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PROCEDIMENTO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

ENQUADRAMENTO 

O presente documento constitui o relatório da ponderação dos contributos apresentados no âmbito 

da Discussão Pública da revisão do Plano Diretor Municipal [PDM] de Setúbal, dando cumprimento 

ao disposto no Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial [RJIGT]. 

A Discussão Pública constitui a fase prevista no n.º 1 do artigo 89.º do RJIGT, que sucede ao período 

de acompanhamento dos planos municipais e, no caso concreto da revisão do PDM de Setúbal, ao 

período adicional de concertação. Segundo o disposto no n.º 2 do mesmo artigo, tratando-se de um 

plano diretor municipal, este período não pode ser inferior a 30 dias. 

Ainda de acordo com o referido artigo 89.º do RJIGT, no seu n.º 3, cabe à câmara municipal ponderar 

“(…) as reclamações, as observações, as sugestões e os pedidos de esclarecimento, apresentados 

pelos particulares (…)”. Posteriormente, conforme o n.º 6 do mesmo artigo, a câmara municipal “(…) 

divulga os resultados, designadamente, através da comunicação social, da plataforma colaborativa 

de gestão territorial e do respetivo sítio na Internet, e elabora a versão final da proposta de plano para 

aprovação.” 

CRONOLOGIA 

A Câmara Municipal de Setúbal [CMS] decidiu dar início ao processo de revisão do PDM de Setúbal 

a 5 de maio de 2004, processo complexo e sujeito a vários condicionalismos. Decorridos 16 anos, e 

após a revisão do PDM de Setúbal ter passado pela fase de concertação com as entidades que 

integram a Comissão Consultiva, a CMS, em reunião pública ordinária de 5 de fevereiro de 2020, 

deliberou, através da Deliberação n.º 42/2020, dar início ao período de Discussão Pública. 

Consequentemente, a fase de Discussão Pública do PDM revisto deveria ter decorrido em abril de 

2020, mas, em face dos constrangimentos com a crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-

19, o período em causa foi adiado. 

Na sua reunião de 3 de junho de 2020, através da Deliberação n.º 189/2020, a CMS determinou 

revogar a citada Deliberação n.º 42/2020 e proceder novamente à abertura do período de Discussão 

Pública da revisão do PDM de Setúbal, designadamente da Proposta de Plano e do Relatório 

Ambiental. 

Assim, a 16 de junho, com a publicação em Diário da República do Aviso n.º 9181-A/2020, referente 

à abertura do período de Discussão Pública da revisão do Plano, deu-se início à contagem oficial 

dessa fase, desde o dia 25 de junho, decorrendo num prazo de 30 dias úteis, até 5 de agosto. 
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Apesar da suspensão da contagem do período de consulta pública definido inicialmente, a CMS 

possibilitou, ao longo desse tempo, que a população apresentasse contributos relativamente aos 

documentos que formam a atual proposta de revisão do PDM sadino. 

Terminada essa fase, e após a realização da Conferência Decisória da delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional para o Município de Setúbal, foram, então, analisados os contributos 

apresentados e ponderada a possível inclusão das sugestões indicadas nesse processo nos 

documentos que constituem e acompanham a revisão do Plano. 

DIVULGAÇÃO 

Publicação 

Conforme referido anteriormente, a divulgação oficial da abertura do período de Discussão Pública da 

revisão do PDM de Setúbal foi realizada a 16 de junho, através da publicação em Diário da República 

do Aviso n.º 9181-A/2020, bem como através da afixação de edital de idêntico teor nos Paços do 

Município e nas sedes das Juntas de Freguesia do Concelho de Setúbal. 

Comunicação social e Internet 

Complementarmente, foi efetuada a divulgação dessa fase através da comunicação social e do site 

oficial do Município de Setúbal na Internet (https://www.mun-setubal.pt/pdm/). 

Nestes suportes constaram informações essenciais à publicitação do procedimento, relacionadas 

com, nomeadamente, o período de discussão, a forma como os interessados poderiam apresentar as 

suas reclamações, observações ou sugestões, as sessões públicas a realizar e os locais onde se 

encontraria disponível a proposta para consulta. 

Sessões públicas de esclarecimento 

A CMS encetou também um ciclo de quatro sessões públicas para apresentar à população a proposta 

de revisão do PDM de Setúbal, no âmbito da fase de Discussão Pública do documento, bem como 

para esclarecer dúvidas e recolher contributos. 

As sessões realizadas contaram com a presença de elementos do executivo municipal e da equipa 

técnica responsável pela elaboração da revisão do Plano. Cada sessão foi repartida em duas fases: 

um primeiro período de apresentação da proposta, com maior enfoque nas freguesias às quais a 

sessão era dedicada, e um último destinado a intervenções do público. 

Estava prevista a conclusão do ciclo em março de 2020, mês em que se realizaram as três primeiras 

sessões públicas, tendo sido interrompido devido à entrada dos planos de contingência de prevenção 

https://www.mun-setubal.pt/pdm/
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contra a pandemia da Covid-19. O ciclo foi assim encerrado em julho do mesmo ano com a realização 

da quarta e última sessão pública. 

Os encontros, de entrada livre, realizaram-se sempre às 21h00 em locais distintos, de forma a 

abranger os territórios de todas as freguesias do Concelho: 

• A primeira reunião realizou-se no dia 3 de março de 2020, na sede da Junta de Freguesia do 

Sado, localizada na Rua Cooperativa de Habitação da Sapec. 

• Seguiu-se, no dia 6 de março de 2020, uma sessão nas instalações da Junta de Freguesia de 

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, na Rua da Junta, junto da Estrada Nacional 10, na localidade de 

Pontes. 

• A freguesia de Azeitão recebeu o terceiro encontro público de esclarecimento da revisão do PDM 

de Setúbal, no dia 11 de março de 2020, na Escola Básica da Brejoeira, com endereço na Rua 

João Villaret. 

• A última sessão pública de apresentação do documento final da revisão, dedicada às duas 

freguesias do centro da cidade de Setúbal, São Sebastião e União das Freguesias de Setúbal, 

realizou-se no dia 15 de julho de 2020, no Fórum Municipal Luísa Todi, localizado na Avenida 

Luísa Todi. 

 

  

Setúbal 360º, publicada a 3 de agosto de 2020 

Revista semestral sobre os principais acontecimentos no concelho de Setúbal 
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DOCUMENTOS DISPONÍVEIS E SUPORTE À PARTICIPAÇÃO 

Documentos disponibilizados para consulta 

Os documentos da Proposta de Plano, o Relatório Ambiental, o parecer final da CCDRLVT, as atas 

da Comissão Consultiva, demais pareceres emitidos e os resultados da concertação, estiveram 

disponíveis para consulta em formato físico na Divisão Técnico-Administrativa do Departamento de 

Urbanismo da Câmara Municipal de Setúbal, sita no Edifício Ciprestes, assim como na Secção de 

Atendimento e Gestão Documental, localizada no Edifício dos Paços do Concelho, nas horas normais 

de expediente. 

A consulta dos documentos pôde, igualmente, ser feita através da Internet, no site oficial da CMS, em 

www.mun-setubal.pt/pdm, e no Geoportal do Município de Setúbal, em www.mun-setubal.pt/sig-

geoportal-de-setubal, plataforma que disponibiliza para consulta todas as plantas que constituem o 

processo de revisão do PDM setubalense. 

Não obstante o fim do período de Discussão Pública, todos os documentos submetidos à apreciação 

de eventuais interessados permanecem disponíveis para consulta nas referidas páginas da Internet. 

Na tabela abaixo encontram-se identificados todos os documentos disponíveis para consulta no 

âmbito da fase de Discussão Pública do PDM de Setúbal. 

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

Constituição da Comissão Consultiva 

Constituição da Comissão Consultiva 

Atas das Reuniões da Comissão Consultiva 

Ata da primeira reunião 

Ata da segunda reunião 

Pareceres da Comissão Consultiva e de Entidades Consultadas 

Águas do Sado 

Assembleia Municipal de Setúbal 

Amarsul 

ANEPC | Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil 

APA | Agência Portuguesa do Ambiente (PDM) 

APA | Agência Portuguesa do Ambiente (REN – Reserva Ecológica Nacional) 

APSS | Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra 

ARS LVT | Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

CCDRLVT | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(PDM) 

http://www.mun-setubal.pt/pdm


 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 9 

CCDRLVT | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(REN – Reserva Ecológica Nacional) 

Câmara Municipal do Barreiro 

Câmara Municipal de Grândola 

Câmara Municipal de Palmela 

Câmara Municipal de Palmela (Proposta para via de Cabanas) 

Câmara Municipal de Sesimbra 

DGPC | Direção-Geral do Património Cultural 

DGRDN | Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional 

DGT | Direção-Geral do Território 

DRAP LVT | Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

EDP 

GALP 

IAPMEI | Agência para a Competitividade e Inovação 

ICNF | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

IHRU | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

IMT | Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

IP | Infraestruturas de Portugal 

IP | Infraestruturas de Portugal | Complemento 

IPDJ | Instituto Português do Desporto e Juventude 

LNEG | Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

SETGÁS 

Turismo de Portugal 

Parecer Final da CCDRLVT 

Parecer final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo 

Atas das Reuniões de Concertação 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente | 12.09.2019 

APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra | 08.08.2019 

CCDRLVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo | 
26.09.2019 e 11.10.2019 

Câmara Municipal de Palmela | 07.08.2019 

Câmara Municipal de Sesimbra | 09.08.2019 

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural | 18.09.2019 

DRAPLVT – Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo | 1.ª Reunião | 
04.10.2019 
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DRAPLVT – Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo | 2.ª Reunião | 
07.01.2020 

ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas | 30.09.2019 

IP – Infraestruturas de Portugal | 10.10.2019 

1.ª Reunião sobre a REN – Reserva Ecológica Nacional | CMS . CCDRLVT . APA | 11.10.2019 

2.ª Reunião sobre a REN – Reserva Ecológica Nacional | CCDRLVT . APA . CMS | 17.10.2019 

Relatório de Concertação 

Análise e Ponderação de Pareceres no Âmbito da Conferência Procedimental 

 

ELEMENTOS QUE CONSTITUEM O PLANO 

Regulamento 

C1 Regulamento 

Plantas de Ordenamento 

C2.1 Classificação e Qualificação do Solo 

C2.2 Regimes Especiais 

C2.3 Riscos Naturais Mistos e Tecnológicos 

C2.4 Estrutura Ecológica Municipal 

C2.5 Estrutura Ecológica Municipal (síntese) 

C2.6 Zonamento Acústico e Áreas de Conflito 

C2.7 Património Cultural 

C2.8 Património Cultural | Setúbal 

C2.9 Património Cultural | Azeitão 

C2.10 Património Natural 

C2.11 Programação Estratégica 

Plantas de Condicionantes 

C3.1 Reserva Ecológica Nacional 

C3.2 Reserva Agrícola Nacional 

C3.3 SARUP Recursos Naturais 

C3.4 SARUP Defesa da Floresta Contra Incêndios 

C3.5 SARUP Património e Equipamentos 

C3.6 SARUP Infraestruturas e Indústrias 

 

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO 

Relatório 

A1 Relatório 
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ANEXOS 
Fichas de caracterização das áreas de edificação dispersa 
Análise SWOT 
Parque Natural da Arrábida (plantas) 

• Casais da Serra 

• Aldeias 

• Azeitão Sul 

• Azeitão Sul 2 

• Vale da Rasca 
Reserva Natural do Estuário do Sado (plantas) 

• Mitrena 

• Faralhão 

• Pontes 

• IMA Park/Bonitas 

• Gâmbia 
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (plantas) 

• Portinho da Arrábida 

• Outão 

Relatório Ambiental 

A2 Relatório Ambiental 

A2.1 Relatório Ambiental | Resumo não técnico 

Programa de Execução | Plano de Financiamento | Sustentabilidade Económica e Financeira 

A3 Programa de Execução, Plano de Financiamento e Fundamentação da Sustentabilidade 
Económica e Financeira 

Planta de Enquadramento Regional 

A4 Planta de Enquadramento Regional 

Planta da Situação Existente 

A5 Planta da Situação Existente 

Planta de Fundamentação do Solo Urbano 

A6 Planta de Fundamentação do Solo Urbano 

Planta e Relatório dos Compromissos Urbanísticos 

A7 Relatório 

A7.1 Planta 

Plantas de Equipamentos e Infraestruturas 

A8.1 Infraestruturas de Abastecimento de Água 

A8.2 Infraestruturas de Águas Residuais 

A8.3 Infraestruturas de Drenagem Águas Pluviais 

A8.4 Infraestruturas da Rede Viária 

A8.5 Outras Infraestruturas 

A8.6 Equipamentos 

Estudos de Caracterização do Território Municipal 
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A9 Estudos de Caracterização do Território Municipal – Relatório Síntese 

AGENDA LOCAL XXI 
Azeitão 

• Diagnóstico Sintético 

• Relatório dos Vetores de Intervenção Estratégica e Quadro Programático 

• Estrutura de Gestão e Monitorização com Indicadores de Sustentabilidade 

• Relatório do Fórum de Participação 
Bela Vista 

• Relatório Sintético 

• Relatório de Vetores de Intervenção Estratégica e Quadro Programático 

• Estrutura de Gestão e Monitorização com Indicadores de Sustentabilidade 

• Relatório do Fórum de Participação 

INTEGRAÇÃO DO PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 
Relatório de Apoio à Integração das Orientações 
Desenho 1 
Desenho 2 
Desenho 3 
Desenho 4 
Desenho 5 

PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E TRANSPORTES DE SETÚBAL 
Programa de Execução, Meios e Fontes de Financiamento e Sistema de Monitorização 
Caracterização e Diagnóstico 
Condicionantes e Definição de Cenários e Linhas Estratégicas 
Plano de Ação 

PLANO DE DRENAGEM PLUVIAL DAS BACIAS DO CONCELHO DE SETÚBAL 
Aprovação da Administração Região Hidrográfica do Alentejo 
Aprovação da Administração Região Hidrográfica do Tejo 
Plano de Drenagem Pluvial | 1.ª Fase 
Peças Desenhadas 

• 27407B001 

• 27407B002.1_F1-2 

• 27407B002.1_F2-2 

• 27407B002.2F1-2 

• 27407B002.2F2-2 

• 27407B002.3 

• 27407B002.4F1-4 

• 27407B002.4F2-4 

• 27407B002.4F3-4 

• 27407B002.4F4-4 

• 27407B003.1 

• 27407B003.2 

• 27407B004.1 

• 27407B004.2 

• 27407B004.3 

• 27407B005.1_F1-2 

• 27407B005.1_F2-2 

• 27407B005.2F1-2 

• 27407B005.2F2-2 

• 27407B005.3 
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• 27407B005.4_F1-4 

• 27407B005.4_F2-4 

• 27407B005.4_F3-4 

• 27407B005.4_F4-4 
Peças Escritas 

• Preâmbulo 

• Memória Descritiva e Justificativa 

• Caracterização e Diagnóstico 

• Índice de Desenhos 

• Anexo – Inquéritos às Juntas de Freguesia 
Plano de Drenagem Pluvial | 2.ª Fase 
Peças Desenhadas 

• 13709D001 

• 13709D002ValaReal-F1-2 

• 13709D002ValaReal-F2-2 

• 13709D003_FigLiv 

• 13709D004_Cotovia_F1-2 

• 13709D004_Cotovia_F2-2 

• 13709D005_ValaReal_F1-2 

• 13709D005_ValaReal_F2-2 

• 13709D006_FigLiv 

• 13709D007_Cotovia_F1-2 

• 13709D007_Cotovia_F2-2 

• 13709D012_Cotovia_F1-2 

• 13709D012_Cotovia_F2-2 

• 13709D013_Bacias 

• 13709E008A_ValaReal-F1-2 

• 13709E008A_ValaReal-F2-2 

• 13709E009A_FigLiv 

• 13709F011B_ValaReal_F1-2 

• 13709F011B_ValaReal_F2-2 
Peças Escritas 

• Preâmbulo 

• Relatório Final 

• Memória Descritiva e Justificativa 

• Índice de Desenhos 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DE SETÚBAL 2026 
Relatório Final 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
Relatório 

AVALIAÇÃO E CARTOGRAFIA DE RISCOS NATURAIS, MISTOS E TECNOLÓGICOS 
Relatório | Versão 3 

Carta Educativa 

Volume I – Caracterização e Diagnóstico da Rede Educativa 

Volume II – Cenários de Desenvolvimento e Projeções Demográficas do Concelho de Setúbal 

Volume III – Proposta de Reordenamento da Rede Escolar Pública do Concelho de Setúbal 

Mapas de Ruído 
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Memória Descritiva 

A11 – 1 – Situação Atual – Lden 

A11 – 2 – Situação Atual – Ln 

A11 – 3 – Situação Futura – Lden 

A11 – 4 – Situação Futura – Ln 

Mapas de Ruído | Figura 1 

Mapas de Ruído | Figura 2 

Mapas de Ruído | Figura 3 

Mapas de Ruído | Figura 4 

Mapas de Ruído | Figura 5 

Mapas de Ruído | Figura 6 

Mapas de Ruído | Figura 7 

Ficha dos Dados Estatísticos 

Ficha dos Dados Estatísticos 

Processos de Delimitação e de Exclusões da Reserva Ecológica Nacional 

Delimitação da REN Bruta 

• Memória Descritiva e Justificativa 

• A13 1 REN Bruta (cartografia) 

