).
- Reformulação do cruzamento da Rua de S.
Gonçalo com a Rua Brejos de Camarate.
- Criação de espaços pedonais e cicláveis
(Mobilidade suave).
- Criação de cerca de 825 novos lugares
associados ao estacionamento público.
- Melhoramento do desempenho da rede viária
(níveis de serviço).

++

- Criação e qualificação de infraestruturas
básicas.
- Interditação de novas construções e ampliação
das construções existentes, enquanto a rede de
drenagem de águas resíduais não estiver
concretizada.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QRE*

CONVERGÊNCIA
COM O QRE

INTERVENÇÕES/ PROPOSTAS
- Eliminação das fossas sépticas existentes a
longo prazo.
- Reforço de mais de 20 contentores de recolha
de RSU e introdução da recolha seletiva, com a
colocação de 6 ecopontos.

Qualificação do Espaço
Público

PNPOT, END2 2015, RNC
2050, PNAC 2020-2030, ENAAC
2020, P-3AC, PAR Lisboa 2020,
PROT AML, PROF AML, PEDS
2026, PDM S

++

- Criação de novos e qualificados espaços
públicos, correspondentes às Áreas Verdes de
Estadia e Lazer, contribuindo para a
socialização e vivência urbana.
- Valorização da imagem local.

* Documentos do QRE com convergência com o FCD.
LEGENDA:
++
+
○
--

As propostas do Plano convergem totalmente com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano convergem parcialmente com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano não introduzem alterações significativas à situação atual.
As propostas do Plano não convergem com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano contrariam os objetivos e metas do QRE.

Nota:
PNPOT | Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território Nacional
ENDS 2015 | Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015
PNS 2020 | Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020
PNAEE 2016 | Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética
PNAER 2020 | Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis
PERSU 2020 | Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020
PERSU 2020+ | Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+
PNGR 2014-2020 | Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020
PNUEA 2020 | Programa Nacional do Uso Eficiente da Água 2012-2020
PENSAAR 2020 | Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais 2014-2020
ENAR | Estratégia Nacional para o Ar 2020
PETI3+ | Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020
EFICE 2014-2020 | Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014‑ 2020
RNC2050 | Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
PNAC 2020-2030 | Programa Nacional para as Alterações Climáticas
ENAAC 2020 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
P-3AC | Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste | Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 para o período 2016-2021 (RH5A)
PAR Lisboa 2020 | Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020
PROT AML | Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
PROF AML | Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa
PEDS 2026 | Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal 2026
PMST S | Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal
PDM S | Plano Diretor Municipal de Setúbal
PMEPC S | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Setúbal
PIDFCI PSS | Revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal — 2016-2020

A avaliação estratégica resulta da análise de tendências realizada e pretende avaliar as oportunidades e riscos
das opções de desenvolvimento preconizadas no plano, concretamente dos desafios estratégicos e respetivos
objetivos definidos no seu modelo de desenvolvimento e, discutidas no contexto da AAE, à luz das questões
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relevantes que são expressas nos FCD, incidindo sobre oportunidades e riscos das orientações estratégicas do
plano.

5.1.4 | Avaliação de Oportunidades e Riscos
Seguidamente apresenta-se a análise de Oportunidades e Riscos da Proposta de PP da Salmoura, no que se
refere ao FCD1 – Sistema Urbano e Territorial, à luz dos critérios de avaliação estabelecidos.
Reestruturação Urbana e Conflitos de Usos do Solo
A classificação e a qualificação do solo, consagrados no Plano assenta na realidade atual que se encontra
estabilizada, alterando a classificação e qualificação do solo do PDM em vigor (publicado em 1994), tendo por
base os conceitos técnicos definidos no Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro.
A área de intervenção da proposta Plano é classificada como solo urbano e solo rústico, sendo qualificada nas
seguintes categorias de uso do solo (Artigo 7º, 8.º e 9º do Regulamento):
Solo Urbano
 Espaços Habitacionais;
 Espaços Urbanos de Baixa Densidade;
 Espaços de Atividades Económicas;
 Espaços Verdes, compreendendo duas subcategorias: Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento e
Áreas Verdes de Estadia e Lazer.
Solo Rústico
 Espaços Agrícolas e na subcategoria Espaços Agrícolas de Produção.
Os Espaços-Canal correspondentes às áreas de solo afetas às infraestruturas urbanas de desenvolvimento
linear, sistema viário, circulação e estacionamento, são qualificados nas diversas categorias de solo urbano
reconhecidas pelo Plano, não constituindo uma categoria de uso do solo autónoma.
De acordo com o Quadro 14, que estabelece uma comparação entre a proposta de PP da Salmoura e a
ocupação atual, regista-se uma diminuição de 0,15% nos “Espaços Habitacionais” propostos no Plano face à
ocupação atual e uma diminuição de 9,53% nos “Espaços Urbanos de Baixa Densidade”. Relativamente aos
“Espaços Verdes” propostos, estes constituem novos espaços introduzidos pelo Plano, ocupando cerca de
5,46% da área de intervenção do PP (cerca de 80 795,38 m2).
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Quadro 14 – Relação entre a Proposta de Plano e a ocupação atual na área de intervenção.
SITUAÇÃO ATUAL DOS USOS DO
SOLO / OCUPAÇÃO DOMINANTE

OCUPAÇÃO ATUAL
ÁREA (M2)

Áreas predominantemente
habitacionais
Áreas Urbanas de muito
Baixa Densidade
Áreas Industriais de grande
dimensão

PERCENTAGEM (%)

64 584,04

4,36

979 466,46

66,17

333 844,08

22,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102 296,81

6,91

1 480 191,39

100,00

Áreas dos Arruamentos/
Espaços Canais
Total

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS
DE USO DO SOLO PROPOSTAS

Solo Urbano / Espaços
Habitacionais
Solo Urbano / Espaços
Urbanos de Baixa Densidade
Solo Urbano / Espaços de
Atividades Económicas
Solo Urbano / Espaços Verde Áreas de Proteção e
Enquadramento
Solo Urbano / Espaços Verdes
- Áreas Verdes de Estadia e
Lazer
Solo Rústico / Espaços
Agrícolas de Produção
Espaços Canais / Áreas dos
Arruamentos
Total

PROPOSTA DE PLANO

COMPARATIVO
(%)

ÁREA (M2)

PERCENTAGEM (%)

62 415,20

4,22

-0,15

838 354,61

56,64

-9,53

351 865,65

23,77

1,22

71 721,41

4,85

9073,97

0,61

16 610,20

1,12

130150,35

8,79

1 467 892,7

100

1,88

De acordo com o Artigo 34.º do Regulamento do Plano, os Espaços Habitacionais possuem como uso
dominante, a habitação, podendo acolher outros usos complementares de equipamento, ou compatíveis de
natureza comercial ou de serviços, compatíveis no que concerne a ruído, vibrações e produção de efluentes
líquidos e gasosos.
Segundo o Artigo 35.º do Regulamento, os Espaços Urbanos de Baixa Densidade do Plano correspondem a
áreas periurbanas, parcialmente urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e características híbridas
da 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.
No Quadro 15, apresentam-se os parâmetros urbanísticos aplicáveis Espaços Habitacionais (uso dominante de
habitação e uso complementar) e Espaços Urbanos de Baixa Densidade, para os casos: uso habitacional (uso
dominante) e usos complementares de comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva e turismo desde
que compatíveis com a função habitacional dominante, no que concerne a ruído, vibrações e produção de
efluentes líquidos e gasosos.
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Quadro 15 – Parâmetros urbanísticos propostos no Plano, para os Espaços Habitacionais e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade.
ESPAÇOS HABITACIONAIS
PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Densidade habitacional máxima
Índice de utilização do solo máximo
Índice de ocupação do solo máximo
Índice de impermeabilização do solo
máximo
Número máximo de pisos
Altura máxima dos edifícios

ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTO, OU
COMPATÍVEIS DE
NATUREZA COMERCIAL
OU DE SERVIÇOS

HABITAÇÃO

EST. COMÉRCIO, SERVIÇOS, EQUIP.
DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E TURISMO

30 fogos/ha
0,70
70%

0,70
70%

6 fogos/ha
0,15
15%

0,35
35%

80%

80%

35%

60%

2 pisos
6,5 metros*

2 pisos
6,5 metros*

2 pisos
6,5 metros*

2 pisos
9 metros*

Nota: *Salvo instalações técnicas devidamente justificadas.

Os Espaços de Atividades Económicas regulamentados no Artigo 36.º, 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 (usos
dominantes) e os de comércio, serviços e equipamentos complementares, nomeadamente os referentes à
produção de energias alternativas não poluentes, obedecendo aos parâmetros urbanísticos apresentados no
Quadro 16.
Quadro 16 – Parâmetros urbanísticos propostos no Plano, para os Espaços de Atividades Económicas.
PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Índice de utilização do solo máximo
Índice de ocupação do solo máximo
Índice volumétrico máximo
Índice de impermeabilização do solo máximo
Número máximo de pisos
Altura máxima dos edifícios

ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
0,50
50%
6,25 m3/m2 da área da parcela
80%
1 piso, no caso de pavilhões e naves industriais associadas às atividades
industriais, de armazenagem e logística e de 2 pisos no caso de edifícios
associados às atividades de comércio, serviços e equipamentos complementares
12,5 metros, no caso dos pavilhões e naves industriais associadas às atividades
industriais, de armazenagem e logística e de 9 metros no caso dos edifícios
associados às atividades de comércio, serviços e equipamentos complementares

Os Espaços Verdes correspondem a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de valorização paisagística e de
acolhimento de atividades ao ar livre de recreio e lazer (Artigo 37.º do Regulamento), que integram na estrutura
ecológica municipal (desenvolvido no Subcapítulo 5.2.4, no critério Estrutura ecológica e valorização de áreas
naturais) compreendendo as seguintes subcategorias:
 Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento: áreas de uso privado constituídas por solos com boa
aptidão agrícola, onde são apenas admitidos os edifícios de apoio à sua preservação, manutenção e
edifícios de apoio agrícola (Quadro 17);
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 Áreas Verdes de Estadia e Lazer: área verdes equipadas de uso público, sendo apenas admitidos
edifícios de apoio à sua preservação e manutenção, instalações de recreio e lazer, estabelecimentos de
restauração e bebidas e estabelecimentos de pequeno comércio de proximidade (Quadro 17).
Quadro 17 – Parâmetros urbanísticos propostos no Plano, para as Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento e Áreas
Verdes de Estadia e Lazer.
PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Índice de utilização do solo máximo
Índice de ocupação do solo máximo
Índice de impermeabilização do solo máximo
Número máximo de pisos
Altura máxima dos edifícios

ÁREAS VERDES DE PROTEÇÃO E
ENQUADRAMENTO
0,015
1,5%
1,5%
1 piso
4,5 metros*

ÁREAS VERDES DE ESTADIA E LAZER
0,10
10%
20%
1 piso
4,5 metros*

Nota: *Salvo instalações técnicas devidamente justificadas.

Os Espaços Agrícolas, em solo rústico, na subcategoria Espaços Agrícolas de Produção (Artigo 38.º) abrangem
áreas com vocação agrícola com ou sem prática agrícola atual. Correspondem a uma área integrada, na sua
totalidade, na Reserva Ecológica Nacional (REN) e, parcialmente, a solos com capacidade de uso e aptidão
agrícola integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Nestes espaços, face às características da sua
integração territorial, dimensão e, ainda, aos usos e ações compatíveis com o regime de ocupação da REN,
apenas é permitida a edificação:
a) De cabinas para motores de rega com área inferior a 4 m2.
b) De pequenas construções de apoio à agricultura, cuja área de implantação seja igual ou inferior a 30 m 2.
Seguidamente apresenta-se a Planta de Implantação (Desenho 1.01) da proposta de PP da Salmoura.
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Figura 3 - Planta de Implantação da proposta de PP da Salmoura.

Fonte: ARQUISOMA, Lda., maio 2020.

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas na Planta de Condicionantes do Plano
(Desenho 1.02) e regulamentadas no Artigo 6.º são constituídas por:
a) Proteção de infraestruturas:
- Estrada Nacional EN 379 - Rua 25 de Abril;
- Estrada Municipal EM 538 – Rua de S. Gonçalo;
- Linhas de transporte de energia elétrica de média tensão;
- Coletor gravítico de águas residuais.
b) REN:
- Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA).
c) Servidão do Domínio Público Hídrico:
- Linhas de água.
d) RAN
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Figura 4 - Planta de Condicionantes da proposta de PP da Salmoura.

Fonte: ARQUISOMA, Lda., maio 2020.

No Quadro 18, sintetizam-se as alterações ao PDM introduzidas pela classificação e qualificação do solo
definida no Plano, assinalando-se a relação entre as classes de espaço do PDM e as categorias e subcategorias
de espaços criadas, as respetivas áreas e o peso relativo (%) das mesmas.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

47

SETEMBRO 2020

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

Quadro 18 – Quadro Síntese das Alterações ao PDM – Qualificação do Solo.

Quadro Síntese das Alterações ao PDM em Vigor Qualificação do Solo
PDM de Setúbal - Planta de
Ordenamento
Classes de Espaços
Espaços Agrícolas e Florestais
Espaços Verdes de Protecção e
Enquadramento
Espaços Paraurbanos
Espaços Industriais - Existentes (I1)
Espaços Industriais - Existentes (I2)

Áreas (m2)

Espaços
Habitacionais
%

77755,08

*
5,25

18460,51

Áreas
(m2)

%

Plano de Pormenor da Salmoura - Planta de Zonamento
Classes / Categorias e Subcategorias de Uso do Solo
SOLO URBANO
Espaços de
Espaços Verdes Espaços Verdes Espaços Urbanos de
Atividades
Áreas de Proteção
Áreas Verdes de
Baixa Densidade
Económicas
e Enquadramento
Estadia e Lazer
%

Áreas (m2)

Áreas
(m2)

%

0,00

**
0,00

951,35

**
0,10

77476,53

**
20,72

1,25

0,00

0,00

543,75

0,06

0,00

955612,06
87434,64
10607,75

64,56
5,91
0,72

29,91
0,00
0,00

0,04
0,00
0,00

817003,15
0,00
0,00

88,87
0,00
0,00

Espaços Industriais - Propostos (I2)

21903,71

1,48

0,00

0,00

541,55

Espaços Urbanos - Áreas Consolidadas
(Malhas Urbanas Habitacionais ou
Terciário)

183228,85

12,38

73957,55

86,83

Espaços Urbanizáveis (Áreas
Habitacionais ou de Terciário)

125188,79

8,46

11183,98

100,00

85171,431

Totais 1480191,39

Áreas
(m2)
32,60

**
0,04

0,00

0,00

50650,46
88235,97
10704,97

13,55
23,60
2,86

0,06

21563,53

52807,91

5,74

13,13

47441,30

100,00

919289,02

% *
100,00
5,75
62,11
Nota: * Percentagem em relação à Área de Intervenção do Plano
** Percentagem em relação à área total de cada categoria ou subcategoria de uso do solo

%

Áreas (m2)

%

**
0,00

0,00

**
0,00

0,00

0,00

0,00

18623,76

100,00

73205,62
0,00
0,00

99,94
0,00
0,00

10017,14
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57540,67

15,39

10,54

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

5,16

67668,33

18,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

373840,46

100,00

73249,57

100,00

10017,14

100,00

18623,76

100,00

25,26

48

Áreas
(m2)
0,00

Fonte: ARQUISOMA, Lda., junho 2020.
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Da relação entre as classes de espaço do PDM e as categorias e subcategorias de espaço definidas no Plano,
destaca-se:
 86,83% da área qualificada no Plano na categoria “Espaços Habitacionais” corresponde à classe de
espaço do PDM designada por “Espaços Urbanos – Áreas Consolidadas”;
 88,87% da área qualificada no Plano na categoria “Espaços Urbanos de Baixa Densidade” corresponde à
classe de espaço do PDM designada por “Espaços Paraurbanos”;
 20,72% da área qualificada no Plano na categoria “Espaços de Atividades Económicas” corresponde à
classe de espaço do PDM designada por “Espaços Agrícolas e Florestais”;
 79,28% da área qualificada no Plano na categoria “Espaços de Atividades Económicas” corresponde às
classes de espaço do PDM designadas por: “Espaços Paraurbanos” (13,55 %), “Espaços Industriais –
Existentes” (I1) (23,60%), “Espaços Industriais – Existentes” (I2) (2,86 %), “Espaços Industriais –
Propostos” (I2) (5,77 %), “Espaços Urbanos - Áreas Consolidadas” (Malhas Urbanas Habitacionais ou
Terciário) (15,39 %) e “Espaços Urbanizáveis” (Áreas Habitacionais ou de Terciário) (18,10 %);
 99,94% da área qualificada no Plano na categoria “Espaços Verdes” - subcategoria Áreas de Proteção e
Enquadramento - corresponde à classe de espaço do PDM designada por “Espaços Paraurbanos”;
 100,00 %da área qualificada no Plano na categoria “Espaços Verdes” - subcategoria Áreas Verdes de
Estadia e Lazer - corresponde à classe de espaço do PDM designada por “Espaços Paraurbanos”.
A proposta de Plano constitui uma oportunidade na consolidação e qualificação do padrão de ocupação
dominantemente habitacional, nomeadamente o de baixa densidade.
Os principais problemas identificados relacionam-se com o padrão de ocupação dominante atualmente,
abrangidas pelos “Espaços Urbanos de Baixa Densidade”, que ocupam 56,64% da área de intervenção do Plano
(Quadro 14). Este padrão de ocupação, aliado ao mau estado geral dos arruamentos que foram sendo
executados, à dispersão da ocupação face à ausência de regras de implantação dos edifícios no interior das
parcelas e à diversidade, e baixa qualidade da linguagem arquitetónica dos edifícios, determinou uma baixa
qualidade urbana e, assim, uma má imagem global do território.
As soluções adotadas no Plano tiveram como principais objetivos minimizar os problemas identificados e
aproveitar as possibilidades oferecidas pela situação atual, nomeadamente:
 Na redefinição do regime e indicadores de ocupação previstos no PDM em vigor;
 Na definição de regras para a implantação dos edifícios no interior das parcelas;
 Na definição de regras relacionadas com os alinhamentos e características dos muros de vedação;
 Na definição de regras relacionadas com operações de transformação fundiária.
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Com os indicadores e regime de ocupação propostos para os Espaços Urbanos de Baixa Densidade (Quadro
15), procurou-se, nomeadamente, aumentar a edificabilidade prevista no PDM em vigor, assegurando, no
entanto, uma baixa densidade habitacional e um baixo índice de impermeabilização do solo (35% no uso
habitacional), de forma a manter os espaços verdes privados propiciadores da pequena agricultura de
subsistência.
O Plano constitui também uma oportunidade para a regularização das parcelas sem autorizações de utilização
emitidas, na medida em que nas edificações existentes que, à data da entrada em vigor do Plano, não possuam
autorização de utilização e que se encontrem localizadas na totalidade, ou parcialmente, dentro dos polígonos
de implantação máxima indicados na Planta de Implantação, são permitidos o licenciamento, ou a admissão de
comunicação prévia, bem como a realização das intervenções previstas no Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação (RJUE) e no Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Setúbal - nomeadamente
obras de ampliação e reconstrução - desde que (n.º 1, do Artigo 40.º do Regulamento):
a) Seja respeitada a área de construção máxima definida no Plano, para cada uma das parcelas;
b) Sejam respeitadas as demais prescrições de ocupação estabelecidas no Plano, especialmente as
constantes na Planta de Implantação e no Anexo I - Quadro Síntese do Uso do Solo - do presente
regulamento.
c) Sejam respeitadas as condições mínimas de habitabilidade e de salubridade, definidas na legislação em
vigor sobre a matéria, nomeadamente as previstas no Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(RGEU).
d) Seja subscrito, por técnico com formação adequada, termo de responsabilidade, sobre as condições de
estabilidade e segurança das construções.
Nas edificações existentes que, à data da entrada em vigor do Plano, não possuam autorização de utilização e
que se encontrem localizadas fora dos polígonos de implantação máxima indicados na Planta de Implantação,
não são permitidas obras de ampliação, sendo apenas admitido, a título excecional, o licenciamento, ou a
admissão de comunicação prévia, desde que sejam observadas as condições referidas anteriormente, nos
pontos a), b), c) e d). Nas edificações existentes, em que não se verifiquem as condições referidas na alínea c),
poderão, a título excecional, ser executadas obras de melhoramento ou de ampliação para cumprimento
daqueles requisitos, desde que, nas situações em que o edifício existente se encontre em contacto direto com o
polígono de implantação máximo indicado na Planta de Implantação, as ampliações se localizem dentro do
referido polígono (n.º 3 e 4, do Artigo 40.º do Regulamento).
Como risco pouco significativo, identifica-se a possibilidade de existência de conflitos de usos, devido à
consolidação e concentração urbana e à perda de espaços verdes intersticiais. Contudo, a própria proposta de
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Plano acautela essa situação, ao considerar, dentro do solo urbano, espaços verdes, os quais visam,
essencialmente, assegurar o funcionamento dos sistemas biológicos, o controlo de escoamentos hídricos e
conforto bioclimático, e promover a melhoria das condições ambientais e a qualidade do espaço urbano. Têm
ainda a função de articuladores principais da vida social, já que funcionam como lugares de encontro, de
integração e de trocas.
Em termos gerais, como oportunidades, identificam-se as seguintes:
 Consolidação e qualificação do tecido urbano existente, particularmente o padrão dominantemente
habitacional de baixa densidade;
 Contenção da edificação dispersa, com o estabelecimento de indicadores de ocupação e regras para
implantação dos edifícios no interior das parcelas;
 Aumento da edificabilidade prevista no PDM em vigor, assegurando, no entanto, uma densidade
habitacional baixa e um baixo índice de impermeabilização do solo;
 Regularização das parcelas com ocupação urbana e sem autorizações de utilização emitidas;
Como riscos, identifica-se a seguinte situação:
 Conflitos de usos devido à consolidação e concentração urbanas e à perda de espaços intersticiais.

