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1. Introdução 

O presente documento sintetiza os aspetos mais relevantes da Conferência Procedimental [CP] e da 
posterior reunião de Concertação, realizadas no âmbito da fase de apreciação da Proposta de Plano 
de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi (adiante designado também por Plano, 
PPFNALT ou PP), apresentada pela Câmara Municipal de Setúbal [CMS] à Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo [CCDRLVT], e por esta remetida às entidades 
representativas dos interesses a ponderar, dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 
80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial [RJIGT]. 

A CMS solicitou a realização da Conferência Procedimental tendo, para tal, disponibilizado a Proposta 
de Plano através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (processo PCGT n.º 342), para 
consulta e emissão de pareceres. 

Assim, ao abrigo do art.º 86.º do RJIGT, realizou-se a Conferência Procedimental da Proposta de 
Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi no dia 12 de agosto de 2019 nas 
instalações da CCDRLVT na Rua Alexandre Herculano, n.º 37, Lisboa, com início às 15h30.  

Na reunião de Conferência Procedimental, 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 na PCGT; 
Direcção-Geral do Património Cultural [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. 

Posteriormente, e no âmbito do processo de delimitação municipal da Reserva Ecológica Nacional 
[REN], o Município de Setúbal reuniu com a CCDRLVT, a 31 de agosto de 2020, para discutir a 
possibilidade de exclusão da REN das Zonas Ameaçadas por Cheias [ZAC], tendo sido aceite que o 
Município propusesse, nomeadamente, a exclusão da REN da área abrangida por ZAC na área de 
intervenção do PPFNALT, que está totalmente integrada no Centro Histórico da cidade de Setúbal. 
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Assim, na área de intervenção do Plano abrangida por ZAC aplica-se, com a devida adaptação, a 
normativa definida pela APA no parecer apresentado no âmbito da Conferência Procedimental da 
Revisão do Plano Diretor Municipal [PDM] de Setúbal e que foi vertida no Regulamento do PDM 
em revisão. A normativa a implementar à ZAC foi recentemente revista e validada pela Administração 
da APA/Região Hidrográfica do Alentejo, a pedido do Município de Setúbal, tendo sido dado 
conhecimento à CCDRLVT. 

A versão da Proposta de Plano a submeter a Discussão Pública resulta das soluções encontradas na 
sequência dos procedimentos anteriormente mencionados. 

Na página seguinte é apresentado o quadro síntese dos resultados da Conferência Procedimental. 
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Síntese dos resultados da Conferência Procedimental 

CP 
Conferência Procedimental 

Referência 
 
Processo PCGT n.º 342 

Data 
 

12.08.2019 

Sentido do Parecer Global da CP Plano sem condições de ser 
submetido a Discussão 
Pública, seguindo-se a fase 
de Concertação 

 

Entidades Convocadas Sentido do Parecer 

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

Parecer favorável condicionado 

DGT 
Direcção-Geral do Território 

Parecer favorável condicionado 

EDP 
Electricidade de Portugal 

Parecer favorável condicionado 

AMN 
Autoridade Marítima Nacional 

Parecer favorável condicionado 

LNEG 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

Parecer favorável condicionado 

TP 
Turismo de Portugal 

Parecer favorável condicionado 

ANEPC 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

Parecer favorável condicionado 

ARSLVT 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

Parecer favorável condicionado 

APA 
Agência Portuguesa do Ambiente 

Parecer favorável 

Setgás 
Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A. 

Parecer favorável 

ICNF 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

Parecer favorável 

ANACOM 
Autoridade Nacional de Comunicações 

Parecer favorável 

DGAE 
Direcção-Geral das Atividades Económicas 

Sem emissão de Parecer 

DGPC 
Direcção-Geral do Património Cultural 

Sem emissão de Parecer 

IP 
Infraestruturas de Portugal 

Sem emissão de Parecer 
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2. Análise e Ponderação dos Pareceres Emitidos 

Metodologia 

Não se tendo manifestado nenhuma entidade com parecer desfavorável, nas páginas seguintes é 
apresentada a síntese da análise e ponderação dos pareceres de teor favorável condicionado, emitidos 
no âmbito da Conferência Procedimental.  

Foram produzidos quadros síntese por entidade, organizados através da seguinte estrutura: 

 Extrato do Parecer – onde se expõem os excertos com os aspetos significativos da posição dessa 
entidade face à Proposta de Plano apresentada; 

 Ponderação – onde são apresentados os devidos esclarecimentos da Câmara Municipal de Setúbal; 

 Alterações ao PPFNALT – onde são identificadas as alterações introduzidas na versão final da 
Proposta de Plano. 

No quadro síntese referente à apreciação da Proposta de Plano efetuada pela CCDRLVT, são ainda 
introduzidos os resultados decorrentes da reunião de Concertação realizada entre a CMS e esta 
entidade. 

Complementarmente, apresentam-se de seguida as listas dos elementos que constituem e 
acompanham o Plano, bem como dos que constituem o processo autónomo de Delimitação da REN 
na área de intervenção do PPFNALT, com a indicação das ações adotadas no presente processo de 
ponderação e análise, ou seja, se os respetivos documentos foram ou não sujeitos a alterações 
resultantes da Conferência Procedimental e Concertação e/ou se se optou por não introduzir algumas 
recomendações sugeridas nos pareceres emitidos, apresentando-se nesse caso as devidas justificações. 
São ainda elencadas as alterações efetivamente introduzidas em cada um dos elementos que 
constituem e acompanham o Plano, bem como as efetuadas no âmbito da delimitação da REN na 
área de intervenção do PPFNALT. 

 

 

 

 

 

Lista dos elementos que constituem o Plano e respetivas ações adotadas 

Elementos que constituem o Plano Ações adotadas 

C1 Regulamento Com alterações 
Sem alterações, 
com justificação 

C2 Planta de Implantação Com alterações 
Sem alterações, 
com justificação 

C3 Planta de Condicionantes – Geral Com alterações 

C4 Planta de Condicionantes – Património Cultural Com alterações 

C5 Planta de Condicionantes – REN Com alterações 
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Lista dos elementos que acompanham o Plano e respetivas ações adotadas 

Elementos que acompanham o Plano Ações adotadas 

A1 Relatório Com alterações 
Sem alterações, 
com justificação 

A2 Programa de Execução, Modelo de Redistribuição de Benefícios e 
Encargos e Plano de Financiamento 

Com alterações 

A3 Planta de Enquadramento Com alterações 

A4 Extrato da Planta de Ordenamento do PDM Sem alterações 

A5 Extrato da Planta de Condicionantes do PDM Sem alterações 

A6 Extrato do Regulamento do PDM Sem alterações 

A7 Planta de Compromissos Urbanísticos Com alterações 

A8 Planta da Situação Existente Com alterações 

A9 Planta de Infraestruturas Urbanas Com alterações 

A10.1 Perfis existentes (Av. Luísa Todi) Sem alterações 

A10.2 Perfis existentes (arruamentos secundários) Sem alterações 

A11 Planta do Estado de Ocupação Com alterações 

A12 Planta de Usos – piso térreo Com alterações 

A13 Planta de Usos – pisos superiores Com alterações 

A14 Planta do Número de Pisos Com alterações 

A15 Planta de Valor Patrimonial Urbanístico Com alterações 

A16.1 Perfis propostos (Av. Luísa Todi) Sem alterações 

A16.2 Perfis propostos (arruamentos secundários) Sem alterações 

A17 Extrato da Planta de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos da Revisão 
do PDM de Setúbal 

Novo elemento 

A18 Relatório/ Mapas de Ruído Com alterações 

A19 Ficha de Dados Estatísticos segundo o modelo da Direção Geral do 
Território 

Com alterações 

 

Lista dos elementos que constituem o processo autónomo de Delimitação da REN na área 
de intervenção do PPFNALT e respetivas ações adotadas 

Delimitação da REN na área de intervenção do PPFNALT Ações adotadas 

CARTOGRAFIA Com alterações 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA Com alterações 

QUADRO ANEXO Com alterações 
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Lista dos elementos que constituem o Plano e respetivas alterações efetuadas 

Regulamento C1 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Art.º 41.º (antigo Art.º 37.º) – alteração da redação do n.º 1, com a 
introdução de quadro com os parâmetros de dotação de estacionamento 
definidos no PDM de Setúbal em vigor 

CCDR-LVT 

 Atribuição de categorias ao solo urbano, assumindo o já definido em sede 
de Revisão do PDM 

