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Vasco Raminhas Silva

De: André Matoso <andre.matoso@apambiente.pt>
Enviado: 4 de dezembro de 2020 11:33
Para: Isabel Maria Guilherme
Cc: Rita Pinheiro Carvalho; fernando.travassos@sapo.pt; Vasco Raminhas Silva
Assunto: Revisão PDM SETUBAL - ZAC (revisão do Artigo 15º do Regulamento do PDM)
Anexos: PDM Setubal - Artigo 15º Regulamento ZAC.docx

Bom dia Isabel, 
Remeto para conhecimento, o parecer emitido pela ARH do Alentejo (mail abaixo), no âmbito da 
regulamentação do PDM de Setúbal (revisão do Artigo 15º), cuja proposta de redação anterior se 
anexa. 
 
Com os meus melhores cumprimentos e estima, 
 
 
André Matoso 
Diretor Regional 
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 
andre.matoso@apambiente.pt 

 
 
Avª. Engº. Arantes e Oliveira, 193 
7004-514 ÉVORA | PORTUGAL 
Tel: (+351) 266 768 200 | Fax: (+351) 266 768 230 
apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
 
De: André Matoso  
Enviada: 3 de dezembro de 2020 17:49 
Para: Rita Pinheiro Carvalho <rita.carvalho@mun-setubal.pt> 
Cc: Vasco Raminhas Silva <vasco.silva@mun-setubal.pt>; 'fernando.travassos@sapo.pt' 
<fernando.travassos@sapo.pt> 
Assunto: Revisão PDM SETUBAL - ZAC (revisão do Artigo 15º do Regulamento do PDM) 
Importância: Alta 
 
Documento nº S069687-202012-ARHALT 
 
Exmª Diretora do Departamento de Urbanismo 
da Câmara Municipal de Setúbal 
Arqtª Rita Carvalho, 
 

Na sequência da análise decorrente após a reunião realizada no passado dia 02/9/2020, onde foi 
apresentado o enquadramento da regulamentação associada às Zonas Ameaçadas por Cheias e a sua 
relação com ações consideradas necessárias, no âmbito de operações de reabilitação e renovação do 
edificado existente e colmatação da malha urbana, efetuou-se a ponderação da proposta de revisão do 
Regulamento do PDM de Setúbal, apresentada pela autarquia, concretamente no que se refere ao 
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Capítulo II - Áreas Sujeitas a Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos, Artigo 15.º (“Tsunami”, cheias e 
inundações). 

A APA/ARH do Alentejo, considera válidos os argumentos aduzidos relativamente a esta questão, 
concordando com a proposta apresentada pela autarquia relativamente à alteração da redação do Artigo 
15.º, com a eliminação da alínea d) do n.º 6, por evidenciar tratar-se de um claro lapso de redação, 
conflituando com o objetivo deste número que é de regulamentar, a título excecional, a execução de 
novos edifícios e não a ampliação de edifícios preexistentes. 

A concordância da APA/ARH do Alentejo, enquanto Autoridade Nacional da Água, é sustentada pela 
fundamentação subjacente à regulamentação constante deste artigo 15º, que está sempre condicionada 
à obtenção de autorização da entidade competente em matéria de gestão dos recursos hídricos, e pelo 
estudo de delimitação da Zona Ameaçada por Cheias na área urbana da Baixa de Setúbal, já 
contemplando a implementação das duas importantes obras de controlo de cheias que foram executadas 
nas bacias hidrográficas das ribeiras da Figueira e do Livramento, destacando-se o facto de estas 
intervenções integrarem devidamente os cenários de futuro agravamento das condições climáticas e o 
ordenamento do território na gestão dos riscos de inundações. 

Importa salientar, neste contexto, o facto de que o Plano de Gestão de Riscos de Inundação da RH6, 
aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro (republicada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de novembro) classifica a Zona Ameaçada 
por Cheias das Ribeiras da Figueira e do Livramento, como de perigosidade baixa. 

 
Com os melhores cumprimentos. 
 
André Matoso 
Diretor Regional 
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 
andre.matoso@apambiente.pt 

 
 
Avª. Engº. Arantes e Oliveira, 193 
7004-514 ÉVORA | PORTUGAL 
Tel: (+351) 266 768 200 | Fax: (+351) 266 768 230 
apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
 

De: Rita Pinheiro Carvalho <rita.carvalho@mun-setubal.pt>  
Enviada: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 17:50 
Para: André Matoso <andre.matoso@apambiente.pt> 
Cc: Vasco Raminhas Silva <vasco.silva@mun-setubal.pt>; Fernando Travassos <fernando.travassos@sapo.pt> 
Assunto: revisão PDM SETUBAL - ZAC 
Importância: Alta 
 
Exmo. Sr. Diretor da ARH Alentejo, Dr. André Matoso, 

 

No âmbito do processo de Discussão Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal 

recebemos algumas participações que alertam o Município de Setúbal para as consequências nefastas da 
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regulamentação associada às Zonas Ameaçadas por Cheias (considerando a integração em REN e a não 

integração em REN) no centro da Cidade de Setúbal no que respeita à viabilização de operações de 

reabilitação/renovação urbana no tecido urbano consolidado. 

 

Esta preocupação levou a Câmara Municipal de Setúbal a reunir com a CCDRLVT no passado dia 31 de 

agosto, tendo apresentado diversas situações no centro da cidade para as quais existem pretensões de 

reabilitação/renovação do edificado existente e colmatação da malha urbana e que não poderão ser 

viabilizadas caso a Zona Ameaçada por Cheias se mantenha integrada na REN (documento em anexo). A 

Câmara Municipal de Setúbal vai propor a exclusão da REN da ZAC que abrange o centro da cidade de 

Setúbal (tecido consolidado), justificando a necessidade imperiosa de promover a reabilitação do centro 

da cidade de Setúbal e atendendo ao facto do PGRI classificar a Zona Ameaçada por Cheias das Ribeiras 

da Figueira e do Livramento como de perigosidade baixa. 

 

Na sequência das participações recebidas, aproveitamos para propor uma revisão ao articulado do 

Regulamento do PDM em revisão (documento em anexo), designadamente ao Artigo 15.º “Tsunami, 

cheias e inundações, propondo-se a eliminação da alínea d) do n.º 6, por constituir claramente um lapso 

de redação que conflitua com objetivo deste número que é de regulamentar, a título excecional, a 

execução de novos edifícios e não a ampliação de edifícios preexistentes. 

 

Face ao acima exposto, solicitamos o vosso parecer relativamente à proposta de redação do Artigo 15.º, 

considerando as alterações propostas atrás. 

 
Cumprimentos 
 
Rita Carvalho 
 
Diretora do Departamento de Urbanismo 
 

Câmara Municipal de Setúbal 
TLM:916615821 
Edif CIPRESTES, Estrada dos Ciprestes, n.º 15 - 4º Piso 
2900-319 Setúbal  coord: 38.5293952,-8.8864704,42 
http://www.mun-setubal.pt   

https://www.facebook.com/municipiodesetubal 

 

  

Seja Eco-Friendly 
Se não for essencial para o seu trabalho, não imprima este e-mail, estará a poupar papel e a ajudar o meio ambiente. 
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