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1. Enquadramento geral e objetivos do Plano 

Antecedentes/ Etapas preparatórias da elaboração do Plano 

Em reunião realizada a 05/08/2009, sob proposta n.º 277/2009/DURB/DIPU, a Câmara Municipal 
de Setúbal [CMS] decidiu, através da Deliberação n.º 586/09, proceder à elaboração do Plano de 
Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi (adiante designado também por Plano, PPFNALT 
ou PP), correspondente à área de 6,55 ha.  

Desta primeira etapa, destacam-se as seguintes opções processuais: 

 Propôs-se não sujeitar o Plano de Pormenor a Avaliação Ambiental Estratégica, de acordo com o 
disposto no n.º 6 do art.º 3.º do Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho e respetivo anexo ao 
referido Decreto-Lei, entendendo-se que o mesmo não seria suscetível de produzir quaisquer 
efeitos significativos no ambiente. Em síntese, este Plano não afeta de modo direto ou indireto 
áreas sensíveis ou abrangidas por condicionantes, estando ou não as mesmas legal e formalmente 
instituídas. 

 De acordo com o definido no art.º 88.º do Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial [RJIGT], propôs-se a concessão de 15 dias para 
a formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões a 
considerar no âmbito do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor. Até à conclusão do 
período definido não foram registados contributos neste âmbito. 

 Ainda de acordo com o RJIGT, no seu art.º 86.º, o acompanhamento da elaboração dos planos 
de pormenor é facultativo, tendo a Câmara Municipal decidido não submeter o Plano a 
acompanhamento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo [CCDRLVT]. 

 Propôs-se o contrato para planeamento entre o Município de Setúbal e as sociedades Carlos Costa 
Construções S.A. e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul CRL, celebrado no dia 
11/08/2009. 

A decisão de elaboração do Plano foi publicada através do Aviso n.º 15981/2009 no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 177, de 11 de setembro de 2009. 

 

Elaboração da Proposta de Plano 

O presente documento visa fundamentar a Proposta de Plano, através de uma descrição sintética da 
metodologia adotada. Na essência, seguiu-se uma metodologia previamente definida, que passou pela 
elaboração, discussão e validação de documentos prévios em patamares evolutivos, e que (não 
obstante o plano não ter sido sujeito a acompanhamento) a determinada altura do processo 
considerou-se pertinente a recolha de consistentes opiniões/ pareceres junto da Direção Geral de 
Património Cultural [DGPC], da CCDRLVT e da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 
[ARH]. 

Pese embora o facto de a elaboração da proposta metodológica e da primeira proposta preliminar 
terem sido feitas por uma equipa externa contratada para o efeito, as decisões sobre o que aqui se 
apresenta foram sempre tomadas através da geração de consensos entre a mesma e o conjunto de 
técnicos e decisores do Município de Setúbal constituído com esta finalidade. 

A atual Proposta de Plano resulta da constatação da necessidade de reformulação de alguns aspetos 
da primeira proposta, incluindo todos os seus elementos instrutórios, os quais (à exceção do Estudo 
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Acústico – Mapas de Ruído e da cartografia de base) foram inteiramente elaborados por uma equipa 
interna à Câmara Municipal. Por tal razão e como não poderia deixar de ser, a presente proposta 
corresponde aos desejos e expectativas do Município de Setúbal. 

Assim, os elementos da Equipa Técnica constituída para a elaboração do Plano são os que constam 
do quadro seguinte: 

Constituição da Equipa Técnica 

ÁREA FUNCIONAL  NOME  FORMAÇÃO  ESPECIALIDADE  

Coordenação Geral Vasco Raminhas da Silva Geógrafo Urbanista Urbanismo/ Planeamento 
Territorial 

Coordenação Executiva Alexandra Marques 
Isabel Pratas 

Arquiteta Urbanista 
Arquiteta Urbanista 

Urbanismo/ Planeamento e 
Gestão Urbana 

Urbanismo/ Planeamento 
Alexandra Marques 
Isabel Pratas 
Catarina Palma 

Arquiteta Urbanista 
Arquiteta Urbanista 
Arquiteta Urbanista 

Urbanismo/ Planeamento e 
Gestão Urbana 

Paisagismo/ Ambiente Carla Curto Arquiteta Paisagista Arquitetura Paisagística 

Mobilidade/ Tráfego/ 
Infraestruturas Gerais Ana Tiago Engenheira Civil 

Mobilidade, Transportes, 
Rede Viária e Infraestruturas 
Gerais 

Sócio-Economia Vasco Raminhas da Silva Geógrafo Urbanista Estudos Socioeconómicos  

Enquadramento Jurídico Luís Franco Jurista Análise e Regulamentação 
Jurídica 

Sistema de Informação 
Geográfica Ana Martins Engenheira Informática Sistema de Informação 

Geográfica/ Cartografia 

Mapas de Ruído  
CERTIPROJECTO - 
Arquitectos e Engenheiros 
Consultores, Lda.  

Técnico Responsável:  
Eng.º Jorge Cardoso (DFA 
em Engenharia Acústica) 

Direção Técnica:  
Eng.º Fernando Palma Ruivo 
(Especialista em Acústica pela 
Ordem dos Engenheiros) 

Colaboração:  
Dr.ª Marta Antão (Geógrafa), 
Eng.º Luís Lobo 

Estudo Acústico – Mapas de 
Ruído  

Cartografia de Base Infoportugal, S.A. Cartografia numérica à escala 1: 2000 da cidade de Setúbal 

Trata-se de um plano de pormenor elaborado de acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio. É, por conseguinte, essencialmente um instrumento de planeamento e gestão 
urbanística, obviamente adaptado à realidade local, aliás em concordância com o que foi previamente 
fixado nos correspondentes Termos de Referência. 

Tem como principais escopos a viabilização integrada de ações de iniciativa privada e servir como 
base ao desenvolvimento de estratégias de gestão que, também de forma integrada, possam alavancar 
processos de regeneração. Ou seja, pese embora a ausência de um programa de intervenções, este 
Plano foi elaborado com o pressuposto de o Município a breve trecho vir a encetar ações de execução 
nele enquadráveis, mas não por ele rigidamente estabelecidas. 
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Apreciação da Proposta de Plano/ Conferência Procedimental e Concertação 

No dia 12/08/2019, ao abrigo do art.º 86.º do RJIGT, realizou-se a Conferência Procedimental [CP] 
da Proposta de Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi. 

Na reunião, presidida pela CCDRLVT, estiveram representadas, para além da CMS, convidada a estar 
presente, as entidades seguintes: Direcção-Geral do Território [DGT], Electricidade de Portugal 
[EDP], Autoridade Marítima Nacional [AMN], Laboratório Nacional de Energia e Geologia [LNEG], 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC] e Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo [ARSLVT]. 

Sem prejuízo da ausência na referida reunião pronunciaram-se ainda em sede de Conferência 
Procedimental, através da emissão de parecer, as entidades que se seguem: Turismo de Portugal [TP], 
Agência Portuguesa do Ambiente [APA], Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A. [Setgás], 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas [ICNF] e Autoridade Nacional de 
Comunicações [ANACOM]. 

Foram ainda convocadas as seguintes entidades: Direcção-Geral das Atividades Económicas [DGAE], 
que rejeitou o pedido de nomeação; DGPC e Infraestruturas de Portugal [IP], que ao não 
manifestarem a sua posição até à data de realização da CP, se considerou nada terem a opor à Proposta 
de Plano. 

De acordo com a Ata elaborada, considerou-se globalmente que o Plano não apresentava ainda 
condições de ser submetido a Discussão Pública, seguindo-se a fase de Concertação. Não se tendo 
manifestado nenhuma entidade com parecer desfavorável, procedeu-se à análise e ponderação dos 
pareceres de teor favorável condicionado, emitidos no âmbito da CP. 

A 13/05/2020, ao abrigo do art.º 87.º do RJIGT, realizou-se, através de videoconferência, a reunião 
de concertação entre a CMS e a CCDRLVT. Conforme pode ser verificado na respetiva Ata, a CMS 
comprometeu-se a introduzir as alterações decorrentes da reunião e as decorrentes das posições das 
diferentes entidades que emitiram pareceres no âmbito da CP. 

O resultado deste procedimento pode ser consultado de forma mais detalhada na Análise e ponderação 
de pareceres emitidos no âmbito da Conferência Procedimental e Concertação. Para o designado documento foram 
produzidos quadros síntese por entidade, onde se expõem os excertos com os aspetos significativos 
da posição dessa entidade face à Proposta de Plano apresentada, se apresentam os devidos 
esclarecimentos da CMS e se identificam as alterações introduzidas na versão final da Proposta de 
Plano. 

 

Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial de hierarquia superior 

A área de intervenção do Plano encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do 
Território da Área Metropolitana de Lisboa [PROT-AML], ratificado pela RCM n.º 68/2002, 
publicado no Diário da República n.º 264, I Série-B, de 8 de abril. 

Em conformidade com as orientações definidas neste Instrumento de Gestão Territorial para a 
Unidade Territorial n.º 6 “Setúbal/ Palmela”, o Plano vem criar as condições para a dinamização de 
Setúbal e reforço da cidade, requalificando o espaço e valorizando o património histórico-cultural. 
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A requalificação urbana irá reforçar a atratividade da cidade e a sua posição como principal polo 
urbano da margem sul do Tejo, capaz de se assumir como um dos “espaços motores” da AML, 
assumindo uma centralidade de nível sub-regional dentro desta área. 

No que concerne à Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização Ambiental, verifica-se que uma 
pequena área do Plano localizada a poente se insere em Área Estruturante Primária correspondente a 
área integrada no Parque Natural da Arrábida. O PROT-AML define para esta área potencialidades 
para atividades relacionadas com o Turismo, recreio e lazer, enquadradas pela garantia do respeito 
pelos valores estratégicos de proteção ambiental, que o cumprimento do Plano de Ordenamento do 
Parque Natural da Arrábida salvaguarda. 