 Art.º 7.º – revisão da redação do Artigo incluindo a conformidade dos 
conceitos de “Obras de demolição” e de “Obras de reconstrução” com o 
conteúdo que lhes é atribuído no Art.º 2.º do RJUE 

 Art.º 8.º – revisão da redação do Artigo incluindo a enunciação/ 
identificação de todas as condicionantes aplicáveis 

 Art.º 14.º (antigo Art.º 11.º) – revisão da redação do Artigo, com base no 
parecer da APA apresentado no âmbito da Conferência Procedimental da 
Revisão do PDM de Setúbal 

 Art.º 16.º (antigo Art.º 10.º) – integração de todas as medidas existentes e 
previstas tendentes à conformidade com o RGR 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

 Art.º 45.º (antigo Art.º 41.º) - introdução do n.º 3 com norma que garante 
o respeito pelas condições de segurança regulamentares em áreas onde 
existam redes de BT e MT 

EDP 

 Art.º 45.º (antigo Art.º 41.º) - introdução do n.º 4 com norma que considera 
a eventual necessidade de desenvolver Projeto de Serviço Público, no caso 
de alteração de utilização de áreas abrangidas pelo PP 

 Introdução do CAPÍTULO III – RISCOS NATURAIS, incluindo o Art.º 
13.º - “Tsunami”, Art.º 14.º - Zona Ameaçada por Cheias (alterado em 
relação ao antigo Art.º 11.º) e Art.º 15.º - Sismos. 

LNEG 

 Indicação do novo elemento de acompanhamento – Extrato da Planta de 
Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos da Revisão do PDM de Setúbal 

 Art.º 33.º (antigo Art.º 29.º) – eliminação da expressão “recuperação” e 
substituição pela expressão “reparação”, quando necessário 

TP 

 Art.º 33.º (antigo Art.º 29.º) – correção da remissão da alínea k) do n.º 4 
para n.º 8 do Art.º 39.º 

 Art.º 38.º (antigo Art.º 34.º) – correção do disposto no n.º 1, clarificando 
os usos admitidos nos pisos em cave 

 Art.º 41.º (antigo Art.º 37.º) – reformulação do Artigo, nomeadamente 
através da introdução de nova redação no n.º 2, alínea b) 

 Art.º 41.º (antigo Art.º 37.º) – reformulação do Artigo, nomeadamente 
através da introdução de nova redação no n.º 2, alínea c) 

 Art.º 19.º (antigo Art.º 16.º) – introdução de n.º com norma que garante o 
cumprimento da legislação aplicável para reduzir os riscos sísmico e de 
incêndio urbano, com menção ao RJSCIE 

ANEPC 
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 Art.º 14.º (antigo Art.º 11.º) – alteração da redação com introdução de 
norma prevista no n.º 1, alínea f), que não permite a construção de edifícios 
sensíveis 

 Art.º 30.º – introdução de um novo Artigo sobre resíduos urbanos ARSLVT 

 Art.º 43.º (antigo Art.º 39.º) – introdução de dois novos pontos sobre 
resíduos urbanos 

 Art.º 16.º (antigo Art.º 10.º) – introdução de n.º com a redação proposta 
no parecer 

 Art.º 14.º (antigo Art.º 11.º) – alteração da redação com introdução de 
norma prevista no n.º 1, alínea d), que não permite a construção de caves, 
ainda que destinadas a estacionamento 

 Art.º 19.º (antigo Art.º 16.º) – introdução de n.º com norma que garante o 
cumprimento da legislação aplicável para reduzir os riscos sísmico e de 
incêndio urbano 

 Art.º 21.º (antigo Art.º 18.º) – correção da alínea a) do n.º 2 pelo texto 
proposto no parecer 

Planta de Implantação C2 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Atribuição de categorias ao solo urbano, assumindo o já definido em sede 
de Revisão do PDM 

CCDR-LVT 

 Correção/ introdução da informação relacionada com o número máximo 
de pisos atribuído nas parcelas G12 e R03 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Planta de Condicionantes – Geral C3 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do grafismo adotado, através da introdução de tons mais 
contrastantes, e aferição da informação constante na planta 

CCDR-LVT 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Planta de Condicionantes – Património Cultural C4 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 
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 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Planta de Condicionantes – REN C5 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Aferição da delimitação proposta em PP, com a incorporação das últimas 
alterações à proposta de REN municipal e inserção dos elementos 
relacionados com as Áreas Comprometidas a Excluir da REN – Zonas 
Ameaçadas por Cheias 

CCDR-LVT 

 Correção da planta e da legenda –  eliminação das áreas/ tipologias de REN 
presentes apenas na envolvente do PP 

 Correção da legenda – distinção da indicação da linha de água que não 
integra a REN 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

 

Lista dos elementos que acompanham o Plano e respetivas alterações efetuadas 

Relatório A1 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Introdução de quadro elencando os elementos da Equipa Técnica 
constituída para a elaboração do Plano 

CCDR-LVT 

 Introdução de dados sobre o estacionamento público existente 

 Introdução de uma quantificação aproximada do número de fogos 
existentes 

 Atribuição de categorias ao solo urbano, assumindo o já definido em sede 
de Revisão do PDM 

 Enquadramento da proposta no âmbito do PROTAML 

 Clarificação do procedimento a adotar no âmbito do PP, relativamente à 
delimitação da REN e posterior proposta de exclusão das ZAC 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

 Introdução do disposto no Art.º 9.º - Regime no parágrafo referente às 
condicionantes legais em presença no território do Plano e referência à 
sujeição a parecer das entidades competentes 

AMN 

 Introdução de análise de riscos geológicos no novo ponto 5 LNEG 

 Indicação do novo elemento de acompanhamento – Extrato da Planta de 
Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos da Revisão do PDM de Setúbal 
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 Correção do diploma legal e da data de aprovação da atual delimitação da 
ARU de Setúbal 

TP 

Programa de Execução, Modelo de Redistribuição de 
Benefícios e Encargos e Plano de Financiamento 

A2 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Apresentação de forma individualizada do Programa de execução das ações 
previstas, devidamente adaptado ao conteúdo material do Plano, em 
documento único reformulado 

CCDR-LVT 

 Apresentação de forma individualizada do Modelo de redistribuição de benefícios 
e encargos, devidamente adaptado ao conteúdo material do Plano, em 
documento único reformulado 

 Apresentação de forma individualizada do Plano de financiamento e 
fundamentação da sustentabilidade económica e financeira, devidamente adaptado 
ao conteúdo material do Plano, em documento único reformulado 

 Apresentação de forma individualizada do Programa de execução das ações 
previstas, do Modelo de redistribuição de benefícios e encargos e do Plano de 
financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira, 
devidamente adaptados ao conteúdo material do Plano, em documento 
único reformulado 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

 Correção do diploma legal e da data de aprovação da atual delimitação da 
ARU de Setúbal 

TP 

Planta de Enquadramento A3 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Introdução de cartografia de base homologada e respetiva correção da 
legenda 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Extrato da Planta de Ordenamento do PDM A4 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

Extrato da Planta de Condicionantes do PDM A5 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

Extrato do Regulamento do PDM A6 
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Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

Planta de Compromissos Urbanísticos A7 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Planta da Situação Existente A8 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Planta de Infraestruturas Urbanas A9 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

 Apresentação da rede de hidrantes instalada na área do PP ANEPC 

Perfis existentes (Av. Luísa Todi) A10.1 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

Perfis existentes (arruamentos secundários) A10.2 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

Planta do Estado de Ocupação A11 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 
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 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Planta de Usos – piso térreo A12 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

 Correção do uso indicado na legenda de “equipamento hoteleiro” para 
“empreendimento turístico” 

TP 

 Correção da identificação dos edifícios (3 edifícios) 

Planta de Usos – pisos superiores A13 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

 Correção do uso indicado na legenda de “equipamento hoteleiro” para 
“empreendimento turístico” 

TP 

 Correção da identificação dos edifícios (3 edifícios) 

Planta do Número de Pisos A14 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Planta de Valor Patrimonial Urbanístico A15 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Correção do valor atribuído à PPN DGT 

 Representação dos limites administrativos e respetiva referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 
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Perfis propostos (Av. Luísa Todi) A16.1 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

Perfis propostos (arruamentos secundários) A16.2 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

Extrato da Planta de Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos da Revisão do PDM de Setúbal 

A17 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 

 Introdução de novo elemento de acompanhamento LNEG 

Relatório/ Mapas de Ruído A18 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Introdução da Linha Ferroviária do Sado como fonte sonora CCDR-LVT 