ZONAS AMEAÇADAS POR CHEIAS (ZAC) 
Área Urbana 

• ZAC Urbana – Memória Descritiva e Justificativa 

• EST_ZAC 

• EST_ZAC.01 

• EST_ZAC.02 

• EST_ZAC.03 

• EST_ZAC.04_1 

• EST_ZAC.04_2 

• EST_ZAC.04_3 

• EST_ZAC.05 
Área Não Urbana 

• ZAC Não Urbana – Memória Descritiva e Justificativa 

• EST_ZAC 

• EST_ZAC_MONT_01 

• EST_ZAC_MONT_02-Folha-01 

• EST_ZAC_MONT_02-Folha-02 

• EST_ZAC_MONT_03-Folha-01 

• EST_ZAC_MONT_03-Folha-02 

• EST_ZAC_MONT_04-Folha-01 

• EST_ZAC_MONT_04-Folha-02 

Exclusões à proposta de delimitação da REN 

• Exclusões à proposta de delimitação da REN Bruta 

• Áreas a excluir da REN Bruta 
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• Áreas a excluir da REN sobre Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo 
(planta) 

• Áreas a excluir da REN Bruta sobre fotografia aérea (2016) 

Processos de Delimitação e de Exclusões da Reserva Agrícola Nacional 

Delimitação da RAN Bruta 

• Memória Descritiva – RAN Bruta 

• Ofício da DRAPLVT | Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

• A14 1 RAN Bruta (cartografia) 

• Setúbal RAN Bruta (cartografia) 

Exclusões à proposta de delimitação da RAN 

• Relatório de Exclusões RAN 

• Áreas a excluir da RAN Bruta 

• Áreas a excluir da RAN sobre Planta de Ordenamento | Classificação e Qualificação do Solo 

• RAN – Final 

Suporte à participação 

Consultados os elementos disponíveis, os interessados puderam apresentar as suas reclamações, 

observações ou sugestões até ao final do período definido para esse efeito, em formato digital, através 

de formulário disponibilizado no referido site da Internet e/ou através do envio para o endereço de 

correio eletrónico PDM@mun-setubal.pt, bem como em papel, através de documento analógico 

disponibilizado nos locais acima referidos para consulta da Proposta de Plano e Relatório Ambiental, 

através de envio postal e/ou através de entrega presencial nos serviços municipais. 

 

Formulário digital disponibilizado no site oficial do Município de Setúbal na Internet 

(https://www.mun-setubal.pt/pdm/)  
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PARTICIPAÇÕES NA DISCUSSÃO PÚBLICA 

PARTICIPAÇÕES ESCRITAS APRESENTADAS 

Com base nas participações escritas entregues no decurso da fase de Discussão Pública da proposta 

de revisão do PDM de Setúbal, foram registadas 148 entradas principais, de acordo com a 

sistematização efetuada à informação recolhida, salientando-se que: 

• alguns contributos foram entregues separadamente, mas agregados num único processo, por se 

tratar do mesmo participante e as questões colocadas incidirem no mesmo local; 

• outros, apesar de inseridos num processo comum, foram desagregados, permitindo uma melhor 

análise e ponderação da diversidade de questões evidenciadas, com incidência em diferentes 

localizações. 

Devido às várias formas de submissão dos contributos, por vezes disponibilizados aos técnicos em 

datas não coincidentes com a data de entrega, bem como devido aos naturais ajustamentos efetuados 

ao longo deste tipo de procedimento, a numeração atribuída não corresponde rigorosamente à ordem 

de entrada, embora tenha tido origem nessa distribuição. 

A metodologia escolhida para o tratamento dos dados fornecidos consistiu no desenvolvimento de 

Fichas de Ponderação [FP] individualizadas, cujos conteúdos apresentados se detalharão mais 

adiante no presente relatório. Foram, então, elaboradas 165 FP, correspondentes às 148 

participações contabilizadas, tendo sido efetuadas as seguintes subdivisões: 

• FP 27 (FP 27.1 e FP 27.2) 

• FP 33 (FP 33.1 e FP 33.2) 

• FP 36 (FP 36.1 e FP 36.2) 

• FP 61 (FP 61.1, FP 61.2, FP 61.3, FP 61.4 e FP 61.5) 

• FP 70 (FP 70.1 e FP 70.2) 

• FP 79 (FP 79.1 e FP 79.2) 

• FP 95 (FP 95.1, FP 95.2, FP 95.3, FP 95.4, FP 95.5, FP 95.6, FP 95.7, FP 95.8 e FP 95.9) 

 

 

 

Na tabela seguinte, encontram-se, assim, elencadas as FP por designação numérica, com as 

informações essenciais para a identificação de cada contributo, nomeadamente, a data da emissão, 

o formato da entrega, o nome do participante e a localização da área de incidência do assunto 

exposto. 
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Lista de participações registadas - Identificação 

DESIG. DATA FORMATO PARTICIPANTE LOCALIZAÇÃO 

FP 1 2020-03-06 Digital (email) 
Luís Martins (Procurador 
da empresa Windstruck, 
SA) 

Quinta de Canes/ 
Freguesia de Gâmbia-
Pontes-Alto da Guerra 

FP 2 2020-03-06 Digital (site) Tiago Santos Todo o Concelho 

FP 3 2020-03-11 Digital (email) Rita Amador 
Quinta do Picão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 4 2020-03-12 Digital (site) João Marques 
Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 5 2020-03-13 Digital (site) 
Rui Manuel Vassalo 
Namorado Rosa 

Vale da Rasca/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 6 2020-03-16 Digital (site) Diogo Rosa 
Outão/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 7 2020-03-16 Digital (email) Fernando Pimentel 
Terroa/ Freguesia de São 
Sebastião 

FP 8 2020-03-16 Digital (site) 
Maria Cristina Dhanis 
Barros Camacho de 
Andrade 

Aldeia de Irmãos/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 9 2020-03-22 Digital (email) 
Vítor Manuel Nunes 
Teixeira 

Casal de Bolinhos/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 10 2020-07-06 Papel 
Bacalhôa - Vinhos de 
Portugal, S.A. 

Vila Nogueira de Azeitão/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 11 2020-04-02 Digital (site) 
Armando José Esteves da 
Silva (sócio-gerente da 
AESCHEN Portugal) 

Aldeia Grande/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 12 2020-04-06 Digital (site) 
Gonçalo Nuno da Silva 
Baptista 

Padeiras/ Freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra 

FP 13 2020-04-27 Digital (email) 
João Vasco Carnot 
Morgado Soares 

Vale da Rasca/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 14 
2020-05-03 
2020-05-26 

Digital (site e 
email) 

Luís Alberto Lopes da 
Silva 

Troino/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 15 2020-05-08 Digital (site) 
Carla Sofia dos Reis 
Correia 

Azinhaga dos Pasmados, 
Vila Fresca de Azeitão/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 16 2020-05-11 Digital (site) 
Firmino José Carnot 
Morgado 

Parque Natural da 
Arrábida 
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FP 17 2020-05-11 Digital (site) 

Duarte Bustorff Silva Belo 
(pela Sociedade de 
Exploração Imobiliária e 
Agrícola da Mourisca, 
S.A.) 

Herdade da Mourisca/ 
Freguesia de São 
Sebastião 

FP 18 2020-05-11 Digital (site) 

Diogo de Faria Blanc 
(sócio-gerente de Faria 
Blanc Sociedade Agrícola 
Unipessoal Lda.) 

Quinta de Santo António, 
Aldeia de Oleiros/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 19 
2020-05-15 
2020-05-18 

Digital (site) 
João Francisco Cruz 
Catraio 

Praias do Sado/ 
Freguesia do Sado 

FP 20 2020-05-16 Digital (site) 
Maria de Lurdes Farinha 
Fidalgo 

Salmoura/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 21 2020-05-18 Digital (site) 

Rui Manuel Costa Grilo 
(em representação da 
Soandaimes - Sociedade 
de Andaimes Lda.) 

Fonte dos Negreiros/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 22 2020-05-19 Digital (site) 
Maria Marli Gonçalves 
Mesquita 

Casal de Bolinhos/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 23 2020-05-26 Digital (site) 
Manuel Fernando de 
Jesus Rilhó 

Aldeia da Piedade/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 24 2020-05-27 Digital (email) 

Quinta da Cova da Velha, 
Empreendimentos 
Imobiliários, S.A. 
(representada pelo Dr. 
Gonçalo Sequeira, 
Presidente do Conselho 
de Administração) 

Quinta Nova Sintra/ 
Freguesia de São 
Sebastião 

FP 25 2020-05-28 Digital (site) 

Pedro Miguel Carvalho 
Chula (em representação 
do CNE - Junta Regional 
de Setúbal) 

Picheleiros/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 26 2020-06-01 Digital (site) 
Isabel Maria Nunes 
Martins 

Vale da Rasca/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 27.1 
2020-06-02 Digital (email) 

Eduardo Miguel de Brito 
Nogueira (NN Arquitetura 
e Planeamento, Lda.) 

