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[A6]. EXTRATO DO REGULAMENTO DO PDM 

 
 
 

 
Título I Disposições gerais: Artigo 6.º (Definições) 

Título III Do uso do solo 

Capítulo II Espaços culturais e naturais: Artigos 17.º - 21.º 

Capítulo X Espaços urbanos: Artigos 54.º - 55.º 

Secção I – Centro Histórico: Artigos 56.º - 64.º 

Secção II – Áreas consolidadas: Artigos 65.º - 66.º 

Subsecção I – Malhas urbanas habitacionais: Artigos67.º - 72.º 

Título IV – Rede Viária e Estacionamento 

Capítulo II Estacionamento: Artigos 116.º - 126.º 

Título VI – Disposições finais e transitórias: Artigo 133.º (Vestígios arqueológicos) 
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PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 
REGULAMENTO 
 
(…) 

Artigo 5º - (Hierarquia e aplicação supletiva) 
 
1 - O PDMS é o instrumento orientador dos Planos Municipais de Ordenamento do Território 
de nível inferior que vierem a ser elaborados, os quais se deverão conformar com as suas 
disposições. 
 
2 - Na falta de Planos Municipais de Ordenamento do Território de nível inferior ao PDMS, 
eficazes, as disposições deste terão aplicação direta, nos casos previstos no presente 
Regulamento. 
 

 
Artigo 6º - (Definições) 

 
1 - Para efeitos do presente Regulamento, são adotadas as seguintes definições: 
 

 Parcela - Área de terreno, não resultante de operação de loteamento, e suscetível de 
construção ou de operação de loteamento e / ou aprovação de obras de urbanização. 

 
 Lote - Área de terreno, marginada por arruamento, destinada à construção, 

resultante de uma operação de loteamento licenciada nos termos da legislação em 
vigor. 

 
 Densidade Habitacional - Número de fogos fixado para cada hectare de uma parcela 

suscetível de ser objeto de operação de loteamento. 
 
 Superfície Total de Pavimento (S.T.P.) - Para os edifícios construídos ou a construir, 

quaisquer que sejam os fins a que se destinam, é a soma das superfícies brutas de 
todos os pisos (incluindo escadas e caixas de elevadores), acima e abaixo do solo, 
com exclusão de: 

 
 alpendres com área coberta não superior a 5% da S.T.P.; 
 terraços; 
 varandas não encerradas; 
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 áreas de estacionamento em cave; 
 instalações técnicas nas caves ou na cobertura dos edifícios; 
 galerias exteriores públicas; 
 arruamentos ou espaços livres de uso público cobertos pela edificação; 
 zonas de sótão não habitáveis. 

 
 Polígono Base de Implantação - Corresponde à superfície do lote ou da parcela 

ocupada pelas construções, e que deve corresponder ao perímetro dos pisos mais 
salientes excluindo platibandas e varandas sobre o espaço público. 

 
 Profundidade Máxima do Edifício - É a dimensão medida, acima do piso térreo, na 

perpendicular, entre os planos verticais dos corpos encerrados mais salientes entre 
fachadas opostas. 

 
 Índice de Utilização Bruto (Iub) - É igual ao quociente de superfície total de 

pavimento pela superfície total da parcela a lotear. 
 
 Índice de Utilização Líquido (Iul) - É igual ao quociente da superfície total de 

pavimento pela superfície total da parcela suscetível de construção, pelo lote, ou pela 
área líquida de loteamento. 

 
 Área Líquida de Loteamento (Al) - É a área correspondente ao somatório da área 

dos lotes edificáveis não incluindo, portanto, os espaços livres públicos, 
arruamentos, áreas de estacionamento público, áreas de equipamentos e áreas 
verdes. 

 
 Área Urbanizável (Au)- Área definida como edificável, de parte ou da totalidade de 

uma ou mais parcelas que inclui as áreas dos lotes e as destinadas às infraestruturas 
e exclui, designadamente as áreas da Reserva Agrícola (RAN) e Ecológica (REN). 

 
 Altura Total (H) - A altura acima do ponto de cota média do terreno marginal, até 

ao ponto mais alto da construção, à exceção de chaminés, antenas de televisão, para-
raios e similares. 
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 Cércea - Dimensão vertical da construção, contada a partir do ponto da cota média 
do terreno no alinhamento da fachada até à linha superior do beirado ou platibanda 
ou guarda do terraço. 

 
 Cércea Dominante - Cércea que apresenta maior frequência num conjunto 

edificado, correspondente à cércea dos edifícios que somem maior extensão de 
fachadas nesse conjunto. 

 
 Obras de Construção - Obras de novos edifícios incluindo pré-fabricados e 

construções amovíveis. 
 
 Obras de Conservação - Obras que não alteram a construção e visam apenas a sua 

manutenção em boas condições de habitabilidade. 
 
 Obras de Reconstrução - Execução de uma construção em local ocupado por outra, 

obedecendo ao plano primitivo. 
 

Reabilitação de Edifícios - Obras que, mantendo as características gerais do edifício 
existente, tem por fim melhorar a segurança, salubridade da construção e 
proporcionar novas condições funcionais à sua utilização. 

 
 Obras de Alteração - Obras que, por qualquer forma, modifiquem o plano primitivo 

da construção existente. 
 
 Obras de Ampliação - Obras tendentes a ampliar partes existentes de uma 

construção. 
 