Na área de incidência do Plano de Pormenor encontra-se em vigor o Plano Diretor Municipal [PDM] 
de Setúbal, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/94, de 10 de agosto. 

Posteriormente foram publicadas as seguintes alterações ao PDM de Setúbal, a saber: 

 Declaração n.º 416/99, publicada no Diário da República, 2ª série n.º 292, de 17 de dezembro 
(alteração regulamentar e nas plantas de ordenamento e das quintas); 

 Declaração n.º 49/2000, publicada no Diário da República, 2ª série n.º 47, de 25 de fevereiro de 
2000 (alteração nas plantas de ordenamento); 

 Resolução de Conselho de Ministros n.º 32/2001, publicada no Diário da República, 1ª série B n.º 
75, de 29 de março de 2001 (alteração nas plantas de ordenamento); 

 Declaração n.º 268/2001, publicada no Diário da República, 2ª série n.º 207, de 6 de setembro de 
2001 (alteração nas plantas de ordenamento e de condicionantes); 

 Declaração de retificação n.º 1142/2010 publicada no Diário da República, 2ª série n.º 113, de 14 
de junho (alteração regulamentar);  

 Aviso n.º 9397/2013 – Alteração ao Plano Diretor Municipal de Setúbal na área da Mitrena – 
Parque Industrial Sapec Bay publicado no Diário da República, 2ª série n.º 139, de 22 de julho 
(alteração regulamentar e nas plantas de ordenamento); 

 Aviso n.º 2263/2017 – Alteração ao Plano Diretor Municipal de Setúbal – cariz 
regulamentar/Áreas de Poçoilos e Alto da Guerra publicado no Diário da República, 2ª série n.º 
45, de 3 de março (alteração regulamentar e nas plantas de ordenamento). 

 Aviso n.º 1297/2018 - Alteração ao PDM de Setúbal – Espaços Culturais e Naturais/Áreas de 
Quintas de Setúbal e Azeitão (Quinta dos Arcos e Quinta de Santo António do Galvão) publicado 
no Diário da República, 2.ª série n.º 19, de 26 de janeiro; 

 Aviso n.º 6619/2018 - Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Setúbal, publicado 
no Diário da República, 2.ª série n.º 95, de 17 de maio; 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, a área de intervenção está classificada como Áreas 
consolidadas/malhas urbanas habitacionais/área de edifícios agrupados e Centro Histórico. As intervenções nestes 
Espaços são respetivamente reguladas pelo disposto nos art.º 65.º ao 72.º e art.º 56.º ao 64.º do 
Regulamento do PDM. Conforme referido anteriormente, parte da área de intervenção (a Poente), é 
ainda abrangida pela área de jurisdição do Parque Natural da Arrábida.  

Não obstante a classificação atual do solo descrita no parágrafo anterior, na área afeta ao Plano são já 
assumidas as categorias de solo definidas em sede de Revisão do PDM. Conforme pode ser verificado 
na Planta de Implantação, a área de incidência do Plano de Pormenor encontra-se quase integralmente 
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abrangida pela categoria de espaços centrais – centro histórico e no extremo poente assume a categoria de 
espaços centrais consolidados. 

As condicionantes legais são as constantes da respetiva Planta de Condicionantes do PDM, estando 
representadas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública em presença no território, 
nomeadamente as respeitantes às redes de infraestruturas, enfiamento do Farol da Azeda e Património 
classificado, identificando-se os imóveis classificados e respetivas áreas de proteção a respeitar. Nas 
áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, a disciplina de uso, 
ocupação e transformação do solo fica condicionada às disposições que regem tais servidões ou 
restrições e sujeita a parecer das entidades competentes. 

 

Objetivos/ Termos de Referência para a elaboração do Plano 

Os objetivos estipulados para este Plano de Pormenor, de acordo com os Termos de Referência 
aprovados, são os seguintes: 

1. Dar resposta aos quesitos para esta área, caracterizando-se atualmente por uma frente urbana 
relativamente degradada, uma vez que, o Plano Diretor Municipal em vigor determina que na área 
do Centro Histórico, a intervenção nos edifícios existentes com frente para a Avenida Luísa Todi, 
só se pode fazer quando essa “renovação ou ampliação tenha por base planos aprovados pela CMS” (alínea 
c), n.º 2 do artigo 57.º do Regulamento); 

2. Definição das condições de requalificação e transformação integrada daquela frente urbana;  

3. Definição do edificado que deve ser preservado e do que pode ser transformado e em que moldes. 
Deverá definir com clareza volumetrias, pisos, cérceas, alinhamentos e tipologias construtivas, 
obviamente em consonância com o que são as servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública existentes, designadamente no que diz respeito aos imóveis classificados e em vias de 
classificação e respetivas áreas de proteção; 

4. Com a reabilitação da Avenida Luísa Todi, realizada no âmbito do Programa Polis, e denotando-
se o interesse crescente de promoção das frentes edificadas por parte de alguns proprietários e 
promotores, justifica-se a oportunidade de elaboração do respetivo instrumento de gestão 
territorial. 

Pelas razões acima expostas, justificou-se plenamente, a oportunidade de elaborar o Plano de 
Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi. 
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2. Enquadramento histórico e territorial 

A Frente Norte da Avenida Luísa Todi já foi a frente de Setúbal. Uma frente urbana onde a muralha 
medieval abria em portas e postigos sobre a praia, tal como as casas e armazéns do Troino e das 
Fontainhas. Por trás desenvolvia-se a cidade de então, que hoje é o centro de identidade da cidade. 

Um dos aspetos mais peculiares de Setúbal é o facto de ser uma boa prova de como, ao contrário do 
que muitos declaram como uma das invariantes das cidades portuguesas, a escolha do local para a sua 
implantação ser baixa, sobre a frente ribeirinha. Há outros casos, mas este é enfático. Com efeito, 
entre as diversas posições sobre arriba com a mesma (excelente) orientação geográfica disponível nas 
imediações, escolheu-se a mais branda, aquela cuja diferença em relação ao nível máximo da maré 
permitia (no núcleo inicial) viver sem temor de cheias. Rodando de norte até poente tinha uma ribeira 
de água doce — a Ribeira do Livramento —, o que distendeu o primeiro perímetro urbano formal, a 
muralha erguida ao longo do século XIV, englobando, aí sim, uma zona inundável, o sapal, que 
também pode ser lido como um pequeno delta da referida ribeira. No extremo nascente, um barranco 
por onde também escorria água doce — a Ribeira de Palhais —, constituía um limite natural 
oferecendo igualmente boa proteção a eventuais ataques. 

 

 
 

A verdade é que o processo de crescimento — conhecido e acima implícito — ditado por essas 
condicionantes naturais — a característica da pequena plataforma, os seus limites naturais e o sapal 
— acabaram plasmados na matriz urbanística da urbe contida pelas muralhas, mantendo-se até aos 
nossos dias. Isso apesar das sucessivas transformações, algumas delas hoje insuspeitas, como a enorme 
destruição sofrida com o terramoto e maremoto de 1 de novembro de 1755. Como sempre o essencial 
da estrutura urbana — o sistema viário e o parcelário — mantiveram-se. Hoje é assim fácil ler unidades 
morfológicas diferenciadas e perceber o lento desenvolvimento do tecido urbano. 

Isso está também plasmado em toda a frente norte da Avenida Luísa Todi [Avenida]. O conjunto 
central a que corresponde a frente ribeirinha da antiga muralha medieval, a extensão das Fontainhas 
e, bem mais interessante pela coerência e dimensão, o Troino. A instalação posterior de elementos de 
um sistema defensivo moderno — baluartes — só veio reforçar essa situação. Claro que a inversão 
posterior de portuário para urbano do contexto e função do espaço fronteiro, acarretou alterações 
consideráveis no edificado, o que continua em curso e não é necessariamente negativo ou mau. Ao 
contrário do que foi mais comum, o processo que produziu o aterro portuário que acabou por dar 
origem à Avenida e a conformação da própria, não deu origem a qualquer iniciativa consequente de 
realinhamentos ou substituição sistemática de edifícios, mas sim a uma renovação diversificada, sem 
alterações significativas no parcelário, o que hoje constitui uma das suas características mais peculiares 
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e de maior valor. Constitui também o maior desafio da tarefa que temos em mãos, pois não desejamos 
agora alterar ou perturbar, sem nexo ou sequência, essa forma de evolução. 

 

 
 

Em que consiste, em síntese, essa tarefa? Em dar cumprimento a uma disposição do ainda atual PDM 
em vigor, segundo a qual a transformação do edificado na área de intervenção do plano apenas é 
possível quando essa “renovação ou ampliação tenha por base planos aprovados pela CMS” [alínea c), n.º 2 do 
artigo 57.º do respetivo Regulamento, sendo que o mesmo é imposto no artigo 64.º].  

Ou seja, na origem do procedimento está o ensejo de transformação, pois se a opção fosse conservar 
não valeria a pena encetá-lo. O problema reside em como transformar com ganho positivo, ou seja, 
sem dar curso à descaracterização e desqualificação processada antes da assunção daquela medida em 
PDM e à tendencial degradação, por desinvestimento, que essa mesma medida foi gerando. Resulta 
assim claro, que se espera a definição de regras para uma transformação que desenvolva as 
potencialidades do sítio, invertendo a lógica de atrofiamento processada nas últimas décadas. Décadas 
que decorreram de um surto de prosperidade económica baseada num modelo que, por razões 
conhecidas, se esgotou, fazendo com que agora se vise instalar um outro. A nossa aposta só pode ser 
ganha se o Plano se inserir nessa estratégia, ou seja, se contribuir para a sua construção e definição. 