 Integração das medidas preconizadas e/ ou executadas no âmbito do PP 
da Frente Ribeirinha de Setúbal 

 Verificação da desconformidade com RGR, com a introdução da Linha 
Ferroviária do Sado como fonte sonora 

 Integração de todas as medidas existentes e previstas tendentes à 
conformidade com o RGR 

 Mapas de Ruído – introdução de legenda da cartografia de referência DGT 

 Mapas de Ruído – introdução de quadrícula e respetivas coordenadas 
associadas 

 Mapas de Ruído – introdução de PPN 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

Ficha de Dados Estatísticos segundo o modelo da DGT A19 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Preenchimento completo, quando aplicável, e justificação das omissões 
mais relevantes 

CCDR-LVT 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 
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Processo autónomo de Delimitação da REN na área de intervenção do PPFNALT e 
respetivas alterações efetuadas 

Delimitação da REN na área de intervenção do PPFNALT PROCESSO AUTÓNOMO 

Alterações propostas pelas entidades Entidades 

 Identificação do estudo de suporte da delimitação da REN como anexo da 
memória descritiva 

CCDR-LVT 

 Apresentação de processo autónomo de delimitação da REN, constituído 
por duas peças desenhadas (e respetivas fichas de metadados), memória 
descritiva e quadro anexo, incluindo a posterior proposta de exclusão das 
ZAC 

 Verificação da conformidade com os requisitos e condições formais e 
operacionais de acesso do SSAIGT 

DGT 
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3. Quadros Síntese 

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

Referência Data 

Doc. N.º 108674-201907 DSOT 
Proc. 16.05.07.01.000011.2009 

 
09.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Considerada a omissão verificada no parecer, relacionada com a referência à 
constituição da equipa, foi introduzida a informação em falta. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Relatório: 

 Introdução de quadro elencando 
os elementos da Equipa Técnica 
constituída para a elaboração do 
Plano 

Extrato do Parecer 2. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Tendo em conta o resultado extremamente sucinto do conteúdo produzido 
para este assunto, dada a especificidade do Plano, cuja área de intervenção 
contém essencialmente espaço edificado de estatuto privado e o pouco espaço 
público abrangido foi intervencionado no âmbito do Programa Polis, 
considerou-se justificada a inexistência de um Programa de execução das ações 
previstas apresentado de forma individualizada, optando-se por um documento 
comum aos temas Execução, Perequação e Financiamento, materializado no 
Programa de Execução das ações previstas e respetivo Plano de Financiamento apresentado 
na Proposta de Plano em apreciação. 

No entanto, em Concertação com a CCDRLVT, ficou estabelecido que a CMS 
iria elaborar em documento único uma checklist, elencando alínea a alínea o 
disposto no RJIGT, demonstrando a abordagem dos conteúdos exigidos. 

Programa de Execução, Modelo 
de Redistribuição de Benefícios e 
Encargos e Plano de 
Financiamento (anteriormente 
designado Programa de Execução das 
ações previstas e respetivo Plano de 
Financiamento): 

 Apresentação de forma 
individualizada do Programa de 
execução das ações previstas, 
devidamente adaptado ao 
conteúdo material do Plano, em 
documento único reformulado 
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Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Assim, foi reformulado o anterior documento e apresentado de forma 
individualizada o Programa de execução das ações previstas, devidamente adaptado 
ao conteúdo material do Plano, no documento agora designado Programa de 
Execução, Modelo de Redistribuição de Benefícios e Encargos e Plano de Financiamento. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Tendo em conta o resultado extremamente sucinto do conteúdo produzido 
para este assunto, dada a especificidade do Plano, cuja área de intervenção 
contém essencialmente espaço edificado de estatuto privado e o pouco espaço 
público abrangido foi intervencionado no âmbito do Programa Polis, 
considerou-se justificada a inexistência de um Modelo de redistribuição de benefícios 
e encargos apresentado de forma individualizada, optando-se por um documento 
comum aos temas Execução, Perequação e Financiamento, materializado no 
Programa de Execução das ações previstas e respetivo Plano de Financiamento apresentado 
na Proposta de Plano em apreciação. 

No entanto, em Concertação com a CCDRLVT, ficou estabelecido que a CMS 
iria elaborar em documento único uma checklist, elencando alínea a alínea o 
disposto no RJIGT, demonstrando a abordagem dos conteúdos exigidos. 

Assim, foi reformulado o anterior documento e apresentado de forma 
individualizada o Modelo de redistribuição de benefícios e encargos, devidamente 
adaptado ao conteúdo material do Plano, no documento agora designado 
Programa de Execução, Modelo de Redistribuição de Benefícios e Encargos e Plano de 
Financiamento. 

Programa de Execução, Modelo 
de Redistribuição de Benefícios e 
Encargos e Plano de 
Financiamento (anteriormente 
designado Programa de Execução das 
ações previstas e respetivo Plano de 
Financiamento): 

 Apresentação de forma 
individualizada do Modelo de 
redistribuição de benefícios e encargos, 
devidamente adaptado ao 
conteúdo material do Plano, em 
documento único reformulado 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Tendo em conta o resultado extremamente sucinto do conteúdo produzido 
para este assunto, dada a especificidade do Plano, cuja área de intervenção 
contém essencialmente espaço edificado de estatuto privado e o pouco espaço 
público abrangido foi intervencionado no âmbito do Programa Polis, 
considerou-se justificada a inexistência de um Plano de financiamento e 
fundamentação da sustentabilidade económica e financeira apresentado de forma 
individualizada, optando-se por um documento comum aos temas Execução, 
Perequação e Financiamento, materializado no Programa de Execução das ações 
previstas e respetivo Plano de Financiamento apresentado na Proposta de Plano em 
apreciação. 

Programa de Execução, Modelo 
de Redistribuição de Benefícios e 
Encargos e Plano de 
Financiamento (anteriormente 
designado Programa de Execução das 
ações previstas e respetivo Plano de 
Financiamento): 

 Apresentação de forma 
individualizada do Plano de 
financiamento e fundamentação da 
sustentabilidade económica e financeira, 
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No entanto, em Concertação com a CCDRLVT, ficou estabelecido que a CMS 
iria elaborar em documento único uma checklist, elencando alínea a alínea o 
disposto no RJIGT, demonstrando a abordagem dos conteúdos exigidos. 

Assim, foi reformulado o anterior documento e apresentado de forma 
individualizada o Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica 
e financeira, devidamente adaptado ao conteúdo material do Plano, no 
documento agora designado Programa de Execução, Modelo de Redistribuição de 
Benefícios e Encargos e Plano de Financiamento. 

devidamente adaptado ao 
conteúdo material do Plano, em 
documento único reformulado 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

A Ficha de Dados Estatísticos foi completada, conforme indicação do parecer em 
análise, nas situações em que se considerou o preenchimento aplicável. 

Na reunião de Concertação, foi reforçado pela CCDRLVT que, na medida do 
possível, deverão ser preenchidos todos os campos da Ficha de Dados Estatísticos, 
pelo que se acrescentaram notas justificativas das omissões mais relevantes. 

Ficha de Dados Estatísticos: 

 Preenchimento completo, quando 
aplicável, e justificação das 
omissões mais relevantes 

Extrato do Parecer 3. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado parcialmente. 

A área de intervenção do Plano encontra-se integrada, na sua quase totalidade, 
no Centro Histórico de Setúbal. Como tal, o objetivo principal da aplicação do 
PP nestas áreas prende-se com a manutenção das características morfológicas 
do edificado, assim como do carácter, estrutura urbana e ambiental do núcleo 
histórico. 

Por esta razão, não é desejável a transformação destes edifícios – salvo nas 
situações em que tal é expressamente previsto – para introdução de espaços 
dedicados ao estacionamento automóvel, razão pela qual o próprio PDM de 
Setúbal – tanto o que ainda vigora, como a proposta de Revisão – salvaguarda 
a possibilidade do não cumprimento dos parâmetros de dotação de 
estacionamento dentro da parcela quando a criação do acesso de viaturas ao 

Regulamento: 

 Art.º 41.º (antigo Art.º 37.º) – 
alteração da redação do n.º 1, com 
a introdução de quadro com os 
parâmetros de dotação de 
estacionamento definidos no 
PDM de Setúbal em vigor 

Relatório: 

 Introdução de dados sobre o 
estacionamento público existente 
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seu interior prejudique ou seja incompatível com as suas características 
arquitetónicas. 