Consolidação do Sistema de Acessibilidade
O PP da Salmoura definiu, em continuidade com a proposta no PDM, uma hierarquia viária de modo a contribuir
para o melhoramento do desempenho da rede viária, proporcionando um aumento da qualidade de vida da
população e dos utilizadores das infraestruturas viárias da área de plano.
O sistema viário de circulação e estacionamento abrangido pela proposta de Plano encontra-se definido na
Planta de Implantação (Desenho 1.01), sendo constituído pelas vias distribuidoras locais e vias de acesso local,
descritas anteriormente, encontrando-se regulamentado no Artigo 18.º (rede viária), Artigo 19.º (sistema viário de
circulação), Artigo 20.º (estacionamento) e Artigo 21.º (áreas cicláveis e ciclovia). Este sistema viário articula-se
com duas vias não abrangidas pela área de intervenção do Plano: a Rua 25 de Abril, EN 379, a sul/nascente; e a
estrada de Vila Amélia, a nascente, na área territorial do Município de Palmela.
Simultaneamente, a proposta de Plano promove os modos de transporte de proximidade, requalificando o
território de modo a garantir, por um lado, a acessibilidade dos habitantes e uma envolvência de qualidade, mas
por outro, a mobilidade às empresas existentes através de uma requalificação dos eixos principais (atuais e
futuros).
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Figura 5 - Hierarquia funcional viária (Proposta).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., abril 2018.

O PP da Salmoura propõe assim, a seguinte hierarquia viária na área de intervenção (Figura 5):
 Vias Distribuidoras Locais - Os dois eixos que se cruzam dentro da área do plano (Rua de S. Gonçalo e a
Rua Brejos de Camarate) são consideradas como vias distribuidoras locais, sendo enquadradas e ligadas
às vias distribuidoras principais - Estrada de Vila Amélia, N379 e as futuras D20 (ex-S12) e D21 (ex-p4);
 Vias de Acesso Local - As vias localizadas nos quatro quadrantes definidos pelas vias distribuidoras são
classificadas como vias de acesso local, tendo em consideração o reduzido fluxo de veículos e as
características residenciais da área, com poucas indústrias, mas com estabelecimentos de ensino e de
terceira idade. Estas vias terão simultaneamente um tratamento de “zonas de coexistência”, onde as vias
serão partilhadas entre os diversos tipos de tráfego automóvel, bicicletas e peões.
As zonas de coexistência das vias de acesso local propostas no Plano pretendem aumentar as condições de
segurança das deslocações, em particular dos peões e ciclistas, centrando-se na diminuição da velocidade do
tráfego motorizado (imposição de um limite de 20 Km/h), contribuindo para uma alteração dos comportamentos
dos condutores e consequentemente para uma utilização mais equitativa do espaço público.
A beneficiação da rede viária adotada no Plano e a concretização das intervenções previstas no sistema viário
da zona envolvente, permitirão uma melhoria significativa das condições de circulação atuais, com poupanças
substanciais nos custos de transporte (operação e tempo). Essas poupanças irão provocar uma redistribuição
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dos atuais percursos devolvendo à área de intervenção do Plano as características idiossincráticas, retirando
tráfego de passagem das vias.
A avaliação do nível de serviço nos diferentes cenários estudados realizados no âmbito da Proposta do PP
permitiu concluir não existir qualquer problema de capacidade na rede viária com a implementação do PP da
Salmoura.
Os perfis das vias foram definidos de acordo com a hierarquização viária, anteriormente referida, tendo como
objetivo qualificar a rede viária enquanto espaço público propiciador de uma maior vivência urbana, garantindo a
circulação e o estacionamento em condições de segurança.
Como o conjunto das vias a intervencionar é constituído por arruamentos existentes (com exceção da nova via
pedonal proposta), de modo a garantir as cotas de soleira das parcelas adjacentes aos mesmos, não foram
introduzidas alterações significativas em termos altimétricos. Tentou-se, fundamentalmente, ajustar os traineis
dos arruamentos, aos perfis existentes, tendo-se considerado uma inclinação mínima de 0.5% no sentido de
facilitar o escoamento das águas pluviais.
Com os perfis transversais propostos procurou-se fundamentalmente:
 Tirar partido do espaço disponível entre as frentes das parcelas marginais às vias com ocupação urbana,
definindo, nomeadamente, para além das faixas de rodagem, espaços de circulação pedonal e de
estacionamento, e introduzindo, ainda, sempre que possível, arborização.
 Evitar a demolição de edifícios e minimizar a necessidade de recuo de muros, e a sua consequente
demolição, reduzindo, desta forma, as áreas a ceder pelos proprietários para o domínio público.
Procurou-se também, apesar de se estar perante uma zona com ocupação urbana já consolidada, dar
cumprimento às disposições do DL n.º 163/2008, de 8 de agosto, nomeadamente, as que têm por objeto a
definição das condições de acessibilidade a satisfazer nos projetos e na construção de espaços públicos.
Em termos de mobilidade suave, para além das “vias partilhadas” ou de “vias de coexistência”, são definidos na
na Planta de Implantação uma ciclovia na Rua de São Gonçalo, no seguimento do proposto nos estudos da
revisão do PDM, e um percurso ciclável preferencial, nas vias de acesso local, de ligação entre os espaços
públicos / áreas verdes de estadia e lazer propostos e o parque de Merendas de S. Gonçalo, localizado na
proximidade, já no concelho de Palmela. É com este objetivo que é proposta na área de intervenção do Plano,
uma nova ligação pedonal e ciclável num pequeno troço a sul da REFRIGE.
Na Figura 6 indica-se esquematicamente, a vermelho, as ciclovias previstas em PDM e a verde, o percurso
ciclável preferencial proposto na área de intervenção do Plano. Os números 1 e 2 representam a Estrada de S.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

53

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

Gonçalo; o nº 3 identifica a ligação da rede pedonal/ciclável ao Parque de S. Gonçalo; e o nº 4 a extensão da
rede pedonal/ciclável à Rua dos Brejos Pequenos.
Figura 6 – Esquema da mobilidade suave.

Fonte: ARQUISOMA, Lda., abril 2018.

Na área de intervenção do Plano, não existem atualmente lugares de estacionamento formais no espaço público.
Os condutores estacionam desordenadamente e informalmente as suas viaturas para aceder às residências, às
empresas e aos poucos espaços públicos que existem na zona.
De acordo com o Artigo 20 º do Regulamento (Estacionamento) e o Relatório do Plano, a localização e
configuração das áreas de estacionamento público de veículos ligeiros encontram-se assinaladas na Planta de
Implantação do Plano, compreendendo 825 lugares.
É admitida, com natureza excecional, a possibilidade de ajustamentos à localização e configuração das áreas de
estacionamento público de veículos ligeiros estabelecidas na Planta de Implantação, incluindo a redução pontual
do número de lugares de estacionamento previsto, desde que devidamente justificados em memória descritiva
do respetivo projeto de execução e que sejam decorrentes:
a) Da necessidade de acertos na intervenção paisagística e na integração de mobiliário urbano;
b) Da necessidade de melhor integração de paragens de transportes coletivos ou de passadeiras de peões.
O número mínimo de lugares para estacionamento privado de veículos ligeiros, a criar no interior das parcelas,
obedece aos valores apresentados nas tabelas do Anexo I - Quadro Síntese do Uso do Solo, do regulamento,
tendo em consideração o uso dominante estabelecido no Plano, para cada uma das categorias e subcategorias
de solo, e os parâmetros de dimensionamento previstos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março. De acordo

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

54

SETEMBRO 2020

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

com os valores apresentados nas tabelas referidas, os valores apurados para o estacionamento privado de
veículos ligeiros, incluindo o acréscimo de 20 % para estacionamento público de veículos ligeiros previstos na
Portaria, são os que se apresentam no quadro seguinte:
Quadro 19 - Estacionamento a criar de acordo com os usos dominantes.
Estacionamento a criar de acordo com
os usos dominantes

Uso Dominante

Estacionamento
privado

Estacionamento
público (1)

Espaços Habitacionais

Habitação

416

83

Espaços Urbanos de Baixa Densidade

Habitação

998

200

Indústria e/ou armazéns

2346

469

3760

752

Espaços de Atividades Económicas

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

Os valores apresentados no quadro anterior permitem tirar as seguintes conclusões:
 Os valores exigidos para o estacionamento privado estão de acordo com os parâmetros previstos na
Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março;
 O estacionamento público de veículos ligeiros assinalados na Planta de Implantação do Plano,
compreendendo 825 lugares, corresponde a um número superior (mais 73 lugares) ao exigido na Portaria
n.º 216-B/2008, de 3 de março (752 lugares), apresentando assim uma folga para a introdução, como
acima referido, de eventuais ajustamentos, incluindo a redução, a título excecional, de alguns lugares.
O número de lugares para estacionamento privado de veículos ligeiros, a criar no interior das parcelas, referente
aos usos complementares ao uso dominante de cada categoria e subcategoria de solo admitidos no Plano,
deverá ser determinado casuisticamente no âmbito de cada operação urbanística, tendo em consideração as
áreas de construção a afetar aos mesmos, cumprindo, no mínimo, os valores dos parâmetros de
dimensionamento previstos na Portaria referida.
Para as novas edificações dos Espaços de Atividades Económicas deverá ser criada, em cada parcela, a área
necessária para cargas / descargas e estacionamento privado de veículos pesados.
O número de lugares de estacionamento privado para veículos pesados, a criar nos Espaços de Atividades
Económicas, deve ser determinado casuisticamente no âmbito de cada operação urbanística em função das
características da atividade industrial, ou de armazenagem / logística, a instalar e dos fluxos de tráfego previstos
para as mesmas.
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Relativamente ao transporte coletivo, considerou-se que o serviço de transporte público coletivo complementado
pelo transporte privado coletivo (serviço de autocarros das próprias empresas) é satisfatório para resolver as
necessidades atuais.
Como principais oportunidades, destacam-se as seguintes:
 Definição de uma estrutura viária hierarquizada, melhorando a mobilidade e a conexão com a envolvente;
 Beneficiação da rede viária local e concretização das intervenções previstas na envolvente, permitindo
melhoria significativa das condições de circulação atuais, com poupanças substanciais nos custos de
transporte (operação e tempo);
 Estabelecimento de zonas de coexistência das vias de acesso local, como forma de aumentar as
condições de segurança das deslocações, em particular dos peões e ciclistas;
 Criação de estacionamento público e privado;
 Promoção de modos suaves (pedonal e ciclovia);
 Melhoria da qualidade de vida da população.
Como riscos, identifica-se a seguinte situação:
 Aumento de tráfego rodoviário local, de ligeiros e pesados, face às propostas de ampliação das
indústrias/equipamento coletivos existente, bem como habitações.

Criação de Sistemas de Infraestruturas Básicas
A proposta do PP da Salmoura propõe a melhoria das infraestruturas básicas existentes, cujos traçados se
encontram apresentados nas Plantas das Infraestruturas de Abastecimento de Água (Desenho 2.19), da Rede
de Drenagem de Águas Pluviais (Desenho 2.20) e Residuais (Desenho 2.21), Eletricidade – Redes de Média
Tensão (Desenho 2.22), Redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (Desenho 2.23), Telecomunicações
(Desenho 2.24), Gás Natural (Desenho 2.25) e Equipamentos de Resíduos Sólidos Urbanos (Desenho 2.26).
Relativamente à rede de abastecimento de água (Artigo 23.º), é apenas proposta uma rede na área por
infraestruturar, nomeadamente na área delimitada a norte pela rua de São Gonçalo, a Este pela Rua de Brejos
de Camarate e a Oeste pela rua dos Pinheiros.
De acordo com o Artigo 23.º do Regulamento, a proposta de drenagem de águas residuais domésticas recorre a
um sistema de coletores gravíticos com ligação à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Quinta
do Conde, localizada numa zona exterior à área de intervenção do Plano, no município de Sesimbra. No entanto,
até à concretização das infraestruturas referidas, não serão autorizadas a instalação de novas construções e
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ampliação das construções existentes, pela Câmara Municipal, o que constitui uma medida com efeitos
positivos na área de intervenção.
Assim, os sistemas autónomos existentes para recolha e desembaraçamentos de águas residuais domésticas
com recurso a fossas sépticas deverão ser obrigatoriamente removidos, ou demolidos, logo que se encontre
instalado, e em funcionamento, a rede de drenagem de águas residuais.
Ressalva-se que poderá constituir um risco, o facto de que, para os sistemas autónomos existentes, enquanto
não se encontrar instalado, e em funcionamento, o sistema de drenagem de águas residuais domésticas, não
ser 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. No caso de fossas estanques deverão ser adotadas medidas de
fiscalização que permitam uma adequada avaliação da situação no terreno e que assegurem, a limpeza das
mesmas por empresas autorizadas pela Câmara Municipal ou pela empresa Águas do Sado (garantia de destino
adequado).
Face à sensibilidade da área de intervenção do Plano, considera-se que a susbstituição dos sistemas
autónomos existentes por fossas sépticas adequadas ou fossas estanques, enquanto não se encontre
implementado e em funcionamento o sistema de drenagem proposto, poderá suscitar efeitos negativos, na
eventualidade da ligação à rede não ser viável por razões técnicas ou económicas e a situação de recurso a
fossas sépticas se mantenha a médio, longo prazo, acrescendo a ameaça de contaminação das águas
subterrâneas, para o caso de fossas permeáveis. Esta questão torna-se pertinente devido à coincidência entre
áreas de elevada vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos, existência de focos de contaminação potencial
(fossas sépticas) e a Área Estratégica de Proteção e Recarga de Aquíferos (ver no critério Qualidade Ambiental,
no Subcapítulo 5.2.4).
Em termos de infraestruturas de drenagem de águas pluviais, é proposto o recurso a coletores em subsolo
(Artigo 24.º do Regulamento), devendo o sistema ser separativo e dimensionado para a recolha de águas
provenientes da rede viária e das áreas impermeabilizadas.
Na execução do sistema de drenagem pluvial deverá ter-se sempre em atenção que em cada parcela abrangida
pela área de intervenção do Plano deverá ser garantida a recolha e armazenamento de água pluviais (soluções
de drenagem sustentáveis), sendo interditas as descargas na rede pública, constituindo um efeito positivo na
recarga de aquíferos.
No entanto, de acordo com o Regulamento da proposta, constituem excepção ao referido anteriormente, as
descargas na rede pública provenientes das parcelas abrangidas pelas categorias de uso do solo designadas
por Espaços Habitacionais e Espaços de Atividades Económicas onde, face à sua dimensão e aos níveis de
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impermeabilização admitidos pelo Plano, não sendo possível garantir na totalidade a recolha e armazenamento
de águas pluviais.
Segundo o Artigo 29.º do Regulamento, o Plano propõe na área de intervenção, contentores para a recolha de
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e ecopontos, devendo ser cumprido o Regulamento Municipal de Resíduos
Sólidos. Sendo que atualmente, a capacidade instalada é de 38 contentores de RSU, propõe-se um reforço
correspondente a mais 20 contentores. Relativamente à distribuição seletiva, atualmente inexistente, propõe-se
a colocação de 6 ecopontos.
Em termos de RSU, deverão ser adoptadas os seguintes procedimento e linhas de atuação:
a) Adotar medidas na gestão dos resíduos, tendo em conta os princípios da reutilização e valorização;
b) Adotar medidas para garantir a higiene dos locais e dos contentores de deposição dos resíduos;
c) Garantir adequados planos de gestão de resíduos na fase de demolição dos edifícios, nomeadamente, na
remoção e encaminhamento dos resíduos com potencial risco de conter, amianto, cumprindo a Portaria
n.º 40/2014, de 17 de fevereiro e as condições indicadas no Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho;
d) Obrigar à existência de compartimentos para armazenagem de resíduos, nos edifícios de nova
construção de uso comercial, de serviços ou de restauração, com ponto de água e de descarga de águas
residuais, tendo em vista a higienização dos espaços, bem como dos contentores de deposição de
resíduos.
Propõe-se também a alteração progressiva das infraestruturas de energia elétrica e de iluminação pública
aéreas para redes subterrâneas, dimensionadas para as potências correspondentes à cobertura da totalidade
das parcelas identificadas no Plano e acompanhando a requalificação dos arruamentos proposta no Plano
(Artigos 25.º e 26.º).
Simultaneamente, o Plano propõe o prolongamento da rede gás para sul da Rua de S. Gonçalo, de modo a
servir a globalidade da área de interveção do Plano, através, nomeadamente, da Rua da Salmoura e da Rua da
Malhada com tubagem semelhante à existente (Artigo 28.º), assim como a execução de infraestruturas de
telecomunicações subterrâneas, com a alteração progressiva das redes aéreas para redes subterrâneas,
acompanhando a requalificação dos arruamentos (Artigo 27.º).
Concluindo identificam-se como principais oportunidades, as seguintes:
 Melhoria significativa das infraestruturas básicas, através da criação e requalificação das redes;
 Interdição à nova construção ou ampliação das construções existentes até à concretização das
infraestruturas de drenagem de água residuais domésticas;
 Eliminação das fossas sépticas existentes a longo prazo, e consequente redução da contaminação dos
recursos hídricos subterrâneos (aquíferos);

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

58

SETEMBRO 2020

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

 Colocação de rede de drenagem de águas pluviais e a garantir a recolha e armazenamento de águas
pluviais no interior das parcelas, contribuindo para a recarga de aquíferos;
 Reforço de contentores para a recolha de RSU e instalação de recolha seletiva (ecopontos) no interior da
área de intervenção do Plano.
Como riscos destacam-se:
 Eventual substituição dos sistemas autónomos existentes por adequadas fossas sépticas ou fossas
estanques, a médio, longo prazo, em alternativa à ligação à rede de drenagem de águas residuais
doméstica;
 Não ser possível garantir a recolha e armazenamento de águas pluviais nos Espaços Habitacionais e
Espaços de Atividades Económicas.
Qualificação do Espaço Público
Atualmente, na área de intervenção do Plano não existem espaços públicos equipados e com comércio de
proximidade, que propiciem o encontro e a socialização da população residente, ou, dado peso atual da 2.ª
residência, da população pressente ao fim de semana e nos períodos de férias. Esta carência torna-se também
muito relevante para a população que se desloca diariamente para trabalhar nos equipamentos sociais e nas
grandes indústrias (REFRIGE).
O espaço público proposto é constituído pelas Áreas Verdes de Estadia e Lazer e pela Rede Viária que integra a
área de intervenção do Plano (Artigo 17.º do Regulamento).
Apesar da limitação de criação na área de intervenção, de espaços públicos equipados que constituam pontos
de encontro e socialização, face ao padrão de ocupação que se encontra consolidado, o Plano, no âmbito da
estrutura verde (descrito critério Estrutura ecológica e valorização de área naturais, do Subcapítulo 5.2.4) propôs
garantir a criação de uma área verde de estadia e lazer, com cerca de 9 074 m2, identificada na Planta de
Implantação e regulamentada no Artigo 37.º, sendo áreas destinadas ao acolhimento de atividades ao ar livre de
recreio e lazer, podendo dar alguma resposta para suprir as carências identificadas, para além das respetivas
funções de equilíbrio ambiental, de valorização paisagística. Com este objetivo o regulamento do Plano
estabelece, relativamente à edificabilidade nestas áreas, que para além, da implantação de edifícios de apoio à
sua manutenção e de instalações de recreio e lazer, é admitida a implantação de edifícios de apoio à sua
preservação e manutenção, instalações de recreio e lazer, estabelecimentos de restauração e bebidas, e
estabelecimentos de pequeno comércio de proximidade.

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

59

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

As Áreas Verdes de Estadia e Lazer propostos dizem respeito à parcela n.º 332, com 9 073,97 m2 (a ceder pela
REFRIGE, a título de compensação – n.º 2, do Artigo 48.º). De acordo, com o índice de utilização definido no
Plano, de 0,10 (Quadro 17), a edificabilidade admitida não deverá ultrapassar os 907,40 m2 (parcela n.º 332). De
acordo com o Regulamento, estas áreas serão constituídas através da compensação a prestar em espécie
(terreno) para espaços verdes.
Complementarmente é proposta na área de intervenção do Plano uma nova ligação pedonal e ciclável num
pequeno troço a sul da REFRIGE, que permite a acessibilidade da área de intervenção do Plano ao Parque de
Merendas de S. Gonçalo, como foi descrito anteriormente, para o critério Consolidação do sistema de
acessibilidade.
Pelas razões anteriormente apontadas, conclui-se que a proposta de criação de espaços públicos na área de
intervenção constitui uma oportunidade com efeitos positivos, em termos de socialização e vivência da
população, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida dos residentes e trabalhadores, bem como a
qualificação da imagem urbana. No entanto, como risco identifica-se a escolha de espécies menos adequadas
para o local (p.e. espécies exóticas e invasoras).
Assim, identificam-se as seguintes oportunidades:
 Criação de espaços públicos estruturantes, contribuindo para a socialização e vivência da população e
propiciadores de estilos de vida saudáveis;
 Melhoria da qualidade de vida dos residentes e trabalhadores;
 Melhoria da qualidade da imagem urbana.
Como riscos identifica-se:
 Proliferação de espécies invasoras e exóticas.
Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização dos objetivos previstos no QRE,
sintetizam-se no Quadro seguinte os riscos (efeitos negativos) e oportunidades (efeitos positivos) dos vários
eixos relativamente aos critérios do FCD1 Sistema Urbano e Territorial.
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QE1

QE2

QE3

QE4

1

LD1.1 - Avaliar as Áreas Classificadas na RAN e a Sua Compatibilização com os Usos do
Solo Previstos
LD1.2 - Avaliar as Áreas Classificadas na REN e a Sua Compatibilização com os Usos do
Solo Previstos
LD1.3 - Proteger os Recursos Hídricos
LD1.4 - Avaliar as Fontes de Poluição e os Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos
LD1.5 - Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído
LD1.6 - Avaliar o Património Natural - Flora, Vegetação e Fauna - e a Sua Compatibilização
com os Usos do Solo Previstos
LD1.7 - Valorizar a Paisagem Urbana
LD2.1 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da REFRIGE
LD2.2 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da METALÚRGICA CENTRAL DE
ALHOS VEDROS
LD2.3 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da FRANCISCONDE
LD3.1 - Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao
Sucesso” e da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”
LD3.2 - Viabilizar a Necessidade de Instalação de Novos Equipamentos
LD3.3 - Avaliar o Património Cultural e Salvaguardar os Valores do Património Arqueológico
LD3.4 - Criar Espaços Públicos Incentivadores da Sociabilização e Vivência Urbana
LD4.1 - Qualificar o Tecido Urbano Existente
LD4.2 - Consolidar e Qualificar o Padrão de Ocupação Dominantemente Habitacional,
nomeadamente, o de Baixa Densidade
LD4.3 - Regularizar a Situação das Parcelas Sem Autorizações de Utilização Emitidas
LD4.4 - Hierarquizar a Rede Viária
LD4.5 - Qualificar a Rede Viária
LD4.6 - Melhorar o Desempenho da Rede Viária / Níveis de Serviço
LD4.7 - Melhorar os Transportes Públicos
LD4.8 - Melhorar o Sistema de Infraestruturas Básicas

QE – Questão Estratégica e LD – Linha de Desenvolvimento, expostos no Quadro 3, do presente documento.