2 - O índice de utilização bruto definido no número anterior, aplica-se exclusivamente à parte 
utilizável do terreno ou parcela, isto é, deduzindo da totalidade da sua área aquela que é 
afectada por condicionamentos físicos e paisagísticos expressos na Planta de Condicionantes, 
anexa a este Regulamento. 
 
(…) 
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TÍTULO III - DO USO DO SOLO. 
(…) 

CAPÍTULO II - ESPAÇOS CULTURAIS E NATURAIS 
 

Artigo 17º - (Objetivo e âmbito) 
 
1 - Os Espaços Culturais e Naturais, são constituídos pelas seguintes áreas do território 
concelhio: 
 

a) Áreas rurais submetidas à jurisdição do Parque Natural da Arrábida e da Reserva 
Natural do Estuário do Sado. 

 
b) Áreas de Quintas de Setúbal e Azeitão, assinaladas na respetiva planta, onde devem 

ser preservadas as suas atuais características morfológicas e tipológicas, defendendo-
se os seus conjuntos edificados e elementos naturais principais, constituindo áreas de 
enquadramento e valorização paisagística. 

 
2 - As disposições do presente capítulo são exclusivamente aplicáveis às áreas referidas na 
alínea b) do número anterior. 
 
3 - Nas áreas rurais submetidas à jurisdição do PNA e da RNES é respetivamente aplicável o 
disposto nos D.L. 622/76 de 28 de Julho, Portaria nº 26-F/80 de 9 de Janeiro e D.L. 430/80 
de 1 de Outubro, os quais poderão ser alterados em função do disposto no D.L. 19/93 de 23 
de Janeiro sobre a Lei Quadro das Áreas Protegidas. 
 
4 - Estes Espaços fazem parte da Estrutura Verde Concelhia. 
 

Artigo 18º - (Condicionamento à edificação) 
 
1 - A construção em cada quinta conforme delimitação constante na planta das Quintas, fica 
sujeita às seguintes regras: 
 

a) São unicamente autorizadas as edificações destinadas à habitação, a instalações 
de apoio a exploração agrícola, ao turismo de habitação e a equipamentos não 
suscetíveis de pôr em causa o enquadramento e valorização paisagística destas 
áreas. 
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b) O índice de utilização bruto a aplicar a cada quinta é Iub=0,04, não podendo em 
nenhum caso a superfície total de pavimentos exceder 2.400 m2. 

 
c) As implantações das novas construções deverão ser contíguas às construções já 

existentes em cada quinta. 
 
d) A autorização e licenciamento das novas construções fica sempre condicionada 

à apresentação de um plano geral de aproveitamento e uso de toda a quinta em 
que estejam definidas criteriosamente as soluções a adotar nos espaços 
exteriores. 

 
e) A cércea máxima das construções é de 4 metros, com exceção das que, por razão 

de ordem topográfica do terreno onde se vão implantar, se considerem ser 
arquitetonicamente aconselháveis no conjunto a edificar. 

 
f) As áreas de construção destinadas a apoio de atividades agrícolas devem ser 

devidamente justificadas em função do tipo de exploração a praticar e estão 
sujeitas ao disposto na alínea d) presente artigo. 

 
g) O abastecimento de água e drenagem de esgotos deve ser resolvido por sistemas 

autónomos adequados a aprovar pelas Entidades competentes, salvo se o 
interessado suportar o financiamento das obras de extensão das redes públicas. 

 
2 - Nas quintas não delimitadas na Planta das Quintas e integradas nestes espaços são 
permitidas apenas obras de conservação, reconstrução, alteração e obras de ampliação desde 
que a superfície de pavimentos da área ampliada não ultrapasse, no período de vigência deste 
PDMS, 30% da S.T.P. da construção existente. 

 
Artigo 19º - (Parcelamento) 

 
1 - Nestes Espaços a autorização de destaques de parcelas das quintas conforme delimitação 
constante da Planta das Quintas, fica condicionada ao cumprimento da área mínima da parcela 
suscetível de construção que for definida nos termos do artigo 20º. 
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2 - Nas Quintas em que tenham sido aprovadas e licenciadas construções e se verifiquem 
posteriormente à entrada em vigor deste PDMS a celebração de negócios ou de quaisquer 
outros atos jurídicos de parcelamento da propriedade original, nas novas parcelas daí 
resultantes não são admitidas outras construções para além das autorizadas para a propriedade 
original. 
 
 

Artigo 20º - (Plano) 
 
A CMS poderá promover a elaboração de Planos de Pormenor que visem estruturar e ordenar 
paisagisticamente as áreas abrangidas nestes Espaços bem como definir regras 
complementares que permitam equacionar soluções de conjunto. 
 

Artigo 21º - (Indústrias extrativas desativadas) 
 
As áreas de indústrias extrativas desativadas inseridas nestes Espaços devem ser objeto de 
ações de recuperação paisagística de modo a repor as condições de uso anteriormente 
existentes. 
 
(…) 
 

CAPÍTULO X - ESPAÇOS URBANOS 
 
 

Artigo 54º - (Âmbito) 
 
Os Espaços Urbanos abrangem as seguintes áreas, conforme delimitação na Planta de 
Ordenamento: 
 

a) Centro histórico. 
 
b) Áreas consolidadas. 
 
c) Áreas a renovar. 
 
d) Áreas verdes de recreio e lazer. 
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Artigo 55º - (Instalações industriais) 
 
Nos Espaços Urbanos é permitida a instalação de unidades industriais não poluidoras, 
compatíveis com o uso habitacional, de acordo com o Decreto Lei nº 282/93 de 17 de Agosto 
e o Decreto Regulamentar nº 25/93 de 17 de Agosto e, de armazéns que não provoquem 
perturbações na circulação e estacionamento automóvel nem grandes movimentações de 
cargas e descargas, prejudiciais para as áreas em que se integram. 
 
