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Nome do Plano PP Frente Norte da Avenida Luísa Todi 

Distrito Setúbal 

Concelho Setúbal 

CCDR Lisboa e Vale do Tejo 

 

Enquadramento: 

 

São objetivos fundamentais da Proteção Civil prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de 

acidente grave ou de catástrofe deles resultante, atenuar os riscos coletivos e limitar os seus 

efeitos, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e valores 

culturais, ambientais e de elevado interesse público, apoiar a reposição da normalidade da vida 

das pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe (Lei de Bases da Proteção Civil, 

Artigo 4º). 

 

A política do ordenamento do território tem como fim acautelar a proteção da população, 

através de uma ocupação, utilização e transformação do solo que tenham em conta a segurança 

de pessoas, prevenindo os efeitos decorrentes de catástrofes naturais ou da ação humana 

(adaptado da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, Artigo 3º). 

 

Os instrumentos de gestão territorial devem estabelecer os comportamentos suscetíveis de 

imposição aos utilizadores do solo, tendo em conta os riscos para o interesse público relativo à 

proteção civil, designadamente nos domínios da construção de infraestruturas, da realização de 

medidas de ordenamento e da sujeição a programas de fiscalização (Lei de Bases da Proteção 

Civil, Artigo 26º). 

 

Análise: 

 

A proposta de plano apresentada confere uma oportunidade de requalificação urbana de uma 

área da cidade de Setúbal com impacto significativo no âmbito da segurança de pessoas e bens. 

 

Assim e considerando os princípios da prevenção e da precaução plasmados na Lei de Bases da 

Proteção Civil, a segurança de pessoas e bens deve ser uma constante em termos de requisitos 

a observar naquilo que concerne à politica do ordenamento do território, devendo-se adotar as 

medidas de diminuição do risco de acidente grave ou catástrofe inerente a cada atividade/área. 

 

Na sequência da leitura dos elementos relativos ao PP em causa, verifica-se que não apresentam 

a rede de hidrantes instalada ou a implementar na área em causa e só mencionam o risco de 

cheia, dada a proximidade às Ribeiras do livramento e da Figueira. 
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No regulamento também só fazem menção a medidas restritivas face ao risco de cheia, não 

mencionando por exemplo o risco de incêndio urbano e o risco sísmico, por forma a garantir 

que todas as operações de restauro, reabilitação e/ou renovação adotem soluções de reconstrução 

antissísmica, neste caso atendendo-se ao disposto na Resolução da Assembleia da República 

nº102/2010 relativa à adoção de medidas para reduzir os riscos sísmicos. 

 

À semelhança da menção ao DL 163/2006 sobre acessibilidades e considerando o nosso parecer 

emitido anteriormente, justifica-se também a menção ao RJSCIE e ainda a identificação das 

restrições à construção de novos edifícios das tipologias hospitalar, escolar e lar. 

 

Conclusão: 

Face ao exposto concluímos que o regulamento do plano deve ter em conta os riscos existentes 

e introduzir as necessárias disposições de modo a salvaguardar a segurança das pessoas e bens 

pelo que o parecer é favorável condicionado à integração das questões acima referenciadas. 

 

 

 

Paula Almeida 

(Técnica Superior) 
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