Tendência sem plano:

Tendência com plano:

Melhoria do Sistema Urbano e Territorial existente

++

Oportunidades

Degradação do Sistema Urbano e Territorial existente

-

Riscos

Estável

0

Sem relação
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PÚBLICO

QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE

ACESSIBILIDADE

QUESTÕES
ESTRATÉGICAS1

CONFLITOS DE USOS DO SOLO

REESTRUTURAÇÃO URBANA E

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE

Quadro 20 – Síntese das oportunidades e riscos para o FCD1 - Sistema Urbano e Territorial.

+/-

0

0

0

+/-

0

0

0

+
0
0

0
0
+/-

++/++/0

0
0
0

0

0

0

0

+
+

0
0

0
0

+
0

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0
0
+
++

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
++
+

++

0

0

0

++
0
0
0
0
0

0
++
++
++
+/0

0
0
0
0
0
++

0
0
0
0
0
0

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

5.2 | FCD2 EQUILIBRIO AMBIENTAL E RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS
5.2.1 | Tendências de Evolução
A situação na área de intervenção do PP da Salmoura apresenta as seguintes tendências principais, no que
respeita ao FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos:
Estrutura Ecológica e Valorização de Áreas Naturais
 Solo classificado como Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área de intervenção do Plano, que ocupa
uma área com cerca de 12,47 ha (8,51% da área de intervenção do Plano);
 As Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA), delimitadas no âmbito da REN
Bruta, na revisão do PDM, abrangem uma área muito significativa (86,66 ha) da área de intervenção do
Plano, correspondendo a 59,16% da sua área total (146,49 ha);
 No entanto, a AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano encontra-se atualmente
completamente urbanizada (Áreas urbanas de muito baixa densidade e Áreas industriais de grande
dimensão);
 Degradação dos espaços naturais existentes, devido à pressão humana e ocupação dispersa, bem
como o isolamento e consequentemente desaparecimento dos habitats naturais, pela criação de
barreiras geográficas (indústrias e vias rápidas) e surgimento de desequilíbrios sobre os sistemas
naturais (p.e. alastramento de espécies invasoras exóticas);
 Biocenoses apresentam um valor muito baixo para a conservação das espécies, quer do ponto de vista
botânico, quer do ponto de vista biológico;
 As áreas de hortas, pomares e jardins ocupam cerca de 60% da área do plano, estando
maioritariamente incluídas em propriedades privadas.
Qualidade Ambiental
 Na caracterização do ruído ambiente atual na área de intervenção do PP, verifica-se que dos 6
recetores em análise, apenas um apresentou valores acima aos definidos no DL n.º 9/2007, de 17 de
janeiro, em ambos os indicadores Lden e Ln, de acordo com a classificação acústica da área (zona
mista);
 Destaca-se o tráfego rodoviário como sendo a principal fonte de ruído da área em análise;
 O Índice da Qualidade do Ar classificado como “Bom” para o concelho de Setúbal, em 2018,
correspondente a 298 dias;
 Existência de alguns depósitos ilegais, dispersos no solo;
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 Insuficiente sistema de drenagem de águas residuais domésticas, sendo que a maioria das habitações
unifamiliares recorre à utilização de fossas sépticas, pondo em causa a proteção do solo e água, com
repercussões ao nível da sua qualidade.
Riscos Naturais e Tecnológicos
 Essencialmente áreas com probabilidade de ocorrência/perigo de incêndio florestal muito baixo;
 Não se encontra abrangida por nenhuma área inundável/zona ameaçada por cheia, revelando-se assim
uma probabilidade reduzida de ocorrência;
 Áreas classificadas com suscetibilidade sísmica muito elevada e com solos com potencial de liquefação;
 Áreas com vulnerabilidade elevada à contaminação de aquíferos, sendo que existe coincidência entre
focos de contaminação potencial por áreas servidas por fossas sépticas e AEPRA (REN Bruta, no
âmbito da revisão PDM S);
 Problemas graves em termos de vulnerabilidade de degradação e contaminação de aquíferos, aliado ao
insuficiente sistema de drenagem existente com o recurso a fossas sépticas, pela crescente alteração
do coberto vegetal e construção dispersa em zonas sensíveis;
 Os riscos tecnológicos são pouco significativos.
O Quadro 21 sintetiza a tendência de evolução dos critérios de avaliação definidos para o FCD2 - Equilíbrio
Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos.
Quadro 21 - Análise de Tendências de Evolução do FCD2 – Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos.
SITUAÇÃO
ATUAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO
SEM IMPLEMENTAÇÃO
COM IMPLEMENTAÇÃO
DO PP
DO PP

Estrutura Ecológica e Valorização de Áreas Naturais
Qualidade Ambiental
Riscos Naturais e Tecnológicos

Legenda:
Distância à situação desejável
(orientações QRE):
Muito Distante

Distante

Próximo

Negativa
Afastamento das
orientações do QRE

Sem alteração
significativa

Positiva
Aproximação às
orientações do QRE

Muito Próximo

Tendência de
Evolução:
Muito negativa
Afastamento das
orientações do QRE
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orientações do QRE
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5.2.2 | Análise SWOT
O quadro seguinte corresponde à matriz SWOT do FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e
Tecnológicos.
Quadro 22 – Matriz SWOT do FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Solo classificado como RAN, ocupando cerca de 12,47 ha
(8,51%), localizadas na zona central e no limite Nordeste;
 Baixa densidade de ocupação do solo;
 Inserção em área estratégica de proteção e recarga de
aquíferos, correspondente a 146,49 ha da área de
intervenção (59,6%) (proposta de REN Bruta, no âmbito
da revisão do PDM de Setúbal);
 As áreas de hortas, pomares e jardins constituem a maior
ocupação em termos de uso do solo na área de
intervenção (ocupa cerca de 60% da área do plano);
 Qualidade do ar no concelho de Setúbal classificada de
“Bom”, em 2018;
 Suscetibilidade muito reduzida, ou nula, de ocorrência de
riscos naturais, nomeadamente, nevoeiros, vagas de frio,
movimento de massa em vertentes (ex.: desabamentos,
deslizamentos,
etc.)
áreas
ameaçadas
por
cheias/inundações e tsunamis;
 Suscetibilidade reduzida a moderada de ocorrência de
ondas de calor e ventos fortes;
 Muito reduzida perigosidade de incêndio florestal;
 Riscos tecnológicos pouco significativos.

 Grandes extensões de zonas verdes e de áreas arborizadas
concentradas maioritariamente no interior das parcelas;
 Ausência de espaços verdes e públicos na área do plano;
 Degradação da vegetação existente;
 Valor muito baixo para a conservação das espécies, quer do
ponto de vista botânico, quer do ponto vista biológica;
 Pressão humana e ocupação dispersa, ocasionando o
isolamento e consequentemente desaparecimento dos
habitats naturais;
 Desequilíbrios sobre os sistemas naturais (ex.: proliferação
de espécies exóticas);
 Elevado tráfego circundante, junto à rua S. Gonçalo
(excedendo os valores definidos no Regulamento Geral do
Ruído);
 Existência de focos potencialmente contaminadores do solo
e recursos hídricos, decorrente das áreas servidas por
fossas sépticas;
 Sobreposição de áreas de proteção e recarga de aquíferos
com áreas servidas por fossas sépticas;
 Topografia propiciadora de dificuldades de drenagem
natural;
 Inserção em unidade litológica – Formação de Santa Marta:
areias – suscetibilidade elevada a muito elevada de
ocorrência de sismos;
 Existência de alguns depósitos ilegais;
 Tráfego rodoviário como sendo a principal fonte de ruído da
área em análise.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Distribuição adequada dos usos do solo em função dos
usos existentes e previstos, em termos de integração da
componente acústica;
 Proteção de áreas sensíveis ao ruído mediante a
aplicação de medidas de minimização de ruído;
 Aplicação de medidas de minimização do ruído, em zonas
de criticidade acústica;
 Dotação de infraestruturas de saneamento, corrigindo a
situação atual baseada em soluções autónomas com
recurso a fossas sépticas;
 Valorização da paisagem e criação de uma estrutura
verde de articulação e equilíbrio ambiental.
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 Degradação e contaminação de aquíferos;
 Desvalorização da paisagem;
 Proliferação de espécies exóticas e infestantes.
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5.2.3 | Análise e Avaliação do Modelo de Desenvolvimento Territorial
No Quadro 23 apresenta-se um resumo dos objetivos e orientações estratégicas do QRE consideradas
relevantes que estão relacionadas com os objetivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD.
Quadro 23 – Relação entre o QRE e as propostas do PP da Salmoura para o FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais
e Tecnológicos.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Estrutura Ecológica e
Valorização de Áreas
Naturais

Qualidade Ambiental

QRE*

CONVERGÊNCIA
COM O QRE

INTERVENÇÕES/ PROPOSTAS

+

- Criação de uma estrutura verde, que integra a
estrutura ecológica municipal.
- Criação de espaços de lazer e recreio, cultura
e desporto, bem como convívio, reforçando o
conceito de comunidade e de vivência do
espaço exterior.

PNPOT, ENDS 2015, RNC2050,
PNAC 2020-2030, ENAAC 2020,
P-3AC, PGBH Tejo e Ribeiras
do Oeste, PAR Lisboa 2020,
PROT AML, PEDS 2026, PDM
S, PIDFCI PSS

PNPOT, ENDS 2015, PNAEE
2016, PNAER 2020, PERSU
2020, PERSU 2020+, PNGR
2014-2020, PNUEA 2020,
PENSAAR 2020, ENAR,
PETI3+, RNC 2050, PNAC
2020-2030, ENAAC 2020, P3AC, PGBH Tejo e Ribeiras do
Oeste, PAR Lisboa 2020, PROT
AML, PEDS 2026, PMST S,
PDMS

+

PNPOT, ENS 2015, PENSAAR
2020, RNC2050, PNAC 2020Riscos Naturais e
2030, ENAAC 2020, P-3AC,
Tecnológicos
PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste,
PAR Lisboa 2020, PRO AML,
PDM S, PIDFCI PSS, PMEP S
* Documentos do QRE com convergência com o FCD.
LEGENDA:
++
+
○
--

+

- Criação e qualificação das infraestruturas
básicas.
- Interditação de novas construções e ampliação
das construções existentes, enquanto a rede de
drenagem de águas resíduais não estiver
concretizada.
- Eliminação das fossas sépticas existentes a
longo prazo.
- Diretrizes que contribuem para a minimização
do risco de contaminação dos solos e águas
subterrâneas.
- Reforço de mais de 20 contentores de recolha
de RSU e introdução da recolha seletiva, com a
colocação de 6 ecopontos.
- Implementação de medidas de minimização do
ruído nas situações identificadas como críticas.
- Propostas de medidas de uso eficiente da
água (p.e. medidas de aproveitamento de águas
residuais após tratamento, de recolha e
armazenamento de águas pluviais e de admitir
apenas materiais permeáveis nos passeios).
- Na iluminação pública, substituição das
luminárias existentes por material de maior
duração e de menor consumo.
- Eliminação a longo prazo das fontes de
poluição (fossas sépticas) existentes na área
de intervenção.
- Diretrizes que contribuem para a minimização
do risco de contaminação dos solos e águas
subterrâneas.

As propostas do Plano convergem totalmente com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano convergem parcialmente com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano não introduzem alterações significativas à situação atual.
As propostas do Plano não convergem com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano contrariam os objetivos e metas do QRE.
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Nota:
PNPOT | Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território Nacional
ENDS 2015 | Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015
PNS 2020 | Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020
PNAEE 2016 | Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética
PNAER 2020 | Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis
PERSU 2020 | Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020
PERSU 2020+ | Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+
PNGR 2014-2020 | Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020
PNUEA 2020 | Programa Nacional do Uso Eficiente da Água 2012-2020
PENSAAR 2020 | Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais 2014-2020
ENAR | Estratégia Nacional para o Ar 2020
PETI3+ | Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020
EFICE 2014-2020 | Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014‑ 2020
RNC2050 | Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
PNAC 2020-2030 | Programa Nacional para as Alterações Climáticas
ENAAC 2020 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
P-3AC | Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste | Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 para o período 2016-2021 (RH5A)
PAR Lisboa 2020 | Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020
PROT AML | Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
PROF AML | Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa
PEDS 2026 | Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal 2026
PMST S | Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal
PDM S | Plano Diretor Municipal de Setúbal
PMEPC S | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Setúbal
PIDFCI PSS | Revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal — 2016-2020

A avaliação estratégica resulta da análise de tendências realizada e pretende avaliar as oportunidades e riscos
das opções de desenvolvimento preconizadas no plano, concretamente dos desafios estratégicos e respetivos
objetivos definidos no seu modelo de desenvolvimento e, discutidas no contexto da AAE, à luz das questões
relevantes que são expressas nos FCD, incidindo sobre oportunidades e riscos das orientações estratégicas do
plano.

5.2.4 | Avaliação de Oportunidades e Riscos
Seguidamente apresenta-se a análise de Oportunidades e Riscos da Proposta de PP da Salmoura, no que se
refere ao FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos, à luz dos critérios de avaliação
estabelecidos.
Estrutura Ecológica e Valorização de Áreas Naturais
Áreas Classificadas na RAN
Segundo a Carta de Condicionantes do PDM em vigor, verifica-se a ocorrência de manchas da RAN, que
ocupam uma área com cerca de 12,47 ha (8,51% da área de intervenção do Plano).
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No âmbito da revisão do PDM S, a delimitação apresentada na proposta de “RAN Bruta” não difere
substancialmente da delimitação apresentada na planta de condicionantes do PDM S, tendo sido apenas
introduzidos alguns ajustamentos.
A classificação e a qualificação do solo definidos no PP da Salmoura, anteriormente descritos no Subcapítulo
5.1.4 (no critério Restruturação urbana e conflitos de usos do solo) assentam na realidade atual que se encontra
estabilizada, alterando a classificação e qualificação do PDM em vigor (publicado em 1994).
Assim, tendo em consideração a situação atual no terreno, bem como o estabelecido no Decreto Regulamentar
n.º 15/2015, de 19 de agosto, toda a área de intervenção do Plano é classificada como solo urbano, exceto, as
áreas atualmente integradas na RAN, que se encontram integradas no “Espaço Agrícola de Produção”,
classificado como solo rústico, de acordo com a Planta de Implantação.
Consequentemente, foi proposta a exclusão das áreas de RAN, inseridas na área de intervenção do Plano, em
concordância com o n.º 1 do Artigo 10.º do DL 199/2015, de 16 de setembro, que refere que os solos
identificados nos planos territoriais como solo urbano não integram a RAN.
Seguidamente descrimina-se as propostas de exclusão da RAN, na área de intervenção do Plano:
 Área a excluir da RAN (9,22 ha)
- Localização: norte da Rua de S. Gonçalo na zona norte/poente da área de intervenção do Plano;
- Usos atuais: logradouros privados, com alguma atividade agrícola, e ocupados pontualmente com
armazéns e edifícios de apoio agrícola;
- Usos previstos: Espaços Verdes – Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento, regulamentados no
Artigo 37.º e correspondendo a espaços de uso privado destinados exclusivamente à atividade agrícola,
ao enquadramento paisagístico das áreas onde se inserem e à proteção dos solos com boa aptidão
agrícola (RAN). Apenas são permitidos nestas áreas os edifícios de apoio à sua preservação e
manutenção e edifícios de apoio agrícola (ver Quadro 17).
 Área a excluir da RAN (4,75 ha)
- Localização: na parcela da REFRIGE/ COCACOLA, localizada na zona sul/nascente junto ao limite da
área de intervenção do Plano;
- Usos atuais: desocupada não sendo objeto de qualquer utilização;
- Usos previstos: Espaços de Atividades Económicas, regulamentados no Artigo 36.º, correspondendo a
áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais
necessidades de afetação e organização do espaço urbano. A integração desta parcela nos Espaços de
Atividades Económicas relaciona-se a necessidade de expansão da REFRIGE / COCACOLA,
nomeadamente a construção de um novo armazém com cerca de 20.000 m2, conforme a descrição
apresentada no Subcapítulo 5.4.3 (critério Desenvolvimento das Atividades Económicas).
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 Área a excluir da RAN (0,12 ha) – conjunto de pequenas manchas dispersas de dimensão muito reduzida
- Localização: junto ao limite poente da área de intervenção do Plano;
- Usos atuais: logradouros privados das parcelas e edifícios e anexos de uso habitacional;
- Usos previstos: Espaços Urbanos de Baixa Densidade, regulamentados no Artigo 35.º, correspondendo
a área periurbanas, parcialmente urbanizadas e edificadas, apresentando fragmentação e
características híbridas de anterior ocupação de carácter urbano-rural, com a permanência de usos
agrícolas coexistentes com usos urbanos, dotada de equipamentos e infraestruturas, às quais o Plano
atribui funções urbanas prevalecentes.
Conclui-se que o Plano propõe a exclusão de cerca de 14ha (140 896,93 m2) de RAN existentes (Figura 7),
totalizando cerca de 9,52% da área de intervenção do Plano, constituindo um risco, em termos de perda de
solos com maior aptidão para a atividade agrícola.
Assim, a Proposta de PP totaliza cerca 1,25ha (12 507,29 m2) de área de RAN, identificados na Planta de
Condicionantes e integrados no “Espaço Agrícola de Produção”, classificado como solo rústico, de acordo com a
Planta de Implantação.
Figura 7 – Áreas a excluir da RAN em vigor (assinaladas a castanho).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., maio 2020.
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No entanto, verifica-se que a situação atual no terreno exprime uma realidade estabilizada há décadas, existindo
uma significativa ocupação na área com construção de tipologia unifamiliar, coexistindo com alguma atividade
agrícola.
No caso da exclusão da RAN das áreas, que serão classificadas no Plano como Áreas Verdes de Proteção e
Enquadramento inseridas na Estrutura Verde e nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, verifica-se que os
efeitos negativos não são significativos, uma vez que vão ao encontro de uma realidade já existente e que o
Plano propõe consolidar e qualificar e por outro lado, constituírem espaços de uso privado destinados
exclusivamente à atividade agrícola ou espaços com a permanência de usos agrícolas coexistentes com usos
urbanos, prevalecendo as funções urbanas.
Relativamente à exclusão da RAN, inserida na parcela da REFRIGE, ocasionará efeitos negativos com o
aumento da impermeabilização e perda de solo com potencial para uso agrícola. No entanto, esta exclusão
prende-se com a necessidade de expansão da REFRIGE, como condição fundamental para o alcance da
sustentabilidade da economia local. Ressalva-se ainda que, a parcela em questão pertence à REFRIGE,
encontrando-se atualmente desocupada e sem qualquer tipo de utilização.
Em termos gerais destaca-se as seguintes oportunidades:
 Proposta de uma densidade habitacional baixa e um baixo índice de impermeabilização do solo,
permitindo espaços com a permanência de usos agrícola coexistentes com usos urbanos.
Como principais riscos identificam-se:
 Aumento da impermeabilização e perda de solo com potencial para uso agrícola.

Áreas Classificadas na REN
A carta da REN do concelho de Setúbal não se encontra publicada, vigorando o regime transitório estabelecido
na legislação em vigor.
No âmbito na revisão do PDM de Setúbal, nomeadamente na REN Bruta proposta, são identificadas Áreas
Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) na área de intervenção do Plano (Figura 8),
correspondendo a 86,66 ha, ou seja, 59,16% da sua área total (146,49 ha).
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Figura 8 – REN Bruta delimitada no âmbito da revisão do PDM – Áreas relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo
Hidrológico Terrestre.

Fonte: ARQUISOMA, Lda., maio 2020.