Num primeiro relance, os limites da área de intervenção do Plano surgem algo incomuns. No fundo 
a área (6,55 ha) corresponde apenas à linha da frente dos quarteirões e quase não contém espaço 
público. Isso não é por acaso. Por trás de quase toda a extensão da área de intervenção, desenvolve-
se o Centro Histórico da cidade de Setúbal (preferimos centro de identidade). Em frente, ou seja, na 
Avenida e todo o espaço que a separa do rio, foi recentemente realizada uma intervenção profunda 
de reabilitação de parte do espaço público, bem como intervenções no edificado, no contexto de um 
Programa Pólis. Através dele foi provida a integração qualificada na vida mais comum da cidade de toda 
essa área, fator que não pode deixar de ser considerado na elaboração do presente Plano. 

Relativamente aos usos em presença neste território, salienta-se que atualmente a habitação 
corresponde a pouco mais de metade das unidades de utilização independente existentes (em 674 
unidades, 371 correspondem a habitação e as restantes 303 a unidades não habitacionais). Esta é, aliás, 
a expetativa para uma zona urbana com estas características: uma área central com usos mistos, 
compatíveis e complementares entre si. É igualmente expectável que, com a entrada em vigor do 
Plano, esta realidade se mantenha. 

Trata-se também de uma área em que a enorme diversidade morfológica, estilística, cronológica e de 
escalas tem tanto de arquitetónica quanto de urbanística. Isso ao invés do que sucede a norte do Plano. 
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O Plano terá de ser um elemento de mediação entre ambos aqueles universos. Não poderá contribuir 
para a definitiva descaracterização do centro de identidade, hoje – pese embora o recente processo de 
requalificação - ainda em considerável estado de degradação de usos e do edificado, mas também não 
poderá engessar o desenvolvimento de um dos lados de um eixo urbano — por sinal o mais marcante 
da cidade — dissociando-o do outro e do que a sul dele se desenvolve. Não seria possível, nem 
desejável, promover um regresso ao passado, demolindo sistematicamente acrescentos, construções 
novas com impacto negativo no conjunto, etc. Quais seriam os critérios? Qual seria o tempo de 
referência? O da cidade medieval, o da cidade moderna, o da cidade liberal, o da cidade republicana? 
Se sim para qualquer um deles, porque não o da cidade de agora, também significando isso que o que 
é espúrio o é e será em todas as épocas, devendo por isso ser retirado? Ao invés, propomos que se 
dinamize a transformação de forma natural. Tudo segundo um conceito que tem vindo a ser 
desenvolvido em diversos contextos: a salvaguarda em desenvolvimento, ou seja, uma visão urbanística, 
dinâmica e ecológica da salvaguarda. 

Não tendo a CMS prevista qualquer intenção de intervenção dirigida e/ou integrada poderá 
questionar-se a pertinência, a necessidade e operacionalidade do plano. A resposta é simples: alguns 
proprietários têm demonstrado interesse em desenvolver operações urbanísticas em imóveis da área 
de intervenção. Como o único instrumento de planeamento que estabelece regras para a zona é o 
PDM e este, em concreto, congela a transformação até à entrada em vigor de um plano mais específico, 
essa dinâmica não pode ser desenvolvida e, assim, aproveitada. 

Em sede de PDM, quase toda a área de intervenção do Plano é Centro Histórico, sendo que só os 
quarteirões do seu extremo poente não o são. O extremo poente do Plano tem uma pequena área que 
integra a jurisdição do Parque Natural da Arrábida. No entanto a atuação proposta não altera a 
realidade existente. 

Concomitantemente, integra uma mancha considerável de áreas de proteção a edifícios classificados 
ou em vias de classificação como património cultural edificado. Tudo isso já introduz 
automaticamente moderação a eventuais desígnios excessivos de transformação. Ou seja, as alterações 
não poderão pôr em causa a integridade e fruição dos edifícios que lhes deram origem e as justificam, 
mas não, necessariamente, nos outros. Ocorre, aliás, a mediação para tal dos organismos da 
administração central competentes para tal. Contudo um dos aspetos mais relevantes da área consiste 
na extraordinária diversidade do seu edificado. 

Outro facto relevante é o de o espaço de atuação do Plano conter quase apenas edificado, que é 
esmagadoramente detido por privados. Por isso se impõe um caso a caso, uma observação analítica 
da situação atual, com vista ao estabelecimento dos parâmetros possíveis de intervenção. Daí o 
estabelecimento gradual da metodologia de abordagem e desenvolvimento cujos resultados surgem 
consubstanciados nas páginas que se seguem. 
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3. Metodologia de trabalho seguida nos estudos de caracterização  

Uma das características seminais do Plano foi a definição de uma linha de atuação clara, fácil de 
apreender por todos os agentes. Assim todas as medidas foram estabelecidas segundo uma formulação 
simples, lógico-dedutiva e justificada, a qual decorre da própria metodologia do Plano e se passa a 
expor de forma sumária, organizada segundo os seus três grandes passos/ momentos. Mas antes 
importa referir que qualquer um destes episódios foi amplamente participado por todos os 
intervenientes na elaboração da proposta de plano. 

Importa desde logo registar que os estudos de caracterização foram desenvolvidos em 2009 (quando 
o processo foi iniciado), e atualizados pontualmente em 2017 e 2018. 

Inicialmente, a par com o levantamento e tratamento de todos os materiais, instrumentos e informação 
disponíveis sobre a área de intervenção e a sua envolvente, foi feito um levantamento de rua sobre as 
características urbanísticas de ocupação das parcelas. Para o tratamento e integração de toda essa 
informação foi criada uma base de dados que tem como módulo base uma ficha por cada uma das 
181 parcelas (que correspondem, tanto quanto possível, às parcelas cadastrais), que inclui o conjunto 
de informações que se pode ver na imagem junta, embora só em meio digital se possam ver as opções 
das drop-down list, a totalidade das fotografias, etc. (fichas disponibilizadas em formato digital, em CD 
anexo à proposta). Uma vez concluído o processo de aprovação do Plano este conjunto de Fichas de 
Gestão das Parcelas [FGP] constituirá uma ferramenta fundamental e quotidiana da sua gestão. 

 

 
 

A par com uma reflexão global sobre a natureza, a morfologia, as dinâmicas, o enquadramento legal 
e normativo, as condicionantes, etc., desenvolveu-se então uma avaliação parcela a parcela sobre o 
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papel que desempenham no conjunto urbano que compõem. Perante a realidade global, estabeleceu-
se um sistema de classificação daquilo que designamos por Valor Patrimonial Urbanístico, ou seja, 
uma avaliação da relevância urbanística do edificado de cada parcela. É uma matéria que tem muito 
de relativo e algo de subjetivo, ou seja, conduz a opções de âmbito estratégico. Mas teve como 
vantagem criar um meio operativo e suficientemente preciso para se fazer uma transição sustentada 
dos resultados da análise para as propostas de intervenção, ou seja, o Plano. 

A sua estruturação e elaboração foram feitas à medida, escala e em face de Setúbal e, só nesse limbo 
de relatividade poderão ser interpretadas as propostas de valorização implícitas. A perspetiva que aqui 
desenvolvemos acerca da problemática patrimonial é de conjunto, por isso urbanística, não tanto 
arquitetónica. Salvo raras exceções, as classificações propostas resultam de uma cuidada/ criteriosa 
observação externa dos edifícios e da sua inserção urbanística. Assim, as adulterações que existam no 
interior não foram reconhecidas e, por conseguinte, levadas em consideração. É uma limitação que 
não se nos afigura de especial gravidade, pois sendo a nossa perspetiva e âmbito de atuação 
urbanísticos e não arquitetónicos, partimos do princípio de que os edifícios que por si merecem 
proteção já se encontram (ou deveriam encontrar) reconhecidos e inventariados. O que não significa 
que não se tenham estabelecidos mecanismos de verificação caso a caso, quer no âmbito do aparente 
— a Inspeção Prévia para a definição do que se considera Edifício Existente — quer para o que 
diz respeito ao oculto — todo o sistema de acompanhamento arqueológico. 

Importa ainda fazer notar que esta análise e classificação tem também como escopo promover a 
definição das boas práticas de intervenção, o que só por si explica como em muitos casos com bom ar 
e bom estado de conservação a nossa apreciação é penalizadora e como noutros casos onde toldos, 
infraestruturas, anúncios, aberturas de vãos para montras, etc., perturbam a perceção da estrutura 
compositiva do edifício, optámos por uma classificação patrimonialmente estimuladora. 

No fundo, quando aqui falamos de valor patrimonial, não nos referimos ao estado de conservação do 
edifício, mas sim à sua valia cultural e potencial urbanístico. Abstraímo-nos das adulterações sofridas 
quando estas se nos apresentam como reversíveis e admitimos que, após o desenvolvimento de 
intervenções e em sede de revisão do Plano — no espaço legal mínimo de três anos — haja alterações 
na classificação dos edifícios intervencionados. Por outro lado, consideramos que, contrariamente ao 
habitual, a antiguidade do edifício não é um critério valorativo prioritário face à sua qualidade 
intrínseca e urbanística. 

Passemos agora a caracterizar um pouco mais além do que a própria designação permite de forma 
direta, o que se deverá entender em cada uma das seguintes categorias: 

Notável Edifício de qualidade arquitetónica, com integridade real ou facilmente reconhecível 
e recuperável, sendo um elemento destacável e de grande contribuição na 
caracterização e identidade do conjunto, seja ela arquitetónica, urbanística e/ou 
paisagística. 

Importante Edifício que por uma qualquer razão identificável não atinge o estatuto de notável, 
mas que tal como aqueles é importante para a leitura urbanística do conjunto. 

Integrado Edifício bem inserido no contexto urbano e cuja presença é pertinente para a 
construção da imagem deste conjunto, apesar de não lhe conferir o estatuto de 
Importante ou Notável. Nele se reconhecem os traços compositivos e formais das 
tipologias características das diversas épocas da consubstanciação urbanística do 
conjunto, podendo ou não ter adulterações reversíveis. É uma categoria que diz 
mais respeito aos edifícios de acompanhamento, essenciais para a preservação da 
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imagem deste conjunto, e em muitos casos prevê-se a admissibilidade de ampliação 
desde que não desqualificadora. 