Rua António José 
Baptista/ Freguesia de 
São Sebastião 

FP 27.2 Todo o Concelho 

FP 28 2020-06-05 Digital (site) Tiago Estanislau 
Praia do Creiro, Portinho 
da Arrábida/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 29 2020-06-10 Digital (site) 
Rui Miguel de Brito 
Nascimento 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 19 

FP 30 2020-06-12 Digital (site) 
Urbino Manuel da Costa 
Felício 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 31 2020-06-13 Digital (site) 
António Miguel Martins de 
Carvalho 

Todo o Concelho 

FP 32 2020-06-15 Digital (site) 
Maria João de Carvalho 
Marcelo Pereira da Silva 

Portinho da Arrábida, 
Creiro e Alpertuche/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 33.1 

2020-06-16 Digital (site) 
Rogério Paulo Vieira de 
Almeida 

Outão/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 33.2 
Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 34 2020-06-17 Digital (site) 
Manuel Joaquim Caferra 
Amaro 

Quinta de São Jorge/ 
Freguesia de Gâmbia-
Pontes-Alto da Guerra 

FP 35 2020-06-19 Digital (site) 
Natanael Filipe Abrantes 
Vidal 

Vale de Judeus/ 
Freguesia de Gâmbia-
Pontes-Alto da Guerra 

FP 36.1 

2020-06-22 Digital (email) 

Clube da Arrábida 
(entidade associativa 
representada pelo 
Presidente Pedro Soares 
Vieira) 

Portinho da Arrábida, 
Creiro e Alpertuche/ 
União das Freguesias de 
Azeitão FP 36.2 

FP 37 2020-06-23 Digital (site) Veronika Voznyakovska 
Gamitas/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 38 2020-06-23 Digital (site) 
Caetano João Correia 
Alface 

Choilo/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 39 
2020-06-26 
2020-07-31 

Digital (email) 
António Manuel Serra 
Moreira 

Quinta do Picão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 40 2020-06-30 Digital (site) António Diogo Jacinto 
Vendas de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 41 2020-06-30 Digital (site) 
André Manuel Fernandes 
da Silva 

Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 42 2020-07-06 Digital (site) Anabela Rocha 
REN em vários pontos do 
Concelho 

FP 43 2020-07-08 Digital (site) Rodrigo Valerio 
Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 44 2020-07-08 Digital (email) 
JVR – Construções, Lda. 
(representada por 
Fernando Almeida) 

Loteamento Municipal do 
Palhão, Avenida José 
Mourinho/ União das 
Freguesias de Setúbal 
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FP 45 2020-07-10 Digital (site) 
Domingos Ferreira de 
Sousa (pela Diocese de 
Setúbal) 

Quinta da Saboaria/ 
União das Freguesias de 
Setúbal 

FP 46 2020-07-11 Digital (site) Pedro Hënriquë Todo o Concelho 

FP 47 2020-07-13 Digital (site) 
Maria Fernanda Nunes 
Pereira 

Rua Abel Salazar/ 
Freguesia de São 
Sebastião 

FP 48 2020-07-15 Digital (site) Joseph Rodrigues 
Península da Mitrena/ 
Freguesia do Sado 

FP 49 2020-07-15 Digital (site) 
Isabel Maria Félix Mobilha 
Gautier 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 50 2020-07-15 Digital (site) 
Maria Margarida Mendes 
de Carvalho 

Portinho da Arrábida/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 51 2020-04-14 Digital (email) 
Sónia Cristina Dias 
Pereira 

Brejos de Canes/ 
Freguesia de Gâmbia-
Pontes-Alto da Guerra 

FP 52 
2020-07-10 
2020-07-22 

Digital (email e 
site) 

Isabel J. Marina Lopes/ 
Fernando Gouveia de 
Figueiredo Cabral 

Quinta de São João/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 53 2020-07-21 Digital (site) 

Bernardo d'Orey Manoel 
(em representação de 
Fundação Minerva 
Cultura - Ensino e 
Investigação Científica) 

Brejos de Canes/ 
Freguesias de São 
Sebastião, Sado e 
Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra 

FP 54 2020-07-21 Digital (site) 
Manuela Roque Costa M. 
Duarte 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 55 2020-07-21 Digital (site) Alexandre Fidalgo Mineiro 
Estrada Bairro da Linha, 
Curvas/ Freguesia do 
Sado 

FP 56 2020-07-21 Digital (site) 

Hugo Moura de Sousa 
Ferreira (Garcigest - 
Investimentos Imobiliários 
e Participações 
Financeiras, S.A.) 

Quinta da Serralheira/ 
Freguesia de São 
Sebastião 

FP 57 2020-07-21 Digital (site) 
Nuno Alexandre Queiroz 
Silvestre 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 58 2020-07-22 Digital (site) Carlos Jorge da Silva Luz 

R. Almeida Garrett e Av. 
República da Guiné-
Bissau/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 59 2020-07-22 Digital (site) 
António José Margalha 
Serrano 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 60 2020-07-22 Digital (site) 
Residelos - Gestão e 
Valorização de Resíduos, 

Poçoilos/ Freguesia de 
São Sebastião 
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Unipessoal, Lda. (Mário 
Luís da Silva Moura) 

FP 61.1 

2020-07-22 Digital (site) 
The Navigator Company 
S.A. 

Praias do Sado/ 
Freguesia do Sado 

FP 61.2 

Península da Mitrena/ 
Freguesia do Sado 

FP 61.3 

FP 61.4 

FP 61.5 

FP 62 2020-07-23 Digital (email) Diligent Diagonal, Lda. Todo o Concelho 

FP 63 2020-07-23 Digital (email) 
Unstoppable Glamour, 
Lda 

Todo o Concelho 

FP 64 2020-07-23 Digital (email) Trophydecade, Lda. Todo o Concelho 

FP 65 2020-07-23 Digital (email) Vértice Plural, Lda. Todo o Concelho 

FP 66 2020-07-23 Digital (email) 
Specialdragon – 
Unipessoal, Lda. 

Todo o Concelho 

FP 67 2020-07-23 Digital (email) Glory Azimuth, Lda. Todo o Concelho 

FP 68 2020-07-23 Digital (site) Nicola D'Errico 
Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 69 2020-07-24 Digital (site) 
António José Margalha 
Serrano 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 70.1 
2020-07-25 Digital (site) 

Maria de Fátima 
Clemente Vaz Viegas 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal FP 70.2 

FP 71 2020-07-27 Digital (site) 
Paulo Jorge Marcelino 
Baptista de Andrade 

Aldeia de Irmãos/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 72 2020-07-30 Digital (email) 
Luís Faustino/ Manuel 
Rodrigues Gomes 

Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 73 
2020-07-30 
2020-08-01 

Digital (site e 
email) 

Câmara Municipal de 
Palmela 

Salmoura/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 74 2020-07-30 Digital (site) 
Maria Clara Nunes Barros 
Madeira 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 75 2020-07-30 Digital (site) 
Joaquim José Rodrigues 
Pereira 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 76 2020-07-30 Digital (site) 
Sara Raquel Madeira 
Pina 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 
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FP 77 2020-07-31 Digital (site) 
Eduardo Jorge Bemposta 
Pires 

Quinta dos Marmelinhos/ 
União das Freguesias de 
Setúbal 

FP 78 2020-07-31 Digital (email) 
Nuno Miguel Gonçalves 
Sobrinho Tangarrinhas 

Ervideiro/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 79.1 

2020-07-31 Digital (site) Romeu Martins 

Todo o Concelho 

FP 79.2 
Ervideiro/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 80 2020-07-31 Digital (email) 
Hugo O'Neill (Presidente 
da Direção do Club Naval 
Setubalense) 

Cidade de Setúbal 

FP 81 2020-07-31 Digital (site) Rafael Encarnação Todo o Concelho 

FP 82 2020-08-02 Digital (site) 
Cesarina Maria Garcia 
Belo 

Vila Fresca de Azeitão/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 83 2020-08-02 Digital (site) 
Mariana Fryxell da Silva 
Duarte 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 84 2020-08-02 Digital (site) 
Mariana Almada Martins 
Soares Madeira 
Rodrigues 

Pereiro/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 85 
2020-08-03 
2020-08-05 

Digital (site) 
Quitéria Agostinho 
Mateus Rato 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 86 2020-08-03 Digital (email) 
Teresa Cristina Lopes 
Belo Ferreira 

Rua da Florex/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 87 2020-08-03 Digital (site) 
Maria Manuel Castilho 
Marques Saramago 
Páscoa Dias 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 88 2020-08-03 Digital (site) 
Manuel Miguéis 
Gonçalves Cachadinha 

Cidade de Setúbal 

FP 89 2020-08-03 Digital (site) Ana Rita Pereira Dias 
Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 90 2020-08-03 Digital (site) 
Eduardo Alexandre 
Ramos Gonçalves 
Hernâni 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 91 2020-08-03 Digital (site) Luís Filipe Pereira Coelho 
Quinta da Torre, Aldeia 
Rica/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 92 2020-08-03 Digital (site) Ana Maria Pinto Cascais 
Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 93 
2020-08-03 

2020-08-05 

Digital (site) e 
Papel 

Carlos Manuel Rica Costa 
(em representação da 
New Life Business Corp) 

Quinta Viana, Estrada de 
Palmela/ União das 
Freguesias de Setúbal 
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FP 94 2020-08-03 Digital (site) 

Carlos Manuel Rica Costa 
(em representação da 
Carlos Costa Construções 
S.A.) 