A AEPRA abrangida pela área de intervenção do Plano encontra-se atualmente completamente urbanizada, por
Áreas urbanas de muito baixa densidade e por Áreas industriais de grande dimensão.
Segundo a memória descritiva da delimitação da REN (IGOT/CEG/RISKam, fevereiro 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). No entanto, estabelece também, 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 esta orientação, e dado que a área de intervenção do Plano abrangida pela AEPRA se encontra
atualmente urbanizada, o PP propõe 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 (Figura 9 e Figura 10).
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Por outro lado, constata-se que grande parte da área de intervenção do Plano irá manter o carácter urbano com
a permanência de usos agrícolas coexistente com usos urbanos, ou seja, são propostos indicadores e regime de
ocupação para os Espaços Urbanos de Baixa Densidade, apresentados no Quadro 15 (Subcapítulo 5.1.4, no
critério Estruturação urbana e conflitos de usos do solo), que asseguram uma densidade habitacional baixa e um
baixo índice de impermeabilização do solo, de forma a manter os espaços verdes privados propiciadores da
pequena agricultura de subsistência. Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade propostos contribuem assim, na
manutenção das funções ecológicas fundamentais, nomeadamente, a infiltração e drenagem natural, a proteção
e conservação do solo e a aptidão para uso agrícola.
No Quadro 24 realiza-se uma comparação entre a situação existente, em termos de área do solo
impermeabilizado e a área de impermeabilização prevista com a Proposta do PP da Salmoura. Verifica-se assim
que com a Proposta de PP ocorre um acréscimo de cerca 25,19% de solo impermeabilizado (cerca de 372
846,16 ha).
Assim constitui um risco, apesar de minimizado pelas razões anteriormente referidas, na medida que o
acréscimo de impermeabilização provoca uma perda de solo com potencial para uso agrícola e/ou áreas AEPRA
integradas na REN.
Quadro 24 – Impermeabilização do Solo - Situação Existente e Situação Prevista no Plano para os Usos do Solo
Dominantes em Pleno Preenchimento.
Situação Existente
Níveis de impermeabilização existentes

Níveis de impermeabilização máxima
previstos para os usos do solo
dominantes em pleno preenchimento (1)

Área
Impermeabilizada
(m2)

Proposta de Plano
Área de
Impermeabilização
máxima (m2)

Habitação, Equipamentos e Serviços /
Edifícios

41 801,71

Solo Urbano / Espaços Habitacionais /
Edifícios e espaços exteriores

49 932,16

Indústria e armazenagem / Edifícios

60 317,00

Solo Urbano / Espaços Urbanos de Baixa
Densidade / Edifícios e espaços exteriores

293 424,11

Anexos / edifícios de apoio ao edifício principal
e apoios agrícolas / Edifícios

51 416,28

Solo Urbano / Espaços de Atividades
Económicas / Edifícios e espaços exteriores

281 492,52

Piscinas

3 105,97

Arruamentos impermeabilizados (faixa de
rodagem da Rua de S. Gonçalo)

9 481,59

Outros arruamentos e áreas parcialmente
impermeabilizadas no interior das parcelas (1)

Total

Solo Urbano / Espaços Verde - Áreas de
Proteção e Enquadramento / Edifícios e
espaços exteriores
Solo Urbano / Espaços Verdes - Áreas
Verdes de Estadia e Lazer / Edifícios e
espaços exteriores
Solo Rústico / Espaços Agrícolas de
Produção
Faixas de rodagem dos arruamentos a
pavimentar com materiais impermeáveis
Faixas de rodagem e passeios dos
arruamentos a pavimentar com materiais
semi-permeáveis (2)
Total

167 195,42

333 317,97

(1) Área contabilizada a 50%
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1 075,82
1 814,79
34,00
24 969,15
53 421,57
706 164,13

(1) O pleno preenchimento corresponde a um cenário teórico de ocupação
da área de intervenção do Plano a 100%
(2) Área contabilizada a 50%
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Situação Existente
Níveis de impermeabilização existentes

Área de intervenção do Plano (m2)
Índice de impermeabilização médio global
(%)

Níveis de impermeabilização máxima
previstos para os usos do solo
dominantes em pleno preenchimento (1)

Área
Impermeabilizada
(m2)
1480191,39

Área de intervenção do Plano (m2)
Índice de impermeabilização médio
global (%)

22,52

Proposta de Plano
Área de
Impermeabilização
máxima (m2)
1480191,39
47,71

Fonte: Relatório do Plano / Versão para Discussão Pública, junho de 2020

Os índices de utilização do solo máximo definidos no Plano, de acordo com as categorias e subcategorias de
qualificação do solo urbano propostas (Subcapítulo 5.1.4, ver critério Reestruturação Urbana e Conflitos de Usos
do Solo), foram os seguintes:
 Espaços Habitacionais - 0,70;
 Espaços Urbanos de Baixa Densidade:
- Uso Habitacional: .0,15;
- Estab. de comércio, serviços e de equip. de utilização coletiva e instalações complementares ede apoio
às atividades: 0,35;
 Espaços de Atividades Económicas - 0,50;
 Espaços Verdes:
- Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento - 0,015
- áreas Verdes de Estadia e Lazer - 0,10.
Da aplicação destes índices às áreas das parcelas abrangidas por cada uma das categorias e subcategorias de
solo referidas, resulta uma área total impermeabilizada de 706 164,13 m2 (em pleno preenchimento da área de
intervenção do Plano), correspondente a um índice de impermeabilização médio global, 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.
Conclui-se que o Plano propõe a exclusão de cerca de 84,80ha (847 979,21 m2) de REN (AEPRA) existentes na
área de intervenção (Figura 9 e Erro! A origem da referência não foi encontrada.), identificados na Planta
e Condicionantes, totalizando cerca de 57,29% da área de intervenção do Plano.
Assim, a Proposta de PP totaliza cerca 1,86ha (18 623,82 m2) de área de REN, integrados no “Espaço Agrícola
de Produção”, classificado como solo rústico, de acordo com a Planta de Implantação.
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Figura 9 – REN na área de intervenção do Plano e identificação das áreas a excluir da REN bruta (áreas comprometidas e
para a satisfação de carência).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., maio 2020.

Conclui-se desta forma, que os efeitos negativos de não inclusão das AEPRA na área de intervenção, não
serão significativos, uma vez que as áreas livres de ocupação são diminutas, num solo já edificado e
consolidado e por outro lado, as propostas do Plano minimizam a impermeabilização do solo, na medida que a
categoria de uso do solo proposta “Espaços Urbanos de Baixa Densidade” que ocupa cerca de 56,64% da área
de intervenção do Plano (838 354,61 m2) possui índices de impermeabilização que permitem manter os espaços
verdes privados propiciadores da pequena agricultura de subsistência, contribuindo para a infiltração e
drenagem natural (recarga de aquíferos), a proteção e conservação do solo e a aptidão para uso agrícola.
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Figura 10 – Sobreposição entre a ocupação atual do uso do solo e a proposta de exclusão da REN bruta na área de
intervenção do Plano (áreas comprometidas e áreas para satisfação de carências).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., maio 2020.

Em termos gerais destaca-se as seguintes oportunidades:
 Minimização da impermeabilização do solo, com índices de impermeabilização baixos, que permitem a
coexistência de usos urbanos e usos agrícolas (Espaços Urbanos de Baixa Densidade);
 Contribuição para a infiltração e drenagem natural (recarga de aquíferos), bem como proteção e
conservação do solo;
 Utilização de materiais permeáveis nos pavimentos dos passeios.
Como principais riscos identificam-se:
 Proposta de exclusão da REN bruta na área de intervenção do Plano (áreas comprometidas e áreas para
satisfação de carências).
Património Natural - Flora, Vegetação e Fauna
De acordo, com o diagnóstico realizado, as biocenoses identificadas são de valor muito baixo para a
conservação das espécies, quer do ponto de vista botânico, quer do ponto de vista biológico, não apresentando,
assim, o desenvolvimento do Plano, neste contexto, incompatibilidades com a conservação da fauna ou da flora.
Dada a irrelevância dos valores em presença, o quadro das intervenções do Plano no âmbito do sistema
ambiental, não contempla quaisquer soluções, ou medidas específicas, para a proteção do património natural.
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Em termos gerais, identificam-se como oportunidades:
 Proposta de estrutura verde;
 Proposta de Áreas Verdes de Estadia e Lazer (espaço público);
 Valorização da paisagem urbana.
Como riscos temos:
 Aumento da impermeabilização do solo;
 Proliferação de espécies exóticas e infestantes;

Estrutura Verde
As possibilidades de criação na área de intervenção do Plano de uma Estrutura Verde de articulação e equilíbrio
ambiental, tendo em vista a valorização da paisagem urbana são bastante limitadas face às características
atuais da paisagem (nomeadamente, o tipo de estrutura de paisagem e o baixo valor botânico da vegetação
natural em presença) e ao padrão de ocupação que se encontra consolidado. Apesar destas limitações, a
estrutura verde proposta, procurou garantir:
 A preservação de áreas de uso privado constituídas por solos com boa aptidão agrícola;
 A criação de áreas verdes de estadia e lazer - áreas verdes equipadas de uso público;
 A criação de corredores verdes, através da arborização das vias, sempre que o perfil transversal o
permitiu.
Tendo em conta os valores naturais presentes e da ocupação atual do solo considerou-se a Estrutura Verde
composta em dois níveis: Estrutura Ecológica Principal e Estrutura Ecológica Secundária.
A Estrutura Verde Principal é constituída pelos Espaços Verdes, regulamentada no Artigo 37.º, correspondendo
a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de valorização paisagística e de acolhimento de atividades ao ar
livre de recreio e lazer. Os Espaços Verdes compreendem duas subcategorias, nomeadamente Áreas Verdes de
Proteção e Enquadramento e Áreas Verdes de Estadia e Lazer e integram a Estrutura Ecológica Municipal (n.º 2,
do Artigo 8.º do Regulamento).
As Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento correspondem aos espaços de uso privado constituídos,
dominantemente, por solos com boa aptidão agrícola, atualmente integrados na planta de condicionantes do
PDM em vigor, com a classificação de RAN. Nestas áreas são admitidos os edifícios de apoio à sua
preservação, manutenção e edifícios de apoio agrícola, de acordo com os parâmetros urbanísticos apresentados
no Quadro 17.
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As Áreas Verdes de Estadia e Lazer correspondem aos espaços verdes equipados de uso público. A
implantação de equipamentos de recreio e lazer será acompanhada por um conjunto de ações, tais como a
introdução de pavimentos permeáveis e sistemas de rega da vegetação existente ou a introduzir. Nestas áreas
apenas são admitidos edifícios de apoio à sua preservação e manutenção, instalações de recreio e lazer,
estabelecimentos de restauração e bebidas e estabelecimentos de pequeno comércio de proximidade, sendo a
edificabilidade admitida apresentada no Quadro 17. Seguidamente especificam-se as intervenções previstas nas
áreas verdes de estadia e lazer, nomeadamente a parcela:
 Parcela 332 (área de 9 073,97 m2)
- Localização: extremo nascente da Rua da Malhada, na zona de interseção com a Rua da Pecuária,
contígua à área industrial da REFRIGE;
- Ocupação atual: atualmente ocupada com prados, e vegetação ruderal, sem a implantação de qualquer
construção;
- Usos previstos: a intervenção passará, fundamentalmente, pelo desenvolvimento de um conceito de
praça, integrando áreas verdes de prado e de estrato arbóreo, que promova o encontro, a vivência
urbana e a sociabilização, da comunidade que reside ou que trabalha no local. A edificabilidade admitida
(para o acolhimento, nomeadamente, de áreas de restauração e de pequeno comércio de proximidade)
não deverá ultrapassar os 907,40 m2, de acordo com o índice de utilização do solo máximo estabelecido.
Em termos de Estrutura Verde Secundária (corredores verdes/arborização das vias existentes), o sistema viário
existente, e previsto, constitui uma importante componente dos espaços públicos abrangidos pela área de
intervenção do Plano, e encontra-se definido na Planta de Implantação, compreendendo o seguinte tipo de vias:
Vias Distribuidoras Locais e Vias de Acesso Local.
A rede de corredores verdes a criar, através da arborização das vias, tem como objetivos:
 Contribuir para o reforço da estrutura ecológica;
 Contribuir para um maior conforto urbano e para uma melhor fruição do espaço público, criando melhores
condições de circulação pedonal;
 Contribuir para a qualificação da imagem urbana.
A Estrutura Verde proposta, ocupa cerca de 5,46% da área total do Plano (sem considerar as Áreas verdes
associadas a infraestruturas viárias), sendo constituída pelos espaços e áreas descriminadas no Quadro 25. Na
Figura 11 apresenta-se a Estrutura Verde proposta para a área de intervenção do Plano (Desenho 2.11).
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Quadro 25 – Áreas que integram a urbano da EEL proposta.
ESTRUTURA ECOLÓGICA LOCAL
Estrutura Ecológica Principal
Estrutura Ecológica Secundária

ESPAÇOS

ÁREA (M2)

PERCENTAGEM (%)

- Espaços verdes de Estadia e Lazer

9.073,97

0,61

- Espaços verdes de proteção e enquadramento

71.721,41

4,85

- Áreas verdes associadas a infraestruturas viárias
Total

-

-

80.795,38

5,46

Figura 11 – Estrutura Verde proposta.

Fonte: ARQUISOMA, Lda., maio 2020.

Conclui-se que Estrutura Verde constitui uma oportunidade, tanto na valorização da paisagem urbana, como na
articulação e equilíbrio ambiental. Por outro lado, contribui para a criação de espaços de lazer e recreio, cultura e
desporto, bem como convívio, reforçando o conceito de comunidade e de vivência do espaço exterior (ver critério
Qualidade de vida da população, do Subcapítulo 5.3.4).
Assinalam-se como possíveis riscos, a escolha de espécies menos adequadas para o local, nas Áreas Verdes
de Estadia e Lazer, em termos de consumo de água ou que não sejam autóctones e por outro lado, a seleção de
sistemas de rega, menos adequados no que diz respeito à redução dos consumos de água. Também deverá ser
garantido o recurso a pavimentos que garantam a permeabilidade e infiltração das águas pluviais nas Áreas
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Verdes de Estadia e Lazer, bem como na rede viária local proposta, principalmente aquelas que coincidem com
AEPRA. Neste âmbito, a Proposta de Plano proibe o recurso a materiais impermeáveis nos passeios,
contribuindo assim para a recarga de aquíferos (Artigo 18.º do Regulamento).
Em termos gerais, identificam-se como oportunidades, as seguintes:
 Minimização da impermeabilização do solo, com índices de impermeabilização baixos, que permitem a
coexistência de usos urbanos e usos agrícolas (Espaços Urbanos de Baixa Densidade);
 Contribuição para a infiltração e drenagem natural (recarga de aquíferos), bem como proteção e
conservação do solo e a aptidão para uso agrícola;
 Criação de uma estrutura verde, que integrará a estrutura ecológica municipal;
 Valorização da paisagem urbana.
Como riscos, identificam-se:
 Aumento da impermeabilização do solo;
 Proliferação de espécies exóticas e infestantes.

Qualidade Ambiental
A proposta de Plano constitui uma oportunidade, na medida que prevê uma melhoria significativa das
infraestruturas básicas existentes, com destaque para a rede de drenagem de águas residuais domésticas e
pluviais, referidas no Subcapítulo 5.1.4 (critério Criação de sistemas de infraestruturas básicas), com a
eliminação a longo prazo, das fossas sépticas existentes, principais fontes de contaminação dos aquíferos. Até à
concretização das infraestruturas referidas, não serão autorizadas a instalação de novas construções e
ampliação das construções existentes, pela Câmara Municipal, o que constitui uma medida com efeitos
positivos na área de intervenção.
Assim, 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, a rede de drenagem de águas residuais.
Ressalva-se que de acordo com o Artigo 23.º do Regulamento (n.º 5 e 6), enquanto não se encontrar instalado, e
em funcionamento, o sistema de drenagem 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. No
caso de fossas estanques deverão ser adotadas medidas de fiscalização que permitam uma adequada avaliação
da situação no terreno e que assegurem, a limpeza das mesmas por empresas autorizadas pela Câmara
Municipal ou pela empresa Águas do Sado (garantia de destino adequado).
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Apesar da substituição dos sistemas autónomos existentes por adequadas fossas sépticas ou por fossas
estanques, apresentar efeitos positivos face à situação atual, por outro lado poderá constituir um risco.
Face à sensibilidade da área de intervenção do PP, que abrange Áreas Estratégicas para a Proteção e Recarga
de Aquíferos, sendo simultaneamente uma zona com elevada vulnerabilidade à contaminação de aquífero, onde
existe atualmente coincidência com os focos de contaminação potencial (fossas sépticas), considera-se que a
possibilidade de instalação de adequadas fossas sépticas ou fossas estanques, enquanto não forem
concretizadas estas infraestruturas poderá constituir um risco. Isto deve-se na eventualidade da ligação à rede
ou desativação da fossa não ser considerada viável por razões técnicas ou económicas e a situação se
mantenha a médio, longo prazo. No entanto, considera-se que o risco é menos significativo, no caso de se
optarem por fossas estanques, uma vez que de modo a prevenir a contaminação das águas residuais, as
paredes da fossa devem ser impermeáveis.
Ressalva-se ainda que são estabelecidas no Regulamento medidas com efeitos positivos, na medida que
contribuem para minimizar o risco de contaminação dos solos e águas subterrâneas (Artigo 14.º), as quais serão
descriminadas no próximo critério Riscos Naturais e Tecnológicos.
Por outro lado, a proposta de Plano gera efeitos ambientais positivos significativos, através da introdução da
recolha seletiva na área de implementação do Plano, contribuindo para o aumento da percentagem de RSU
valorizáveis e redução de resíduos depositados em aterro.
No n.º 2, do Artigo 29 são estabecidos procedimentos e linhas de atuação na gestão de resíduos que deverão
ser cumpridos, nomeadamente:
 Adotar medidas na gestão dos resíduos, tendo em conta os princípios da reutilização e valorização;
 Adotar medidas para garantir a higiene dos locais e dos contentores de deposição dos resíduos;
 Garantir adequados planos de gestão de resíduos na fase de demolição dos edifícios, nomeadamente, na
remoção e encaminhamento dos resíduos com potencial risco de conter, amianto;
 Obrigar à existência de compartimentos para armazenagem de resíduos, nos edifícios de nova
construção de uso comercial, de serviços ou de restauração, com ponto de água e de descarga de águas
residuais, tendo em vista a higienização dos espaços, bem como dos contentores de deposição de
resíduos.
No entanto, deveriam ser propostas medidas de sensibilização das populações para a prevenção, reutilização de
materiais e separação de resíduos e entrega nos locais adequados, contribuindo para a valorização dos resíduos
urbanos e prevenção da ocorrência de abandono. Também ao nível das indústrias/equipamentos sociais que
pretendem ampliar as suas instalações deveriam ser indicadas diretrizes para a gestão adequada dos resíduos
produzidos.
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Por outro lado, a proposta de criação de espaços verdes e públicos, constitui uma oportunidade para melhorar
a qualidade ambiental e social na área de intervenção.
Relativamente ao ruído e de acordo com o Artigo 11.º do Regulamento, a área de intervenção do Plano é
classificada como "Zona Mista" para efeitos de aplicação do Regulamento Geral do Ruído, com exceção dos
Espaços de Atividades Económicas que não são objeto de classificação acústica.
Nos termos da legislação aplicável, a área de intervenção do Plano deve ser objeto de Medidas de Minimização
de Ruído (MMR), para proteger as áreas sensíveis ao ruído, a implementar de acordo com a análise prospetiva
das condições de exposição ao ruído apresentadas na Memória Descritiva e Justificativa do Mapa de Ruído
(junho de 2020).
De acordo com a Memória Descritiva e Justificativa do Mapa de Ruído, da análise dos Mapas de Conflito (Figura
12 e Figura 13Erro! A origem da referência não foi encontrada.), é possível verificar que as zonas de não
conformidade acústica mais pertinentes incluem os principais eixos rodoviários presentes no Plano de Pormenor
em análise:
 Rua Brejos de Camarate, onde se verifica que é necessária uma redução global máxima, dos níveis
sonoros de ruído ambiente exterior, junto dos recetores sensíveis, para os indicadores Lden e Ln da
ordem dos 5 dB(A), respetivamente;
 Rua da Salmoura, verifica-se excedência dos valores limite, no entanto, esta não afeta os recetores
sensíveis existentes/previstos;
 Rua de São Gonçalo, onde se verifica que é necessária uma redução global máxima, dos níveis sonoros
de ruído ambiente exterior, junto dos recetores sensíveis, para os indicadores Lden e Ln da ordem dos 5
dB(A), respetivamente.
 Estrada Vila Amélia, verifica-se excedência dos valores limite, no entanto, não existem recetores
sensíveis.
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Figura 12 - Mapa de Conflito da proposta de PP da Salmoura (Indicador Lden).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., junho 2020.

Figura 13 - Mapa de Conflito da proposta de PP da Salmoura (Indicador Ln).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., junho 2020.

De acordo com o Artigo 11.º do Regulamento, nas áreas de conflito identificadas nas Peças Desenhadas e na
Memória Descritiva e Justificativa do Mapa de Ruído do Plano, nomeadamente, as decorrentes do tráfego
rodoviário nas vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua Brejos de Camarate -, deverão ser aplicadas
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as medidas contempladas em plano municipal para a redução de ruído. Na ausência de plano municipal para a
redução de ruído, deverão ser adotados os seguintes procedimentos e medidas:
a) O licenciamento de novas construções será apenas permitido após demonstração técnica da
compatibilidade da edificação e respetivos usos com os níveis sonoros exigidos na legislação em vigor;
b) A localização das edificações dentro dos polígonos de implantação deverá respeitar o limite da isófona
dos 65dB(A) – indicador Lden e dos 55dB(A) – indicador Ln;
c) Nos edifícios habitacionais deverá ser adotado um desenho arquitetónico que permita proteger os quartos
e zonas de estar dos níveis sonoros elevados;
d) Nas faixas de rodagem das vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua Brejos de Camarate –
deverão ser aplicados pavimentos com características redutoras de ruído;
e) A velocidade máxima nas vias distribuidoras locais - Rua de S. Gonçalo e Rua Brejos de Camarate –
deverá ser reduzida para 40 km/h;
f) Para o controle da velocidade, referida na alínea anterior, deverão ser implementados adicionalmente
pelo menos um dos seguintes tipos de soluções:
i. Colocação de sinais luminosos acionados pela velocidade instantânea do veículo;
ii. Implantação de semáforos;
iii. Colocação de lombas redutoras de velocidade.
As atividades industriais, comerciais, e de serviços, que se venham a instalar junto de edifícios habitacionais,
devem cumprir com o Regulamento Geral do Ruído, no que se refere à incomodidade.
Segundo a Memória Descritiva e Justificativa do Mapa de Ruído do Plano, a adoção e implementação das MMR
anteriormente enunciadas, não são por si só suficientes para fazer cumprir os valores limite aos quais as zonas
mistas devem estar expostas, constituindo um risco (Figura 14Erro! A origem da referência não foi
encontrada. e Figura 15Erro! A origem da referência não foi encontrada.).
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Figura 14 - Mapa de Ruído da Situação Futura Após Aplicação de MMR (Indicador Lden).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., junho 2020.

Figura 15 - Mapa de Ruído da Situação Futura Após Aplicação de MMR (Indicador Lden).

Fonte: ARQUISOMA, Lda., junho 2020.