Com potencial Edifício com alguma relevância formal, mas que por alguma razão se encontra 
pouco articulado urbanisticamente com as características do conjunto contendo, 
por isso, algum potencial de transformação.  

Incómodo Edifício cuja inserção no conjunto é forçada, resultante de uma ação de renovação 
ou de reabilitação integral ou parcial ou que sofreu adulterações significativas, quer 
de volumetria quer de composição, consideradas dificilmente reversíveis. 

Indesejável Edifício cuja falta de qualidade formal e/ou construtiva e aberrante inserção no 
conjunto em processo de salvaguarda, tornam indesejável a sua presença, isso 
independentemente da racionalidade da sua efetiva substituição ou 
desaparecimento. 

Ruína Edifício que apresente um tal estado de degradação (seja por falta de manutenção 
ou por ter sido alvo de sinistro/incêndio) que fique prejudicada, total ou 
parcialmente a sua utilização para os fins a que se destina ou ainda quando seja 
completamente irreconhecível a sua integridade física. 

Vazio Lotes ou parcelas urbanas sem edificação. 

Por último e a propósito do que acabamos de assumir, importa fazer notar que dentro dos limites do 
Plano não existe qualquer imóvel classificado ou em vias de classificação. A única exceção é a muralha 
medieval, a qual tem alguns dos seus elementos integrados em edifícios e, bem mais importante, tem 
uma presença morfológica contínua. Consideramos, aqui sim, que tudo isso jamais deverá ser posto 
em causa por qualquer ação pública ou privada a desenvolver dentro dos limites do Plano, situação 
que está cabalmente consagrada no Regulamento. Ou seja, a eventual alteração de um ou outro edifício 
onde se verifique a presença de elementos ou de marcas morfológicas dessa muralha, deverá conservar 
e valorizar integralmente os mesmos. 
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4. Restrições de utilidade pública – REN 

Delimitação da REN a nível municipal 

O facto de a área do Plano fazer parte do centro de identidade de uma cidade média portuguesa e, assim, 
ser constituída por um conjunto edificado denso e consolidado, faz com que o mesmo forçosamente 
não determine alterações significativas na estratégia do PDM, nem intensifique ou determine efeitos 
ou alterações ambientais significativas nos domínios da energia, solo, ar, água, recursos minerais, 
património, biodiversidade, mobilidade e uso do espaço físico disponível. 

Registe-se que, não existindo delimitação municipal da Reserva Ecológica Nacional [REN] no 
Município de Setúbal, no âmbito da Revisão do PDM em curso, procedeu-se à delimitação da REN e 
correspondente proposta de áreas a excluir da mesma. 

Assim, a Delimitação da REN, Versão 10, janeiro 2020, foi elaborada pela RISKam – Avaliação e Gestão 
de Perigosidades e Risco Ambiental/ Centro de Estudos Geográficos/ Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território/ Universidade de Lisboa. 

Durante a elaboração do documento acima mencionado, o Município de Setúbal entendeu oportuno 
avaliar o impacte que as obras de controlo de cheias previstas para as bacias hidrográficas das ribeiras 
da Figueira e Livramento teriam na configuração da zona ameaçada por cheias afeta a estas duas 
ribeiras (atualmente, as referidas obras de controlo de cheias encontram-se concluídas). Neste sentido, 
o Município adjudicou a elaboração dos seguintes estudos: Delimitação das Zonas Ameaçadas por Cheias 
[ZAC] na zona urbana e zona não urbana da Baixa de Setúbal após implementação de obras de controlo de cheias, 
março de 2019, elaborados pela ADUSADO, Engenharia, Lda. 

Perante este contexto, no âmbito da delimitação da REN do Concelho de Setúbal foi considerada a 
ZAC relativa às bacias hidrográficas das ribeiras da Figueira e Livramento resultante dos estudos 
supramencionados. 

 

Delimitação da REN no âmbito do PP 

De acordo com o exposto, a presente Proposta de Plano, tendo sido desenvolvida em articulação com 
o processo de Revisão do PDM em curso, conforma-se com este, nomeadamente, assumindo a 
proposta de redefinição das ZAC na área em questão, sugerida pela ADUSADO, cujas etapas do 
trabalho produzido se descrevem em seguida. 

Nos últimos anos, foram realizados dois estudos de definição de soluções integradas de defesa contra 
cheias na cidade de Setúbal, que, para além da regularização de vários troços da rede de drenagem 
natural (ribeiras), previram igualmente a implementação de bacias de amortecimento de caudais (bacias 
de retenção) assim como a respetiva compatibilização com as infraestruturas existentes. 

As referidas obras foram definidas nos estudos “Defesa contra cheias na cidade de Setúbal. Ribeira do 
Livramento – Regularização do troço final da ribeira do Livramento, bacia de amortecimento e compatibilização com 
as infraestruturas existentes, ADUSADO Engenharia, Lda., abril de 2016” e “Defesa contra cheias na cidade 
de Setúbal. Ribeira da Figueira – Regularização do troço final da ribeira da Figueira, passagem hidráulica do arco e 
bacia de retenção, ADUSADO Engenharia, Lda., dezembro de 2016”. 

Nestes estudos foram previstas três bacias de retenção nas bacias hidrográficas do Livramento e da 
Figueira, nomeadamente as bacias de retenção da Gamita, do Livramento e da Figueira. Considerando 
o amortecimento possibilitado por estas obras de controlo de cheias, foi prognosticado que a área de 
inundação, previamente definida na REN, seria diminuída. 
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Consequentemente, no estudo elaborado pela ADUSADO foi recalculada a área inundável da zona 
baixa de Setúbal visando a redefinição da ZAC na zona em análise no âmbito da delimitação da REN. 
Para cumprir esse objetivo, foi adotada a seguinte metodologia: 

 simplificação da rede de drenagem pluvial da cidade através da definição de uma rede principal 
que foi alvo de simulação; 

 identificação e caracterização das bacias hidrográficas (e/ou zonas de drenagem) que confluem 
nos nós de referência da rede coletora considerada; 

 caracterização do evento pluviométrico associado com período de retorno de 100 anos e dos 
respetivos hidrogramas de cheia em cada bacia; 

 simulação de uma chuvada com período de retorno de 100 anos para dois cenários distintos (rede 
coletora limpa e rede coletora colmatada a 30 % por assoreamento de sedimentos), permitindo 
avaliar a capacidade de drenagem da rede pluvial, estimar os volumes transbordados nos nós e 
identificar zonas críticas da cidade que serão afetadas pela cheia; 

 definição de uma superfície em 3D da zona urbana da baixa de Setúbal e extração da curva de 
armazenamento desta superfície; 

 para cada um dos cenários simulados, determinação das respetivas cotas de inundação; 

 delimitação das ZAC na baixa da cidade de Setúbal, para o período de retorno de 100 anos, à 
escala 1/2 000. 

Em conclusão, apesar da área resultante das ZAC na baixa da cidade de Setúbal ser menor 
relativamente à anteriormente apurada, uma significativa área objeto de intervenção do presente Plano 
de Pormenor encontra-se abrangida por esta tipologia da REN, ocupando uma área de 3,52 ha, 
correspondente a cerca de 54 % da área de intervenção do Plano. 

No entanto, não obstante a presença da ZAC neste território e o correspondente risco que lhe está 
associado (efeitos nocivos das cheias eventualmente potenciadas pela encanada Ribeira do 
Livramento), trata-se de uma área efetivamente já comprometida, justificando-se assim a sua exclusão 
da REN. 

A ZAC abrange uma área urbana consolidada, coincidente em grande parte com o Centro Histórico 
de Setúbal e com a Área de Reabilitação Urbana de Setúbal. O desígnio de promover a reabilitação do 
edificado na área de intervenção do Plano conduziu o Município a ponderar a exclusão desta área da 
REN, atentas as fortes restrições à reabilitação urbana em áreas abrangidas por ZAC impostas pelo 
Regime Jurídico da REN. Esta decisão foi tomada em articulação com o processo de Revisão do PDM 
e com o processo de delimitação municipal da REN, salvaguardando-se a vulnerabilidade deste 
território quanto a cheias com a delimitação da ZAC na Planta de Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos da Revisão do PDM, cujo extrato acompanha este Plano, e com a inclusão de normativa 
específica no Regulamento do Plano que regula a ocupação e intervenção nestas áreas. 

Neste âmbito, foi desenvolvido o processo autónomo Delimitação da REN na área de intervenção do Plano 
de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi, constituído por duas peças desenhadas (e respetivas 
fichas de metadados), memória descritiva e quadro anexo, onde é apresentada a fundamentação da 
exclusão da área indicada e se encontra anexado o supracitado estudo de suporte Delimitação das Zonas 
Ameaçadas por Cheias [ZAC] na zona urbana da Baixa de Setúbal após implementação de obras de controlo de 
cheias. 

  



 

Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi 

Proposta de Plano relatório 14 

5. Áreas sujeitas a riscos naturais, mistos e tecnológicos 

 

[A17] Extrato da Planta de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos da Revisão do PDM de Setúbal, fevereiro 2021 

Tendo em vista a qualificação e a valorização territorial e a salvaguarda da segurança das pessoas e dos 
bens, para além das ZAC, já mencionadas no âmbito da delimitação da REN, estão igualmente 
enquadradas na estratégia do PDM, outras situações que podem implicar constrangimentos aos tipos 
de atuação preconizados na presente Proposta de Plano, sobretudo considerando a localização da área 
de intervenção na zona baixa da cidade e as características do edificado tipicamente denso do centro 
histórico. 