Nestes termos, a Proposta de Plano prevê, nos seus Artigos 38.º (Pisos em 
cave) e 41.º (Estacionamento), a possibilidade de estacionamento apenas nas 
parcelas onde se permitem intervenções mais profundas, como sejam as 
parcelas nas quais se preveem intervenções de Grau II.2 e Grau III e ainda, 
apenas quando estas tenham uma área superior a 150 m². Os parâmetros de 
dimensionamento de dotação mínima de estacionamento a considerar nestes 
casos dependem, naturalmente, dos usos a prever para a parcela (dentro dos 
usos permitidos no Plano) e são vertidos do PDM que vigorar. 

Não obstante, ponderou-se a revisão do Regulamento relativamente a esta 
matéria, bem como a introdução no Relatório, para efeitos de melhor 
caracterização da área de intervenção do Plano, da quantificação dos lugares de 
estacionamento público atualmente existentes na mesma. Conforme acordado 
em sede de Concertação, foi ainda introduzido no n.º 1 do Art.º 41.º - 
Estacionamento (antigo Art.º 37.º) do Regulamento um quadro com os 
parâmetros de dotação de estacionamento a aplicar no PP definidos no PDM 
de Setúbal em vigor, retirando-se a remissão a este IGT. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado parcialmente. 

Considerou-se, por questões de uma melhor caracterização da área de 
intervenção, introduzir em sede de Relatório uma quantificação aproximada do 
número de fogos existentes. Contudo, o Plano não define um número máximo 
ou mínimo de fogos por parcela, até porque, sendo uma área com 
características de Espaços Centrais, são admissíveis todos os usos compatíveis 
com a função habitacional, pelo que esta informação não constará dos 
elementos constituintes do Plano. 

Posteriormente, em Concertação com a CCDRLVT, ficou estabelecido que a 
CMS iria também estimar o número de fogos na sua capacidade máxima, 
salvaguardando que esse valor poderia não ser o concretizado no futuro já que 
o PP prevê uma possibilidade alargada de usos, não especificando os mesmos 
à parcela. No entanto, analisada de forma mais aprofundada esta questão,  
optou-se por não fazer essa estimativa, por não ser possível uma formulação 
rigorosa, tecnicamente sustentada. 

Relatório: 

 Introdução de uma quantificação 
aproximada do número de fogos 
existentes 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foram introduzidas alterações no Regulamento e Relatório conforme as 
recomendações indicadas no parecer em matéria de qualificação do solo 

Regulamento/ Planta de 
Implantação/ Relatório: 
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urbano, assumindo o já definido em sede de Revisão do PDM, excetuando o 
proposto para a linha de água que atravessa a área do PP, por não constituir 
uma categoria. Na Planta de Implantação foram introduzidas alterações conforme 
as mesmas recomendações, incluindo informação adicional, nomeadamente a 
linha de água que atravessa a área do PP e redes de infraestruturas de 
transportes, embora não constituam categorias. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

 Atribuição de categorias ao solo 
urbano, assumindo o já definido 
em sede de Revisão do PDM 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Considerado o exposto no parecer emitido, onde se evidenciou a ausência de 
enquadramento com os IGT de nível superior, nomeadamente com as 
disposições do PROTAML, foi introduzida a informação em falta. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Relatório: 

 Enquadramento da proposta no 
âmbito do PROTAML 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Tendo em conta o resultado extremamente sucinto do conteúdo produzido 
para este assunto, dada a especificidade do Plano, cuja área de intervenção 
contém essencialmente espaço edificado de estatuto privado e o pouco espaço 
público abrangido foi intervencionado no âmbito do Programa Polis, 
considerou-se ser desnecessário programar a execução e o financiamento de 
quaisquer intervenções e fundamentar a sustentabilidade económica e 
financeira, bem como apresentar um modelo de redistribuição de benefícios e 
encargos, optando-se por um documento comum aos temas Execução, 
Perequação e Financiamento, materializado no Programa de Execução das ações 
previstas e respetivo Plano de Financiamento apresentado na Proposta de Plano em 
apreciação. 

No entanto, em Concertação com a CCDRLVT, ficou estabelecido que a CMS 
iria elaborar em documento único uma checklist, elencando alínea a alínea o 
disposto no RJIGT, demonstrando a abordagem dos conteúdos exigidos. 

Programa de Execução, Modelo 
de Redistribuição de Benefícios e 
Encargos e Plano de 
Financiamento (anteriormente 
designado Programa de Execução das 
ações previstas e respetivo Plano de 
Financiamento): 

 Apresentação de forma 
individualizada do Programa de 
execução das ações previstas, do Modelo 
de redistribuição de benefícios e encargos 
e do Plano de financiamento e 
fundamentação da sustentabilidade 
económica e financeira, devidamente 
adaptados ao conteúdo material 
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Assim, foi reformulado o anterior documento e apresentados de forma 
individualizada 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, devidamente adaptados ao conteúdo material do Plano, no 
documento agora designado Programa de Execução, Modelo de Redistribuição de 
Benefícios e Encargos e Plano de Financiamento. 

do Plano, em documento único 
reformulado 

Extrato do Parecer 4. 

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Ponderado o parecer emitido, foram efetuadas as correções à Planta de 
Condicionantes – Geral em conformidade com as questões colocadas. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Planta de Condicionantes – Geral: 

 Correção do grafismo adotado, 
através da introdução de tons 
mais contrastantes, e aferição da 
informação constante na planta 

Extrato do Parecer 5. 

Extrato do Parecer  

 

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Ponderado o parecer emitido, foram efetuadas as correções à Planta de 
Implantação em conformidade com as questões colocadas. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Planta de Implantação: 

 Correção/ introdução da 
informação relacionada com o 
número máximo de pisos 
atribuído nas parcelas G12 e R03 
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Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

Nos termos do que já foi esclarecido anteriormente, o Plano não define usos 
parcela a parcela, sendo admissíveis todos os usos compatíveis com a função 
habitacional, nem estabelece um número máximo ou mínimo de fogos, pelas 
características urbanas de Espaços Centrais que a área de intervenção apresenta. 

Perante a fundamentação da CMS, a CCDRLVT, em sede de Concertação, 
alegou que há que dar cumprimento à alínea b) do n.º 1 do art.º 107.º do 
RJIGT. Assim, foi ponderada a integração na Planta de Implantação da 
informação relativa à estimativa de fogos previstos e usos permitidos. No 
entanto, analisada de forma mais aprofundada esta questão, optou-se por não 
fazer essa estimativa, por não ser possível uma formulação rigorosa, 
tecnicamente sustentada, e não acrescentar informação adicional relativa aos 
usos, considerando-se suficiente a representação das categorias de qualificação 
do solo adotadas no Plano. 

- 

Extrato do Parecer 6. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foram introduzidas alterações no Artigo 7.º - Definições do Regulamento, de 
acordo com as indicações do parecer. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. Por seu lado, a CCDRLVT indicou 
que foi publicado um novo diploma, o Decreto Regulamentar n.º5/2019 de 27 
de setembro, cujo conteúdo foi apreciado. 

Regulamento: 

 Art.º 7.º – revisão da redação do 
Artigo incluindo a conformidade 
dos conceitos de “Obras de 
demolição” e de “Obras de 
reconstrução” com o conteúdo 
que lhes é atribuído no Art.º 2.º 
do RJUE 

Extrato do Parecer  
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foram introduzidas alterações no Artigo 8.º - Identificação do Regulamento, de 
acordo com as indicações do parecer. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Regulamento: 

 Art.º 8.º – revisão da redação do 
Artigo incluindo a enunciação/ 
identificação de todas as 
condicionantes aplicáveis 

Extrato do Parecer 7. 

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foram introduzidas alterações no Regulamento e Relatório conforme as 
recomendações indicadas no parecer em matéria de qualificação do solo 
urbano, assumindo o já definido em sede de Revisão do PDM, excetuando o 
proposto para a linha de água que atravessa a área do PP, por não constituir 
uma categoria. Na Planta de Implantação foram introduzidas alterações conforme 
as mesmas recomendações, incluindo informação adicional, nomeadamente a 

Regulamento/ Planta de 
Implantação/ Relatório: 

 Atribuição de categorias ao solo 
urbano, assumindo o já definido 
em sede de Revisão do PDM 
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linha de água que atravessa a área do PP e redes de infraestruturas de 
transportes, embora não constituam categorias. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Extrato do Parecer 8. 