Assim, em virtude do prazo de execução total do plano poder ser considerado um período temporal ainda
longínquo (15 anos), em que possivelmente surgirão situações que irão influenciar negativamente os
pressupostos económicos assumidos na geração de tráfego e consequentemente nos dados de tráfego
utilizados na simulação dos níveis sonoros, sugere-se que, para as edificações com uso sensível a construir nas
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parcelas 112 e 225, o pedido de licenciamento de construção deverá ser acompanhado de uma caraterização do
ruído ambiente existente, por forma a verificar a conformidade nos níveis sonoros existentes, em cada uma das
referidas parcelas, com os limites legais impostos para zonas mistas. Caso a referida caraterização acústica
valide os níveis sonoros apresentados no presente estudo para a situação futura, nos lotes anteriormente
indicados não poderão ser desenvolvidas edificações com uso sensível.
Adicionalmente, e por forma a aumentar o conforto acústico no interior das edificações, recomenda-se a adoção
de um desenho arquitetónico que permita proteger os quartos e zonas de estar dos elevados níveis sonoros,
bem como a localização da edificação dentro do polígono de implantação deverá respeitar o limite da isófona
dos 65dB(A) – indicador Lden e dos 55dB(A) – indicador Ln.
Estas recomendações foram vertidas no Regulamento, como apresentadas anteriormente, nas alíneas a) e c).
Saliente-se que decorre da requalificação do sistema urbano e da ampliação das unidades industriais acréscimo
de tráfego rodoviário e, eventualmente, emissões sonoras diretas (no caso das indústrias), revelando-se um
risco.
No entando, de acordo com o estudo acústico realizado, da análise da situação futura com e sem o
desenvolvimento do plano de pormenor, conclui-se que em termos de conforto acústico da área em apreço, o
desenvolvimento do plano contribui positivamente, uma vez, que a melhoria da rede viária existente, quer em
termos de pavimentação, quer em termos de organização do próprio espaço urbano irá contribuir para uma
diminuição dos níveis sonoros.
O Regulamento do Plano também apresenta como outros condicionamentos, que as atividades de indústria,
comércio e serviços que se venham a instalar na proximidade de edifícios habitacionais, nas condições em que
tal é permitido no Plano, devem garantir a não incomodidade às habitações no que diz respeito a ruído, efluentes
gasosos, fumos, cheiros ou resíduos (n.º 1, do Artigo 33.º).
Relativamente a medidas de uso eficiente da água propostas no PP, é identificado no Regulamento como linha
de atuação, a adoção de medidas para o aproveitamento das águas residuais após tratamento, observando as
boas práticas de saúde pública, uma vez que os diferentes usos da água (alimentação, autoclismos, duches,
lavagens de roupa e loiça, lavagens de pavimentos e ruas, rega de jardins) podem ter diferentes requisitos de
qualidade (alínea d), do n.º 5, do Artigo 23.º). Refere-se também que deverá ser ser garantida a recolha e
armazenamento de água pluviais (soluções de drenagem sustentáveis), sendo interditas as descargas na rede
pública. São excepção as categorias de uso do solo designadas por Espaços Habitacionais e Espaços de
Atividades Económicas onde, face à sua dimensão e aos níveis de impermeabilização admitidos pelo Plano, não
é possível garantir na totalidade a recolha e armazenamento de águas pluviais.
Por outro lado, na Rede Viária proposta, não são admitidos nos passeios pavimentos impermeáveis.
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Estas medidas revelam efeitos positivos na recarga de aquíferos, na área de intervenção do Plano, bem como
na adaptação às alterações climáticas. Relativamente a outras medidas/diretrizes de promoção do uso eficiente
da água nos espaços públicos (p.e. rega de espaços verdes).
Também é considerada uma oportunidade do Plano, a promoção de modos de mobilidade suave, contribuindo
para a redução de poluentes atmosféricos e sonoros e consequentemente combate às alterações climáticas.
Em termos da rede de iluminação pública proposta, é contemplado no Artigo 26.º do Regulamento do Plano, a
susbstituição das luminárias existentes por material de maior duração e de menor consumo, constituindo um
efeito positivo, em termos de medidas que promovem a eficiência energética.
Também no seu Artigo 15.º é contemplado a instalação de equipamentos para a produção ou ensaio de energias
alternativas não poluentes, podendo ocorrer em qualquer espaço da área de intervenção, desde que se
obdeçam aos critérios definidos no Regulamento. Na cobertura das edificações objeto de licenciamento, ou de
autorização, é também permitida a instalação de equipamentos de produção de energia não poluente. Esta
medida constitui uma oportunidade de promoção ao recurso a fontes de energia renovável.
Como prováveis riscos, identifica-se a falta de mais medidas que promovam a eficiência energética/fontes de
energia renovável na área de intervenção do PP, como por exemplo nos semáforos, na sinalização luminosa
(para além da iluminação pública), bem como a eficiência energética nas novas habitações (p.e. Certificado
Energético) e nas propostas de ampliação dos estabelecimentos industriais e equipamentos coletivos sociais.
Assim, foram identificadas, as seguintes oportunidades:
 Melhoria significativa das infraestruturas básicas existentes;
 Eliminação dos focos de contaminação ambiental (fossas sépticas) com a concretização da rede de
drenagem de águas residuais domésticas, em áreas com elevada vulnerabilidade à contaminação;
 Interdição à nova construção ou ampliação das construções existentes até à concretização das
infraestruturas de drenagem de água residuais domésticas;
 Criação de recolha seletiva (6 ecopontos), proporcionando o aumento da valorização dos Resíduos
Sólidos Urbanos na área de intervenção e consequentemente diminuição da deposição em aterro;
 Criação de espaços verdes e públicos, contribuindo para a melhoria ambiental e social;
 Implementação de medidas de minimização do ruído, de modo a possibilitar uma melhoria do ambiente
sonoro em zonas acusticamente problemáticas;
 Beneficiação da rede viária existente, quer em termos de pavimentação, quer em termos de organização
do próprio espaço urbano, contribuindo para uma diminuição dos níveis sonoros;
 Contribuição para a infiltração e recarga de aquíferos através de medidas de recolha e armazenamento
de águas pluviais no interior das parcelas e utilização de materiais permeáveis nos pavimentos dos
passeios;

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

85

SETEMBRO 2020

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

 Medidas de promoção do uso eficiente da água e eficiência energética;
 Melhoria da rede viária existente, quer em termos de pavimentação, quer em termos de organização do
próprio espaço urbano irá contribuir para uma diminuição dos níveis sonoros;
 Promoção de modos de mobilidade suave, contribuindo para a redução de poluentes atmosféricos e
sonoro e combate às alterações climáticas.
Como riscos, identificam-se
 Sensibilidade da área de intervenção, que abrange AEPRA, sendo simultaneamente uma zona com
elevada vulnerabilidade à contaminação de aquífero;
 Eventual substituição dos sistemas autónomos existentes por adequadas fossas sépticas ou fossas
estanques, a médio, longo prazo, em alternativa à ligação à rede de drenagem de águas residuais
domésticas;
 Falta medidas de sensibilização das populações para a prevenção, reutilização de materiais e separação
de resíduos e entrega nos locais adequados, contribuindo para a valorização dos resíduos urbanos e
prevenção da ocorrência de abandono;
 Ausência de diretrizes para a gestão adequada dos resíduos produzidos nas propostas de ampliação das
indústrias/equipamentos sociais;
 Défice de medidas de eficiência energética nas novas habitações e nas propostas de ampliação dos
estabelecimentos industriais e equipamentos coletivos sociais;
 Não ser possível garantir a recolha e armazenamento de águas pluviais nos Espaços Habitacionais e
Espaços de Atividades Económicas;
 Acréscimo de tráfego rodoviário e, eventualmente, emissões sonoras diretas (no caso das indústrias),
decorrente das propostas de requalificação do sistema urbano e da ampliação das unidades industriais;
 Ocorrência de fenómenos extremos associados às alterações climáticas.

Riscos Naturais e Tecnológicos
Relativamente aos riscos identificados na área de intervenção, foram considerados como riscos naturais
significativos, a suscetibilidade sísmica muito elevada, estando a área de intervenção localizada em solos com
potencial de liquefação, bem como áreas de elevada vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos, existindo
coincidência entre os focos de contaminação potencial (fossas sépticas) e AEPRA (proposta de REN Bruta, no
âmbito da revisão do PDM de Setúbal).
Relativamente à perigosidade de incêndio, o PMDFCI identifica na área de intervenção essencialmente áreas
com probabilidade de ocorrência/perigo de incêndio muito baixo, existindo apenas algumas áreas de
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perigosidade elevada de muito reduzida dimensão (junto aos limites norte e sul). Face à ocupação urbanizada
existente estabilizada há décadas, constata-se que o risco de incêndio é diminuto.
Relativamente, à elevada vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos, o Plano propõe a execução das redes
de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais descritos no descrito no Subcapítulo 5.1.4 (critério
Criação de sistemas de infraestruturas básicas), com consequente eliminação das fossas sépticas existentes
(principais fontes de poluição). Até à concretização destas infraestruturas referidas, não serão autorizadas a
instalação de novas construções e ampliação das construções existentes, pela Câmara Municipal, o que
constitui uma medida com efeitos positivos na área de intervenção.
No entanto, enquanto não se encontrar instalado, e em funcionamento, o sistema de drenagem 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 (n.º 5, do Artigo 27.º), constituindo um risco, como
referido anteriormente (ver critério Qualidade do Ambiente). Na Planta de Condicionantes não se encontra
identificado o risco de elevada vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos.
Por outro lado, o Plano suscita como oportunidade, a proposta de medidas/orientações específicas de
minimização do risco de contaminação dos solos e águas subterrâneas (Artigo 14.º do Regulamento),
nomeadamente:
 A ocupação do solo para fins habitacionais ou de atividades económicas, na área de intervenção do
Plano, deve reduzir o risco de contaminação dos solos e águas subterrâneas;
 A consolidação do solo urbano, na área de intervenção do Plano, depende da concretização da rede de
drenagem de águas residuais, eliminando as fossas sépticas existentes, e da concretização da rede de
drenagem de águas pluviais;
 As novas operações urbanísticas que envolvam a necessidade de drenagem de águas residuais e
pluviais só serão autorizadas pela Câmara Municipal desde que sejam asseguradas as ligações aos
sistemas municipais referidos anteriormente;
 A impermeabilização do solo na área de intervenção do Plano deve ser reduzida ao mínimo
indispensável, através do cumprimento dos índices máximos de impermeabilização do solo referidos no
Regulamento.
Relativamente aos riscos tecnológicos, refere-se a existência e intenção de expansão de indústrias, bem como o
eventual transporte de substâncias perigosas. No entanto, face à atividade inerente às indústrias existentes na
área de intervenção, nomeadamente, a produção, comercialização e distribuição de refrigerantes (REFRIGE); a
construção e montagem de estruturas metálicas, reservatórios sob pressão, tanques e tubagens industriais,
prestação de serviços, reparação de caldeiras industriais e ao tratamento anticorrosivo de superfícies metálicas
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(Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda.); e a comercialização, importação e exportação de caracóis e outros
produtos alimentares (FRANCISCONDE, Lda.), verifica-se que as indústrias em causa, não são consideradas
como perigosas. Assim, não se prevê que a viabilização da ampliação destas instalações, mantendo-se o tipo de
atividade, ocasione o agravamento e vulnerabilidade das populações na área de intervenção do Plano e
envolvente. Aliás, maior parte destas empresas possui Sistemas de Gestão Integrados, de Qualidade e
Segurança Alimentar (FSSC 22000:versão 3, 2013), Meio Ambiente (ISO 14001:2004 e ISO 50001:2011) e
Prevenção de Riscos Laborais (OHSAS 18001:2007) – REFRIGE, bem como um Sistema de Gestão da
Qualidade e Ambiental (NP EN ISO 9001:2008 e NP EN ISO 14001:2004) - Metalúrgica Central de Alhos
Vedros, Lda.
Contribuindo também para a minimização dos riscos tecnológicos, bem como naturais (áreas com elevada
vulnerabilidade de contaminação dos aquíferos), realça-se a identificação no n.º 2, do Artigo 33.º do
Regulamento, das atividades que são consideradas interditas na área de intervenção do Plano, nomeadamente:
 Armazenamento ou depósito de lixo, sucatas, combustíveis, materiais perigosos ou qualquer outro tipo de
materiais em áreas não abrangidas pela qualificação como Espaços de Atividades Económicas;
 Extração de inertes;
 Explorações pecuárias ou agropecuárias.
Apenas se assinala como risco, a suscetibilidade sísmica muito elevada na área de intervenção do Plano, onde
se encontram previstas, a ampliação das instalações industriais e se admite a edificabilidade para nova
habitação, estabelecimentos de comércio, de serviços e de equipamentos de utilização coletiva e turismo, sendo
ausentes no Regulamento, medidas de minimização que atenuem o risco sísmico associado às novas propostas
e aumento da carga populacional local. Na Planta de Condicionantes não se encontra identificada o risco de
suscetibilidade sísmica muito elevada.
Em termos gerais, identificam-se como oportunidades:
 Eliminação dos focos de contaminação ambiental (fossas sépticas) com a concretização da rede de
drenagem de águas residuais domésticas, em áreas com elevada vulnerabilidade à contaminação;
 Promoção de modos de mobilidade suave, contribuindo para o combate às alterações climáticas.
Relativamente aos riscos:
 Áreas classificadas com elevado risco sísmico associado às novas propostas e aumento da carga
populacional local;
 Não se encontrar definido o prazo de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas,
com a possibilidade de substituição dos sistemas autónomos existentes, por adequadas fossas sépticas
ou fossas estanques;
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 Zona de elevada vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos, coincidente com AEPRA.
Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização dos objetivos previstos no QRE,
sintetizam-se no Quadro seguinte os riscos (efeitos negativos) e oportunidades (efeitos positivos) dos vários
eixos relativamente aos critérios do FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos.

LD1.1 - Avaliar as Áreas Classificadas na RAN e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos

QE1

LD1.2 - Avaliar as Áreas Classificadas na REN e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo Previstos
LD1.3 - Proteger os Recursos Hídricos
LD1.4 - Avaliar as Fontes de Poluição e os Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos
LD1.5 - Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído
LD1.6 - Avaliar o Património Natural - Flora, Vegetação e Fauna - e a Sua Compatibilização com os Usos
do Solo Previstos
LD1.7 - Valorizar a Paisagem Urbana
LD2.1 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da REFRIGE

QE2

LD2.2 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS VEDROS
LD2.3 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da FRANCISCONDE

QE3

LD3.1 - Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao Sucesso” e da
Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”
LD3.2 - Viabilizar a Necessidade de Instalação de Novos Equipamentos
LD3.3 - Avaliar o Património Cultural e Salvaguardar os Valores do Património Arqueológico
LD3.4 - Criar Espaços Públicos Incentivadores da Sociabilização e Vivência Urbana
LD4.1 - Qualificar o Tecido Urbano Existente
LD4.2 - Consolidar e Qualificar o Padrão de Ocupação Dominantemente Habitacional, nomeadamente, o
de Baixa Densidade
LD4.3 - Regularizar a Situação das Parcelas Sem Autorizações de Utilização Emitidas

QE4

LD4.4 - Hierarquizar a Rede Viária
LD4.5 - Qualificar a Rede Viária
LD4.6 - Melhorar o Desempenho da Rede Viária / Níveis de Serviço
LD4.7 - Melhorar os Transportes Públicos
LD4.8 - Melhorar o Sistema de Infraestruturas Básicas
1

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS

QUESTÕES
ESTRATÉGICAS1

QUALIDADE AMBIENTAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ESTRUTURA ECOLÓGICA E
VALORIZAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS

Quadro 26 – Síntese das oportunidades e riscos para o FCD2 - Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos.
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QE – Questão Estratégica e LD – Linha de Desenvolvimento, expostos no Quadro 3, do presente documento.
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Tendência sem plano:

Tendência com plano:

Valorização do Equilíbrio Ambiental e Minimização dos Riscos Naturais e Tecnológicos

++

Oportunidades

Degradação dos Recursos e Valores Naturais e Paisagísticos e sem controlo dos Riscos Naturais e Tecnológicos

-

Riscos

Estável

0

Sem relação
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5.3 | FCD3 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO
5.3.1 | Tendências de Evolução
A situação na área de intervenção do PP da Salmoura apresenta as seguintes tendências principais no que
respeita ao FCD3 - Desenvolvimento Socioeconómico:
Desenvolvimento das Atividades Económicas
 Assume-se um cenário intermédio, onde os ritmos de crescimento populacional na área do PP serão mais
moderados (+ 50%) do que os registados no último período intercensitário 2001-2011 (+ 91,7%). Este
cenário assenta num quadro macroeconómico mais desfavorável do que o que marcou o último período
intercensitário. Assim, estima-se o seguinte qualitativo populacional para o ano horizonte do plano (2035):
727 indivíduos residentes e 727 indivíduos presentes sazonais;
 Situação geográfica da área de intervenção favorável para o desenvolvimento destas atividades
económicas, nomeadamente, as indústrias, uma vez que se encontra na proximidade do principal centro
consumidor de Portugal (Grande Lisboa) e é servido por excelentes infraestruturas rodoviárias,
ferroviárias e portuárias que lhes permitam estabelecer relações económicas como todo o país e também
com os mercados externos;
 Existência na área de unidades industriais de dimensão expressiva, quer em termos de volume de
negócios, quer em termos de emprego, mas com necessidade de desenvolvimento das respetivas
atividades económicas para garantir a sustentabilidade económica das unidades empresariais instaladas;
 Decréscimo significativo da taxa de atividade ao longo do último período intercensitário (2001-2011),
situação que está relacionada com o aumento de população inativa, designadamente de
reformados/pensionistas;
 A população desempregada na área da Salmoura em 2011 era constituída por 25 indivíduos, tendo
aumentado face ao ano censitário anterior (5 indivíduos em 2001). A taxa de desemprego em 2011
situava-se nos 13,8%;
 A distribuição da população ativa por setores de atividade evidencia um predomínio do setor terciário na
absorção da mão-de-obra residente na área de intervenção do Plano.
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Qualidade de Vida
 Presença na área de um estabelecimento de ensino especial privado (Externato Rumo ao Bom Sucesso)
com uma ampla oferta de valências educativas e equipamentos;
 Disponibilidade de espaço propiciador da pequena agricultura de subsistência.
Preservação da Identidade Local
 Falta de elementos referenciadores da identidade local;
 Fraca presença de elementos/ pontos de interesse que contribuam para a ligação ao sítio e à identidade
cultural.
O Quadro 27 sintetiza a tendência de evolução dos critérios de avaliação definidos para o FCD3 –
Desenvolvimento Socioeconómico.
Quadro 27 - Análise de Tendências de Evolução do FCD3– Desenvolvimento Socioeconómico.
SITUAÇÃO
ATUAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO
SEM IMPLEMENTAÇÃO
COM IMPLEMENTAÇÃO
DO PP
DO PP

Desenvolvimento das Atividades Económicas
Qualidade de Vida
Preservação da Identidade Local

Legenda:
Distância à situação desejável
(orientações QRE):
Muito Distante

Distante

Próximo

Negativa
Afastamento das
orientações do QRE

Sem alteração
significativa

Positiva
Aproximação às
orientações do QRE

Muito Próximo

Tendência de
Evolução:
Muito negativa
Afastamento das
orientações do QRE
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5.3.2 | Análise SWOT
O quadro seguinte corresponde à análise SWOT do FCD3 - Desenvolvimento Socioeconómico do Território.
Quadro 28 – Análise SWOT do FCD3 - Desenvolvimento Socioeconómico.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Presença na área de unidades industriais de dimensão
expressiva, quer em termos de volume de negócios, quer
em termos de emprego, nomeadamente: a REFRIGE
Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A. – Coca-cola e a
Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda;
 Algum potencial turístico, no segmento de oferta de 2ª
residência;
 Excelente localização em termos de acessibilidades
regionais em que o município de Setúbal se insere
(proximidade a Lisboa);
 Dinamismo demográfico – nos últimos três períodos intercensitários a evolução da população residente foi positiva
na freguesia onde se insere a área de intervenção do
Plano;
 Presença na área de um estabelecimento de ensino
especial privado (Externato Rumo ao Bom Sucesso) com
uma ampla oferta de valências educativas e equipamentos;
 Disponibilidade de espaço propiciador da pequena
agricultura de subsistência – “cada casa uma horta” – face
à dimensão das parcelas resultante do padrão de
fracionamento da propriedade;
 Proximidade de um elemento patrimonial à área de
intervenção (Capela de São Lourenço).

 Deficiente oferta de espaços e serviços de proximidade;
 Restrições à expansão das unidades industriais instaladas
impostas pelas condicionantes, classificação do solo e
parâmetros de ocupação consagrados no PDM em vigor;
 Estrutura viária deficiente e sem hierarquia, dificultando a
conexão com o sistema de acessibilidades existente e
previsto no contexto do território circundante;
 Fraco potencial de desenvolvimento da agricultura para o
mercado face à pequena dimensão das parcelas resultante
do padrão de fracionamento da propriedade;
 Restrições à expansão de um estabelecimento de ensino
especial privado existente (Externato Rumo ao Bom
Sucesso) com uma ampla oferta de valências educativas e
equipamentos;
 Inexistência de espaços públicos valorizados que
incentivem a prática de estilos de vida saudáveis;
 Fraca presença de elementos/ pontos de interesse que
contribuam para a ligação ao sítio e à identidade cultural.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Garantir a sustentabilidade económica das unidades
empresariais instaladas, assegurando possibilidades de
expansão e, assim, as condições indispensáveis à
manutenção da sua laboração e ao aumento da sua
capacidade produtiva;
 Consolidar equipamentos sociais estruturantes, garantindo
as condições necessárias à sua manutenção,
nomeadamente a possibilidade de ampliação do
estabelecimento de ensino especial privado, o Externato
Rumo ao Bom Sucesso, criando as condições necessárias
à manutenção e melhoria dos serviços prestados;
 Aferir as necessidades associadas à rede de equipamentos
coletivos em articulação com a programação de nível
concelhio.

 Diminuição do potencial da capacidade produtiva das
unidades industriais instaladas;
 Deslocalização das unidades industriais existentes, face à
ausência de condições indispensáveis à manutenção da
sua laboração e ao aumento da sua capacidade produtiva
futura;
 Diminuição do potencial de qualificação da oferta dos
serviços prestados pelo estabelecimento de ensino
especial privado existente (Externato Rumo ao Bom
Sucesso);
 Desvalorização do valor patrimonial em presença.
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5.3.3 | Análise e Avaliação do Modelo de Desenvolvimento Territorial
No Quadro 29 apresenta-se um resumo dos objetivos e orientações estratégicas do QRE consideradas
relevantes que estão relacionadas com os objetivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD.
Quadro 29 – Relação entre o QRE e as propostas do PP Salmoura para o FCD3 - Desenvolvimento Socioeconómico.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Desenvolvimento das
Atividades Económicas

Qualidade de Vida

Preservação da Identidade
Local

QRE*

CONVERGÊNCIA
COM O QRE

PNPOT, ENDS 2015, PNAEE
2016, PNAER 2020, PERSU
2020, PERSU 2020+, PNGR
2014-2020, PENSAAR 2020,
EFICE 2014-2020, RNC2050,
PNAC 2020-2030, ENAAC 2020,
P-3AC, PGBH Tejo e Ribeiras
do Oeste, PAR Lisboa 2020,
PROT AML, PEDS 2026, PDM S
PNPOT, ENDS 2015, PNS
2020, PERSU 2020, PERSU
2020+, PNGR 2014-2020,
PENSAAR 2020, ENAR,
PETI3+, RNC2050, PNAC 20202030, ENAAC 2020, P-3AC,
PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste,
PAR Lisboa 2020, PROT AML,
PEDS 2026, PMST S, PDM S
PNPOT, ENDS 2015, PAR
Lisboa 2020, PROT AML, PEDS
2026, PDM S

INTERVENÇÕES/ PROPOSTAS

++

- Garantir a possibilidade de ampliação das
indústrias existentes e aumento da capacidade
produtiva.
- Contribuir para a criação de novos postos de
trabalho e aumento das receitas.