 

SECÇÃO I - CENTRO HISTÓRICO 
 

Artigo 56º - (Âmbito e objetivos) 
 
O Centro Histórico é um espaço urbano cujas morfologias e elementos patrimoniais se 
pretendem preservar. É constituído na generalidade pelas áreas edificadas que na cidade de 
Setúbal estão compreendidas no interior dos limites do perímetro das muralhas 
quatrocentistas e setecentistas e pelas áreas edificadas que correspondem aos cascos históricos 
existentes em Vila Nogueira de Azeitão e Vila Fresca de Azeitão. 

 
Artigo 57º - (Edifícios existentes) 

 
1 - No Centro Histórico os edifícios existentes devem ser mantidos e preservados nas suas 
principais características arquitetónicas. 
 
2 - A demolição para substituição de edifícios existentes só é autorizada nos seguintes casos e 
depois de licenciada a nova construção para o local, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte: 
 

a) - Em caso de ruína iminente do edifício comprovada por vistoria municipal. 
 
b) - Edifícios industriais ou armazéns sem interesse patrimonial, abandonados ou 

obsoletos. 
 
c) - Edifícios com frente para as Av. 5 de Outubro, Av. dos Combatentes e Av. Luísa 

Todi cuja renovação ou ampliação tenha por base planos aprovados pela CMS. 
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d) Edifícios com um único piso cuja cércea pode ser aumentada nos termos do 
disposto na alínea b) do artigo 58º. 

 
3 - Quando o estado do edifício existente ponha em risco a segurança de pessoas e bens, a 
demolição não fica condicionada ao licenciamento prévio da obra de construção para o local. 
 
4 - Caso a construção venha a ruir por incúria do proprietário, a CMS pode impor a 
reconstrução integral, de acordo com o valor histórico, qualidade formal e características do 
traçado pré-existente. 

 
 
 
Artigo 58º - (Reconstruções) 

 
A construção de novos edifícios nos casos referidos no artigo anterior, com exceção dos 
previstos na alínea b) do número 2, fica sujeita às seguintes regras: 
 

a) - Alinhamentos - devem ser mantidos os alinhamentos existentes que definam as ruas 
e as praças, salvo se existir plano ou projeto aprovado que, em situações particulares, 
defina novos alinhamentos. 
 
b) - Cércea - não deve ultrapassar a do edifício demolido. Os edifícios de 1 piso podem 
ter aumento da cércea de acordo com o estipulado no artigo 60º. Nessas reconstruções 
pode ser dispensada a aplicação dos artigos 59º e 65º do RGEU, desde que tal seja 
imposto por razões de traçado urbanístico definido no respetivo projeto ou se justifiquem 
nos termos do disposto no artigo 63º do RGEU desde que garantidas as condições 
mínimas de salubridade exigíveis. 
 

 
Artigo 59º - (Alterações e ampliações) 

 
1 - São admitidas as seguintes alterações dos edifícios existentes desde que, simultaneamente, 
sejam efetuadas obras de recuperação e restauro de todo o edifício, e seja garantida a sua 
estabilidade e as condições de segurança de todos os seus elementos e não seja afetada a 
estabilidade dos edifícios confinantes: 
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a) Reabilitação do edifício, com demolição interior, mas com a conservação da fachada 
principal e de elementos estruturais ou decorativos cujo valor seja reconhecido pela 
C.M.S.. 

 
b) A demolição das fachadas posteriores pode ser admitida mediante despacho 

fundamentado, nos seguintes casos: 
 

 não alinhamento com o plano tardoz; 
 degradação acentuada demonstrada por elementos fotográficos; 
 desvirtuamento da traça original. 

 
2 - É permitida a ampliação ou a alteração parcial dos edifícios existentes quando destinadas a 
dotá-los de instalações sanitárias e cozinhas sem ultrapassar as áreas mínimas fixadas no 
R.G.E.U., ou a adaptar o piso térreo para outros usos, sem obrigatoriedade de executar obras 
de recuperação e restauro de todo o edifício. 
 
3 - Quando houver lugar a obras de recuperação e restauro de todo o edifício, é possível 
proceder a aumentos de cércea e da profundidade das empenas desde que sejam respeitadas 
as condições estipuladas no artigo 60º. 
 
 

Artigo 60º - (Construções novas em lotes ou parcelas sem qualquer edificação) 
 
1 - As construções novas devem integrar-se no tecido urbano construído, mantendo as 
características de alinhamento, cércea, volumetria e ocupação do lote, tradicionais nos núcleos 
históricos. 

 

2 - Na construção de um novo edifício pode ser autorizado o nivelamento da cércea pela média 

da cércea dos edifícios confinantes, até ao máximo de 3 pisos. 

 

3 - A profundidade máxima admissível para as empenas é de 15 m quando não existam 

edifícios confinantes. Quando existam edifícios confinantes, a profundidade das empenas 

pode ser igual à desses edifícios, desde que fiquem asseguradas as boas condições de exposição, 

insolação e ventilação dos espaços habitáveis . 
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4 - Sempre que a Câmara Municipal entenda, por razões estéticas, funcionais ou de segurança, 

pode impor o alinhamento dos pisos, cornijas, beirados, platibandas ou outros elementos 

arquitetónicos, com os edifícios confinantes. 