Cidade de Setúbal 

FP 95.1 

2020-08-03 Digital (site) Maria Antonieta Matos 

Quinta da Bacalhôa, Vila 
Nogueira de Azeitão/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 95.2 
Cova do Vale da Rosa/ 
Freguesias de São 
Sebastião e do Sado 

FP 95.3 
Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 95.4 
Alpertuche/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 95.5 
Quinta das Machadas/ 
União das Freguesias de 
Setúbal 

FP 95.6 

Portinho da Arrábida, 
Creiro e Alpertuche/ 
União das Freguesias de 
Azeitão 

FP 95.7 Todo o Concelho 

FP 95.8 Cidade de Setúbal 

FP 95.9 Todo o Concelho 

FP 96 2020-08-03 Digital (site) 
Armando Jorge Santana 
Alambre Sacramento 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 97 2020-08-03 Digital (site) 
João Pedro de Oliveira 
Viegas 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 98 2020-08-04 Digital (site) 
José Manuel Martins 
Trindade 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 99 2020-08-04 Papel 
Maria Teresa Olaio 
Martins Pereira 

Quinta dos Moinhos de S. 
Filipe/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 100 2020-08-04 Papel 
Laserperformance, 
Unipessoal, Lda. 

Estrada Vale de Mulatas/ 
Freguesia de São 
Sebastião 

FP 101 2020-08-04 
Digital (site e 

email) 

Uniter – Sociedade de 
Construção e Imobiliária, 
Lda 

Choilo/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 102 2020-08-04 Digital (email) 
Setúbal de Bicicleta - 
MUBi - Associação pela 

Todo o Concelho 
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Mobilidade Urbana em 
Bicicleta 

FP 103 2020-08-04 Digital (site) 
António Manuel Gomes 
de Matos Lopes Ferreira 

Poçoilos/ Freguesia de 
São Sebastião 

FP 104 2020-08-04 Digital (site) 
Maria Teresa da Silva 
Duarte Inácio 

Quinta de São Joaquim/ 
União das Freguesias de 
Setúbal 

FP 105 2020-08-04 
Digital (site e 

email) 
Pe. David Caldas (pela 
Diocese de Setúbal) 

Quinta da Saboaria/ 
União das Freguesias de 
Setúbal 

FP 106 2020-08-04 Digital (site) 
Pedro Jorge do Ó Queirós 
de Barros 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 107 2020-08-04 Digital (site) 
João Manuel Torres 
Ferreira Gomes 

Portinho da Arrábida e 
Alpertuche/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 108 2020-08-04 Digital (site) 
Nuno Eduardo Resina 
Soares de Carvalho 

Quinta da Torre, Aldeia 
Rica/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 109 2020-08-04 Digital (site) 
António Fernando 
Albuquerque Canhão 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 110 2020-08-04 Digital (site) 
Matilde Bettencourt 
Reinhardt da Costa Dias 

Casal de S. Filipe/ União 
das Freguesias de 
Setúbal 

FP 111 2020-08-04 
Digital (email) 

e Papel 
Câmara Municipal De 
Sesimbra 

Zona NW/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 112 2020-08-04 
Digital (site e 

email) 
Gonçalo Barreto Carrilho 
Ramos 

Casal de Bolinhos/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 113 2020-08-04 Digital (site) 
António Fernando Martins 
de Carvalho 

Todo o Concelho 

FP 114 2020-08-04 Digital (site) 
Maria Eugénia do Vale 
Cristóvão Gamito 

Quinta do Pinheiro do 
Assa/ Freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra 

FP 115 2020-08-04 Digital (site) 
SECIL - Companhia Geral 
de Cal e Cimento, S.A. 

Outão/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 116 2020-08-04 Digital (site) 
Fernando Formigo 
Mateus Rato 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 117 2020-08-05 Digital (site) 
Inês Maria Ferreira 
Fernando 

Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 118 2020-08-05 Digital (site) 
Rodrigo Costa do 
Nascimento (pela 
GESTELEC – Gestão e 

Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 
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Investimentos, Sociedade 
Unipessoal, Lda.) 

FP 119 2020-08-05 
Digital (email) 

e Papel 
Sapec Parques 
Industriais, S.A. 

Península da Mitrena/ 
Freguesia do Sado 

FP 120 2020-08-05 Digital (site) Paulo M. Louro Todo o Concelho 

FP 121 2020-08-05 
Digital (email) 

e Papel 
Carlos Miguel Esteves 
Santos 

Poço de Canelas, Quinta 
do Hilário/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 122 2020-08-05 Digital (site) 
Nuno Maia Silva / AISET - 
Associação da Indústria 
da Península de Setúbal 

Todo o Concelho 

FP 123 2020-08-05 Digital (site) 
António Laertes Bela Leal 
Pereira Amorim Lopes 

Todo o Concelho 

FP 124 2020-08-05 
Digital (email) 

e Papel 

Ana Lancastre Freitas 
(pela Sociedade 
Portuguesa do Ar Líquido 
"ARLÍQUIDO", Lda.) 

Península da Mitrena/ 
Freguesia de São 
Sebastião 

FP 125 2020-08-05 Digital (site) 
Maria José Epifânio 
Sanches Cardoso 

Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 126 2020-08-05 Digital (site) 
Administração dos Portos 
de Setúbal e Sesimbra, 
S.A. 

Áreas sob Jurisdição 
Portuária 

FP 127 2020-08-05 Digital (site) 
Fernando Jorge Costa 
Paulino 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 128 2020-08-05 Digital (site) 
Salim Assrafali Remtula 
Givá 

Cidade de Setúbal 

FP 129 2020-08-05 Digital (site) Karim Assrafali Remtula Cidade de Setúbal 

FP 130 2020-08-05 Digital (site) 
Ana Leonor Cardoso 
Patrício 

Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 131 2020-08-05 
Digital (email) 

e Papel 
Banco Comercial 
Português, S.A. 

Vale da Rosa/ Freguesia 
de São Sebastião 

FP 132 2020-08-05 Digital (email) Tiago Gavinhos Cidade de Setúbal 

FP 133 2020-08-05 Digital (site) 
Cláudia Letícia Testa 
Sanches 

Cidade de Setúbal 

FP 134 2020-08-05 Digital (site) 
Maria Teresa Ribeiro 
Gonçalves Sobrinho 
Frescata 

Galeótas/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 135 2020-08-05 Digital (site) João Howell Pato 
Quinta da Arrábida, 
Casais da Serra/ União 
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das Freguesias de 
Azeitão 

FP 136 2020-08-05 
Digital (site e 

email) 
João Baptista Domingues 
Fernandes 

Manteigadas/ Freguesia 
de São Sebastião 

FP 137 2020-08-05 Digital (email) 

Francisco Mousinho 
Latino Tavares (pela 
Mistlegrove Issuer 
Holdings Designated 
Activity Company) 

Vale do Cobro/ Freguesia 
de São Sebastião 

FP 138 2020-08-05 Digital (email) 

Margarida Carvalho (pela 
Seven Properties – 
Sociedade de 
Investimentos 
Imobiliários, S.A.) 

Comenda/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 139 2020-08-05 
Digital (site e 

email) 
André Teixeira Couto 

Brejos de Azeitão/ União 
das Freguesias de 
Azeitão 

FP 140 2020-08-05 
Digital (site e 

email) 
Tiago Lourenço do 
Nascimento 

Grelhal/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 141 2020-08-05 Digital (site) 
Cláudia Lopes Quintas 
Santos 

Todo o Concelho 

FP 142 2020-08-05 Digital (email) 
Lisnave – Estaleiros 
Navais S.A. 

Península da Mitrena/ 
Freguesia do Sado 

FP 143 2020-08-05 Digital (email) 
Pedro Manuel de 
Carvalho Bandeira e 
Cunha 

Pinhal do Assa-Monte/ 
Freguesia de Gâmbia-
Pontes-Alto da Guerra 

FP 144 2020-08-05 Papel 
Grupo de Moradores das 
Colinas de S. Francisco 
Xavier 

Viso/ União das 
Freguesias de Setúbal 

FP 145 2020-06-19 Papel 
Augusto David Lemos 
Simões da Cruz 

S. Pedro de Alcube/ 
União das Freguesias de 
Setúbal 

FP 146 
2020-05-06 
2020-07-23 

Digital (email) Nuno Tangarrinhas 
Ervideiro/ União das 
Freguesias de Azeitão 

FP 147 2020-08-05 Papel 
Libertas, Investimentos 
Imobiliários, S.A. 

Cidade de Setúbal 

FP 148 2020-06-19 Papel 
IHRU, Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação Urbana 

Área de intervenção do 
PIS 
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SÍNTESE DAS QUESTÕES IDENTIFICADAS NAS PARTICIPAÇÕES 

APRESENTADAS 

Apesar da metodologia adotada para a análise e ponderação das participações recebidas no âmbito 

da Discussão Pública da revisão do PDM de Setúbal, consistir numa apreciação individualizada por 

contributo, através da elaboração das referidas Fichas, de forma a garantir um procedimento 

homogéneo para todas as questões colocadas pelos interessados, estas foram agrupadas segundo 

a sua natureza comum. 