Estas situações encontram-se identificadas na Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos no Concelho de Setúbal, Versão 3, janeiro 2020, também elaborada pela RISKam – Avaliação 
e Gestão de Perigosidades e Risco Ambiental/ Centro de Estudos Geográficos/ Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território/ Universidade de Lisboa, no âmbito da Revisão do PDM de 
Setúbal, em consonância com as orientações preconizadas no PNPOT e no PROT-AML para esta 
região. 

O zonamento multi-perigo do concelho de Setúbal integra os processos naturais, mistos e 
tecnológicos que apresentam um potencial mais elevado para gerar perdas e danos nas pessoas, bens 
e atividades, dos quais se destacam na presente Proposta aqueles que ocorrem na área de intervenção 
do Plano, nomeadamente: sismos, tsunamis, cheias e inundações. 

Os sismos consistem na propagação de ondas elásticas através dos materiais terrestres, geradas por 
perturbações transitórias do equilíbrio elástico, geralmente associadas a movimentações repentinas de 
falhas. Atendendo ao enquadramento do concelho de Setúbal, face à localização das principais fontes 
sismogénicas capazes de gerar sismos de elevada magnitude, considera-se que a suscetibilidade sísmica 
do território concelhio é tipicamente elevada. 

Na área de intervenção do Plano verifica-se a ocorrência de uma pequena área a oeste com 
suscetibilidade elevada, sendo dominante a classe de suscetibilidade sísmica muito elevada, que 
corresponde nesta zona do Concelho aos terrenos aluviais da área do Sado e aos fundos de vale aluviais 
dos principais cursos de água, nomeadamente da Ribeira do Livramento. O carácter não consolidado 
das aluviões e aterros junto ao rio Sado e o elevado conteúdo em água que os caracteriza são 
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responsáveis pelo incremento da amplitude das ondas sísmicas e, eventualmente, pela ocorrência de 
fenómenos de liquefação. 

Para a avaliação da vulnerabilidade e danos na eventualidade de inundação por tsunami na cidade de 
Setúbal, foram testadas 3 falhas com rutura sísmica e desencadeamento de tsunami, cada uma 
considerando um cenário de intensidade diferente. Dos resultados obtidos, foram selecionados neste 
âmbito os que constituem o cenário de intensidade maior. 

Assim, verifica-se que todas as zonas de baixa altitude são suscetíveis de inundação por tsunami. Na 
eventual ocorrência de um tsunami severo no concelho de Setúbal, a zona baixa da cidade será bastante 
afetada - no cenário de maior intensidade, considerando a maré alta, observam-se danos no edificado 
que deverão variar entre o nível D1 (sem danos estruturais/ estragos ligeiros reparáveis) e o nível D4 
(estragos significativos que comprometem a integridade estrutural/ colapso parcial do edifício). Pela 
maior proximidade à linha de costa e exposição à direção dominante das ondas de tsunami, o impacto 
será maior, nomeadamente, nas zonas que envolvem a Doca de Recreio e a Doca do Comércio, onde 
se insere parte da área de intervenção do PP. 

Devem ainda ser consideradas as já referidas ZAC, áreas suscetíveis de inundação por transbordo de 
água do leito ordinário dos cursos de água devido à ocorrência de caudais elevados, não classificadas 
como zonas adjacentes. Estas áreas abrangem cerca de 2 % da área total do concelho de Setúbal.  

A unidade hidrográfica “Livramento/ Figueira”, onde se insere a área de intervenção do Plano, 
destaca-se pela área que ocupa e pela quantidade de infraestruturas e pessoas que afeta. Nas linhas de 
água desta área de drenagem têm sido registadas inundações frequentes, as quais associadas à situação 
de preia-mar têm conduzido à ocorrência de importantes prejuízos na cidade de Setúbal. 

No relatório da Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos no Concelho de Setúbal, são 
propostas medidas de gestão e de carácter regulamentar que integraram o regulamento do PDM 
revisto, das quais se salientam no presente documento as que se consideraram mais relevantes para 
incorporar no regulamento do PP, nomeadamente: 

 Promover a implementação de medidas de reforço estrutural antissísmico nos processos de 
reabilitação urbana nos edifícios associados a funções estratégicas, vitais e sensíveis (e.g. rede 
hospitalar e de saúde, rede escolar, quartéis de bombeiros e instalações de outros agentes de 
proteção civil). 

 Interditar, na área de inundação máxima por tsunami (Intensidade maior, Maré Alta, Máximo), a 
instalação de novos equipamentos hospitalares e de saúde, escolares, de reclusão e de gestão de 
emergência e de socorro. 

 Interditar, nas áreas inundáveis por cheias rápidas e progressivas, a instalação de novos 
equipamentos hospitalares e de saúde, escolares, de reclusão e de gestão de emergência e de 
socorro. 

 Interditar a construção de novas edificações em leitos de cheia nas áreas urbanas consolidadas ou 
em consolidação, exceto as que correspondam à substituição de edifícios a demolir inscritos na 
matriz predial urbana, não devendo a área de implantação ser superior à anteriormente ocupada e 
salvaguardando que a cota do piso inferior da edificação seja superior à cota da maior cheia 
conhecida no local. 

Assim, e de forma a salvaguardar a vulnerabilidade da área de intervenção do Plano, foi incluído no 
Regulamento um Capítulo referente aos Riscos Naturais, com normativa específica que regula a 
ocupação nestas áreas, em articulação com a normativa considerada no âmbito da Revisão do PDM. 
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6. Princípios de atuação do Plano 

Uma vez estabilizada e registada na base de dados e em cartografia a classificação do Valor 
Patrimonial Urbanístico, passou-se à definição dos tipos de atuação preconizados, obviamente, 
também parcela a parcela. 

Os tipos de atuação que passamos a caracterizar sumariamente — Graus I, II (1 e 2) e III — têm uma 
explicitação normativa do seu significado no Regulamento e surgem registados/ impostos na Planta de 
Implantação, a peça desenhada central do Plano, juntamente com os Perfis Propostos. Também em cada 
uma das FGP surge essa informação, ali com sugestões para o caso concreto. Mas apenas as 
determinações contidas na Planta de Implantação, nos Perfis Propostos e no Regulamento serão legalmente 
compulsivas, sendo o âmbito das FGP meramente de orientação e facilitação prática da gestão e 
implementação do Plano. 

Estes tipos de atuação visam apenas dar resposta a pretensões de intervenção que impliquem 
alterações estruturais ou estruturantes no edifício, considerando que nesse âmbito se incluem todo o 
tipo de atuações que não sejam de mera manutenção. Por exemplo, substituir um caixilho não é 
manutenção. No fundo, toda e qualquer intervenção de manutenção limitar-se-á à conservação e 
manutenção do existente. Essa operação deve ser apenas ao nível da pequena reparação, pintura, 
limpeza e manutenção, sem substituição de elementos, quer estruturais, quer decorativos. Deve-se, 
porém, proceder à substituição das caixas de estores externas por soluções de sombreamento 
interiores, bem como, claro, à remoção de elementos de sistemas de exaustão e ventilação, toldos, 
caleiras, algerozes e tubos de queda desenquadrados, contadores de redes de abastecimento, etc., que 
deverão mesmo ser substituídos ou transferidos de acordo com o que venha a ser estipulado pelo 
Regulamento. Estas ações têm também um caráter preventivo, com objetivo de prolongar a vida do 
edifício, decorrentes da compreensão da coerência do seu desenho e do seu correto funcionamento. 
Devem respeitar-se as cores e materiais originais, substituindo-os apenas quando não for possível o 
aproveitamento do existente.  

Vejamos então em que, de uma forma genérica, consiste cada um desses tipos de atuação. Importa 
ainda notar que estas disposições são relativas a uma visão/intervenção externa, de modo a garantir a 
salvaguarda do património arquitetónico, urbano e paisagístico da área de intervenção, evitando a sua 
descaracterização, bem como a perda de referências de elementos que definem a identidade da cidade. 
Obviamente tudo terá de passar por uma apreciação e aprovação caso a caso, sendo aí que os desígnios 
das intervenções no miolo de cada edifício ou quarteirão serão confrontados com a legislação geral 
aplicável e o que sobre a matéria for determinado no Regulamento. Foi para esse fim que se criou o 
conceito/mecanismo de Inspeção Prévia. 

Grau I No âmbito deste Plano é, em geral, o tipo de atuação proposto para todos os edifícios 
aqui classificados como Notáveis e Importantes, sendo a única atuação admitida para os 
primeiros. 

 Consiste em toda a intervenção cujo propósito é o da manutenção, restauro e/ ou 
reparação e beneficiação do edifício em questão através de limpeza, reparação, 
substituição, remoção e execução de revestimentos, elementos decorativos, caixilharias, 
vãos, elementos salientes e coberturas. Ações que têm por objetivo o restabelecimento 
ou reforço da capacidade de suporte estático de materiais e elementos arquitetónicos, 
estruturais ou não, com obrigatoriedade para a utilização de técnicas e materiais do 
sistema original. Não é permitida nesta atuação a destruição dos elementos 
construtivos, estruturais ou decorativos que caracterizam o objeto, mas engloba 
intervenções de demolição de estruturas edificadas que não façam parte do Edifício 
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Existente quando feitas com o propósito de repor a volumetria original, conforme for 
identificado na Inspeção Prévia. 

 No que diz respeito a revestimentos: a substituição de elementos cerâmicos em 
fachadas só é permitida quando a sua conservação ou restauro seja impraticável; neste 
caso admite-se a substituição dos azulejos primitivos por outros a aprovar caso a caso; 
quando as superfícies são rebocadas, a sua substituição deve ser feita de modo a 
recuperar a aparência original do edifício, seja ele caiado ou pintado com pigmentação 
para a obtenção da cor apropriada; admite-se a remoção de rebocos com a finalidade 
de tornar visível as alvenarias originais, quando demonstrado ser esse o acabamento 
primitivo do objeto e quando tal não incompatibilize a harmonia do edifício com a sua 
envolvente próxima. 