++

- Criação de espaços públicos equipados,
contribuindo para a vivência e socialização.
- Consolidação dos equipamentos sociais
privados.

++

- Oportunidade de valorização do património
identificado, ligando-o à comunidade local.

* Documentos do QRE com convergência com o FCD.
LEGENDA:
++
+
○
--

As propostas do Plano convergem totalmente com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano convergem parcialmente com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano não introduzem alterações significativas à situação atual.
As propostas do Plano não convergem com os objetivos e metas do QRE.
As propostas do Plano contrariam os objetivos e metas do QRE.

Nota:
PNPOT | Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território Nacional
ENDS 2015 | Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2015
PNS 2020 | Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão a 2020
PNAEE 2016 | Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética
PNAER 2020 | Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis
PERSU 2020 | Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020
PERSU 2020+ | Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+
PNGR 2014-2020 | Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020
PNUEA 2020 | Programa Nacional do Uso Eficiente da Água 2012-2020
PENSAAR 2020 | Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais 2014-2020
ENAR | Estratégia Nacional para o Ar 2020
PETI3+ | Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020
EFICE 2014-2020 | Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014‑ 2020
RNC2050 | Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
PNAC 2020-2030 | Programa Nacional para as Alterações Climáticas
ENAAC 2020 | Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
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P-3AC | Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste | Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 para o período 2016-2021 (RH5A)
PAR Lisboa 2020 | Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020
PROT AML | Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
PROF AML | Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa
PEDS 2026 | Plano Estratégico de Desenvolvimento de Setúbal 2026
PMST S | Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal
PDM S | Plano Diretor Municipal de Setúbal
PMEPC S | Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Setúbal
PIDFCI PSS | Revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal — 2016-2020

A avaliação estratégica resulta da análise de tendências realizada e pretende avaliar as oportunidades e riscos
das opções de desenvolvimento preconizadas no plano, concretamente dos desafios estratégicos e respetivos
objetivos definidos no seu modelo de desenvolvimento e, discutidas no contexto da AAE, à luz das questões
relevantes que são expressas nos FCD, incidindo sobre oportunidades e riscos das orientações estratégicas do
plano.

5.3.4 | Avaliação de Oportunidades e Riscos
Seguidamente apresenta-se a análise de Oportunidades e Riscos da Proposta de PP da Salmoura, no que se
refere ao FCD3 – Desenvolvimento Socioeconómico, à luz dos critérios de avaliação estabelecidos.
Desenvolvimento das Atividades Económicas
O Plano propõe consolidar os espaços de acolhimento das atividades económicas na área de intervenção,
enquanto condição fundamental para garantir a sustentabilidade da economia local, através da garantia de
possibilidade de expansão das instalações industriais existentes.
Os Espaços de Atividades Económicas encontram-se regulamentados no Artigo 36.º, tendo sido descritos no
Subcapítulo 5.1.4 (critério Reestruturação urbana e conflitos de usos de solo). Seguidamente caracterizam-se as
soluções adotadas e que justificam a necessidade de ampliação das instalações industriais:
 REFRIGE
Atualmente, a capacidade de armazenagem da REFRIGE é muito limitada, apoiando-se num armazém na região
norte de Lisboa e em pequenos armazéns dispersos na Península de Setúbal, o que tem dificultado a logística
de operação da empresa e prejudicado a produtividade da fábrica.
Para suprir estas limitações a REFRIGE pretende expandir as instalações localizadas na área de intervenção do
Plano, através, nomeadamente, da construção de um novo armazém com cerca de 30 000 m2 na parcela nº 326.
Este novo armazém, com uma capacidade prevista para aproximadamente 40 000 paletes, e com possível
expansão para 66 000 paletes, destina-se a facilitar a logística / gestão de stocks da empresa, através da
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ampliação e concentração da capacidade de armazenagem na “unidade de Azeitão” – a que se encontra
localizada na área de intervenção do Plano.
Está previsto com este processo de expansão da atividade em Azeitão (construção do novo armazém, com um
investimento da ordem dos 6 milhões de euros): a incorporação de 50 a 60 novos colaboradores, um aumento
considerável no fluxo de transporte e a viabilização do aumento da capacidade de produção, tendo como
objetivo a exportação.
As soluções adotadas no Plano para garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da REFRIGE,
contemplam:
- A integração das 3 parcelas, que se encontram na sua posse nos Espaços de Atividades Económicas
definidos no Plano;
- A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços de Atividades Económicas;
- A possibilidade de construção do novo armazém na parcela nº 328.
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram a possibilidade de construção do
novo armazém na parcela n.º 328, de acordo com a Planta de Implantação, permitindo de acordo com a
aplicação do índice de utilização adotado – 0,50, apresentada no Anexo I, do Regulamento do Plano (Quadro
Síntese do Uso do Solo) e no Subcapítulo 5.1.4 do presente documento (critério Reestruturação urbana e
conflitos de usos de solo), uma área de construção máxima com um valor próximo de 36 216,36 m2, do previsto
da REFRIGE. A construção do novo armazém determina, a exclusão da área da RAN inserida na parcela n.º
328, para onde se prevê a sua localização, descrito no Subcapítulo 5.2.4 (critério Estrutura ecológica e
valorização de área naturais). A dimensão da parcela n.º 328, atualmente com 74 991,82 m2, será com a
implementação do Plano reduzida para 72 432,73m2, uma vez que serão descontadas as áreas de cedência
efetiva para o domínio público, necessárias à concretização das infraestruturas (reperfilamento das vias).
 Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda.
Para o desenvolvimento da atividade da empresa, torna-se essencial assegurar as condições de ampliação das
atuais instalações na área de intervenção do Plano. De acordo com informação prestada pela Administração da
Metalúrgica Central de Alhos Vedros, Lda. (MCAV), será necessário no futuro construir 1000 m² de escritórios,
300 m² de serviços sociais e 2 naves com cerca de 1500 m² cada uma, sendo uma para aumento da fabricação
e outra para apoio à produção.
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da MCAV,
contemplam:
- A integração da parcela, onde se encontra localizada a instalação industrial nos Espaços de Atividades
Económicas definidos no Plano;
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- A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços de Atividades Económicas;
- A possibilidade de ampliação das construções existentes, de acordo com o previsto.
A dimensão da parcela nº 325, onde se encontra implantada a MCAV, atualmente com 71 888,51 m2, será, com
a implementação do Plano, reduzida para 71 349,96 m2, uma vez que serão descontadas as áreas de cedência
efetiva para o domínio público, necessárias à concretização das infraestruturas (reperfilamento das vias).
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram a possibilidade de ampliação das
construções na parcela referida, permitindo de acordo com a aplicação do índice de utilização adotado de 0,50,
apresentada no Anexo I do Regulamento do Plano (Quadro Síntese do Uso do Solo) e no Subcapítulo 5.1.4 do
presente documento (critério Reestruturação urbana e conflitos de usos de solo), com uma área de construção
máxima de 35 674,98 m2.
 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 a necessidade de
ampliação da atividade para a parcela, contígua à parcela onde já se encontram instalados, identificada na
Planta de Implantação com o nº 323 e com uma área de 5 161,03 m2.
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação da instalação industrial da
FRANCISCONDE, contemplam:
- A integração das parcelas nº 324, onde se encontra localizada atualmente a instalação industrial, e nº 323,
para onde se prevê a expansão da atividade, nos Espaços de Atividades Económicas definidos no Plano;
- A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços de Atividades Económicas.
Os usos e os parâmetros de ocupação estabelecidos no Plano asseguram, de acordo com a aplicação do índice
de utilização do solo máximo adotado - 0,50, apresentada no Anexo I do Regulamento do Plano (Quadro Síntese
do Uso do Solo) e no Subcapítulo 5.1.4 do presente documento (critério Reestruturação urbana e conflitos de
usos de solo), as seguintes áreas de construção máxima: na parcela nº 323, 2 583,71 m2; na parcela nº 324, 2
580,51 m2.
Conclui-se assim, que o Plano suscita a oportunidade de desenvolvimento das atividades económicas
implementadas na área de intervenção, com efeitos positivos significativos, em termos de aumento de
receitas e aumento da capacidade de produção, com repercussões na criação de emprego e na melhoria das
condições de vida (descrito no critério seguinte).
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Como riscos, assinala-se o eventual o recrutamento de mão-de-obra barata e não qualificada, bem como não
residente no local ou no concelho, não contribuindo desta forma para a sustentabilidade social.
Assim, são identificadas as seguintes oportunidades:
 Garantir a sustentabilidade económica das unidades empresariais instaladas, assegurando possibilidades
de expansão e, assim, as condições indispensáveis à manutenção da sua laboração e ao aumento da
sua capacidade produtiva e de receitas;
 Criação de emprego;
 Melhoria das condições de vida.
Como riscos destacam-se:
 Eventual recrutamento de mão-de-obra barata e não qualificada, bem como não residente no local ou no
concelho, não contribuindo desta forma para a sustentabilidade social.

Qualidade de Vida da População
O horizonte temporal definido para a execução do PP da Salmoura é de 15 anos, compreendendo 8 fases: 1ª
Fase (3 anos), 2ª Fase (2 anos), 3ª Fase (2 anos), 4ª Fase (2 anos), 5ª Fase (1 ano), 6ª Fase (2 anos), 7ª Fase
(2 anos) e 8ª Fase (1 ano) contemplando a execução das infraestruturas, a execução dos espaços verdes, a
elaboração dos projetos e aquisição de terrenos.
No âmbito da previsão da evolução da população na área de intervenção do Plano foram considerados os
seguintes cenários:
 Cenário em Pleno Preenchimento: trata-se de um quadro de referência teórico que assenta no pleno
preenchimento das parcelas abrangidas pela área de intervenção do Plano de Pormenor, de acordo com
os indicadores de ocupação propostos.
 Cenário Alto: assumindo-se que os ritmos de crescimento populacional na área de intervenção do Plano
de Pormenor serão ligeiramente mais elevados (+100 %) do que os registados no último período
intercensitário 2001–2011 (+91,7%). Este cenário assenta num quadro macroeconómico ligeiramente
mais favorável do que o que marcou o último período intercensitário.
 Cenário Intermédio: assumindo-se que os ritmos de crescimento populacional na área de intervenção do
Plano de Pormenor serão bastante mais moderados (+50 %) do que os registados no último período
intercensitário 2001–2011 (+91,7%). Este cenário assenta num quadro macroeconómico mais
desfavorável do que o que marcou o último período intercensitário.
 Cenário Baixo: assumindo-se que os ritmos de crescimento populacional serão muito inferiores (+25 %)
aos registados no último período intercensitário 2001–2011 (+91,7%). Este cenário assenta num quadro
macroeconómico bastante mais desfavorável do que o que marcou o último período intercensitário.
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Tendo por base os dados recolhidos dos Censos de 2011 (INE), o quantitativo populacional para cada um dos
cenários considerados atrás será, para o ano horizonte do plano (2035), o seguinte:
 Cenário em Pleno Preenchimento: 1242 indivíduos residentes mais 1242 indivíduos presentes sazonais;
 Cenário Alto: 968 indivíduos residentes mais 968 indivíduos presentes sazonais;
 Cenário Intermédio: 727 indivíduos residentes mais 727 indivíduos presentes sazonais;
 Cenário Baixo: 605 indivíduos residentes mais 605 indivíduos presentes sazonais.
No Quadro 30, indica-se a evolução do número de alojamentos/fogos, correspondente aos cenários de evolução
da população.
Quadro 30 – Cenários de referência e de evolução do N.º de Alojamentos.

Acréscimo do nº de
alojamentos e % em
relação a 2011

Alojamentos
Nº de Fogos

Cenários de Referência e de Evolução /
Alojamentos

Residência Sazonais
Habitual e Vagos

Total

Cenários de Referência - Censos de 2011 e Ocupação em "Pleno Preenchimento"
Cenário de Referência / Censos de 2011 do INE
134
135
269
Cenário de Referência em "Pleno Preenchimento"
339
339
690
Cenários de Evolução no Horizonte de Execução do Plano de Pormenor
Cenário Alto
269
269
538
Cenário Intermédio
202
202
404
Cenário Baixo
168
168
336

Nº

%

421

157

269
135
67

100
50
25

Fonte: ARQUISOMA, Lda., junho 2020.

Assumindo como cenário base do PP, o Cenário Intermédio, estima-se na área de intervenção, no ano 2035:
727 indivíduos residentes + 727 indivíduos presentes sazonais. Embora se possa considerar um cenário ainda
otimista constitui uma estimativa com uma folga, em relação ao Cenário Baixo, que se julga adequada,
nomeadamente, para a programação de infraestruturas.
Segundo o Programa de Execução e Plano de Financiamento do Plano, apresenta-se nos quadros seguintes
uma estimativa das receitas por grandes etapas / fases e cenários de execução do Plano, tendo por base os
pressupostos que se descrevem de seguida.
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A estimativa da distribuição das receitas pelas fases e cenários de execução do Plano, apresentada nos quadros
referidos, foi realizada para as três grandes etapas do faseamento previsto (os primeiros cinco anos, os cinco
anos intermédios e os últimos cinco anos) com base nos seguintes pressupostos:
1) As receitas provenientes da concretização dos investimentos associados às pretensões / operações
urbanísticas enunciadas para os Espaços de Atividades Económicas - nomeadamente, pela empresa COCACOLA - e para os Espaços Urbanos de Baixa Densidade - nomeadamente, os referentes aos equipamentos
privados existentes, explorados pelas empresas EXTERNATO RUMO AO SUCESSO e RETIRO DOS AVÓS
- serão obtidas, nomeadamente nos Cenários de execução Alto e Intermédio, no decorrer das 1ª e 2ª fases
(primeiros 5 anos) de execução do Plano.
2) A generalidade das receitas provenientes da concretização das pretensões / operações urbanísticas, ou da
regularização das situações das parcelas quanto aos processos de licenciamento, serão obtidas, em
qualquer dos cenários de execução (Cenário Alto, Cenário Intermédio ou Cenário Baixo) no decorrer das três
grandes etapas do faseamento previsto no período temporal (15 anos) de execução do Plano, da seguinte
forma:


Nos Espaços Habitacionais e nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade as taxas de execução irão
aumentando progressivamente – 25 %, nos primeiros cinco anos, 35 % nos cinco anos intermédios e 40
% nos últimos cinco anos. Como já atrás referido o quadro de intervenções previsto no Plano de
Pormenor constitui um importante contributo para a qualificação urbana e ambiental da área de
intervenção do Plano o que se poderá traduzir, à medida que for sendo executado, na sua maior
atratividade, nomeadamente, enquanto destino residencial (1ª e 2ª residência).



Nos Espaços de Atividades Económicas a taxa de execução terá um peso relativo muito significativo - 70
% - nos primeiros cinco anos (face ao pressuposto de concretização das receitas provenientes da COCACOLA no decorrer das 1ª e 2ª fases). As taxas de execução das restantes receitas previstas terão, assim,
nos cinco anos intermédios e nos últimos cinco anos, um peso relativo pouco significativo, prevendo-se,
que poderão rondar,respetivamente, 25 % e 5 %.

3) As taxas globais de execução das receitas (resultantes da aplicação das taxas de execução previstas para
os Espaços Habitacionais / Espaços Urbanos de Baixa Densidade, e para os Espaços de Atividades
Económicas, aos valores das receitas estimadas nestas categorias de espaços), em qualquer dos Cenários,
terão, em termos de peso relativo a seguinte ordem de grandeza: cerca de 50 %, nos primeiros cinco anos,
cerca de 30 % nos cinco anos intermédios e 20 % nos últimos cinco anos.
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Quadro 31 – Simulação das Receitas e das Taxas de Execução do Plano.
CENÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PLANO
(Simulação da Execução em Relação ao Cenário de Referência em "Pleno Preenchimento")
Cenários de Execução no Horizonte Temporal do Plano
Cenário de Referência em "Pleno Preenchimento"
Baixo

Receita
€

Categorias de Uso do Solo

Espaços Habitacionais

1.475.565,19

Espaços Urbanos de Baixa Densidade

4.972.011,54

Espaços de Atividades Económicas

5.156.381,77

Espaços Verdes - Áreas Verdes de Estadia e Lazer

-

Espaços Agrícolas de Produção
Totais

Taxa de
Execução
%

128.142,73

1.347.422,46

972.711,77

5.944.723,31

7.919.083,99

-

Espaços Verdes - Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento

Total

Compensações
em Numerário

TRIU

-

907.397,00

Alto

Receita
€

Taxa de
Execução
%

20

269.484,49

30

404.226,74

35

471.597,86

20

1.188.944,66

30

1.783.416,99

40

2.377.889,32

13.075.465,76

30

907.397,00

100

-

Intermédio

5.230.186,30

50

907.397,00

100

-

34.163,01

82.633,09

116.796,10

20

23.359,22

30

1.300,50
11.639.422,00

7.938.889,12

1.300,50
19.578.311,12

0
30

5.804.577,68

0
40

Taxa de
Execução
%

Receita
€

Receita
€

6.537.732,88

60

907.397,00

100

35.038,83

40

40.878,63

100
50

9.829.548,77

-

-

7.853.018,44

7.845.279,45
-

907.397,00

1.300,50

Quadro 32 – Estimativa das Receitas por Fases e Cenários de Execução do Plano
ESTIMATIVA DAS RECEITAS POR GRANDES ETAPAS / FASES E CENÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PLANO
€

CENÁRIOS E TAXAS DE EXECUÇÃO DO PLANO

1ª ETAPA
EXECUÇÃO NOS PRIMEIROS 5 ANOS
1ª Fase
Ano 1

Ano 2

2ª Fase
Ano 3

Ano 4

Ano 5

2ª ETAPA
EXECUÇÃO NOS 5 ANOS INTERMÉDIOS
3ª Fase
Ano 6

Ano 7

4ª Fase
Ano 8

Ano 9

5ª Fase
Ano 10

3ª ETAPA
EXECUÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
6ª Fase
Ano 11

7ª Fase

Ano 12

Ano 13

Ano 14

TOTAIS

8ª Fase
Ano 15

Taxa de Execução nos Espaços
Habitacionais e nos Espaços Urbanos de
baixa Densidade

25,00%

35,00%

40,00%

100,00%

Taxa de Execução nos Espaços de
Atividades Económicas

70,00%

25,00%

5,00%

100,00%

TAXA DE EXECUÇÃO GLOBAL

50,00%

30,00%

20,00%

100,00%

Receitas no Cenário Alto

4.914.774,39

2.948.864,63

1.965.909,75

9.829.548,77

Receitas no Cenário Intermédio

3.926.509,22

2.355.905,53

1.570.603,69

7.853.018,44

Receitas no Cenário Baixo

2.902.288,84

1.741.373,30

1.160.915,54

5.804.577,68

Fonte: ARQUISOMA, Lda., junho 2020.