 

5 - Nos gavetos, a cércea máxima da fachada admitida na rua principal, pode ser prolongada para a 

rua adjacente segundo a menor das seguintes distâncias: a profundidade do edifício ou uma vez e 

meia a largura da rua adjacente, devendo garantir a transição para a altura média das fachadas 

dessa rua. A distância referida anteriormente é determinada a partir do prolongamento do 

alinhamento dos edifícios da rua principal. 

 

Artigo 61º - (Usos) 

 
1 - Qualquer alteração ao uso original do edifício fica dependente da sua compatibilidade com a 

conservação do carácter, estrutura urbana e ambiental do núcleo histórico. Sempre que possível 

devem garantir-se acessos independentes para usos residenciais e outros. 

 

2 - Os edifícios do centro histórico destinam-se prioritariamente ao uso habitacional podendo o 

piso térreo ser ocupado com comércio e serviços. 

 

3 - São interditos usos causadores de poluição atmosférica, visual ou sonora, ou que provoquem 

perturbações na circulação automóvel. 

 

4 - Nos edifícios novos é permitida a sua total utilização para comércio e serviços apenas quando 

se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 

 

a) - O lote não permita a construção de um novo edifício que assegure as condições de 

habitabilidade nos termos da legislação em vigor. 

 

b) - Seja possível garantir na via pública o adequado acesso de veículos de mercadorias que os 

usos propostos venham a exigir sem que daí decorram perturbações ao tráfego automóvel na 

zona ou no arruamento em que se localizam. 
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5 - É permitida a utilização total de um edifício existente para comércio e serviços ou 

equipamentos, nas seguintes condições: 

 

a) - Edifícios classificados ou em via de classificação oficial, mediante parecer prévio do IPPAR 

e sujeitos a processo de restauro ou reabilitação. 

 

b) - Edifícios de construção anterior a 1950 e cujas áreas de implantação sejam inferiores às áreas 

mínimas obrigatórias para habitação, desde que sujeitos a obras de reabilitação que mantenham 

as suas características arquitetónicas, designadamente, altura e cércea, desenho da fachada e 

elementos arquitetónicos marcantes. 

 

c) - Edifícios em que mais de 75% das frações disponham já de licenças de utilização para 

comércio e serviços, à data da publicação do presente regulamento da sua área com comércio e 

serviços. 

 
 

6 - Nos edifícios existentes, não sujeitos a reabilitação, a alteração do uso habitacional para 

comércio e serviços, só é possível no piso térreo e desde que se garanta entrada independente da 

do uso habitacional. A mudança de uso fica ainda condicionada à possibilidade de integração 

arquitetónica da entrada independente, caso esta não exista. 

 

7 - Em instalações industriais e armazéns abandonados ou obsoletos é admitida a mudança para 

qualquer uso compatível com a atividade habitacional, desde que a manutenção e valorização de 

eventuais valores ambientais e de arqueologia industrial seja salvaguardada. 

 

8 - Nos casos em que a CMS entenda que no licenciamento de áreas destinadas a atividades 

terciárias, de hotelaria e similares, industriais, comerciais e de armazenagem possa ter impacto 

significativo no ambiente da zona, na sua circulação e estacionamento, pode exigir que os 

respetivos projetos sejam fundamentados em estudos sobre ruído, poluição do ar, tráfego e 

estacionamento, ou promover estudos que entenda convenientes para avaliar as consequências 

urbanísticas e sociais das ocupações pretendidas. Os resultados destes estudos podem 

fundamentar o indeferimento do pedido ou os condicionamentos a impor no licenciamento. 
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9 - No centro histórico apenas é exigido o estacionamento para os edifícios destinados a 

comércio, serviços e estabelecimentos hoteleiros, nos termos do disposto no TÍTULO IV do 

presente Regulamento. 

 

 
Artigo 62º - (Demolição de edifícios industriais e armazéns) 

 
No caso de demolição de edifícios industriais e armazéns abandonados ou obsoletos, a 
construção de novos edifícios, quando não precedida de Plano de Pormenor, fica sujeita aos 
condicionamentos estabelecidos nos artigos 60º, 61º e 63º. 
 

 
Artigo 63º - (Parcelas a infraestruturar ou passíveis de loteamento) 

 
1 - É admitida a possibilidade de serem loteadas ou criadas novas infraestruturas urbanas que 
proporcionem uma maior ocupação de parcelas integradas no Centro Histórico, desde que: 
 

a) A área da parcela seja superior ou igual a 0,3 ha. 
 
b) Não sejam destruídas áreas ajardinadas ou arborizadas ou elementos edificados com 

interesse ambiental, paisagístico ou patrimonial. 
 
c) Que as novas edificações se integrem nas características morfológicas e tipológicas das 

áreas envolventes. 
 
d) a ocupação pretendida seja compatível com a capacidade da rede viária e das 

infraestruturas urbanísticas da zona. 
 
e) Sejam garantidos lugares de estacionamento de acordo com o Capítulo II do Título 

IV, do presente regulamento. 
 
 
2 - A ocupação das parcelas referidas no número anterior não pode exceder os seguintes 
parâmetros: 
 

 Índice de utilização bruto:  Iub <= 1,0. 
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 Cércea máxima:    3 pisos. 