 Nos elementos decorativos (tais como frisos, balaustradas, socos, cunhais, etc.) a sua 
substituição ou reparação dos elementos decorativos ou plásticos pré-existentes, devem 
obedecer à linguagem, material e cor originais. 

 Os vãos e respetivos caixilhos só poderão ser substituídos por portas e janelas em 
material, cor, desenho e proporções idênticos aos originais; o mesmo se aplica para as 
guarnições dos vãos e os elementos de proteção; as claraboias e similares devem ser 
recuperadas e mantidas na sua forma e materialidade original. 

 A conservação, reposição ou substituição das coberturas deverá ser feita mantendo 
forma, material, estrutura, volume, proporções e inclinações do original. 

Grau II No âmbito deste Plano é, por regra, o tipo de atuação proposto para todas as parcelas 
nas quais nas existem edifícios classificados como Integrados, tendo sido ainda admissível 
para alguns edifícios classificados como Importantes, Com potencial e Incómodos, embora 
seja uma atuação vedada aos Notáveis e aos Indesejáveis. 

 Consiste em intervenções de reabilitação em sentido lato, ou seja, que têm como 
objetivo a reutilização integrada do edifício, a sua adaptação a usos distintos do original 
ou a adequação ou melhoramento das suas condições funcionais, com a possibilidade 
de alteração da organização espacial, embora mantendo a imagem global exterior e a 
sua lógica urbanística. No âmbito destas intervenções admite-se a abertura de novos 
vãos, desde que respeitando a lógica compositiva preexistente, designadamente o 
sistema de proporções e a relação de cheios e vazios. 

 É obrigatória a uniformização do material original e da cor de caixilharias e de 
guarnecimento dos vãos no mesmo edifício. 

 É também obrigatória a uniformização dos revestimentos (idênticos aos primitivos) de 
um mesmo edifício. Não se admitem simultaneidade de materiais de revestimentos para 
a mesma fachada (cerâmicos, marmorites, outros materiais sintéticos, etc.), com 
exceção para socos, cunhais, cornijas, beirados e frisos). 

 É ainda obrigatória a substituição das caixas de estores externas por soluções de 
sombreamento interiores, bem como a remoção de elementos de sistemas de exaustão 
e ventilação, toldos, caleiras, algerozes e tubos de queda desenquadrados, contadores 
de redes de abastecimento, etc., que deverão mesmo ser substituídos ou transferidos 
de acordo com o que venha a ser estipulado pelo Regulamento. Nestes casos, preconizam-
se ações sem adulteração estrutural ou decorativa do existente, nas quais se pretende a 
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reposição de elementos originais quando necessário, tal como revestimentos, 
platibandas ou coberturas.  

Além disso é admissível o aumento de volumetria, nos casos em que isso é 
explicitamente proposto através da atuação de Grau II.2, desde que respeitando e 
qualificando o edifício existente, dentro das regras acima referidas. Para todos os 
demais, ou seja, aqueles onde não é admitida a alteração da volumetria, surge proposta 
a atuação de Grau II.1, em que devem ser mantidas a altura da edificação, a altura da 
fachada e o tipo de cobertura. 

Admitem-se ainda alterações significativas no seu interior, desde que não tenham 
repercussões negativas no aspeto geral exterior do mesmo nem ponham em causa os 
elementos construtivos que caracterizam o parcelário/cadastro. 

Grau III No âmbito deste Plano foi, por regra, o tipo de atuação proposto para todos os edifícios 
aqui classificados como Incómodos e Indesejáveis, admissível em alguns edifícios 
classificados como Com potencial, mas vedada aos restantes. 

 Por regra aplica-se a edifícios que, em graus muito diversos, apresentam elementos e 
características que perturbam a sua unidade e coerência formal próprias ou do conjunto 
urbano em que estão inseridos. Deverão ser substituídos por outros que cumpram os 
parâmetros urbanísticos e estéticos definidos por diversos instrumentos do Plano, 
designadamente a Planta de Implantação e o Regulamento. 

De uma forma sintética, porque equívoca face à diversidade de interpretações reinantes, poder-se-ia 
dizer que o Grau I corresponde a uma atuação do foro do restauro/ beneficiação, o Grau II a ações 
de reabilitação e o Grau III a renovação. E, já agora, sem dúvida que do conjunto resultará a 
regeneração urbana da área de intervenção, desde que para tal sejam também tomadas medidas de 
âmbito socioeconómico. Importa agora dissertar sobre os princípios gerais da atuação do Plano. Parte 
das medidas concretas foram explicitadas nos pontos anteriores, as quais devem ser conjugadas com 
o que é referenciado no segundo e no terceiro parágrafo da página 24 e fixado nas peças desenhadas 
e no Regulamento. 

Identificámos e fixámos o que na área de intervenção é, de um ponto de vista urbanístico, fundamental 
ser salvaguardado, sendo que neste documento se entende que salvaguarda pressupõe sempre uma 
clarificação e valorização estética e funcional dos edifícios, que, assim e por sua vez, contribuirão para 
a valorização da área de intervenção dentro da vida contemporânea de Setúbal. 

Existe um considerável conjunto de edifícios com valia patrimonial arquitetónica autónoma, 
classificados ou não, que pontuam a malha urbana, de extraordinária relevância, para os quais esta 
proposta visa garantir através dos seus diversos instrumentos: 

a) a manutenção da matriz urbanística, ou seja, o traçado viário, o parcelário, a composição 
volumétrica consubstanciada pelo edificado quando retrovertidos os acrescentos com 
expressão precária, ilegal e clandestina, etc.; com essa restrição visa-se ainda a defesa implícita 
dos tipos habitacionais tradicionais e que melhor otimizam as condicionantes que os 
abrangem; 

b) a expressão construtiva, os materiais, o desenho e composição característica de elementos dos 
edifícios em tal identificados, designadamente na sua expressão exterior, incluindo as 
coberturas; em alguns casos é mesmo preconizada a retroversão/remoção de adulterações 
espúrias; 

c) a paleta de materiais de construção aparentes e cores; 
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d) que os edifícios novos resultantes da renovação de alguns, da ampliação de outros e da 
ocupação de espaços vazios que se entenda ocupar, se integrem pelos valores enumerados nas 
alíneas anteriores sem, contudo, deixarem de testemunhar o seu tempo. 

Face à génese e desenvolvimento da área de intervenção do Plano — a sua morfologia —, mas 
também por razões de ordem operativa, dividimo-la em quatro setores que, de nascente para poente, 
intitulámos de Fontainhas, Muralha, Troino e Anunciada, sendo que os três primeiros estão integrados 
no Centro Histórico delimitado no PDM. No entanto, o processo de elaboração do Plano acabou por 
apurar medidas de atuação uniformes para todos eles, pelo que não têm aplicação regulamentar. No 
entanto, em desenvolvimentos futuros no âmbito de uma efetiva gestão da área, a divisão em questão 
poderá servir de guião às mesmas. 

O aspeto em que o Plano mais se afasta dos princípios gerais do PDM é, sem dúvida, o do 
estacionamento, sendo que aquele prevê um conjunto de exceções aqui aplicáveis. As especificidades 
da área de intervenção assim o justificam. Contudo entendemos que, sempre que possível, deverão 
ser maximizadas as possibilidades de criação de estacionamento, tendo sido adotadas medidas de 
atuação nesse sentido, em diversos casos, designadamente nas parcelas de maior dimensão.  

Importa ainda fazer notar que, ao estabelecer nas parcelas de maiores dimensões o cumprimento dos 
índices de estacionamento previstos no PDM, torna-se por outro lado necessário avaliar a presença 
de ZAC nessas áreas, não podendo no caso da sua existência, haver lugar a estacionamento em cave. 

Em relação ao estacionamento público disponível na área de intervenção do Plano, correspondente 
ao lado norte da Avenida Luísa Todi, verifica-se a existência de um total de 134 lugares (incluindo 
lugares reservados e para cargas e descargas). A oferta de estacionamento nesta zona é ainda 
complementada pela placa central da Avenida, onde se contabilizam mais 428 lugares das várias 
tipologias presentes. A quantificação dos lugares atualmente existentes nas áreas referidas é 
apresentada na tabela abaixo, com os valores discriminados por tipo de lugar e respetivos totais. 

 

Avenida Luísa Todi 
Lado 
Norte 

Placa 
Central Total 

Lugares de estacionamento 91 408 499 

Estacionamento reservado 21 4 25 

Cargas e descargas 17 4 21 

Lugares para viaturas portadoras de dístico de deficiente 5 12 17 

Total 134 428 562 

 

Os critérios para a determinação de novas capacidades construtivas tiveram como base o seguinte: 

a) em todas as parcelas da área de intervenção do Plano está esgotada a capacidade construtiva; 
ou seja, à partida não assiste a nenhum proprietário o direito de aumentar a área de construção 
que já se encontra realizada na respetiva parcela; 

b) em casos em que a má qualidade urbanística, paisagística ou cultural do edificado o justifique, 
bem como para considerável melhoria do espaço público ou valorização de elementos 
patrimoniais relevantes, será considerado (também) de interesse público o aumento da 
capacidade construtiva existente, sendo exigido em troca o respeito das condicionantes 
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estabelecidas para tal, sendo uma delas universal, ou seja, a qualidade arquitetónica e 
construtiva da intervenção, seja ela de restauro, reabilitação ou renovação, conforme o 
definido no Plano. 

Para a definição concreta do que se acaba de referir, bem como ponto de partida para o planeamento 
e projeto de cada uma das intervenções, face à inexistência de um cadastro e inventário inequívocos, 
à insegurança sobre o levantamento de suporte, etc., tornou-se necessário recorrer ao estabelecimento 
de um novo conceito, o de Edifício Existente. Trata-se do conjunto coerente de volumes edificados 
numa parcela que têm o mesmo sistema e lógica construtivos, composição arquitetónica, acabamentos 
e materiais, não incluindo assim as construções de escassa relevância urbanística, anexas ao conjunto edificado 
na parcela. 