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

De acordo com o n.º 2 do Artigo 43.º - Norma geral do CAPÍTULO VI – 
ESPAÇO PÚBLICO do Regulamento revisto “Todos os espaços públicos devem ser 
objeto de projeto específico de execução, respeitando todas as regras de acessibilidade impostas 
pela legislação aplicável, sempre que possível.” 

Como se verifica, o disposto neste artigo faz referência à exigência de 
conformidade dos percursos acessíveis dentro da área do PP com as normas 
vigentes, pelo que se considerou desnecessária a introdução de quaisquer 
alterações relacionadas com esta matéria. 

Na reunião de Concertação, a CCDRLVT concordou com a redação 
apresentada (a expressão “sempre que possível” foi acrescentada posteriormente). 

- 

Extrato do Parecer 9. 

Extrato do Parecer  
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Considerado o parecer em análise, foi aferida a delimitação da REN proposta 
no âmbito do PP na Planta de Condicionantes – REN, com a incorporação das 
últimas alterações à proposta de REN municipal, tendo a CMS esclarecido a 
CCDRLVT em sede de Concertação que as alterações efetuadas dariam 
cumprimento ao solicitado. 

No entanto, no âmbito do processo de delimitação municipal da REN, o 
Município de Setúbal reuniu novamente com a CCDRLVT a 31.08.2020, para 
discutir a possibilidade de exclusão da REN das ZAC. Atendendo a que a 
CCDRLVT aceitou recentemente a exclusão da ZAC em outros centros 
urbanos da região, nomeadamente no Centro Histórico de Tomar, e que o 
Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da RH6 – Sado e Mira, aprovado 
através da Resolução do Conselho de Ministros [RCM] n.º 51/2016, de 20 de 
setembro (republicada pela RCM n.º 22A/2016, de 18 de novembro) classifica 
a ZAC das Ribeiras da Figueira e do Livramento como de perigosidade baixa, 
foi aceite que o Município propusesse a exclusão da REN da área abrangida 
por ZAC na área de intervenção do Plano, que está totalmente integrada no 
Centro Histórico da cidade de Setúbal. 

Assim, na atual versão da Planta de Condicionantes – REN foram inseridos os 
elementos relacionados com as Áreas Comprometidas a Excluir da REN – Zonas 
Ameaçadas por Cheias, nomeadamente o polígono de delimitação da área a 
excluir e respetiva designação. 

Planta de Condicionantes – REN: 

 Aferição da delimitação proposta 
em PP, com a incorporação das 
últimas alterações à proposta de 
REN municipal e inserção dos 
elementos relacionados com as 
Áreas Comprometidas a Excluir da 
REN – Zonas Ameaçadas por Cheias 

Extrato do Parecer  
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

Não foi necessária a adoção de nenhuma medida relacionada com a delimitação 
das Zonas Ameaçadas pelas Cheias na área de incidência do Plano, visto que as 
obras de controlo de cheias nas bacias hidrográficas das ribeiras da Figueira e 
do Livramento se encontram concluídas. 

A CCDRLVT aceitou a fundamentação apresentada em sede de Concertação. 

- 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Com vista a uma melhor legibilidade da Planta de Condicionantes – REN, foram 
introduzidas alterações, nomeadamente, a eliminação da informação na 
envolvente do Plano sem incidência na área de intervenção. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Planta de Condicionantes – REN: 

 Correção da planta e da legenda –  
eliminação das áreas/ tipologias 
de REN presentes apenas na 
envolvente do PP 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foi corrigida a legenda da Planta de Condicionantes – REN conforme 
recomendação do parecer, tendo-se introduzido a indicação da linha de água 
que não integra a REN numa coluna única com o título Elementos adicionais. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Planta de Condicionantes – REN: 

 Correção da legenda – distinção 
da indicação da linha de água que 
não integra a REN 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. Relatório: 
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Considerado o parecer emitido, foi clarificado o procedimento adotado 
relativamente à delimitação da REN, criando-se, de acordo com a sugestão 
apresentada, dois pontos distintos no Relatório, Capítulo 4. Restrições de utilidade 
pública – REN, designadamente, Delimitação da REN a nível municipal e 
Delimitação da REN no âmbito do PP. 

Ainda de acordo com as recomendações do parecer, foi identificado o estudo 
de suporte da delimitação da REN e anexado à memória descritiva do processo 
autónomo desenvolvido no âmbito do Plano. 

Na reunião de Concertação, a CMS comprometeu-se a efetuar as alterações 
necessárias de forma a dar cumprimento ao solicitado, tendo sido acrescentado 
à versão atual do Relatório, a informação decorrente da posterior decisão de 
propor a exclusão da REN das ZAC na área de intervenção do PPFNALT, 
discutida no âmbito do processo de delimitação municipal da REN e aceite 
pela CCDRLVT. 

 Clarificação do procedimento a 
adotar no âmbito do PP, 
relativamente à delimitação da 
REN e posterior proposta de 
exclusão das ZAC 

Delimitação da REN: 

 Identificação do estudo de 
suporte da delimitação da REN 
como anexo da memória 
descritiva 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Considerado o parecer emitido, foi desenvolvido um processo autónomo de 
delimitação da REN no âmbito do Plano de Pormenor, cuja elaboração se 
encontrava em curso à data da reunião de Concertação entre a CMS e a 
CCDRLVT. 

Na reunião de Concertação, a CMS comprometeu-se a efetuar as alterações 
necessárias de forma a dar cumprimento ao solicitado, tendo sido acrescentado 
às versões atuais dos elementos constituintes do processo da  Delimitação da 
REN na área de intervenção do Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa 
Todi, a informação decorrente da posterior decisão de propor a exclusão da 
REN das ZAC na área de intervenção do PPFNALT, discutida no âmbito do 
processo de delimitação municipal da REN e aceite pela CCDRLVT. 

Delimitação da REN: 

 Apresentação de processo 
autónomo de delimitação da 
REN, constituído por duas peças 
desenhadas (e respetivas fichas de 
metadados), memória descritiva e 
quadro anexo, incluindo a 
posterior proposta de exclusão 
das ZAC 

Extrato do Parecer 10. 
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Ponderadas as questões enunciadas no parecer relacionadas com a interdição 
de obras de ampliação nas áreas incluídas na REN, nomeadamente nas ZAC 
presentes na área de intervenção do Plano, não se considerou, numa primeira 
fase, proceder a qualquer alteração à redação do referido Artigo. Tratando-se 
da reconstrução de edifícios existentes, a proibição de ampliação que 
importaria garantir seria a da área de implantação, que se encontrava 
salvaguardada na redação do ponto 3 do antigo Artigo 11.º do Regulamento, 
designadamente, “não devendo a área de implantação ser superior à anteriormente 
ocupada”. 

Não obstante, em sede de Concertação, a CMS apresentou uma nova proposta 
de redação do Artigo em apreço, que decorreu de uma adaptação à proposta 
de regulamentação sugerida pela APA no âmbito da Revisão do PDM, 
assegurando o cumprimento dos princípios regulamentares indicados por esta 
entidade 

Posteriormente, tendo em conta a decisão de propor a exclusão da REN das 
ZAC na área de intervenção do PPFNALT, discutida no âmbito do processo 
de delimitação municipal da REN e aceite pela CCDRLVT, foi efetuada uma 
nova reformulação do atual Artigo 14.º - Zona Ameaçada por Cheias. 

Assim, na área de intervenção do PPFNALT abrangida por ZAC, aplica-se, 
com a devida adaptação, a normativa definida pela APA no parecer 
apresentado no âmbito da Conferência Procedimental da Revisão do PDM de 
Setúbal e que foi vertida no Regulamento do PDM em revisão. 

A normativa a implementar à ZAC foi recentemente revista e validada pela 
Administração da APA/Região Hidrográfica do Alentejo, a pedido do 
Município de Setúbal, conforme email enviado por esta entidade em 
03.12.2020. A CMS deu conhecimento à CCDRLVT, através de email enviado 
a 12.02.2021, da concordância da APA/Região Hidrográfica do Alentejo. 

Regulamento: 

 Art.º 14.º (antigo Art.º 11.º) – 
revisão da redação do Artigo, com 
base no parecer da APA 
apresentado no âmbito da 
Conferência Procedimental da 
Revisão do PDM de Setúbal 
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Extrato do Parecer 11. 

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Como referido no parecer emitido, por lapso encontrava-se em falta o troço 
de ferrovia adjacente à área de intervenção do Plano, situação entretanto 
corrigida na versão revista do Estudo Acústico (Relatório/ Mapas de Ruído). 