Assim, foram identificados 7 temas principais, presentes nos contributos analisados, designadamente, 

Classificação do Solo, Qualificação do Solo, Regulamento e Parâmetros Urbanísticos, Proposta de 

RAN, Proposta de REN, Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública, e Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à Proposta de Plano, e elencados os assuntos que mais ocorreram em 

cada um deles, conforme o exposto no quadro seguinte. 

Identificação dos principais temas e assuntos presentes nas participações  

NATUREZA/ TEMA DE PARTICIPAÇÃO 

Classificação do Solo 

O teor da participação centra-se em questões relacionadas com a classificação do solo proposta 
na revisão do PDM, dividida nas respetivas classes de solo urbano e rústico, consistindo os 
assuntos mais frequentes, genericamente, em: 

• Propostas de alteração de classificação do solo 

• Pedidos de esclarecimento sobre classificação do solo 

• Pedidos de esclarecimento sobre elementos do Plano e outras questões 

Qualificação do Solo 

O teor da participação centra-se em questões relacionadas com a qualificação do solo proposta na 
revisão do PDM, dividida nas respetivas categorias e subcategorias do solo, de acordo com a classe 
de solo atribuída, consistindo os assuntos mais frequentes, genericamente, em: 

• Propostas de alteração de qualificação do solo urbano e do solo rústico 

• Pedidos de esclarecimento sobre qualificação do solo urbano e do solo rústico 

• Pedidos de esclarecimento sobre elementos do Plano e outras questões 

Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

O teor da participação centra-se em questões relacionadas, de uma maneira geral, com o disposto 
no Regulamento proposto na revisão do PDM e, em específico, com os parâmetros urbanísticos 
definidos, consistindo os assuntos mais frequentes, genericamente, em: 

• Reclamações sobre o regime de edificabilidade aplicável 

• Propostas de alteração e introdução de UOPG e de SUOPG 

• Pedidos de esclarecimento sobre parâmetros urbanísticos 

• Propostas de alteração, clarificação e definição dos parâmetros urbanísticos 

• Propostas de alteração do Regulamento 

• Propostas de alteração e de clarificação dos usos 

• Outras questões 
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Proposta de RAN 

O teor da participação centra-se em questões relacionadas com a delimitação da Reserva Agrícola 
Nacional proposta na revisão do PDM, consistindo os assuntos mais frequentes, genericamente, 
em: 

• Propostas de exclusão da delimitação da RAN 

Proposta de REN 

O teor da participação centra-se em questões relacionadas com a delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional proposta na revisão do PDM, consistindo os assuntos mais frequentes, 
genericamente, em: 

• Propostas de inclusão e de exclusão da delimitação da REN 

• Reclamações sobre as restrições impostas pelo regime da REN 

• Propostas de alteração da cartografia de base 

• Pedidos de esclarecimento sobre elementos do Plano e outras questões 

Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

O teor da participação centra-se em questões relacionadas com as Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública em presença no território do Concelho de Setúbal, associadas 
nomeadamente a Recursos Naturais, Defesa da Floresta Contra Incêndios, Património e 
Equipamentos e Infraestruturas e Indústrias, consistindo os assuntos mais frequentes, 
genericamente, em: 

• Propostas de alteração da cartografia de base e da cartografia temática 

• Pedidos de esclarecimento sobre elementos do Plano e outras questões 

Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

O teor da participação centra-se em questões de natureza diversa, não enquadráveis nos temas 
anteriormente definidos, consistindo os assuntos mais frequentes, genericamente, em: 

• Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

• Propostas de alteração da cartografia de base e da cartografia temática 

• Propostas de integração em UOPG 

• Propostas de exclusão da área de intervenção de regime especial 

• Propostas de criação de equipamentos 

• Sugestões de integração no património cultural 

• Sugestões de alterações nas redes viária e ciclável propostas 

• Propostas de alteração e de introdução de UOPG 

• Sugestões de melhorias nas redes viária, pedonal e ciclável e no espaço público 

• Propostas de criação de espaços verdes 

• Reclamações sobre conteúdos relacionados com a atividade industrial 

• Reclamações sobre construções em curso e previstas 

• Pedidos de agendamento de reunião, notificação formal e de ponderação e resposta 

• Promoção do uso da bicicleta como meio de transporte 

• Pedidos de esclarecimento sobre elementos do Plano e outras questões 

De acordo com a tipificação efetuada, observa-se a incidência de assuntos transversais aos principais 

temas identificados nas participações submetidas a análise, embora enquadrados no tema específico, 

conforme pode ser verificado através da consulta das Fichas de Ponderação. 

Identificadas as matérias que mais interessaram aos participantes, no quadro seguinte é apresentado 

o enquadramento das participações nos respetivos temas e efetuada a sua contabilização. Assim, da 
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observação do quadro, verifica-se a ocorrência da mesma participação em vários temas, justificada 

pela diversidade de questões por vezes evidenciadas num único contributo. Tendo em conta a 

natureza mais abrangente dos conteúdos constantes do tema Outras Reclamações, Observações ou 

Sugestões à Proposta de Plano, verifica-se a incidência deste tema em mais de metade das 

participações registadas. Segue-se a Qualificação do Solo, cuja alusão ocorre em cerca de 44 % dos 

contributos. As referências às questões relacionadas com a Classificação do Solo e com o 

Regulamento e Parâmetros Urbanísticos ocorrem em menos de 25 % das participações, enquanto os 

restantes temas podem ser encontrados em quantidade mais residual, abaixo dos 8 % do total das 

participações contabilizadas. 

Enquadramento e contabilização das participações por tema identificado 

TEMA FP ENQUADRADAS POR TEMA N.º FP % FP 

Classificação do 
Solo 

FP 1, FP 3, FP 10, FP 13, FP 18, FP 19, FP 22, FP 26, FP 34, FP 
35, FP 37, FP 38, FP 40, FP 45, FP 52, FP 55, FP 56, FP 60, FP 72, 
FP 78, FP 86, FP 93, FP 95.2, FP 100, FP 101, FP 103, FP 104, FP 
105, FP 114, FP 125, FP 126, FP 130, FP 134, FP 136, FP 142, FP 

145 e FP 146 

37 22 % 

Qualificação do 
Solo 

FP 1, FP 3, FP 6, FP 8, FP 10, FP 11, FP 15, FP 17, FP 20, FP 23, 
FP 24, FP 26, FP 27.1, FP 30, FP 38, FP 39, FP 41, FP 43, FP 45, 

FP 49, FP 52, FP 54, FP 55, FP 56, FP 57, FP 59, FP 60, FP 68, FP 
69, FP 70.1, FP 71, FP 74, FP 75, FP 76, FP 77, FP 78, FP 79.2, FP 
83, FP 85, FP 86, FP 87, FP 89, FP 90, FP 91, FP 93, FP 95.1, FP 
95.2, FP 95.3, FP 95.4, FP 95.7, FP 95.8, FP 99, FP 100, FP 101, 

FP 103, FP 105, FP 106, FP 109, FP 112, FP 114, FP 115, FP 116, 
FP 117, FP 125, FP 126, FP 127, FP 130, FP 135, FP 137, FP 142, 

FP 144, FP 146 e FP 148 

73 44 % 

Regulamento e 
Parâmetros 
Urbanísticos 

FP 8, FP 14, FP 16, FP 25, FP 27.2, FP 31, FP 44, FP 45, FP 51, 
FP 52, FP 53, FP 62, FP 63, FP 64, FP 65, FP 66, FP 67, FP 71, FP 
77, FP 79.1, FP 81, FP 84, FP 93, FP 95.9, FP 98, FP 102, FP 104, 
FP 105, FP 107, FP 110, FP 112, FP 113, FP 118, FP 119, FP 120, 

FP 126, FP 131, FP 139, FP 142 e FP 147 

40 24 % 

Proposta de RAN FP 10, FP 91, FP 93, FP 104 e FP 143 5 3 % 

Proposta de REN 
FP 42, FP 78, FP 88, FP 94, FP 104, FP 124, FP 126, FP 128, FP 

129, FP 131, FP 132, FP 142 e FP 148 
13 8 % 

Outras Servidões 
e Restrições de 

Utilidade Pública 

FP 61.2, FP 61.3, FP 61.4, FP 61.5, FP 78, FP 110, FP 142 e FP 
146 

8 5 % 

Outras 
Reclamações, 

Observações ou 
Sugestões à 

Proposta de Plano 

FP 2, FP 4, FP 5, FP 7, FP 9, FP 11, FP 12, FP 17, FP 19, FP 21, 
FP 23, FP 24, FP 25, FP 28, FP 29, FP 30, FP 31, FP 32, FP 33.1, 
FP 33.2, FP 36.1, FP 36.2, FP 40, FP 41, FP 43, FP 46, FP 47, FP 
48, FP 49, FP 50, FP 53, FP 54, FP 57, FP 58, FP 59, FP 61.1, FP 
61.2, FP 61.3, FP 61.4, FP 70.1, FP 70.2, FP 73, FP 74, FP 75, FP 