 
Artigo 64º - (Plano) 

 
1 - Os edifícios e lotes do Centro Histórico com frente para a Av. Luísa Todi ficam 
dependentes de Plano de Pormenor a realizar para o conjunto abrangido por esta Avenida. 
 
2 - Na inexistência de Plano de Pormenor na Av. Luísa Todi só são permitidas obras de 
conservação e beneficiação dos edifícios existentes, sendo permitidas mudanças de uso para 
comércio e serviço nos 1º e 2º pisos. 
 
3 - A CMS pode estabelecer novas condições de edificabilidade e de alterações ao uso mediante 
a elaboração do Plano de Salvaguarda do Centro Histórico. 
 
 

SECÇÃO II - ÁREAS CONSOLIDADAS 
 
 

Artigo 65º - (Âmbito e objetivos) 
 
As Áreas Consolidadas, são Espaços Urbanos onde os arruamentos e alinhamentos de 
fachadas dos edifícios estão definidos e onde se visa ordenar o aproveitamento das parcelas 
não edificadas e onde é permitida a substituição de edifícios existentes e a modificação das 
funções e usos urbanos, mantendo as características morfológicas do tecido urbano existente. 

 
Artigo 66º - (Categorias) 

 
As Áreas Consolidadas são constituídas, em função da tipologia dominante das malhas 
urbanas e edifícios existentes, nas seguintes categorias conforme delimitação na Planta de 
Ordenamento: 
 

a) Malhas Urbanas Habitacionais - caracterizadas por tecido urbano ordenado e 
ocupado por edifícios predominantemente habitacionais. 

 
b) Malhas Urbanas de Terciário - constituídas por áreas ocupadas por edifícios 

vocacionados para funções terciárias. 
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c) Eixos Urbanos - caracterizados pelo alinhamento das construções ao longo de 

um arruamento estruturante do tecido urbano, por vezes ocupado com tipologias 
arquitetónicas diversificadas. 

 
 
SUB-SECÇÃO I - MALHAS URBANAS HABITACIONAIS 

 
Artigo 67º - (Objetivos) 

 
1 - Nas Malhas Urbanas Habitacionais devem manter-se as características morfológicas do 
tecido urbano existente. 
 
2 - As Malhas Urbanas Habitacionais são constituídas, em função da tipologia predominante 
dos edifícios por áreas homogéneas, por: 
 

a) Áreas de Edifícios Isolados - quando ocupados com edifícios individualizados em lotes 
constituídos predominantemente por moradias isoladas ou geminadas envolvidas por 
logradouros privados e em que se verifique uma das seguintes condições: 

 
 Conjunto ao longo de um arruamento com mais de 4 edifícios isolados ou 

geminados; 
 Edifícios que venham a ser considerados com interesse patrimonial e a 

preservar; 
 Frente contínua de lotes superior a 60 m; 
 
 Malhas urbanas ou quarteirões homogéneos ocupados predominantemente 

por edifícios isolados ou geminados. 
 
b) Áreas de Edifícios Agrupados - quando as construções se encontram organizadas com 

base em malhas de arruamentos ou ao longo de arruamentos lineares e se encontram 
agrupados predominantemente em banda ou em quarteirão. 

 
Artigo 68º - (Usos) 

 
1 - Nas Malhas Urbanas Habitacionais, podem ser admitidas as obras de alteração e ampliação 
dos edifícios existentes destinadas à alteração dos usos existentes para terciário, indústria 
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compatível e equipamentos, desde que instaladas nos 1º e 2º pisos e tenham acesso 
independente da habitação. 
 
2 - São interditos todos os usos incompatíveis com a habitação ou que desqualifiquem as áreas 
urbanas, designadamente parques de sucata e de desperdícios, estaleiros de materiais e de 
construção civil, armazenagem de combustíveis ou produtos inflamáveis, ou armazéns que 
provoquem situações indesejáveis e negativas em termos ambientais, de circulação e 
estacionamento. 
 

 
Artigo 69º - (Construções) 

 
1 - Nestas malhas e na ausência de planos ou regulamentos municipais aprovados, as obras de 
construção e ampliação em lotes ou parcelas ficam sujeitas às regras constantes dos números 
seguintes. 
 
2 - Nas Áreas de Edifícios Isolados: 

 
a) Devem ser garantidos os afastamentos na frente do lote e que definam um 

alinhamento predominante das edificações existentes. 
 

b) Os afastamentos laterais aos limites dos lotes, salvo nas situações existentes, não 
podem ser inferiores a 3 m e a altura máxima dos edifícios não podem ultrapassar um 
plano de 45º definido a partir dos edifícios envolventes. 
 

c) A cércea é estabelecida de acordo com a cércea dominante que se verifique nessa área. 
Quando for justificado por razões de ordem topográfica ou quando a cércea 
dominante nessa área fôr superior a dois pisos ou quando o edifício for confinante 
com uma área de edifícios agrupados, pode-se admitir uma cércea máxima de 3 pisos. 
 

d) Deve sempre ser garantido, no interior do lote, o número de lugares de 
estacionamento definidos no TÍTULO IV. 