Na reunião de Concertação, a CCDRLVT assinalou que o novo Estudo 
Acústico incluía a parametrização desta fonte sonora, dando cumprimento ao 
solicitado. 

Relatório/ Mapas de Ruído: 

 Introdução da Linha Ferroviária 
do Sado como fonte sonora 

Extrato do Parecer 12. 

 

 

Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

De acordo com o indicado no parecer em apreço, a presente reformulação do 
Estudo Acústico (Relatório/ Mapas de Ruído) integra as medidas de minimização 
de ruído preconizadas no Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha de Setúbal. 

Em sede de Concertação, a CCDRLVT assinalou a inclusão da informação 
solicitada. 

Relatório/ Mapas de Ruído: 

 Integração das medidas 
preconizadas e/ ou executadas no 
âmbito do PP da Frente 
Ribeirinha de Setúbal 

Extrato do Parecer 13. 
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Como referido no parecer emitido, por lapso encontrava-se em falta o troço 
de ferrovia adjacente à área de intervenção do Plano, situação entretanto 
corrigida na versão revista do Estudo Acústico (Relatório/ Mapas de Ruído). No 
entanto, de acordo com o documento atualizado, a Linha Ferroviária do Sado 
constitui uma fonte sonora com reduzida influência para a caracterização do 
ambiente sonoro na área do Plano, mantendo-se a situação de 
desconformidade com o RGR já verificada anteriormente, embora sem 
agravamento relevante. 

Na reunião de Concertação, a CCDRLVT assinalou a inclusão da informação 
solicitada. 

Após articulação com a Infraestruturas de Portugal, SA, relativamente ao 
Ruído com origem na Linha do Sul que margina a área de intervenção do PP, 
a CMS acrescenta ainda que, de acordo com a informação fornecida por esta 
entidade, o local em apreço não tem histórico de reclamações e não está 
integrado em nenhuma Grande Infraestrutura de Transporte ferroviária pois a 
GIT Linha do Sul abrange apenas o troço até à Estação de Setúbal. Neste 
contexto, não fora, até ao momento, alvo de qualquer análise anterior relativa 
ao ruído proveniente da circulação ferroviária. A Infraestruturas de Portugal, 
SA não tem previstas medidas de redução de ruído no referido troço da Linha 
do Sul. 

Relatório/ Mapas de Ruído: 

 Verificação da desconformidade 
com RGR, com a introdução da 
Linha Ferroviária do Sado como 
fonte sonora 

Extrato do Parecer 14. 
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Ponderadas as questões levantadas no parecer e de forma a resolver a situação 
de conflito acústico verificada, foram introduzidas no Estudo Acústico 
(Relatório/ Mapas de Ruído) todas as medidas corretivas existentes e previstas 
tendentes à conformidade com o RGR. Em paralelo, as respetivas medidas 
foram ainda regulamentadas no atual Artigo 16.º - Ruído do Regulamento do 
Plano, integrado no novo CAPÍTULO IV – RUÍDO. 

Ressalva-se que, apesar da integração de todas as medidas existentes e previstas 
tendentes à conformidade com o RGR, continuam a existir situações de 
ultrapassagem dos valores limite regulamentares na área do Plano, pelo que 
serão desenvolvidas medidas de minimização de ruído aplicáveis à área em 
estudo, integradas em Plano Municipal de Redução de Ruído [PMRR] a 
elaborar por iniciativa do Município, conforme o disposto no número 2 do 
referido Artigo 16.º. 

Na reunião de Concertação, a CCDRLVT constatou que o Estudo Acústico 
evidenciava, para todas as situações modeladas, que apenas uma reduzida área 
(a norte do PP), menos exposta ao ruído das fontes sonoras predominantes, 
estava em cumprimento dos valores limite. Todas as fachadas expostas ao 
ruído daquelas fontes estavam sujeitas a níveis sonoros em violação dos valores 
limite, na maioria com diferenciais superiores a 5 dB(A) relativamente a estes, 
o que demonstrava a desconformidade do PP com o RGR e inviabilizava o 
futuro licenciamento de novos usos sensíveis. Foi ainda referido que as 
medidas de minimização consideradas na modelação (2030) respeitavam 
unicamente às já previstas no PP da Zona Ribeirinha de Setúbal, não sendo 
evidente estarem esgotadas, no âmbito do presente PP, as medidas tendentes 
à sua conformidade com o RGR. 

Uma vez que a CMS manteve a intenção de remeter a definição de medidas 
(não definidas) para PMRR a realizar futuramente, a CCDRLVT reiterou o 
parecer anteriormente emitido, atendendo à necessidade de garantir a 
conformidade com o RGR em fase de planeamento e ao facto de já ter 
expirado (em 2009) o prazo para a elaboração do PMRR. Acrescentou ser 
admissível remeter para PMRR medidas de âmbito territorial mais alargado 
(como medidas de gestão de tráfego). 

A versão atual do Estudo Acústico apresenta pequenas alterações introduzidas 
pela equipa de Acústica decorrentes desta apreciação. 

Regulamento: 

 Art.º 16.º (antigo Art.º 10.º) – 
integração de todas as medidas 
existentes e previstas tendentes à 
conformidade com o RGR 

Relatório/ Mapas de Ruído: 

 Integração de todas as medidas 
existentes e previstas tendentes à 
conformidade com o RGR 

Extrato do Parecer 15. 
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Considerado o exposto no parecer emitido, onde se evidenciou a ausência de 
enquadramento com os IGT de nível superior, nomeadamente com as 
disposições do PROTAML, foi introduzida a informação em falta. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Relatório: 

 Enquadramento da proposta no 
âmbito do PROTAML 

Extrato do Parecer 16. 
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Ponderação/ Concertação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foram introduzidas alterações no Regulamento e Relatório conforme as 
recomendações indicadas no parecer em matéria de qualificação do solo 
urbano, assumindo o já definido em sede de Revisão do PDM, excetuando o 
proposto para a linha de água que atravessa a área do PP, por não constituir 
uma categoria. Na Planta de Implantação foram introduzidas alterações conforme 
as mesmas recomendações, incluindo informação adicional, nomeadamente a 
linha de água que atravessa a área do PP e redes de infraestruturas de 
transportes, embora não constituam categorias. 

Na reunião de Concertação, a CMS esclareceu a CCDRLVT que as alterações 
efetuadas dão cumprimento ao solicitado. 

Regulamento/ Planta de 
Implantação/ Relatório: 

 Atribuição de categorias ao solo 
urbano, assumindo o já definido 
em sede de Revisão do PDM 
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Direcção-Geral do Território 

Referência 
 
S-DGT/2019/3578 

Data 
 

30.07.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

No parecer em apreço é recomendada a correção das situações enunciadas, 
pelo que se introduziram as alterações necessárias. 

Todas as plantas: 

 Correção do valor atribuído à 
PPN 

Planta de Enquadramento: 

 Introdução de cartografia de base 
homologada e respetiva correção 
da legenda  

Mapas de Ruído: 

 Introdução de legenda da 
cartografia de referência 

 Introdução de quadrícula e 
respetivas coordenadas associadas 

 Introdução de PPN 

Extrato do Parecer 2. 
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Direcção-Geral do Território 

Referência 
 
S-DGT/2019/3578 

Data 
 

30.07.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

No parecer em apreço é recomendada a correção das situações enunciadas, 
pelo que se introduziram as alterações necessárias. 

Todas as plantas: 

 Representação dos limites 
administrativos e respetiva 
referência na legenda 

 Referência à CAOP utilizada 

Extrato do Parecer 3. 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

De acordo com as recomendações apresentadas no parecer em análise, foi 
verificada a conformidade das peças e plantas com os requisitos e condições 
formais e operacionais de acesso do SSAIGT. 

Todas as peças e plantas: 

 Verificação da conformidade das 
peças e plantas com os requisitos 
e condições formais e 
operacionais de acesso do 
SSAIGT 
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EDP 
Electricidade de Portugal 

Referência 
 
Carta 421/19/D-DRCL-AGA 

Data 
 

01.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foi introduzido o número 3 no atual Artigo 45.º - Infraestruturas e 
Equipamentos do Regulamento do Plano, com norma que garante o respeito 
pelas condições de segurança regulamentares em áreas onde existam redes de 
BT e MT, conforme indicação do parecer. 