A estimativa das receitas provenientes do pagamento das taxas - TRIU e Compensações em Numerário - no
horizonte temporal de execução do Plano, foi realizada, tendo como referência o Cenário em Pleno
Preenchimento, de acordo com a simulação apresentada.
A simulação realizada, dado o grau de incerteza quanto à evolução futura dos fatores envolvidos, constitui
apenas um exercício indicativo, tendo em vista obter uma ordem de grandeza das receitas no horizonte temporal
da execução do Plano.
Relativamente aos valores atribuídos às taxas de execução definidas para o cálculo das receitas, para cada um
dos cenários de evolução, e em cada uma das categorias de espaços definidas no Plano, houve que assumir
alguma simplificação, sendo no entanto de referir:
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 As taxas de execução definidas para o Cenário Baixo, Cenário Intermédio e Cenário Alto, nos Espaços
Habitacionais (habitação) Espaços Urbanos de Baixa Densidade (habitação, comércio e serviços /
equipamentos privados) e Espaços Verdes – Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento (edifícios de apoio
agrícola) são, de forma aproximada, as correspondentes à concretização dos cenários de evolução da
dinâmica urbanística previstos.
 As taxas de execução definidas para o Cenário Baixo, Cenário Intermédio e Cenário Alto, nos Espaços de
Atividades Económicas (indústria e armazenagem / logística) são mais elevados dado que se parte do
pressuposto de que, em qualquer dos cenários, a regularização das construções sem licenças de utilização e
as obras novas previstas pela COCA-COLA serão concretizadas.
O Cenário Baixo assenta no pressuposto de que será concretizada uma parte substancial das receitas
provenientes das regularizações das construções sem licenças de utilização e das obras novas previstas na
parcela da COCA-COLA; o Cenário Intermédio assenta no pressuposto de que, para além das receitas
provenientes da COCA-COLA (a totalidade da receita prevista) se assistirá à concretização de alguma
receita, nas restantes parcelas dos Espaços de Atividades Económicas; o Cenário Alto assenta no
pressuposto de que, para além das receitas provenientes da COCA-COLA (a totalidade da receita prevista)
se assistirá à concretização de uma receita significativa, nas restantes parcelas dos Espaços de Atividades
Económicas.
 A taxa de execução de 100 % refere-se ao valor da compensação a prestar em espécie pela COCA-COLA
para a concretização de uma das Áreas Verdes de Recreio e Lazer previstas, a descontar no valor apurado
para a compensação por área não cedida na parcela dos espaços de Atividades Económicas, para onde se
prevê a construção de um novo armazém pela empresa. A aplicação deste desconto nas compensações a
realizar em numerário assenta no pressuposto de que, em qualquer dos cenários considerados - Cenário
Baixo, Cenário Intermédio e Cenário Alto -, a construção do novo armazém da COCA-COLA será
concretizada.
Em termos globais, de acordo com os cálculos realizados, a ordem de grandeza apurada, será:
 No Cenário Baixo, de 5.804.577,68 € (cerca de 30 % da receita total estimada em pleno preenchimento).
 No Cenário Intermédio, de 7.853.018,44 € (cerca de 40 % da receita total estimada em pleno
preenchimento).
 No Cenário Alto, de 9.829.548,77 € (cerca de 50 % da receita total estimada em pleno preenchimento).
O PP da Salmoura cria oportunidades na melhoria das condições de vida da população local e trabalhadores,
no sentido que propõe a criação de uma estrutura verde, no qual se incluem as Áreas verdes de estadia e lazer
(espaços públicos), que para além das funções de recreio e equilíbrio ambiental, poderão dar alguma resposta
para suprir as carências identificadas, nomeadamente na admissão de estabelecimentos de restauração e
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bebidas e de pequeno comércio de proximidade, como descrito no Subcapítulo 5.1.4 (critério Qualificação do
espaço público) e no Subcapítulo 5.2.4 (critério Estrutura verde).
Nos Espaços Habitacionais e Espaços Urbanos de Baixa Densidade, no caso de usos complementares, sejam
de equipamento, ou de natureza comercial ou de serviços, ou sejam os de comércio, serviços, equipamentos de
utilização coletiva e turismo, desde que compatíveis com a função habitacional dominante, no que concerne a
ruído, vibrações e produção de efluentes líquidos e gasosos, respetivamente, são admitidos os parâmetros
apresentados no Quadro 15.
Estes espaços públicos equipados propostos constituirão como pontos de encontro e socialização da população
local. Outro efeito positivo do Plano é a promoção de hábitos de vida saudável, através da criação de um
percurso ciclável e de arruamentos locais arborizados (passeios) para a circulação pedonal.
Simultaneamente, o Plano propõe o melhoramento das infraestruturas básicas existentes e a possibilidade de
expansão das atividades económicas existentes, com a criação de novos postos de trabalho, com efeitos
positivos significativos na qualidade de vida local. Também as medidas de qualificação da rede viária contribuem
para a melhorar os níveis de serviço do sistema viário, contribuindo por sua vez para a melhoria das condições
de vida urbana local e utilizadores das infraestruturas da área de plano.
Por outro lado, o Plano propõe a consolidação dos equipamentos sociais privados existentes na área de
intervenção, descritos seguidamente:
 Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao Sucesso”
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação das instalações do EXTERNATO
RUMO AO SUCESSO, contemplam:
- A integração das parcelas ocupadas, ou a ocupar - as parcelas n.º 261, n.º 278, n.º 281, n.º 284 e n.º 262 -,
nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade definidos no Plano;
- A definição, no Plano, dos parâmetros urbanísticos a adotar nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade
para a edificação de equipamentos (Quadro 15).
 Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”
As soluções adotadas no Plano, para garantir a possibilidade de ampliação das instalações da Residência
Geriátrica “O Conforto dos Avós”, contemplam:
- A integração da parcela n.º 318 nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade definidos no Plano;
- Os parâmetros urbanísticos definidos no Plano para a edificação de equipamentos de utilização coletiva de
iniciativa privada, nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade (Quadro 15).
 Outros Equipamentos Existentes
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As operações urbanísticas que venham a ocorrer nas parcelas onde se localizam outros equipamentos
existentes, de menor dimensão, e que se encontrem integradas nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade,
devem cumprir as regras do Plano anteriormente referidas para esta categoria de solos.
Conclui-se que as soluções adotadas no Plano contribuem para a melhoria dos serviços prestados e qualidade
de vida da população.
Como principais oportunidades destacam-se:
 Melhoria das condições de vida da população local e trabalhadores;
 Criação de espaços públicos (Áreas verdes de estadia e lazer), que para além das funções de recreio e
equilíbrio ambiental, poderão suprir as carências identificadas (p.e. estabelecimentos de restauração e
bebidas e de pequeno comércio de proximidade);
 Qualificação da rede viária como forma de melhorar os níveis de serviço do sistema viário;
 Promoção de hábitos de vida saudável, através da criação de um percurso ciclável e de arruamentos
locais arborizados (passeios) para a circulação pedonal;
 Melhoramento das infraestruturas básicas existentes;
 Aumentar a atratividade enquanto destino residencial (1ª e 2ª residência) e lazer;
 Qualificação da rede viária contribuindo para melhorar os níveis de serviço do sistema viário.
 Consolidar equipamentos sociais estruturantes, garantindo a melhoria dos serviços prestados.
Como riscos identificam-se:
 Sazonalidade turística;
 Aumento de alojamentos de uso sazonal (2ª residência) ou alojamentos vagos, face aos alojamentos de
1ª residência.
Preservação da identidade local
De acordo com a caracterização realizada pelo arqueólogo do Plano, conclui-se que a execução do PP constitui
uma oportunidade de melhoria das condições de vida dos residentes, e por outro lado, ao serem executadas
obras de melhoramento, constitui uma oportunidade para valorizar o património identificado, ligando-o ainda
mais à comunidade local.
O elemento de interesse patrimonial (Capela de São Gonçalo) identificado na área de estudo localiza-se a 80
metros do limite do plano está perfeitamente delimitada e protegida, dado que foi alvo de obras de reabilitação
no edifício e áreas exteriores e por isso não sofrerá qualquer impacte.
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Assim, no concerne ao património arqueológico, não obstante os impactes que eventualmente a implementação
do plano em estudo determinará, como é o caso da realização de infraestruturas urbanas básicas (passeios,
rede de águas e saneamento, alcatroamento, rede elétrica renovada, etc.), o acompanhamento arqueológico dos
trabalhos permitirá, caso se efetuem de melhoramento das infraestruturas do bairro, detetar vestígios
arqueológicos que, desde que devidamente estudados, beneficiarão o conhecimento da dinâmica ocupacional
da região.
Do ponto de vista do património edificado podemos afirmar que a não implementação do PP não contribuiria
para o melhoramento da situação atual, uma vez que tudo será preservado tal qual se encontra.
Face a inexistência de elementos do património arquitetónico e arqueológico a proteger, as soluções adotadas
no Plano, cingiram-se à adoção dos procedimentos de salvaguarda do património arqueológico previsto no
regime legal em vigor (Artigo 12.º do Regulamento):
 Sempre que, na realização de trabalhos de preparação ou de execução de qualquer tipo de obra, forem
identificados vestígios de natureza arqueológica, ou indiciada a sua existência, devem aqueles ser
suspensos, dando-se de imediato conhecimento do facto à Câmara Municipal e à entidade da
Administração Central que tutela o património arqueológico, de modo a que possam ser desencadeados
os procedimentos de salvaguarda previstos no regime legal;
 A suspensão da obra devido a trabalhos arqueológicos determina a suspensão da contagem dos prazos
fixados nos alvarás de licença ou de comunicação prévia emitidos para a obra em causa.
Em termos gerais, identificam-se as seguintes oportunidades:
 Valorização do património identificado (Capela de São Gonçalo), ligando-o ainda mais à comunidade
local;
 Potencial de fruição cultural nos percursos pedonais e cicláveis em articulação com a estrutura ecológica
e o património cultural.

Como riscos, identifica-se:
 Existência de barreiras administrativas (Capela de São Gonçalo pertence ao concelho de Palmela e o PP
a Setúbal) na valorização das ligações culturais.
Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização dos objetivos previstos no QRE,
sintetizam-se no Quadro 33, Erro! A origem da referência não foi encontrada.os riscos (efeitos negativos) e
oportunidades (efeitos positivos) dos vários eixos relativamente aos critérios do FCD3 – Desenvolvimento
Socioeconómico.
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Quadro 33 – Síntese das oportunidades e riscos para o FCD3 - Desenvolvimento Socioeconómico.

QE3

0

0

0

0

0

0

0
0
0

+
+
+

0
0
0

0

0

0

0
++/-

++
+

0
0

++/-

+

0

++/-

+

0

0

++

0

0
0
0
+

+
+
++
+

0
+
+
0

0

+

0

0
+
+
++
+/0

+
+
+
+
+/+

0
0
0
0
0
0

LD1.1 - Avaliar as Áreas Classificadas na RAN e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo
Previstos
LD1.2 - Avaliar as Áreas Classificadas na REN e a Sua Compatibilização com os Usos do Solo
Previstos
LD1.3 - Proteger os Recursos Hídricos
LD1.4 - Avaliar as Fontes de Poluição e os Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos
LD1.5 - Proteger as Áreas Sensíveis ao Ruído
LD1.6 - Avaliar o Património Natural - Flora, Vegetação e Fauna - e a Sua Compatibilização com os
Usos do Solo Previstos
LD1.7 - Valorizar a Paisagem Urbana

QE2

PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE LOCAL

QE1

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

QUESTÕES
ESTRATÉGICAS

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
ECONÓMICAS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

LD2.1 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da REFRIGE
LD2.2 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da METALÚRGICA CENTRAL DE ALHOS
VEDROS
LD2.3 - Garantir a Ampliação da Instalação Industrial da FRANCISCONDE
LD3.1 - Garantir a Ampliação do Estabelecimento de Ensino Especial “Externato Rumo ao Sucesso” e
da Residência Geriátrica “O Conforto dos Avós”
LD3.2 - Viabilizar a Necessidade de Instalação de Novos Equipamentos
LD3.3 - Avaliar o Património Cultural e Salvaguardar os Valores do Património Arqueológico
LD3.4 - Criar Espaços Públicos Incentivadores da Sociabilização e Vivência Urbana
LD4.1 - Qualificar o Tecido Urbano Existente
LD4.2 - Consolidar e Qualificar o Padrão de Ocupação Dominantemente Habitacional, nomeadamente,
o de Baixa Densidade
LD4.3 - Regularizar a Situação das Parcelas Sem Autorizações de Utilização Emitidas

QE4

LD4.4 - Hierarquizar a Rede Viária
LD4.5 - Qualificar a Rede Viária
LD4.6 - Melhorar o Desempenho da Rede Viária / Níveis de Serviço
LD4.7 - Melhorar os Transportes Públicos
LD4.8 - Melhorar o Sistema de Infraestruturas Básicas
1

QE – Questão Estratégica e LD – Linha de Desenvolvimento, expostos no Quadro 3, do presente documento.

Tendência sem plano:

Tendência com plano:

Promoção do Desenvolvimento Socioeconómico

++

Oportunidades

Diminuição do Desenvolvimento Socioeconómico

-

Riscos

Estável

0

Sem relação
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5.4 | DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS POR FCD
O DL 232/2007, de 15 de junho estabelece na alínea g) do número 1 do artigo 6.º a necessidade de o Relatório
Ambiental estabelecer “g) Um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma descrição do
modo como se procedeu à avaliação (…)”.
No que concerne a esta questão, deve ser mencionado que na proposta de PP da Salmoura em avaliação, a
estratégia que lhe está subjacente assentou nas orientações constantes de num conjunto de estudos e
documentos de referência, quer no âmbito de instrumentos de gestão territorial, quer no âmbito de políticas
sectoriais a várias escalas e de âmbitos diferenciados.
Desta forma, entende-se que “as alternativas” devem ser encaradas, neste caso, considerando diferentes
cenários temporais de implementação das propostas/intervenções previstas no PP.
Face ao exposto e após análise por FCD das tendências de evolução, e principais oportunidades e riscos
criados pela proposta PP da Salmoura, efetuada no capítulo anterior, cabe agora avaliar as alternativas por
FCD, considerando três situações distintas:
 Cenário Nulo – Corresponde a uma situação extrema, de não implementação dos projetos e ações
previstos no PP da Salmoura;
 Cenário Reativo – Corresponde a uma situação intermédia, em que os projetos e as ações do PP, bem
como os projetos complementares à intervenção considerados estruturantes para a concretização da
visão estratégica definida, não são implementados em tempo útil, sendo implementados por iniciativa das
diversas entidades, de forma desarticulada, por vezes em resposta a situações de emergência;
 Cenário Proactivo – corresponde a uma situação ideal, em que os projetos e as ações do PP Salmoura
são implementados, tal como previsto, de forma articulada e concertada entre as várias entidades e
cumprindo as prioridades definidas no plano de execução.
No Quadro 34 é apresentada a avaliação das alternativas/cenários por FCD tendo sido considerado, como
horizonte temporal, o definido no Relatório da Proposta (2ª Fase)/ Programa de Execução e Plano de
Financiamento, ou seja, um período de 15 anos que corresponde ao período temporal para a implementação do
PP da Salmoura.
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Quadro 34 – Avaliação das alternativas / Cenários por FCD.
FCD

SITUAÇÃO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ATUAL

NULO

REATIVO

PROACTIVO

Reestruturação urbana e conflitos de usos
do solo
Sistema Urbano e
Territorial

Consolidação do sistema de acessibilidade
Criação de sistemas de infraestruturas
básicas
Qualificação do espaço público

Equilíbrio
Ambiental e
Riscos Naturais e
Tecnológicos

Estrutura ecológica e valorização de áreas
naturais
Qualidade ambiental
Riscos naturais e tecnológicos
Desenvolvimento das atividades económicas

Desenvolvimento
Socioeconómico

Qualidade de vida da população
Preservação da identidade local

Legenda:
Distância à situação desejável
(objetivos e metas)

Tendências de evolução

Muito distante

Distante

Negativa
Afastamento dos
objetivos e metas

Sem alteração

Próximo

Muito Próximo

Positiva
Aproximação dos objetivos
e metas

Verifica-se que um cenário em que as propostas ou intervenções são implementadas proactivamente, são os
que tem resultados mais positivos, uma vez que requer planeamento e uma atitude mais preventiva, face ao
Modelo Territorial, do que uma alternativa reativa, em que as intervenções são implementadas numa perspetiva
corretiva ou como resposta a uma situação de emergência.
O cenário nulo, não se revela benéfica, uma vez que a situação sem a implementação do PP da Salmoura
revela-se desvantajosa, face à situação atual na área de intervenção.
O modelo territorial proposto para o PP da Salmoura será uma conjugação entre os cenários reativo e proactivo,
ou seja, um conjunto de propostas/medidas preventivas e corretivas.
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6 | PLANO DE SEGUIMENTO
6.1 | INTRODUÇÃO
Neste capítulo concretiza-se o programa de seguimento, constituído por um conjunto de medidas
destinadas a potenciar efeitos positivos (oportunidades) e minimizar efeitos negativos potenciais (riscos),
bem como a avaliar e controlar a implementação do PP e os seus efeitos, tendo em conta os objetivos de
sustentabilidade preconizados.
Para proceder à avaliação sistemática dos efeitos da implementação do PP, com o objetivo de identificar
e fundamentar a necessidade de corrigir ou adotar novas orientações, ao nível das normas ou do
programa de execução, devido à ocorrência de situações imprevistas, de carácter negativo, à obtenção
de informação adicional ou à verificação da impossibilidade ou inadequação das orientações
preconizadas, é proposta uma estrutura para o acompanhamento e monitorização do desempenho
ambiental.
Esta estrutura deve englobar as entidades e os agentes que se considera terem um papel com relevância
na operacionalização, monitorização e gestão das ações previstas durante o ciclo de implementação do
PP, orientando o desenvolvimento do território pelos conceitos de sustentabilidade ambiental.
O plano de seguimento consistirá, então, num conjunto de diretrizes para a implementação da AAE do
PP, em articulação com as conclusões da avaliação efetuada nos capítulos anteriores, sendo
diferenciadas nas seguintes componentes:
 Medidas de planeamento e gestão, ou seja, as medidas destinadas a potenciar efeitos positivos
e a prevenir, reduzir e eliminar efeitos adversos no ambiente, na aceção da alínea f) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. Estas correspondem à integração de um
conjunto de medidas na concretização do PP da Salmoura que se articulam com as orientações
decorrentes da AAE;
 Medidas de controlo (monitorização), que consubstanciam os indicadores do sistema de
monitorização da implementação, tendo em conta as questões críticas de sustentabilidade para o
território abrangido pelo PP.
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6.2 | MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR, REDUZIR E ELIMINAR EFEITOS
ADVERSOS NO AMBIENTE
FCD1 Sistema Urbano e Territorial e FCD2 Equilíbrio Ambiental e Riscos Ambientais e Tecnológicos
 Consolidação do Sistema de Acessibilidade
- Com a alteração da rede viária prevista, deverá ser realizada um ajustamento das carreiras, sendo, no
entanto, fundamental manter os serviços de transporte público ao longo da Rua de S. Gonçalo;
- Deverá, também, ser equacionada a extensão dos serviços de Linhas Alimentadoras em autocarro da
linha ferroviária da FERTAGUS à área de intervenção do Plano (nomeadamente, à REFRIGE), permitindo
potenciar o aumento da procura de passageiros através de uma ligação intermodal ao transporte de
massa ferroviário;
- Atualmente encontra-se em funcionamento uma Linha Alimentadora que liga a estação ferroviária de
Coina a Vila Nogueira de Azeitão, sendo oportuno, com a ampliação da REFRIGE, estudar a viabilidade
de extensão do serviço a esta empresa, regressando à EN10 através da Rua de S. Gonçalo. Em
alternativa, deverá ser estudado a implementação de uma nova ligação direta à Estação de Penalva,
permitindo servir a Estrada de Vila Amélia, a Quinta do Anjo, o Parque Industrial da AUTO-EUROPA, e
outras empresas de relevo.
 Qualificação dos Espaços Públicos/ Estrutura Ecológica e Valorização de Áreas Naturais
- Promover a utilização de espécies vegetais autóctones e adaptadas às condições edafoclimáticas da
região local e mais resistentes a pragas, doenças e a períodos longos de estio e chuvas intensas, em
processo de arborização urbana/ espaços públicos, contribuindo para minimizar os efeitos negativos das
alterações climáticas;
- Evitar o uso de espécies exóticas/infestantes;
- Implementar pavimentos permeáveis, que garantam a infiltração das águas pluviais e recarga de
aquíferos, nas Áreas Verdes de Estadia e Lazer;
- Selecionar um sistema de rega, que seja otimizado e eficiente em termos de redução do consumo de
água para rega dos espaços verdes.
 Qualidade Ambiental
- Promover estratégias de uso eficiente da água nos espaços públicos (p.e. rega de espaços verdes).
- Promover a redução do consumo energético e das emissões de GEE associadas, nos setores industrial,
doméstico, público e de serviços, quer pela adoção de tecnologias mais eficientes, alteração de
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comportamentos, ou medidas passivas de eficiência energética na construção de edifícios, incluindo
através do desenho bioclimático;
- Fomentar a construção sustentável e eficiência energética nas novas edificações e infraestruturas (p.e.
sistema LED na iluminação pública, utilização de energia solar fotovoltaica em semáforos), quer em áreas
residenciais, comerciais, serviços, como em espaços públicos e espaços industriais (p.e. Certificado
energético);
- Promover ações de formação dos trabalhadores e população local, com intuito de induzir mudanças nos
comportamentos dos indivíduos, em casa e no trabalho e nas suas deslocações, a partir da adoção de
boas práticas de eficiência energética e poupança do consumo de água;
- Assegurar a adequada implementação de infraestruturas de saneamento e reconversão urbanística das
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI);
- Assegurar que o acolhimento de novas atividades económicas ou ampliação dos espaços industriais é
suportada por sistemas de tratamentos de efluentes adequados e recolha e valorização de RSU capazes
de assegurar a totalidade dos resíduos produzidos;
- Dar prioridade à instalação da rede de drenagem de águas residuais domésticas e respetivo tratamento
na reconversão urbanística, com à desativação das fossas sépticas existente, face à opção temporária de
ligação e funcionamento de adequadas fossas sépticas ou fossas estanques, no caso das construções
existentes;
- Na substituição dos sistemas autónomos existentes, optar por fossas estanques (não permeáveis),
minimizando o risco de contaminação das águas subterrâneas;
- Medidas que promovam a melhoria da gestão de resíduos produzidos, nomeadamente que contribuam
para o aumento da valorização dos resíduos urbanos e prevenir a ocorrência de abandono, queima a céu
aberto e outras formas ilícitas de gestão de resíduos;
- Medidas para encerrar e requalificar as situações de deposição ilegal de resíduos e outros passivos
ambientais;
- Diretrizes de prevenção e gestão dos fluxos específicos de resíduos provenientes dos setores da indústria
e outras atividades económicas e de prestação de serviços.
- Maior sensibilização das populações para prevenção, reutilização de materiais e separação de resíduos e
entrega nos locais adequados (p.e. realização de campanhas por público alvo, como por exemplo
industriais, comerciantes, prestadores de serviço).
 Riscos Naturais e Tecnológicos
Risco Sísmico:
- Apresentar no Regulamento as necessárias disposições de modo a salvaguardar a segurança de
pessoas, bens e ambiente, em termos do risco sísmico associado;
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- Desenvolver as operações urbanísticas/ampliações industriais de forma a reduzir a vulnerabilidade dos
edifícios face às solicitações sísmicas e a facilitar a intervenção de socorro em situações de emergência,
dado que toda a área de intervenção do Plano se encontra localizada numa zona classificada com
perigosidade sísmica elevada;
- A construção de estruturas, nomeadamente de edifícios de habitação, redes subterrâneas de distribuição
de gás, eletricidade e água em zonas constituídas por solos suscetíveis de amplificar o sinal sísmico ou à
liquefação, deve ser restringida, ou seguir as metodologias construtivas necessárias para evitar o seu
colapso;
- Nas operações de loteamento o desenho urbano deve ser realizado para que em caso de sismo, um
edifício não comprometa outro, devendo a implantação das construções assegurar as necessárias
distâncias de segurança;
- As infraestruturas devem ser projetadas de acordo com todas as normas de segurança e de modo a
tentar evitar que o colapso de uma rede de infraestruturas comprometa outra;
- A intervenção nos arruamentos, nomeadamente os arranjos dos espaços públicos de circulação pedonal
que envolvam a introdução de mobiliário urbano, deve ser realizada de forma a não impedir o acesso
rápido das viaturas de socorro em caso de emergência.
FCD3 Desenvolvimento Socioeconómico
 Desenvolvimento das atividades económicas
- Deverá ser dada preferência a mão-de-obra local e qualificada, de forma a contribuir para a dinamização
da economia local e sustentabilidade social.
 Preservação da identidade local
- Propõe-se no decurso da execução dos melhoramentos na área do projeto, como colocação de passeios,
execução de redes de água e saneamento, reformulação da rede elétrica, pavimentações, criação de áreas
de recreio ou lazer, o acompanhamento das obras por um arqueólogo em todas as fases que envolvam
revolvimento de solos (decapagem, desmatação, escavações e terraplanagens) e durante a instalação de
estaleiros;
- Para a valorização do elemento patrimonial identificado como Capela de São Gonçalo, seria importante a
colocação de sinalização dentro da área do Plano, de forma a conduzir os residentes para o usufruto do
elemento patrimonial, constituindo um centro animador cultural da área do PP da Salmoura. Considera-se
que a área em redor do elemento patrimonial deveria ser a área social por excelência, o que contribuiria
fortemente para a valorização do elemento arquitetónico aqui descrito. No entanto, salienta-se que o
elemento detetado se localiza no concelho de Palmela, enquanto o Plano se localiza no concelho de
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Setúbal. Importa assim romper as barreiras administrativas e valorizar as ligações culturais, dado que estas
não são travadas por limites administrativos;
- Apostar no potencial de fruição cultural nos percursos pedonais e cicláveis em articulação com a estrutura
ecológica e o património cultural.
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6.3 | MEDIDAS DE CONTROLO
Esta AAE permitiu identificar os riscos e oportunidades decorrentes da implementação da proposta de PP da
Salmoura.
Para monitorizar a evolução e aplicação da proposta de PP da Salmoura e a prossecução dos objetivos de
sustentabilidade preconizados, no âmbito de cada FCD, foram estabelecidos os indicadores que se apresentam
no Quadro 35Erro! A origem da referência não foi encontrada..
O Quadro 35Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da referência não foi
contrada. apresenta os indicadores selecionados por FCD e o respetivo “modo de cálculo”, bem como a
“tendência ou meta”, que se pretende alcançar. A “tendência ou meta” estabelecida para cada indicador referese ao resultado do modo de cálculo. Na matriz, é também indicada a frequência de amostragem para cada FCD.
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Quadro 35 – Indicadores por critério de avaliação e FCD.
FCD 3 DESENVOLVIMENTO

Hab./
ha

X

X

Número de fogos ocupados / Número total de
fogos

%

X

X

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

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

%

X

X

Número de licenças de utilização dos edifícios
emitidas

Avaliar a regularização da situação dos edifícios sem
autorização de utilização

%

X

5

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

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

%

X

X

6

Concretização das intervenções previstas nas
redes de acessibilidade e mobilidade

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

Número de edifícios com licença de utilização /
Número total de edifícios
Área de construção concretizada nas categorias
e subcategorias de uso do solo / Área de
construção máxima admitida nas categorias e
subcategorias de uso do solo
Extensão das vias com as intervenções
previstas concretizadas / Extensão das vias a
intervencionar previstas

%

X

X

1

População residente

Avaliar a densificação populacional.