Dele derivam outros conceitos usados no Plano, fáceis de entender uma vez compreendido aquele — 
Área do Piso Térreo do Edifício Existente [Aee] e Altura da fachada do Edifício Existente 
[Hfxxx] (na parcela xxx) —, mas também e essencialmente uma ação crucial: a Inspeção Prévia. 
Consiste esta última, numa visita técnica à parcela sobre a qual foi formalizada uma intenção de 
realização de uma operação urbanística, com vista não apenas à delimitação (sobre o levantamento 
topográfico que serve de base ao Plano) do Edifício Existente, mas também à identificação de valores 
arquitetónicos e/ou artísticos existentes no interior da mesma, suscetíveis de salvaguarda, bem como 
da necessidade de sondagens arqueológicas prévias durante a execução da intervenção. 

As Hfxxx são de grande relevância pois é através delas que se definem os aumentos de volumetria 
admitidos. Na realidade, grande parte das volumetrias alteradas pelo Plano têm como referências 
absolutas para as suas alturas as de Edifícios Existentes nas imediações, sendo que nos quadros é 
isso que é obrigatório e não o número de pisos, que é meramente indicativo e, assim, de cumprimento 
facultativo. Este facto é também a única forma de obviar ao inconveniente de não podermos contar 
com levantamentos rigorosos e exaustivos do universo das edificações em presença na zona de 
intervenção do Plano. 

Ou seja, remete-se para o momento da formulação e análise da intenção de intervir 
arquitetonicamente, a verificação e estabelecimento das condicionantes arquitetónicas e patrimoniais 
e não para o momento e instrumento de planeamento cujo âmbito é matricialmente urbanístico. Ou 
seja, no âmbito do património o plano tem em atenção o que se impõe por via do património 
urbanístico, não do arquitetónico. 

Entre os aspetos mais evidentes dos que contribuem para a imagem urbana degradada e negativa da 
área de intervenção, destacam-se os procedimentos relativos à instalação e manutenção das 
infraestruturas, bem como a utilização do espaço público pela publicidade, esplanadas, toldos, etc. 
Algumas das entidades responsáveis por este tipo de equipamentos terão mesmo que ser consultadas 
no âmbito da apreciação do Plano. Por isso: 

a) Em fase de implementação do Plano desejar-se-á estabelecer protocolos com as empresas 
responsáveis pelas redes de água, gás, eletricidade e comunicações com vista à supressão dos 
elementos aéreos, à relocalização e recondicionamento das caixas e armários de distribuição e, 
fundamentalmente, dos contadores, privilegiando a instalação de sistemas de telemetria; 

b) Dever-se-á promover o estudo, projeto e implementação de uma solução integrada para a 
recolha de resíduos sólidos urbanos, ponderando soluções que recorram a sistemas enterrados. 

Pese embora a existência de um Regulamento Municipal de Ocupação da Via Pública, é de assinalar 
que a tendência atual para a instalação de esplanadas que são verdadeiros edifícios implantados sobre 
os passeios, cria não só problemas de imagem (pois ocultam/ substituem parcialmente o edificado 
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que deveria ser dominante), mas também de funcionalidade (uma vez que interrompem os percursos 
normais junto à sequência das fachadas), pelo que importa reverter este processo. 

Outro componente arquitetónico do qual decorre a degradação física e paisagística do conjunto 
urbano em questão é constituído pelas caixilharias, que transformaram a rica diversidade do desenho, 
numa ilógica diversidade de materiais e, assim, de expressões. Por isso foram estabelecidas regras para 
as mesmas, sendo aqui importante explicitar que, o que no regulamento surge como “desenho 
tradicional” corresponde ao desenho existente no edifício em questão à data da sua conformação geral 
ou, na impossibilidade dessa verificação, em edifícios tipológica e cronologicamente similares. 

Por último, perante as especificidades da globalidade da área de intervenção, designadamente pelo 
facto de conter essencialmente espaço edificado de estatuto privado, entende-se que a execução do 
mesmo depende essencialmente da iniciativa dos proprietários, o que não impede os agentes públicos 
de promover, incentivar e gerir dinamicamente essa iniciativa, inclusive intervindo e participando 
ativamente no próprio mercado imobiliário, mas também recorrendo à implementação de programas 
específicos permanentes (como os coordenados pelo IHRU) ou de candidaturas (como os 
coordenados pelas CCDR). 

Face a tudo isto, o Programa de execução das ações previstas, o Modelo de Redistribuição de 
Benefícios e Encargos e o Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade 
económica e financeira são extraordinariamente sumários, até porque instrumentos como a 
perequação não têm aqui possibilidades de aplicação alargada, uma vez que não está previsto (ainda) 
investimento público, ações integradas, etc. Assim sendo, no fundo não há encargos, mas tão só 
benefícios, ou melhor, o balanço entre encargos e benefícios resumir-se-á a perdas e ganhos de área 
edificada. O que encontra a melhor forma de ser (indiretamente) compensado através das taxas 
municipais aplicadas no momento do licenciamento das operações urbanísticas inerentes, de acordo 
com o Regulamento de Taxas vigente (sujeito a atualização anual), sem o qual o Plano não pode ser 
considerado eficaz. (Ver Programa de Execução, Modelo de Redistribuição de Benefícios e Encargos e Plano de 
Financiamento). 

Contudo o Plano tem condições para que a qualquer momento sejam definidas estratégias e ações que 
o desenvolvam de forma global ou parcial, mas integrada. Tal já acontece pelo facto de toda a área de 
intervenção se incluir dentro dos limites da Área de Reabilitação Urbana de Setúbal [ARU Setúbal], 
com aproximadamente 1 558 695 m2, cuja delimitação foi aprovada pela Assembleia Municipal em 16 
de novembro de 2018 e publicada através do Aviso n.º 2436/2019, de 12 de fevereiro, com a correção 
da Declaração de Retificação n.º 280/2019, de 26 de março, alterando a delimitação constante no 
Aviso n.º 8580/2013 de 05/06/2013. 
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Área de Reabilitação Urbana de Setúbal 

 

Em 21/12/2017 foi aprovada em Assembleia Municipal a Operação de Reabilitação Urbana [ORU] 
e o respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] para a ARU Setúbal, tendo 
posteriormente sido publicada em D.R. de 12/02/2018 (Aviso n.º 2174/2018). 

A ORU foi assim aprovada através de instrumento próprio, contendo a definição do tipo de operação 
(sistemática) e o PERU, conforme previsto no artigo 17.º e com conteúdo programático expresso no 
artigo 33.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana [RJRU], ficando o município comprometido a 
promover a respetiva operação de reabilitação urbana, num período de 10 anos. 

Nos termos do disposto no artigo 20.º do RJRU, o município, enquanto entidade gestora, elaborará 
anualmente um relatório de monitorização da operação de reabilitação, o qual será submetido à 
apreciação da Assembleia Municipal. Da mesma forma, a cada cinco anos de vigência da ORU, 
submeter-se-á à apreciação da Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução da mesma, 
acompanhado, se assim se entender necessário, de uma proposta de alteração do respetivo 
instrumento de programação, sem prejuízo da possibilidade de alteração, também a qualquer 
momento, da própria delimitação da ARU. 

A ORU aprovada consiste na intervenção integrada de reabilitação urbana da área delimitada, 
dirigindo-se primacialmente à reabilitação do edificado, em grande maioria propriedade privada, mas 
conjugado com um forte investimento nos equipamentos, no espaço público e nas infraestruturas 
urbanas que sustentam todo o conjunto, num quadro articulado de coordenação e apoio da respetiva 
execução, tratando-se de uma operação sistemática de reabilitação urbana. 

A área destacou-se pela necessidade de intervenção eminente não só do edificado, mas como de todo 
o espaço urbano envolvente e área ribeirinha, constituindo fundamento suficiente para constituição 
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da ARU – Setúbal, devendo ser ativamente promovidas pelo município todas as intervenções 
tendentes à sua execução. 

Nos termos do disposto no RJRU, adotou-se como modelo de execução um Modelo Misto, por um 
lado de iniciativa dos particulares, ou seja, a reabilitação, na componente da intervenção no edificado 
deverá ser promovida pelos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos relativos aos 
imóveis abrangida pela operação, que decorrerá na sequência da sua iniciativa própria ou pelo 
município através dos mecanismos legais previstos. Por outro lado, a execução está prevista por 
iniciativa da entidade gestora, nas ações que lhe cabem, pois, a gestão integrada da operação implica 
planeamento, programação, coordenação e articulação das ações previstas e a empreender. 

Neste sentido a entidade gestora, ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do RJRU, é o Município de Setúbal 
que assumirá diretamente a gestão da operação de reabilitação urbana. A operacionalidade das 
intervenções será assegurada no Departamento de Urbanismo, através da Equipa de Reabilitação 
Urbana criada para o efeito.  

A delimitação de uma área de reabilitação urbana teve, desde logo, como efeitos, a obrigatoriedade de 
definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 
designadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI] e o Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis [IMT] e conferiu aos proprietários e titulares de outros direitos, 
ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e 
incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos 
relativos ao património cultural. 

A atualização do quadro de benefícios fiscais relacionados com a reabilitação urbana na ARU Setúbal 
tem derivado da estratégia nacional de apoio ao tema que resultou, em sede de orçamento de estado, 
em implicações diretas e alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais [EBF], entre outros. 

Tem-se mantido discriminação positiva em sede de IMI, isentando o pagamento aos prédios urbanos 
localizados no interior da Área de Reabilitação Urbana delimitada, após ações de reabilitação urbana, 
conforme previsto no EBF em vigor. 