Regulamento: 

 Art.º 45.º (antigo Art.º 41.º) - 
introdução do n.º 3 com norma 
que garante o respeito pelas 
condições de segurança 
regulamentares em áreas onde 
existam redes de BT e MT 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foi introduzido o número 4 no Artigo 45.º - Infraestruturas e Equipamentos 
do Regulamento do Plano, com norma que considera a eventual necessidade de 
desenvolver Projeto de Serviço Público, no caso de alteração de utilização de 
áreas abrangidas pelo PP, conforme indicação do parecer. 

Regulamento: 

 Art.º 45.º (antigo Art.º 41.º) - 
introdução do n.º 4 com norma 
que considera a eventual 
necessidade de desenvolver 
Projeto de Serviço Público, no 
caso de alteração de utilização de 
áreas abrangidas pelo PP 

  



 

Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi 

Proposta de Plano análise e ponderação 35 

AMN 
Autoridade Marítima Nacional 

Referência 
 
- 

Data 
 

- 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

A este respeito encontra-se salvaguardada a condição expressa, na medida em 
que, dentro da respetiva área de servidão, toda e qualquer intervenção sujeita a 
controle prévio, que implique aumento de cércea ou de altura total, colherá o 
necessário parecer da AMN, de acordo com o que genericamente se encontra 
disposto no Artigo 9.º - Regime, do CAPÍTULO II – SERVIDÕES E 
RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, SECÇÃO I – DISPOSIÇÕES 
GERAIS do Regulamento do Plano. 

Não obstante, optou-se por complementar o Relatório do Plano com o 
conteúdo da disposição referida e com a referência à sujeição a parecer das 
entidades, acrescentando-se no último parágrafo do Enquadramento nos 
Instrumentos de Gestão Territorial de hierarquia superior, referente às condicionantes 
legais em presença neste território, nomeadamente a respeitante ao enfiamento 
do Farol da Azeda, a seguinte redação: “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.” 

Salienta-se que a cércea máxima prevista no plano é de 24,60 m, inferior à 
cércea mais elevada hoje existente (cerca de 28,65 m). 

Relatório: 

 Introdução do disposto no Art.º 
9.º - Regime no parágrafo 
referente às condicionantes legais 
em presença no território do 
Plano e referência à sujeição a 
parecer das entidades 
competentes 
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LNEG 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

Referência 
 
Ofício LNEG 01318 

Data 
 

09.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

 
(…) 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Consideradas as questões colocadas no parecer emitido, foi introduzida na 
proposta de Plano uma nova peça de acompanhamento - Extrato da Planta de 
Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos da Revisão do PDM de Setúbal e realizada uma 
síntese da análise de riscos geológicos elaborada no âmbito municipal, com 
enfoque nas situações que ocorrem na área de intervenção do PP, apresentada 
no novo ponto 5. Áreas sujeitas a riscos naturais, mistos e tecnológicos do Relatório. 

Complementarmente, foi também reformulado o Regulamento do Plano, tendo 
sido introduzido o CAPÍTULO III – RISCOS NATURAIS, incluindo os 
seguintes artigos: Artigo 13.º - “Tsunami”, Artigo 14.º - Zona Ameaçada por 
Cheias (alterado em relação ao antigo Artigo 11.º) e Artigo 15.º - Sismos. 

Regulamento: 

 Introdução do CAPÍTULO III – 
RISCOS NATURAIS, incluindo 
o Art.º 13.º - “Tsunami”, Art.º 
14.º - Zona Ameaçada por Cheias 
(alterado em relação ao antigo 
Art.º 11.º) e Art.º 15.º - Sismos. 

 Indicação do novo elemento de 
acompanhamento – Extrato da 
Planta de Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos da Revisão do PDM de 
Setúbal 

Relatório: 

 Introdução de análise de riscos 
geológicos no novo ponto 5 

 Indicação do novo elemento de 
acompanhamento – Extrato da 
Planta de Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos da Revisão do PDM de 
Setúbal 

Extrato da Planta de Riscos 
Naturais, Mistos e Tecnológicos 
da Revisão do PDM de Setúbal 

 Introdução de novo elemento de 
acompanhamento 
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TP 
Turismo de Portugal 

Referência 
INT/2019/9018 
(DVO/DEOT/ML) 

Data 
 

01.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Consideradas as referências a “obras de recuperação” identificadas no Regulamento 
do Plano, optou-se pela sua eliminação e, quando necessário, substituição pela 
expressão “reparação”, de forma a garantir a concordância com as definições 
elencadas no Artigo 7.º. 

Regulamento: 

 Art.º 33.º (antigo Art.º 29.º) – 
eliminação da expressão 
“recuperação” e substituição pela 
expressão “reparação”, quando 
necessário 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Considerado o lapso referenciado no parecer emitido, foi introduzida a 
respetiva correção, atualizada de acordo com a nova numeração dos artigos do 
Regulamento revisto. 

Regulamento: 

 Art.º 33.º (antigo Art.º 29.º) – 
correção da remissão da alínea k) 
do n.º 4 para n.º 8 do Art.º 39.º 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Consideradas as questões constantes no presente ponto do parecer em apreço, 
procedeu-se à respetiva correção, atualizada de acordo com a nova numeração 
dos artigos do Regulamento revisto. 

Regulamento: 

 Art.º 38.º (antigo Art.º 34.º) – 
correção do disposto no n.º 1, 
clarificando os usos admitidos 
nos pisos em cave 

Extrato do Parecer  
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TP 
Turismo de Portugal 

Referência 
INT/2019/9018 
(DVO/DEOT/ML) 

Data 
 

01.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Procedeu-se à reformulação do Artigo 41.º - Estacionamento (antigo Artigo 
37.º) do Regulamento, tendo sido introduzida a seguinte redação no n.º 2: 
“Excetuam-se do número anterior as seguintes situações: (…) b) os casos da instalação de 
empreendimentos turísticos, podendo ser aplicada a parcial dispensa do cumprimento da 
dotação de estacionamento para valores inferiores à dotação estabelecida na legislação do 
turismo, dispensa apenas atribuída pelo Turismo de Portugal, IP, nos termos da legislação 
aplicável;”, dando cumprimento às indicações do parecer em análise. 

Regulamento: 

 Art.º 41.º (antigo Art.º 37.º) – 
reformulação do Artigo, 
nomeadamente através da 
introdução de nova redação no n.º 
2, alínea b) 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Procedeu-se à reformulação do Artigo 41.º - Estacionamento (antigo Artigo 
37.º) do Regulamento, tendo sido introduzida a seguinte redação no n.º 2: 
“Excetuam-se do número anterior as seguintes situações: (…) c) As restantes atuações 
(Grau I, Grau II.1 e Grau II.2 e Grau III) em parcelas com áreas inferiores a 150 m2, 
sem prejuízo da legislação aplicável, nomeadamente no caso da instalação de empreendimentos 
turísticos”, dando cumprimento às indicações do parecer em análise. 

Regulamento: 

 Art.º 41.º (antigo Art.º 37.º) – 
reformulação do Artigo, 
nomeadamente através da 
introdução de nova redação no n.º 
2, alínea c) 

Extrato do Parecer 2. 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. Relatório/ Programa de 
Execução, Modelo de 
Redistribuição de Benefícios e 
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TP 
Turismo de Portugal 

Referência 
INT/2019/9018 
(DVO/DEOT/ML) 

Data 
 

01.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Considerado o lapso referenciado no parecer emitido, foi introduzida a 
respetiva correção. 

Encargos e Plano de 
Financiamento (anteriormente 
designado Programa de Execução das 
ações previstas e respetivo Plano de 
Financiamento): 

 Correção do diploma legal e da 
data de aprovação da atual 
delimitação da ARU de Setúbal 

Extrato do Parecer 3. 

 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Após ponderação das questões levantadas, e tendo-se detetado o lapso, 
promoveu-se a sua correção. Assim, nas Plantas de Usos A12 e A13 foram 
identificados 3 estabelecimentos hoteleiros a operar na área de intervenção do 
PPFNALT, devidamente registados no SIGTUR - Sistema de Informação 
Geográfica do Turismo | Turismo de Portugal, e foi corrigida a terminologia para 
empreendimento turístico. 

Plantas de Usos (A12 e A13): 

 Correção do uso indicado na 
legenda de “equipamento 
hoteleiro” para “empreendimento 
turístico” 

 Correção da identificação dos 
edifícios (3 edifícios) 

 

  



 

Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi 

Proposta de Plano análise e ponderação 40 

ANEPC 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

Referência 
 
OF/15631/CDOS15/2019 

Data 
 

26.07.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

No parecer em apreço é recomendada a integração das questões acima 
referenciadas, pelo que se acrescentou a rede de hidrantes instalada na área do 
PP à informação constante na Planta de Infraestruturas Urbanas. 