76, FP 80, FP 82, FP 83, FP 85, FP 87, FP 89, FP 90, FP 91, FP 92, 
FP 95.5, FP 95.6, FP 95.7, FP 96, FP 97, FP 99, FP 102, FP 106, 

FP 108, FP 109, FP 110, FP 111, FP 113, FP 115, FP 119, FP 121, 
FP 122, FP 123, FP 124, FP 127, FP 131, FP 133, FP 137, FP 138, 

FP 139, FP 140, FP 141, FP 142, FP 144 e FP 148 

84 51 % 
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ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES APRESENTADAS 

SÍNTESE DO RESULTADO DA PONDERAÇÃO SOBRE AS 

PARTICIPAÇÕES APRESENTADAS 

Ponderadas as implicações que cada uma das reclamações, observações ou sugestões apresentadas 

teria na estratégia de ordenamento do território delineada para o Concelho de Setúbal, materializada 

na revisão do PDM, procedeu-se ao processo de tomada de decisão, selecionando-se para cada 

participação, uma de entre as 5 alternativas estipuladas, de acordo com o exposto no quadro seguinte: 

Processo de tomada de decisão – Alternativas disponíveis 

DECISÃO DEFINIÇÃO E RESULTADO NA REVISÃO DO PDM 

Favorável󠄀 
Quando as reclamações, observações ou sugestões apresentadas nas 
participações em apreço se consideraram na totalidade, dando origem a 
alterações aos elementos do Plano. 

Parcialmente 
favorável 

Quando as reclamações, observações ou sugestões apresentadas nas 
participações em apreço se consideraram parcialmente, dando origem a 
alterações aos elementos do Plano. 

Desfavorável 
Quando as reclamações, observações ou sugestões apresentadas nas 
participações em apreço não foram consideradas, não resultando qualquer 
alteração aos elementos do Plano. 

Previsto no 
PDM 

Quando as reclamações, observações ou sugestões apresentadas nas 
participações em apreço já se encontravam previstas no PDM, não resultando 
qualquer alteração aos elementos do Plano. 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

Quando as reclamações, observações ou sugestões apresentadas nas 
participações em apreço não se encontravam enquadradas no âmbito do PDM, 
não resultando qualquer alteração aos elementos do Plano. 

 

 

 

 

 

Na tabela seguinte, encontram-se, assim, elencadas as FP por designação numérica, com os 

resultados da análise e ponderação efetuadas a cada uma das participações apresentadas, 

nomeadamente, a identificação dos principais temas e assuntos presentes e a respetiva decisão 

tomada pela CMS. 
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Lista de participações registadas – Tema/ Síntese/ Decisão 

DESIG. TEMA SÍNTESE DECISÃO 

FP 1 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 

FP 2 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de esclarecimento sobre 
plantação de árvores 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 3 
Classificação do Solo Pedido de esclarecimento sobre 

classificação e qualificação do 
solo 

Favorável󠄀 
Qualificação do Solo 

FP 4 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reconversão das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal – AUGI 19 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 5 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de alteração da 
cartografia de base – Correção de 
designação toponímica 

Favorável󠄀 

FP 6 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico – 
Áreas recuperadas da SECIL 

Desfavorável 

FP 7 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
viária proposta – Correção de 
traçado e respetiva servidão 

Favorável󠄀 

FP 8 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Parcialmente 
favorável Regulamento e Parâmetros 

Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável nas 
parcelas com área inferior a 4 ha 

FP 9 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Legalização de obras de 
construção em loteamento 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 10 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo Favorável󠄀 Qualificação do Solo 

Proposta de RAN 
Proposta de exclusão da 
delimitação da RAN 

FP 11 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Desfavorável Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de integração em UOPG 
– UOPG 5 - Aldeia Grande 

FP 12 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de esclarecimento sobre 
divisão de lotes e 
infraestruturação 

Fora do 
âmbito do 

PDM 
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FP 13 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 

FP 14 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de introdução de UOPG 
– Alteração de Índice de 
Utilização 

Favorável󠄀 

FP 15 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 

FP 16 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Regularização de operações 
urbanísticas anteriores à entrada 
em vigor do POPNA 

Parcialmente 
favorável 

FP 17 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável󠄀 Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de integração em 
Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão 

FP 18 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Favorável󠄀 

FP 19 

Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – 
RNES 

FP 20 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 

FP 21 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de reavaliação de 
enquadramento territorial – 
Manutenção do edificado 
existente 

Desfavorável 

FP 22 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Favorável󠄀 

FP 23 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – 
PNA 

FP 24 

Qualificação do Solo 
Pedido de qualificação do solo 
urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de exclusão de eventual 
operação unitária com a zona 
EC3 – PUENCS 

FP 25 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Pedido de esclarecimento sobre 
Parâmetros Urbanísticos – 
Espaços de Equipamentos 

Desfavorável 
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Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – Delimitação 
da área do CEADA na Planta de 
Ordenamento - Classificação e 
Qualificação do Solo 

Pedido de esclarecimento sobre 
obrigatoriedade de aprovação do 
ICNF 

FP 26 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 

FP 27.1 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 

FP 27.2 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração dos 
parâmetros urbanísticos 

Parcialmente 
favorável󠄀 

FP 28 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de criação de 
equipamento – Centro de apoio a 
atividades de ar livre 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 29 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

Favorável󠄀 

FP 30 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 31 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 147.º e 
introdução de norma 
regulamentar 

Parcialmente 
favorável 

Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
ciclável proposta – Inclusão da 
totalidade da rede proposta no 
PMSTS 

Proposta de revisão dos objetivos 
de quota modal para o modo 
ciclável 

FP 32 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de esclarecimento UOPG 
8 - Portinho da Arrábida/Creiro-
Alpertuche 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 33.1 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Forte Velho 

Previsto no 
PDM 

FP 33.2 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

Favorável󠄀 
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FP 34 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 

FP 35 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Parcialmente 
favorável 

FP 36.1 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de esclarecimento UOPG 
8 - Portinho da Arrábida/Creiro-
Alpertuche 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 36.2 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de esclarecimento UOPG 
8 - Portinho da Arrábida/Creiro-
Alpertuche 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 37 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 

FP 38 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 

FP 39 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Favorável󠄀 

FP 40 

Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – 
PNA 

FP 41 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo 

Desfavorável Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de melhorias nas redes 
viária e ciclável – Construção de 
rotunda na via P4 e extensão de 
ciclovia existente 

FP 42 Proposta de REN 
Proposta de inclusão na 
delimitação da REN – AEPRA 

Desfavorável 

FP 43 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 44 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração de UOPG – 
SUOPG 14.2 - Frente Ribeirinha 
Poente – Altura máxima da 
fachada 

Favorável󠄀 

FP 45 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo Parcialmente 

favorável 
Qualificação do Solo 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do Índice 
de Ocupação 
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FP 46 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de criação de 
equipamento – Apoio à prática de 
calistenia 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 47 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre a utilização de 
equipamento existente – Campo 
de futebol 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 48 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de requalificação 
urbana – Zona ribeirinha do 
Parque Industrial da Mitrena 

Previsto no 
PDM 

FP 49 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 50 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de esclarecimento sobre 
parque de estacionamento 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 51 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável nas 
parcelas com área inferior a 4 ha Desfavorável 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 90.º 

FP 52 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo Parcialmente 

favorável 

Qualificação do Solo 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável nas 
parcelas com área inferior a 4 ha 

FP 53 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos Proposta de alteração de UOPG – 

SUOPG 15.23 - Brejos de Canes 
– Objetivos e regulamentação 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

FP 54 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 55 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Favorável󠄀 
Qualificação do Solo 

FP 56 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 
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FP 57 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 58 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de esclarecimento sobre 
área urbana – Documentos do 
PDM a consultar e edificabilidade 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 59 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Introdução de vias de 
evacuação 

Sugestão de requalificação de 
imóvel – Convento de S. 
Francisco 

FP 60 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo 

Favorável󠄀 
Qualificação do Solo 

FP 61.1 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de alteração da 
cartografia de base – Correção de 
traçado viário/ Proposta de 
alteração da cartografia temática 
– Correção da EEM 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 61.2 

Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública Proposta de alteração da 

cartografia temática – Correção 
do limite da RNES 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

FP 61.3 

Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública Proposta de alteração da 

cartografia de base e da 
cartografia temática – Introdução 
de caminho municipal 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

FP 61.4 

Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública 

Proposta de alteração da 
cartografia de base e da 
cartografia temática – Eliminação 
de linha de Média Tensão 
desativada 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

FP 61.5 
Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – Correção 
de classificação de perigosidade 
de incêndio 

Desfavorável 

FP 62 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre os parâmetros 
de dotação de estacionamento 

Favorável󠄀 
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FP 63 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre os parâmetros 
de dotação de estacionamento 

Favorável󠄀 

FP 64 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre os parâmetros 
de dotação de estacionamento 

Favorável󠄀 

FP 65 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre os parâmetros 
de dotação de estacionamento 

Favorável󠄀 

FP 66 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre os parâmetros 
de dotação de estacionamento 

Favorável󠄀 

FP 67 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre os parâmetros 
de dotação de estacionamento 