 
3 - Nas Áreas de Edifícios Agrupados: 

 
a) Devem ser mantidos os alinhamentos existentes marginais aos arruamentos. 
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b) A cércea máxima não pode exceder os 25 m nem a cércea do edifício mais elevado que 

se situar na mesma frente, troço ou conjunto homogéneo edificado compreendido 
entre duas transversais onde se integra o novo edifício. 

 
c) Nos edifícios com três ou mais pisos acima do solo, a altura contada a partir do ponto 

de cota média do terreno marginal até à face inferior da laje do 2º piso, acima da cota 
de soleira, não pode ser inferior a 3,5 metros. Nos restantes pisos, a altura mínima é a 
fixada no RGEU ou em legislação aplicável. Nos casos de ruas com inclinação igual 
ou superior a 10%, admite-se a eventual construção de pisos intermédios desde que o 
pé-direito livre nessa zona não seja inferior aos mínimos regulamentares. 

 
d) No interior do lote deve ser garantido o número de lugares de estacionamento 

definidos no TÍTULO IV. Nos casos em que a parcela ou lote a edificar confine 
imediatamente em ambos os lados com edifícios cuja cércea corresponda à cércea 
máxima definida na alínea b) deste número e a sua dimensão não o permitir, não é 
aplicável o disposto no TÍTULO IV. 

 
Artigo 70º - (Alterações das tipologias dominantes) 

 
1 - A alteração da malha urbana e das tipologias de construção definidas nos termos do artigo 
67º, é admitida quando se verifique uma das seguintes condições: 
 

a) O lote ou parcela se integrar na categoria de Espaço regulado na SUB-SECÇÃO III 
da presente SECÇÃO. 

 
b) Os lotes com frente para um único arruamento ou conjunto de lotes inseridos num 

quarteirão ou delimitado por arruamentos, tenham a tipologia alterada em mais de 
60% da área desses lotes. 

 
c) Se comprove que mais de 60% das edificações se encontram em avançado estado de 

degradação física. 
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2 - As alterações a que se refere o número anterior têm de ser fundamentadas em Planos de 
Pormenor aprovados para esse efeito, devendo estabelecer as condições de renovação urbana 
tendo em atenção a integração urbanística no tecido urbano envolvente, a capacidade das 
infraestruturas existentes, as necessidades de estacionamento estabelecidas no TÍTULO IV, 
de equipamentos e de espaços verdes. 

 
Artigo 71º - (Ocupação em parcelas a infraestruturar) 

 
As parcelas cujo novo aproveitamento implique a criação de infraestruturas urbanas, ou que 
permitam a implantação e o prolongamento da edificação no seu interior para além da faixa 
marginal ao arruamento com que confinam, ficam sujeitas aos condicionamentos 
estabelecidos nesta Sub-Secção com as necessárias adaptações e ainda as seguintes regras: 
 

a) As ocupações devem adotar a tipologia existente nas áreas homogéneas envolventes 
ou imediatamente confinantes. 

 
b) A cércea máxima não pode exceder a dos edifícios da área homogénea que se tiverem 

como referência nos termos da alínea anterior. 
 
c) Os índices de utilização são os seguintes consoante o tipo de área homogénea a 

considerar: 
 

 Áreas de edificações isoladas: Iub/Iul <= 0,5, desde que as áreas mínimas 
dos lotes ou parcelas que resultem de operações de loteamento ou destaque 
sejam iguais ou superiores a 500 m2; 

 
 Áreas de edifícios agrupados: Iub/Iul <= 1,5. 

 
d) As áreas de cedências obrigatórias são as definidas no TÍTULO V. 
 
e) O estacionamento é sempre garantido no interior da parcela ou lote e conforme o 

estabelecido no TÍTULO IV. 
 
 
 
 

Artigo 72º - (Planos) 
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A alteração das regras estabelecidas na presente SUB-SECÇÃO só pode efectuar-se com 
Plano de Pormenor, o qual deve observar as seguintes condições: 
 

a) A superfície total de pavimentos para os usos de habitação e equipamentos não pode 
ser inferior a 60% da S.T.P. a definir para a área de intervenção do Plano de Pormenor. 

 
b) Os índices de utilização líquida não podem exceder os previstos na alínea c) do artigo 

anterior. 
 
(…) 
 

TÍTULO IV - REDE VIÁRIA E ESTACIONAMENTO 
 
 

Artigo 109º - (Âmbito e objetivos) 
 
O disposto no presente Título estabelece a estrutura da rede viária na área do Município de 
Setúbal, classificando funcionalmente as suas componentes. Complementarmente são 
definidas normas de gestão para os diversos sistemas funcionais assim como os índices de 
estacionamento relacionados com os diversos usos do solo. 
 
(…) 
 

CAPÍTULO II - ESTACIONAMENTO 
 
 

Artigo 116º - (Área por lugar de estacionamento) 
 
1 - Para efeitos do cálculo da área de estacionamento necessária a veículos ligeiros deve 
considerar-se: 

a) Uma área bruta de 20m2 por cada lugar de estacionamento à superfície. 
 
b) Uma área bruta de 30m2 por cada lugar de estacionamento em estrutura 

edificada. 
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2 - No que se refere a veículos pesados deve ser considerada uma área bruta de 75 m2 por 
lugar de estacionamento à superfície e 130 m2 por lugar de estacionamento em estrutura 
edificada. 
 
 

Artigo 117º - (Edifícios para habitação) 
 
1 - Nos edifícios para habitação coletiva, as zonas reservadas a estacionamento dos utentes 
devem localizar-se preferencialmente em caves construídas expressamente para esse efeito, 
não podendo ser utilizadas para fins distintos. 
 