Planta de Infraestruturas Urbanas: 

 Apresentação da rede de 
hidrantes instalada na área do PP 

Extrato do Parecer  

 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

No parecer em apreço é recomendada a integração no Regulamento das questões 
acima referenciadas, pelo que se introduziram as necessárias disposições, 
nomeadamente um ponto com norma que garante o cumprimento da 
legislação aplicável para reduzir os riscos sísmico e de incêndio urbano, com 
menção ao RJSCIE. 

Regulamento: 

 Art.º 19.º (antigo Art.º 16.º) – 
introdução de n.º com norma que 
garante o cumprimento da 
legislação aplicável para reduzir os 
riscos sísmico e de incêndio 
urbano, com menção ao RJSCIE 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

O parecer faz referência a duas questões que merecem ponderação, 
nomeadamente, a menção ao RJSCIE, que se considerou favoravelmente 
através da introdução de um ponto com norma que garante o cumprimento da 
legislação aplicável para reduzir os riscos sísmico e de incêndio urbano. 
Em relação à segunda questão, O Regulamento foi reformulado, tendo sido 
introduzido o CAPÍTULO III – RISCOS NATURAIS e alterada a redação do 
antigo Artigo 11.º, constando no n.º 1 do atual Artigo 14.º - Zona Ameaçada 

Regulamento: 

 Art.º 19.º (antigo Art.º 16.º) – 
introdução de n.º com norma que 
garante o cumprimento da 
legislação aplicável para reduzir os 
riscos sísmico e de incêndio 
urbano, com menção ao RJSCIE 
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ANEPC 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

Referência 
 
OF/15631/CDOS15/2019 

Data 
 

26.07.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

por Cheias, “Nas áreas delimitadas como zonas inundáveis ou zonas ameaçadas por cheias 
são interditos: (…) f) A construção de edifícios sensíveis, nos termos do Regime Jurídico da 
Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundação, designadamente equipamentos hospitalares e 
de saúde, escolares, lares de idosos, (…)”, dando cumprimento às indicações do 
parecer em análise. 

 Art.º 14.º (antigo Art.º 11.º) – 
alteração da redação com 
introdução de norma prevista no 
n.º 1, alínea f), que não permite a 
construção de edifícios sensíveis 
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ARSLVT 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

Referência 
 
43-19.PO/ES 

Data 
 

12.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Extrato do Parecer 1. 

Extrato do Parecer  

 

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

O Regulamento foi alterado com a introdução do Artigo 30.º - Resíduos 
Urbanos, na SECÇÃO II - DISPOSIÇÕES SOBRE EDIFICABILIDADE E 
OCUPAÇÃO DO SOLO, SUBSECÇÃO I - REGRAS APLICÁVEIS A 
TODAS AS ATUAÇÕES, do CAPÍTULO V - REGRAS DE 
EDIFICABILIDADE E USO DO SOLO, com o conteúdo sugerido nas 
alíneas c) e d) do ponto A do parecer. 

Foram também introduzidos dois novos pontos no atual Artigo 43.º - Norma 
geral, CAPÍTULO VI – ESPAÇO PÚBLICO, com o conteúdo sugerido nas 
alíneas a) e b) do ponto A do parecer. 

Regulamento: 

 Art.º 30.º – introdução de um 
novo Artigo sobre resíduos 
urbanos 

 Art.º 43.º (antigo Art.º 39.º) – 
introdução de dois novos pontos 
sobre resíduos urbanos 

Extrato do Parecer 2. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

Admite-se que será elaborado um plano municipal para a redução de ruído, no 
entanto terá de estar regulado o procedimento a adotar para o licenciamento 

- 
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ARSLVT 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

Referência 
 
43-19.PO/ES 

Data 
 

12.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

de novas construções nas áreas de conflito na ausência deste, mantendo-se o 
n.º 3 do atual Artigo 16.º - Ruído (antigo Artigo 10.º). 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

O Regulamento foi reformulado, tendo sido criado o CAPÍTULO IV – RUÍDO 
e introduzido no atual Artigo 16.º - Ruído o n.º 5 com a redação proposta no 
parecer em análise. 

Regulamento: 

 Art.º 16.º (antigo Art.º 10.º) – 
introdução de n.º com a redação 
proposta no parecer 

Extrato do Parecer 3. 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

O Regulamento foi reformulado, tendo sido introduzido o CAPÍTULO III – 
RISCOS NATURAIS e alterada a redação do antigo Artigo 11.º, constando no 
n.º 1 do atual Artigo 14.º - Zona Ameaçada por Cheias, “Nas áreas delimitadas 
como zonas inundáveis ou zonas ameaçadas por cheias são interditos: (…) d) A construção 
de caves, ainda que destinadas a estacionamento”, dando cumprimento às indicações 
do parecer em análise. 

Regulamento: 

 Art.º 14.º (antigo Art.º 11.º) – 
alteração da redação com 
introdução de norma prevista no 
n.º 1, alínea d), que não permite a 
construção de caves, ainda que 
destinadas a estacionamento 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado parcialmente. 

Foram introduzidas as necessárias alterações ao Regulamento, embora com 
redação diferente da sugerida, de forma a incluir o risco de incêndio urbano, e 

Regulamento: 

 Art.º 19.º (antigo Art.º 16.º) – 
introdução de n.º com norma que 
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ARSLVT 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

Referência 
 
43-19.PO/ES 

Data 
 

12.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

sem a menção à legislação específica de forma a evitar a caducidade da norma 
com a eventual alteração da legislação em vigor. 

garante o cumprimento da 
legislação aplicável para reduzir os 
riscos sísmico e de incêndio 
urbano 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

Ponderado o parecer emitido, considerou-se que a sugestão de alteração do 
Regulamento, com a menção ao cumprimento de normas constantes da legislação 
específica aplicável, não tem enquadramento no âmbito do Plano. A garantia 
do cumprimento da lei nesta matéria será salvaguardada noutra escala de 
atuação, nomeadamente no licenciamento. 

- 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Considerado. 

Foram introduzidas alterações ao Regulamento, de acordo com as indicações do 
parecer em análise. 

Regulamento: 

 Art.º 21.º (antigo Art.º 18.º) – 
correção da alínea a) do n.º 2 pelo 
texto proposto no parecer 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

O Regulamento foi reformulado, tendo sido introduzido o CAPÍTULO III – 
RISCOS NATURAIS e alterada a redação do antigo Artigo 11.º, constando no 
n.º 1 do atual Artigo 14.º - Zona Ameaçada por Cheias, “Nas áreas delimitadas 
como zonas inundáveis ou zonas ameaçadas por cheias são interditos: (…) d) A construção 
de caves, ainda que destinadas a estacionamento”, pelo que se considera salvaguardada 
esta situação, não se justificando a repetição desta norma.´ 

- 

Extrato do Parecer  
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ARSLVT 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

Referência 
 
43-19.PO/ES 

Data 
 

12.08.2019 

Sentido do Parecer Parecer favorável condicionado 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

O Regulamento foi reformulado, tendo sido introduzido o CAPÍTULO III – 
RISCOS NATURAIS e alterada a redação do antigo Artigo 11.º, constando no 
n.º 1 do atual Artigo 14.º - Zona Ameaçada por Cheias, “Nas áreas delimitadas 
como zonas inundáveis ou zonas ameaçadas por cheias são interditos: (…) d) A construção 
de caves, ainda que destinadas a estacionamento”, pelo que se considera salvaguardada 
esta situação, não se justificando a repetição desta norma. 

- 

Extrato do Parecer  

 

Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

Ponderado o parecer emitido, considerou-se que a sugestão de alteração do 
Regulamento, com a menção ao cumprimento de normas constantes da legislação 
específica aplicável, não tem enquadramento no âmbito do Plano. A garantia 
do cumprimento da lei neste procedimento será salvaguardada noutra escala 
de atuação, nomeadamente no licenciamento. 

- 

Extrato do Parecer  

 
Ponderação Alterações ao PPFNALT 

Não considerado. 

Ponderado o parecer emitido, considerou-se que a sugestão de alteração do 
Regulamento não tem enquadramento neste âmbito – a área de intervenção 
contém essencialmente espaço edificado e o pouco espaço público abrangido 
foi intervencionado no âmbito do Programa Polis, pelo que o Plano não 
propõe nem define equipamento, mobiliário urbano ou iluminação a colocar 
no espaço público nem a sua localização. 

- 

 