Para além deste incentivo de isenção, nos últimos anos, têm sido aprovadas em Assembleia Municipal, 
majorações e minorações do IMI para prédios urbanos localizados nos centros históricos de Setúbal 
e núcleos históricos de Azeitão e em ARU valores desde os 15 % até aos 50 % de redução para as 
minorações e agravamentos entre 15 % a 200 % para as majorações. São penalizados os prédios 
urbanos devolutos, em mau e péssimo estado de conservação (ruínas e degradados) e beneficiados os 
que mantêm o excelente e bom estado de conservação ou edifícios classificados como monumentos 
nacionais, de interesse público e municipal. Estas medidas são aprovadas anualmente por Assembleia 
Municipal, pelo que poderão sofrer alterações anuais. 

Têm-se mantido também isentas de IMT as aquisições de prédios urbanos ou frações autónomas 
destinadas exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do 
prédio reabilitado, quando localizado na área de reabilitação urbana, conforme previsto no EBF. 

Finalmente, aplica-se um regime especial para as taxas administrativas municipais, destinado a 
incentivar a realização de operações urbanísticas relacionadas com a reabilitação urbana, que implica 
a revisão anual ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal 
[RTORMS]. Estão previstas isenções e redução para metade do seu valor da maioria das taxas 
administrativas referentes a operações urbanísticas, localizadas em ARU, que promovam a reabilitação 
urbana. 
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As medidas de incentivo à reabilitação urbana estão incorporadas e conciliadas nos diversos interesses 
previstos, no Código CIMI (artigo 112.º), no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF artigos 45.º e 71.º), 
no Código do Imposto Municipal de Transações Onerosas de Imóveis [CIMT] e RTORMS. 

Neste dossiê quisemos registar da forma mais sintética possível, o que na análise produzida é relevante 
para se entender e fundamentar a Proposta de Plano. Não houve, pois, a pretensão de aqui juntar 
tudo. Foi nesse sentido que, em articulação estrita com este Relatório [A1] e o Regulamento [C1], 
produzimos um conjunto de peças desenhadas cujo conteúdo e finalidade agora se nos impõe 
comentar folha a folha, sendo seguida a respetiva sequência numérica após uma separação clara entre 
o que são peças que constituem o plano (desenhos iniciados por C) e peças de acompanhamento ao 
mesmo (desenhos iniciados por A).  

No seu parecer inicial, a hoje extinta Direção Regional de Cultura (cujas competências se encontram 
atualmente concentradas na Direção Geral de Património Cultural) solicitou o fornecimento de uma 
peça desenhada onde fosse cartografada a idade de cada um dos edifícios. Analisada a situação, 
concluiu-se que essa informação é difícil de ser produzida com um mínimo de rigor (se não mesmo 
impossível) e inconsequente. No fundo, na esmagadora maioria dos edifícios existem elementos de 
diversas épocas. Enfim, é impossível e inútil produzir esse elemento. Por outro lado, a antiguidade de 
um imóvel não é um valor patrimonial e jamais será um critério de decisão e atuação no âmbito deste 
Plano. Note-se que, mesmo nos planos de pormenor específicos, como os PP de salvaguarda ou PP 
de reabilitação urbana, essa peça não é exigida. 

 

Passemos à descrição sumária de cada um dos elementos que integram este dossiê: 

 

Elementos constituintes do Plano: 

C1 Regulamento. O instrumento normativo do Plano. 

C2 Planta de Implantação (1/2000). Este desenho constitui a peça de síntese do Plano. Nele se 
identificam, parcela a parcela, o tipo de ação preconizada quando os respetivos proprietários 
pretendam proceder a intervenções que correspondam a algo mais do que simples ações de 
manutenção. Contém o quadro de parâmetros urbanísticos. Os tipos de atuação foram caracterizados 
acima, bem como no Regulamento. 

C3 Planta de Condicionantes (Geral) (1/2000). Neste desenho encontram-se identificadas todas 
as condicionantes que afetam a área do Plano, com exceção para as que surgem na peça desenhada 
seguinte. 

C4 Planta de Condicionantes (Património Cultural) (1/2000). Neste desenho encontram-se 
identificados os imóveis classificados e em vias de classificação, bem como delimitadas as respetivas 
áreas de proteção. 

C5 Planta de Condicionantes (REN) (1/2000). Neste desenho encontra-se delimitada a REN, 
vertida do processo de delimitação da REN no âmbito da revisão do PDM em curso. 
 

Elementos de acompanhamento do Plano: 

A1 Relatório. É o presente documento e tem como função registar e explicitar opções e os conteúdos 
da proposta. 
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A2 Programa de Execução, Modelo de Redistribuição de Benefícios e Encargos e Plano de 
Financiamento. Trata-se de uma peça obrigatória a qualquer plano de pormenor, aqui muito 
resumida pelas opções e contingências já acima descritas. 

A3 Planta de enquadramento (1/5000). É a peça desenhada que define a área de intervenção no 
contexto da sua envolvente e articulação territorial, designadamente com as vias de comunicação e 
demais infraestruturas relevantes, estrutura ecológica e grandes equipamentos.  

A4 Extrato da Planta de Ordenamento do PDM (1/2000). Neste desenho surgem reproduzidos 
todos os elementos daquela peça desenhada do Plano Diretor Municipal de Setúbal em vigor. 

A5 Extrato da Planta de Condicionantes do PDM (1/2000). Neste desenho encontram-se 
reproduzidas todas as condicionantes identificadas no Plano Diretor Municipal de Setúbal em vigor. 

A6 Extrato do regulamento do PDM. Refere-se ao extrato do PDM em vigor, no que respeita às 
categorias de espaço abrangidas pela área de intervenção do Plano. 

A7 Planta com a indicação dos compromissos urbanísticos (1/2000). Planta de compromissos 
urbanísticos, com indicação das operações urbanísticas com licença emitida e informações prévias 
favoráveis em vigor. 

A8 Planta da situação existente (1/2000). Trata-se do levantamento cartográfico homologado que 
serviu de base à realização da proposta, contendo a representação da ocupação do solo e da topografia, 
entre outros elementos cartográficos entendidos como pertinentes. 

A9 Planta de Infraestruturas Urbanas (1/2000). É um desenho onde surge o traçado geral das 
infraestruturas, bem como dos equipamentos correlacionados, que servem a área de intervenção do 
Plano. 

A10.1 Perfis Existentes – Av. Luísa Todi (1/500). Trata-se de uma peça desenhada onde estão 
indicadas, em perfil, as frentes urbanas incluídas na área de intervenção, contemplando todos os 
edifícios previstos no plano. 

A10.2 Perfis Existentes – arruamentos secundários (1/500). Trata-se de uma peça desenhada 
onde estão indicadas, em perfil, as frentes urbanas incluídas na área de intervenção, contemplando 
todos os edifícios previstos no plano. 

A11 Planta do estado de ocupação (1/2000). Esta peça desenhada representa o estado de ocupação 
dos edifícios. Na fase de levantamento verificou-se que muitos dos imóveis localizados na área do 
Plano estão desocupados total ou parcialmente. Os edifícios parcialmente desocupados são aqueles 
que, com mais do que uma fração, têm, pelo menos uma delas, vazia ou desocupada. Esta informação 
é meramente indicativa porque facilmente sujeita a permanente alteração. 

A12 Planta de Usos – piso térreo (1/2000). É feita a identificação do tipo de usos nos diversos 
níveis dos edifícios. Face à realidade encontrada estabeleceram-se as seguintes categorias de usos: 
habitação, equipamento, comércio e serviços ou misto. Nas categorias de misto, equipamentos e 
comércio e serviços, por abrangerem várias situações distintas, é feita uma especificação do uso através 
de uma numeração própria. O uso indeterminado classifica os edifícios quando no local e pelo exterior 
não foi possível identificar o seu uso. 

A13 Planta de Usos – pisos superiores (1/2000). É feita a identificação do tipo de usos nos diversos 
níveis dos edifícios. Face à realidade encontrada estabeleceram-se as seguintes categorias de usos: 
habitação, equipamento, comércio e serviços ou misto. Nas categorias de misto, equipamentos e 
comércio e serviços, por abrangerem várias situações distintas, é feita uma especificação do uso através 
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de uma numeração própria. O uso indeterminado classifica os edifícios quando no local e pelo exterior 
não foi possível identificar o seu uso. 

A14 Planta do Número de Pisos (1/2000). Nesta peça desenhada é cartografado por manchas de 
cor o número de pisos do edificado dentro da área de intervenção do Plano. 

A15 Planta de Valor Patrimonial Urbanístico (1/2000). Constitui a peça chave para o 
desenvolvimento da proposta do Plano, pois para além das definições estratégicas gerais, é 
essencialmente com base nela, mas também na localização, no estado de conservação e de ocupação 
dos imóveis, que foram definidas as ações permitidas e/ou a desenvolver edifício a edifício, ou seja, 
as regras e limites de atuação em cada um deles.  

A16.1 Perfis propostos (Av. Luísa Todi) (1/500). Nesta peça desenhada é feita a representação em 
alçado da volumetria resultante do tipo de atuação previsto para cada parcela do Plano. 

A16.2 Perfis propostos (arruamentos secundários) (1/500). Nesta peça desenhada é feita a 
representação em alçado da volumetria resultante do tipo de atuação previsto para cada parcela do 
Plano. 

A17 Extrato da Planta de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos da Revisão do PDM de 
Setúbal. Nesta peça encontra-se representada a cartografia de risco produzida no âmbito da Revisão 
do PDM de Setúbal e traduz-se num conjunto de temas que espacializam os diversos tipos de risco: 
naturais, mistos ou tecnológicos. Esta cartografia permite a análise dos riscos presentes no território 
e cooperar na implementação de ações de prevenção. 

A18 Relatório/ Mapas de Ruído (1/2500). Trata-se de um elemento obrigatório na instrução de 
um PP nos termos do disposto no RJIGT. 

A19 Ficha de Dados Estatísticos. Elemento igualmente obrigatório na instrução do PP nos termos 
do atual RJIGT, e de acordo com modelo em vigor. 