2 - Nos edifícios para habitação coletiva é obrigatória a existência de áreas de estacionamento 
equivalentes a 1,5 lugares por cada fogo, devendo o estacionamento no interior do lote 
assegurar no mínimo 1 lugar por cada fogo e com área útil não inferior a 15 m2 por 100 m2 de 
área bruta de construção. 
 
3 - a) Nas moradias é obrigatória a existência no interior do lote, no mínimo de 2 lugares 

de estacionamento por cada fogo e cuja área de construção não será quantificada para 
efeitos de superfície total de pavimento. 

 
b) Quando a área bruta edificada da moradia for inferior a 150 m2 pode admitir-se 
apenas 1 lugar de estacionamento no interior do lote. 

 
 

Artigo 118º - (Edifícios e áreas destinadas a comércio retalhista) 
 
Para os edifícios ou áreas destinadas a comércio retalhista, concentrado ou não, são 
obrigatórias as seguintes áreas de estacionamento no interior do lote: 

 
a) A área de estacionamento deve ser equivalente a 2,5 lugares por cada 100m2 de área 

bruta, com um mínimo de 2 lugares. 
 
b) Devem ainda ser considerados adicionalmente para cargas e descargas os seguintes 
lugares: 
 

 Área bruta até 500 m2: 1 lugar; 
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 Área bruta superior a 500 m2: 1 lugar por cada 500 m2 com um mínimo de 2 
lugares. 

 
c) O licenciamento de superfícies de comércio, com uma superfície total de pavimentos 

superior a 2500m2, para além da aplicação dos índices de estacionamento 
estabelecidos na alínea anterior, fica condicionado à aprovação pela Câmara Municipal 
de Setúbal de um estudo de tráfego contendo, designadamente, elementos que 
permitam avaliar: 

 
 a acessibilidade do local em relação ao transporte individual e coletivo; 
 
 o nível de serviço (volume de tráfego (v)/capacidade da via (c)) das vias 

envolventes; 
 
 a capacidade de estacionamento no próprio lote do empreendimento e nas vias 

que constituam a sua envolvente imediata, considerando não só as áreas 
destinadas aos utentes, como também aos empregados; 

 
 o funcionamento das operações de carga e descarga, e a área de 

estacionamento prevista para as mesmas. 
 

Artigo 119º - (Hipermercados e edifícios destinados a comércio grossista) 
 
1 - Nos hipermercados com área bruta superior a 2.000m2 e inferior ou igual a 4000m2, é 
obrigatória a existência de uma área de estacionamento no interior do lote, equivalente a 5 
lugares de estacionamento para veículos ligeiros por cada 100m2 de área bruta de vendas e, 
mais um lugar de estacionamento para veículo pesado por cada 500m2 de área bruta de 
construção destinada ao armazenamento ou exposição de produtos. 
 
2 - Nos hipermercados com superfície bruta superior a 4000m2 e nos edifícios destinados a 
comércio grossista de superfície idêntica, é obrigatória a existência de área de estacionamento 
no interior do lote, cuja dimensão deverá ser definida por estudo especifico a apresentar pelo 
promotor, nos termos legais em vigor, nunca podendo ser inferior à estabelecida no número 
anterior. 
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3 - Os centros comerciais, os grandes armazéns e os hipermercados, são comparáveis, para 
efeitos de cálculo das necessidades de estacionamento, aos hipermercados de área bruta 
inferior a 4000m2. 
 
4 - Em todas as situações previstas no presente artigo, e independentemente da necessidade 
de dar cumprimento ao estabelecido no Dec. Lei 258/92 de 20 de Novembro, é obrigatória a 
apresentação de um estudo de tráfego nos termos estabelecidos na alínea c) do artigo anterior. 
 
5 - Em complemento das áreas de estacionamento definidas nos números anteriores deve ser 
considerada uma área destinada a estacionamento de empregados com o dimensionamento a 
definir com base em estudos específicos. 
 

Artigo 120º - (Edifícios destinados a serviços) 
 
1 - Para edifícios destinados a serviços, a área para o estacionamento no interior do lote, é de 
2 lugares por cada 100m2 de S.T.P.. 
 
2 - O licenciamento de edifício com área bruta de construção superior a 2.500 m2 fica 
condicionado à apresentação de um estudo de tráfego a ser aprovado pela CMS e que deverá 
conter os elementos referidos na alínea c) do artigo 118º do presente regulamento. 
 
3 - A instalação de Escolas de Condução, Agências e Filiais de veículos sem condutor, fica 
condicionada à comprovação de existência de área de estacionamento no interior do lote ou 
fração em função do número de veículos licenciados. 
 

Artigo 121º - (Indústria e armazéns) 
 
1 - Para edifícios destinados à indústria e armazéns é obrigatória a criação de uma área de 
estacionamento para os empregados e visitantes dentro do lote, equivalente a 1,5 lugar por 
cada 200m2 da superfície total de pavimentos. 
 
2 - Quando a área do lote for superior a 1000m2, a área de estacionamento obrigatória é 
equivalente a 1,5 lugar por cada 100m2 da superfície total de pavimentos. 
 
3 - Em qualquer dos casos deverá ser prevista a área necessária para carga e descarga e ao 
estacionamento de veículos pesados, em número a determinar caso a caso em função do tipo 



 
Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi 

 
24/27    extrato do regulamento do PDM                                                                                   Proposta de Plano 
   

de indústria a instalar e mediante a apresentação de um estudo de procura de tráfego 
devidamente fundamentado. 
 