2

Dinâmica de procura de habitação

Avaliar a dinâmica de procura de habitação.

3

Relevância da 2ª residência

4

7

Oferta de estacionamento

Avaliar o número de lugares de estacionamento criados

Número de lugares de estacionamento criados

N.º

8

Rede de percursos pedonais acessíveis e
cicláveis concretizada

Avaliar a concretização da rede de percursos pedonais e
cicláveis.

Extensão da rede de percursos pedonais e
cicláveis

km

9

População servida por sistema público de
abastecimento de água

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

10

População servida por sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

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

11

População servida por sistema de drenagem de
águas pluviais

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

12

População servida por sistema de gestão de
resíduos urbanos

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

13

Infraestruturas de recolha seletiva (ecopontos)
implementadas

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

14

Área verde prevista concretizada

Avaliar a área verde concretizada

4

População residente servida por sistema público
de abastecimento de água / População total
residente
População residente servida por sistema de
saneamento de águas residuais urbanas /
População total residente
População residente servida por sistema de
drenagem de águas pluviais / População total
residente
População residente servida por sistema de
gestão de resíduos urbanos / População total
residente

X

X

X

X

X

727
indivíduos
residentes4
202 fogos
(residência
habitual)4
202 fogos
(sazonais e
vagos)4
100%
regularizado

FONTES DE INFORMAÇÃO

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
Bienal

CMS
INE

Bienal

CMS
INE

Bienal

CMS
INE

Bienal

CMS

X

X

100%
concretizado

Bienal

CMS

X

X

100%
concretizado

Bienal

CMS
IP

Bienal

CMS
IP

Bienal

CMS
IP

X

X

TENDÊNCIA OU META

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

ECONÓMICAS

SOCIOECONÓMICO

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS

QUALIDADE AMBIENTAL

VALORIZAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS

FCD 2 - EQUILÍBRIO
AMBIENTAL E RISCOS
NATURAIS E TECNOLÓGICOS

ESTRUTURA ECOLÓGICA E

PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE LOCAL

UN

QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

MODO DE CÁLCULO

População residente / Área de intervenção do
Plano

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

DESCRIÇÃO

CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE

INDICADORES

ACESSIBILIDADE

ID

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

CONFLITOS DE USOS DO SOLO

FCD1 - SISTEMA URBANO E TERRITORIAL

REESTRUTURAÇÃO URBANA E

FATOR CRITICO DE DECISÃO

X

X

752 lugares
(estac.
público) e
3760 (estac.
privado)
“Vias
partilhadas”
ou de “vias
de
coexistência”
≥ 7 metros

X

X

100%

Anual

CMS
Águas do Sado
ERSAR

X

X

X

100%

Anual

CMS

X

X

X

X

100%

Anual

CMS
ersar

%

X

X

X

X

100%

Anual

Número de ecopontos implementados

N.º

X

X

X

X

6 ecopontos

Anual

Área total dos espaços verdes criados

ha

X

X

X

8 ha

Bienal

%

X

X

%

X

%

X

X

CMS
AMARSUL
ERSAR
CMS
AMARSUL
ERSAR
CMS

Cenário intermédio e para o ano horizonte do plano (2035).
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Monitorizar as áreas classificadas como zona mista,
expostas a níveis sonoros superiores aos valores-limite.
15

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

16

Eficiência energética de edifícios

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

17

Uso do solo na bacia drenante (grau de
impermeabilização)

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

18

Degradação e contaminação dos solos e
recursos hídricos

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

19

Desenvolvimento das atividades económicas
existentes

20

Evolução das vendas

Avaliar o desenvolvimento das atividades económicas,
através da quantificação do n.º de empresas criadas e/ou
ampliação das instalações existentes.
Avaliar as condições de incremento qualitativo e
competitivo, que fortalecem a base de implantação das
empresas
Avaliar a percentagem da exportação
Avaliar a dimensão da população residente ativa
empregada

21

22

23

Criação de emprego local

Avaliar a dimensão da população não residente
empregada

Número de ações de formação e/ou
qualificação da população

Avaliar as ações de formação e/ou qualificação de
população
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7 | GOVERNANÇA
Neste ponto, apresentam-se as diretrizes e medidas que configuram boas práticas no que se refere à
Governança.
O conceito de governança abrange um “conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade
do exercício do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência
e eficácia” (Partidário 2007).
O quadro de governança prende-se, entre outros aspetos, com a criação de uma rede interrelacionada de
instituições e organizações, governamentais e não-governamentais, incluindo painéis de cidadãos ou outras
formas de organizações deliberativas de cidadãos. Através dos princípios de responsabilidade, transparência,
integridade, eficiência e liderança este quadro contribuirá para um desempenho efetivo e eficiente da AAE, ao
longo dos seus vários ciclos.
Neste contexto, é importante, neste domínio, identificar os mecanismos de Articulação e Cooperação
Institucional, Participação Pública e Transparência de Processos, contribuindo-se, deste modo, para a
constituição de um quadro de governança para a implementação e acompanhamento da Proposta de PP da
Salmoura.
No quadro seguinte, apresenta-se um quadro de governança para a ação, identificando as entidades e
respetivas responsabilidades, ou seja, quem precisa de fazer o quê, quer para a realização bem-sucedida da
estratégia, quer para a articulação institucional, transparência de processos, participação e comunicação dos
atores chave e da população em geral.
Quadro 36 –. Quadro de governança.
Entidades
CMS

Diretrizes de governança
- Promover ou colaborar proficuamente na elaboração de estudos que permitam um
melhor conhecimento do território e das suas tendências de evolução, com particular
ênfase nos domínios relacionados com os riscos naturais/mistos significativos,
nomeadamente, áreas de suscetibilidade sísmica muito elevada e elevada
vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos; bem como fontes de poluição (fossas
sépticas) e Áreas Estratégicas de Recarga de Aquíferos (AEPRA).
- Estabelecer os mecanismos e os procedimentos que permitam as ações de seguimento
da proposta de PP da Salmoura, de acordo com as diretrizes da AAE.
- Programar atempadamente e articular com todas as entidades intervenientes para que
a implementação das ações previstas no PP decorra de forma agilizada e sustentável.
- Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração Ambiental.
- Estabelecer e implementar ações de informação, sensibilização e esclarecimento face
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Entidades

Diretrizes de governança
às diferentes temáticas relacionadas com a proposta de PP e sua operacionalização.
- Garantir a inclusão de toda a população no envolvimento e partilha de informação em
processos de desenvolvimento e planeamento territorial.
- Apostar na criação de plataformas colaborativas, assentes na premissa de diálogo
contínuo e concertação.
- Assegurar uma cooperação estratégica com os agentes económicos e com os agentes
administrativos regionais licenciadores das atividades económicas.
- Dinamizar parcerias com os vários agentes que atuam no território (investidores,
empresários, agentes culturais, académicos, investigadores, etc.) num quadro de
colaboração, diálogo e gestão eficiente de processos.
- Prestar apoio e informação ao nível da procura e oferta de emprego e
dinamizar/promover ações de formação e valorização profissional.
- Desenvolver uma cultura de transparência e visibilidade das atividades na área de
intervenção do PP, num quadro de proximidade à população.
- Promover ações de proximidade com as populações (workshops, sessões públicas,
ações de rua, etc.) com o objetivo de auscultar opiniões e informar sobre processos de
decisão.
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública.

Entidades da
Administração
Regional

- Assegurar a existência e disponibilização de informação de base atualizada, no quadro
das respetivas responsabilidades e competências, necessária às ações de seguimento;
- Promover e apoiar a realização de estudos que permitam um melhor conhecimento da
área de intervenção do PP e da evolução, a curto e médio-longo prazos, em domínios
em que se reconheça que deve ser aprofunda e/ou atualizada a informação existente
(p.e no domínio dos riscos naturais/mistos, fontes de poluição, REN - AEPRA, efeitos das
alterações climáticas).
- Garantir o acompanhamento na articulação das orientações e das políticas regionais
com a operacionalização das estratégias e atuação do município, no âmbito dos vários
domínios e ambientais e de planeamento e ordenamento territorial.
- Desenvolver mecanismos estruturados e permanentes de circulação de informação
entre entidades responsáveis pelo ordenamento do território e pela proteção civil, a nível
regional e local, por forma a articular plenamente o ordenamento do território com a
prevenção do risco.
- Acompanhar a fase de monitorização do Plano.
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública.

Representantes
de setores de
atividade
económica

- Identificar formas de colaboração/parcerias com a proposta de PP e dinamizar a sua
implementação.
- Estudar e promover, conjuntamente com o município, ações possíveis para
operacionalizar os objetivos e medidas previstas na proposta de PP e para alcançar as
metas estabelecidas.
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Entidades

Diretrizes de governança
- Recolher e divulgar informação de base útil para a monitorização do Plano.
- Participar nos processos de consulta pública e nas ações de sensibilização, divulgação
e comunicação promovidas pelo município.

População em
geral

- Contribuir para o alcance das metas estabelecidas.
- Adotar comportamentos ambientalmente responsáveis.
- Participar ativamente nos processos de consulta pública.
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8 | CONCLUSÕES
A proposta de PP da Salmoura apresenta estratégias muito relevantes para a resolução de problemas urgentes
identificados na área de intervenção, inserida no concelho de Setúbal. A forma como estas estratégias estão
traduzidas nas propostas do Plano permite à AAE concluir que se reúnem as condições para a geração de
grandes oportunidades no futuro próximo na área de intervenção.
Um dos graves problemas na área de intervenção do Plano, consequência da evolução urbanística desregulada,
é a ocupação dispersa do território. Aqui o Plano de Pormenor avança com uma estratégia para qualificação
do solo, onde as intervenções previstas constituem um importante contributo para a reestruturação e
consolidação do padrão de ocupação dominantemente habitacional de baixa densidade, estabilizado há décadas
na área de intervenção, inibindo a edificação dispersa, mas mantendo os espaços propiciadores de pequena
agricultura de subsistência. Por outro lado, permitirá a regularização das parcelas com ocupação urbana e
sem autorizações de utilização emitidas. Assim, destaca-se a integração das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
no sistema urbano, com a infraestruturação, o que permitirá uma redução das fontes de poluição e uma melhor
gestão de carga física sobre o território. Da mesma forma, a criação de espaços públicos equipados,
proporcionará dinâmicas sociais muito positivas.
Por outro lado, as intervenções previstas no Plano de Pormenor ao contribuírem para a qualificação urbana e
ambiental da área de intervenção, poderão simultaneamente traduzir-se, à medida que o Plano for sendo
executado, na sua maior atratividade enquanto destino residencial (1ª e 2ª residência) e lazer, dada a
proximidade a Lisboa e localização geográfica privilegiada (proximidade às praias e Parque Natural da Arrábida).
De igual modo, a estratégia da mobilidade, com a consolidação e qualificação do sistema de acessibilidades e
oferta de estacionamento ajustado às necessidades locais (cerca de 825 novos lugares associados ao
estacionamento público), bem como a promoção de modos suaves de deslocação poderá, se bem conseguida,
contrariar o risco de afetação da qualidade do ar e do ruído que o acréscimo de tráfego poderá gerar e
simultaneamente contribuir para um melhor desempenho da rede viária e aumento da segurança dos utilizadores
das vias. A estratégia de mobilidade poderá mesmo contribuir para a promoção de estilos de vida mais
saudáveis na área de intervenção, na medida em que poderá reduzir o transporte individual e ao mesmo tempo
fomentar uma mobilidade suave promotora de atividade física (estilos vida saudáveis).
A estratégia do Plano, em termos de articulação e equilíbrio ambiental passa pela valorização da paisagem
urbana através da criação de uma estrutura verde, composta pelos espaços verdes, que totalizam cerca de
5,46% da área total do Plano (compostos por espaços verdes de utilização coletiva, os espaços verdes de
proteção e enquadramento e áreas verdes associadas às infraestruturas viárias), o qual integrará a estrutura
ecológica municipal. A estrutura verde proposta, apesar de limitada face às caraterísticas atuais da paisagem
existente no local e ao padrão de ocupação bastante consolidado procura garantir a preservação das áreas de
FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL
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uso privado por solos com boa aptidão agrícola, a criação de áreas verdes de estadia e lazer (áreas equipadas
de uso público) e a criação de corredores verdes, através da arborização das vias.
A estratégia de promover a qualidade ambiental e minimização das fontes de poluição e riscos naturais e
tecnológicos, faz com que as intervenções propostas no PP permitam eliminar os potenciais focos de
contaminação ambiental, nomeadamente as fossas sépticas existentes em áreas com elevada vulnerabilidade à
contaminação de aquíferos e simultaneamente assegura baixos índices de impermeabilização, o que a ser
garantido, permitirá a infiltração das águas pluviais e recarga dos lençóis freáticos. As soluções propostas no
Plano permitem também a introdução de recolha seletiva, nomeadamente ecopontos (atualmente inexistente no
interior da área de intervenção) contribuindo para o aumento da valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos
produzidos na área do Plano de Pormenor e consequentemente, a diminuição da deposição em aterro. Por outro
lado, a introdução de modos suaves de mobilidade (pedonal e ciclovia) e as medidas de minimização de ruído
propostas, nas situações identificadas como críticas, ocasionarão efeitos positivos na atenuação da eventual
afetação da qualidade do ar e do ruído, decorrente do aumento de tráfego. Por outro lado, o Plano interdita a
implementação na área de intervenção, de atividades industriais prejudiciais e incompatíveis com o uso
habitacional, ou suscetíveis de colocar em perigo a segurança e saúde pública, armazenamento ou depósito de
lixo, sucatas, combustíveis, materiais perigosos ou qualquer outro tipo de materiais, extração de inertes e
explorações pecuárias ou agropecuárias, contribuindo desta forma, para minimizar o surgimento de focos de
poluição e riscos.
As soluções adotadas e o modelo de ordenamento do PP constituem também um importante contributo para a
estratégia de dinamização económica e social da área de intervenção do Plano, permitindo a ampliação das
instalações industriais atualmente existentes e, assim, o aumento da sua capacidade produtiva e a ampliação
dos equipamentos sociais privados atualmente existentes, criando as condições necessárias à manutenção e
melhoria dos serviços prestados. Neste contexto é de destacar, em termos de volume de negócios e em termos
de emprego, a REFRIGE – Sociedade Industrial de refrigerantes, SA/COCACOLA (só a esta unidade industrial,
associam-se atualmente, cerca de 200 postos de trabalho); em termos de oferta de valências sociais e
educativas nos equipamentos privados, traduzir-se-á também no aumento da atratividade da área de intervenção
do Plano, em termos de emprego ou do número de utentes, sendo nomeadamente espectável o aumento do
número total de empregados na situação futura. Assim, o Plano cria condições para a qualificação da vivência
urbana dos residentes e utilizadores ou trabalhadores da área de intervenção, contribuindo também para a
valorização da identidade cultural local.
Neste sentido, considera-se que as principais oportunidades e riscos por FCD gerados pelo PP da Salmoura
são:

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

SETEMBRO 2020
122

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

FCD1 – Sistema Urbano e Territorial
Oportunidades:
 Consolidação e qualificação do tecido urbano existente, particularmente o padrão dominantemente
habitacional de baixa densidade;
 Contenção da edificação dispersa, com o estabelecimento de indicadores de ocupação e regras para
implantação dos edifícios no interior das parcelas;
 Regularização das parcelas com ocupação urbana e sem autorizações de utilização emitidas;
 Consolidação e qualificação do sistema de acessibilidades, melhorando os níveis de serviço da rede
viária e segurança dos utilizadores;
 Criação de estacionamento público e privado;
 Promoção de modos suaves (pedonal e ciclovia);
 Melhoria significativa das infraestruturas básicas, através da criação e requalificação das redes;
 Criação de espaços públicos estruturantes;
 Melhoria da qualidade de vida e da imagem urbana.
Riscos:
 Conflitos de usos devido à consolidação e concentração urbanas e à perda de espaços intersticiais;
 Aumento de tráfego rodoviário local (ligeiros e pesados);
 Eventual substituição dos sistemas autónomos existentes por adequadas fossas sépticas ou fossas
estanques, a médio, longo prazo, em alternativa à ligação à rede de drenagem.

FCD2 – Equilíbrio Ambiental e Riscos Naturais e Tecnológicos
Oportunidades:
 Criação de uma estrutura verde, que integrará a estrutura ecológica municipal;
 Eliminação dos focos de contaminação ambiental (fossas sépticas) com a concretização da rede de
drenagem de águas residuais domésticas, em áreas com elevada vulnerabilidade à contaminação;
 Interdição à nova construção ou ampliação das construções existente até à concretização das
infraestruturas de drenagem de água residuais domésticas;
 Criação de recolha seletiva (6 ecopontos), proporcionando o aumento da valorização dos Resíduos
Sólidos Urbanos na área de intervenção e consequentemente diminuição da deposição em aterro;

FASE 2 – RELATÓRIO AMBIENTAL

123

SETEMBRO 2020

Avaliação Ambiental Estratégica
Plano de Pormenor da Salmoura

 Implementação de baixos índices de impermeabilização do solo, permitindo contrariar o risco de afetação
da qualidade do ar e do ruído, que o acréscimo de tráfego poderá gerar e simultaneamente garantindo a
infiltração das águas pluviais, recarregando os aquíferos;
 Implementação de medidas de minimização do ruído, de modo a possibilitar uma melhoria do ambiente
sonoro em zonas acusticamente problemáticas;
 Contribuição para a infiltração e recarga de aquíferos através de medidas de recolha e armazenamento
de águas pluviais no interior das parcelas e utilização de materiais permeáveis nos pavimentos dos
passeios;
 Medidas de promoção do uso eficiente da água e eficiência energética;
 Beneficiação da rede viária existente, quer em termos de pavimentação, quer em termos de organização
do próprio espaço urbano, contribuindo para uma diminuição dos níveis sonoros;
 Promoção de modos de mobilidade suave, contribuindo para a redução de poluentes atmosféricos e
sonoro e combate às alterações climáticas.
Riscos:
 Perda de solos com maior aptidão para a atividade agrícola;
 Aumento da impermeabilização do solo;
 Proliferação de espécies exóticas e infestantes;
 Sensibilidade da área de intervenção, que abrange AEPRA, sendo simultaneamente uma zona com
elevada vulnerabilidade à contaminação de aquífero;
 Eventual substituição dos sistemas autónomos existentes por adequadas fossas sépticas ou fossas
estanques, a médio, longo prazo, em alternativa à ligação à rede de drenagem de águas residuais
domésticas;
 Falta medidas de sensibilização das populações para a prevenção, reutilização de materiais e separação
de resíduos e entrega nos locais adequados;
 Ausência de diretrizes para a gestão adequada dos resíduos produzidos associado às propostas de
ampliação das indústrias/equipamentos sociais;
 Défice de medidas de eficiência energética nas novas habitações e nas propostas de ampliação dos
estabelecimentos industriais e equipamentos coletivos sociais;
 Acréscimo de tráfego rodoviário e, eventualmente, emissões sonoras diretas (no caso das indústrias),
decorrente das propostas de requalificação do sistema urbano e da ampliação das unidades industriais.
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FCD 3 – Desenvolvimento Socioeconómico
Oportunidades:
 Assegurar condições para a possibilidade de ampliação das unidades industriais existentes, com a
criação de novos postos de trabalho e aumento da capacidade produtiva, podendo em alguns casos, ter
como objetivo a exportação (REFRIGE);
 Criação de condições para a implantação de estabelecimento de restauração / bebidas e de pequeno
comércio de proximidade;
 Garantir a melhoria dos serviços prestados e viabilizar a necessidade futura de novos equipamentos
(públicos e privados);
 Aumentar a atratividade enquanto destino residencial (1ª e 2ª residência) e lazer;
 Dinamização social, através da melhoria das condições de vida, vivência e socialização, criação de
espaços público e promoção de estilos de vida saudáveis;
 Valorização do património identificado (Capela de São Gonçalo), ligando-o ainda mais à comunidade
local.
Como riscos destacam-se:
 Eventual recrutamento de mão-de-obra barata e não qualificada, bem como não residente no local ou no
concelho, não contribuindo desta forma para a sustentabilidade social.
 Sazonalidade turística;
 Aumento de alojamentos de uso sazonal (2ª residência) ou alojamentos vagos, face aos alojamentos de
1ª residência;
 Existência de barreiras administrativas (Capela de São Gonçalo pertence ao concelho de Palmela e o PP
a Setúbal) na valorização das ligações culturais.
A AAE aponta uma série de diretrizes para assegurar maior eficácia na implementação do PP da Salmoura. O
seguimento desta implementação através da AAE pode ajudar a garantir o cumprimento das estratégias e metas
pretendidas para a área de intervenção do Plano, no sentido de assegurar uma trajetória de sustentabilidade.
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