 

Artigo 122º - (Salas de espetáculo) 
 
Para as salas de espetáculo, as áreas de estacionamento obrigatórias são equivalentes a 2 lugares 
de estacionamento por cada 25 lugares. 
 

Artigo 123º - (Estabelecimentos hoteleiros) 
 
1 - Nos edifícios destinados a estabelecimentos hoteleiros, as áreas a reservar para 
estacionamento correspondem a 2 lugares de estacionamento para veículos ligeiros por cada 
5 quartos. 

 
2 - Para além da área necessária ao estacionamento de veículos ligeiros, deve ainda ser prevista 
uma área para o estacionamento de veículos pesados de passageiros a determinar caso a caso 
em função da dimensão e localização da unidade hoteleira, assim como área destinada a cargas 
e descargas. 
 
3 - No caso do equipamento hoteleiro incluir salas de espetáculo ou de reuniões aplica-se o 
previsto no artigo anterior. 
 
4 - Nos espaços urbanizáveis de vocação turística deve prever-se adicionalmente uma área 
mínima de estacionamento de um lugar para o parqueamento de veículo pesado de passageiros 
por cada 50 quartos. 

 
Artigo 124º - (Equipamentos coletivos) 

 
1 - Para a instalação de equipamentos coletivos, designadamente de natureza escolar (básica, 
secundária e universitária), desportiva e hospitalar, devem ser definidas, caso a caso, as 
condições de acessibilidade e necessidades de estacionamento. 
 
2 - Devem ser previstas áreas para estacionamento dos utentes e dos funcionários e quando 
for caso disso, para abastecimento (cargas e descargas). 
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Artigo 125º - (Loteamentos) 
 
1 - Nos loteamentos urbanos são obrigatórias as áreas de estacionamento estabelecidas nos 
artigos anteriores com as seguintes adaptações: 

a) Uso Habitacional: 
 

 1,5 lugar/fogo; 
 
 No interior do lote deverá ser previsto no mínimo 1 lugar por fogo. 

 
b) Outros Usos: 
 

 2,5 lugares por cada 100 m2 de área útil quando:  S.T.P. < 500 
m2; 

 
 4 lugares por cada 100 m2 de área útil quando:  S.T.P. >= 500 m2; 
 
 No interior do lote deve ser previsto no mínimo 1,5 lugares por cada 100 m2 

de S.T.P.. 
 
2 - Em alternativa é admitida a construção de estacionamento em silo, servindo mais do que 
um lote, desde que se assegure o número mínimo de lugares de estacionamento. 
 
3 - O disposto no número anterior poderá ser dispensado nos lotes destinados a construções 
de habitação social e de habitação de custos controlados, relativamente aos quais apenas será 
exigível uma área para estacionamento nos espaços públicos anexos às vias de circulação 
rodoviária equivalente a 1,5 veículos por fogo. 
 

 
Artigo 126º - (Casos especiais) 

 
1 - Nos casos especiais tipificados nas alíneas seguintes, é admitido o licenciamento de projetos 
de obras e de utilização de edificações, sem que os mesmos prevejam as capitações de 
estacionamento aplicáveis, estabelecidas no âmbito do presente capítulo: 
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a) Intervenções em edifícios classificados ou localizados no Centro Histórico, quando a 
criação de acesso de viaturas ao seu interior prejudique ou seja incompatível com as 
suas características arquitetónicas. 

 
b) Edifícios a construir em locais sem possibilidades de acesso a viaturas seja pelas 

características do arruamento ou por razões de tráfego. 
 
c) Nos Espaços Urbanos, quando se verifique mudanças de uso residencial e não seja 

possível criar áreas de estacionamento, e apenas nas seguintes situações: 
 

 para comércio, indústria e serviços, no piso térreo e com entrada independente 
da do uso residencial; 

 
 para comércio, indústria e serviços em cave e sobreloja, desde que esses 

espaços contactem diretamente com o piso térreo. 
 
d) Quando comprovada a impossibilidade ou a inconveniência de natureza técnica, 

nomeadamente em função de características geológicas do solo, níveis freáticos ou 
comprometimento da segurança de edificações envolventes ou das características da 
malha urbana existente. 

 
2 - Verificando-se as situações referidas no número anterior, haverá lugar à prestação de uma 
caução destinada a garantir, pelo prazo de um ano, a aquisição dos lugares de estacionamento 
devidas nos termos deste Regulamento e num raio de 500m relativamente à localização do 
edifício em causa. 
 
3 - Até à emissão da licença de construção, sem que o estacionamento em falta esteja 
assegurado, a caução reverte automaticamente a favor do Município. 
 
4 - O valor da caução referido no número anterior é o estabelecido no Regulamento de Taxas 
e Licenças Municipais, devendo ser anualmente atualizada através da aplicação dos índices dos 
preços ao consumidor (sem habitação) publicados pelo INE. 
 
 
(…)  
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TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Artigo 133º - (Vestígios arqueológicos). 
 
1 - Sempre que em qualquer obra, particular ou não, forem encontrados vestígios 
arqueológicos, tal facto deverá ser comunicado à Câmara Municipal, que procederá em 
conformidade com a Portaria 269/78. 
 
2 - A C.M.S. pode suspender a licença de obras se não for cumprido o disposto no número 
anterior. 
 

 