Favorável󠄀 

FP 68 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável󠄀 

FP 69 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável󠄀 

FP 70.1 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável󠄀 Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Introdução de vias de 
evacuação 

Sugestão de melhorias na rede 
pedonal e ciclável 

FP 70.2 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

Favorável󠄀 

FP 71 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Parcialmente 
favorável Regulamento e Parâmetros 

Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável nas 
parcelas com área inferior a 4 ha 

FP 72 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 

FP 73 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Inclusão de um novo troço 
viário (rodovia + ciclovia) 

Favorável󠄀 

FP 74 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre a construção 
prevista de edifício habitacional 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 75 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável 
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Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre a construção 
prevista de edifício habitacional 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 76 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 77 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração dos 
parâmetros urbanísticos 

FP 78 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 

Qualificação do Solo 

Proposta de REN 
Proposta de exclusão da 
delimitação da REN 

Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – 
Ajustamento de Espaço Canal 

FP 79.1 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Índice de 
Utilização 

Favorável󠄀 

FP 79.2 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Favorável󠄀 

FP 80 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de colaboração para a 
concretização do projeto da 
Marina de Setúbal 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 81 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Altura máxima da 
fachada 

Favorável󠄀 

FP 82 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – 
PNA 

Favorável󠄀 

FP 83 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 84 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável nas 
parcelas com área inferior a 4 ha 

Desfavorável 
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FP 85 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 86 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 

FP 87 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Introdução de vias de 
evacuação 

FP 88 Proposta de REN 
Reclamação sobre as restrições 
impostas pelo regime da REN – 
Exclusão da ZAC 

Favorável󠄀 

FP 89 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Introdução de vias de 
evacuação 

FP 90 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Introdução de vias de 
evacuação 

FP 91 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Parcialmente 
favorável 

Proposta de RAN 
Proposta de exclusão da 
delimitação da RAN 

Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Recuperação de construção 
existente 

Sugestão de integração no 
património cultural – Quinta da 
Torre 
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Sugestão de melhorias na rede 
viária – Ligação de 2 impasses 

FP 92 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de criação de espaços 
verdes 

Parcialmente 
favorável 

Sugestão de requalificação de 
imóvel – Convento de S. 
Francisco 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Introdução de vias de 
evacuação, estacionamento e 
melhoria das acessibilidades 

FP 93 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo 

Parcialmente 
favorável 

Qualificação do Solo 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável nas 
parcelas com área inferior a 4 ha 

Proposta de RAN 
Proposta de exclusão da 
delimitação da RAN 

FP 94 Proposta de REN 
Reclamação sobre as restrições 
impostas pelo regime da REN – 
Exclusão da ZAC 

Favorável󠄀 

FP 95.1 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 

FP 95.2 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo 

Favorável󠄀 
Qualificação do Solo 

FP 95.3 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 

FP 95.4 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Favorável󠄀 

FP 95.5 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
viária proposta – Correção de 
traçado e respetiva servidão 

Favorável󠄀 

FP 95.6 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de integração em UOPG 
– UOPG 8 - Portinho da 
Arrábida/Creiro-Alpertuche 

Favorável󠄀 

FP 95.7 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reconversão das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal 

FP 95.8 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 
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FP 95.9 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 5.º - 
Conceitos, definições, siglas e 
abreviaturas 

Favorável󠄀 

FP 96 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre a construção 
prevista de edifício habitacional 

Parcialmente 
favorável Sugestão de integração no 

património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 97 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de criação de espaços 
verdes 

Parcialmente 
favorável 

Sugestão de melhorias na rede 
viária – Introdução de vias de 
evacuação, estacionamento e 
melhoria das acessibilidades 

FP 98 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração de UOPG – 
SUOPG 15.1 - Convento São 
Francisco – Obrigatoriedade da 
reabilitação e refuncionalização 

Parcialmente 
favorável Proposta de alteração de UOPG – 

SUOPG 15.1 - Convento São 
Francisco – Clarificação dos 
parâmetros urbanísticos (altura e 
localização de futuros edifícios) 

FP 99 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – 
PNA 

FP 100 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Favorável󠄀 
Qualificação do Solo 

FP 101 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 

FP 102 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 147.º e 
introdução de norma 
regulamentar Parcialmente 

favorável Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
ciclável proposta – Inclusão da 
totalidade da rede proposta no 
PMSTS 

FP 103 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Parcialmente 
favorável Qualificação do Solo 
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FP 104 

Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável nas 
parcelas com área inferior a 4 ha 

Proposta de RAN Proposta de exclusão das 
delimitações da RAN e da REN Proposta de REN 

FP 105 

Classificação do Solo Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo Parcialmente 

favorável 
Qualificação do Solo 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do Índice 
de Ocupação 

FP 106 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 107 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Amarrações de 
embarcações 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 108 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Quinta da 
Torre 

Favorável󠄀 

FP 109 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre a construção 
prevista de edifício habitacional 

Proposta de criação de espaços 
verdes 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 110 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 20.º - 
Incêndios 

Desfavorável 

Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – Atualização 
da cartografia de perigosidade de 
incêndio 

Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de garantia da viabilidade 
de operação urbanística descrita 
em PIP pendente à luz do novo 
PDM 
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FP 111 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
viária proposta – Alternativa de 
acesso à A2 

Favorável󠄀 

FP 112 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Favorável󠄀 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Reclamação sobre o regime de 
edificabilidade aplicável 

FP 113 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 147.º e 
introdução de norma 
regulamentar 

Parcialmente 
favorável 

Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
ciclável proposta – Inclusão da 
totalidade da rede proposta no 
PMSTS 

Proposta de revisão dos objetivos 
de quota modal para o modo 
ciclável 

FP 114 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Parcialmente 
favorável 

Qualificação do Solo 

FP 115 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre conteúdos 
relacionados com a atividade 
industrial – Avaliação Ambiental 
Estratégica 

FP 116 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 

FP 117 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável 

FP 118 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 135.º 

Desfavorável 

FP 119 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de clarificação da 
aplicabilidade dos parâmetros de 
edificabilidade – Espaços de 
Atividades Económicas 

Parcialmente 
favorável 

Proposta de clarificação dos usos 
e da aplicabilidade dos 
parâmetros de edificabilidade – 
Espaços Verdes de Proteção e 
Enquadramento 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Introdução de 
norma regulamentar 
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Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de alteração da 
cartografia de base e da 
cartografia temática – Introdução 
da delimitação do Parque 
Industrial 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – Introdução 
de espaço canal na Planta de 
Ordenamento - Classificação e 
Qualificação do Solo 

FP 120 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração dos 
parâmetros urbanísticos 

Parcialmente 
favorável 

FP 121 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre a construção 
em curso e prevista de edifícios 
habitacionais 

Fora do 
âmbito do 

PDM 

FP 122 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre conteúdos 
relacionados com a atividade 
industrial – Relatório e Avaliação 
Ambiental Estratégica 

Parcialmente 
favorável 

FP 123 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
ciclável proposta – Inclusão de 
percursos exclusivos 

Parcialmente 
favorável 

Sugestão de melhorias na rede 
viária e no espaço público 

Proposta de revisão dos objetivos 
de quota modal para o modo 
ciclável 

Proposta de criação de 
equipamento – Pequenos/ médios 
equipamentos culturais 

FP 124 

Proposta de REN 
Proposta de exclusão da 
delimitação da REN 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – Planta de 
Condicionantes 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – EEM 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – Planta dos 
Compromissos Urbanísticos, e do 
respetivo Relatório 

FP 125 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 

FP 126 Classificação do Solo 
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Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação e qualificação do 
solo 

Parcialmente 
favorável 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 15.º, Art.º 
125.º e Art.º 126.º 

Proposta de REN 

Proposta de exclusão da 
delimitação da REN 

Proposta de alteração da 
cartografia de base – Atualização 
das áreas do Trem Naval, 
terrapleno de St. ª Catarina e 
terminais Termitrena, Lisnave e 
Tanquisado 

FP 127 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre a construção 
prevista 

FP 128 Proposta de REN 
Reclamação sobre as restrições 
impostas pelo regime da REN – 
Exclusão da ZAC 

Favorável 

FP 129 Proposta de REN 
Reclamação sobre as restrições 
impostas pelo regime da REN – 
Exclusão da ZAC 

Favorável 

FP 130 
Classificação do Solo Proposta de alteração de 

classificação e qualificação do 
solo 

Desfavorável 
Qualificação do Solo 

FP 131 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de definição dos 
parâmetros urbanísticos/ 
Proposta de clarificação dos 
parâmetros urbanísticos – Área 
bruta de construção 

Favorável󠄀 
Proposta de REN 

Pedido de confirmação de 
exclusão da REN bruta 

Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedidos de agendamento de 
reunião, notificação formal e de 
ponderação e resposta 

FP 132 Proposta de REN 
Reclamação sobre as restrições 
impostas pelo regime da REN – 
Exclusão da ZAC 

Favorável 

FP 133 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Chaminés 
das antigas fábricas conserveiras 

Favorável 

FP 134 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 
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FP 135 Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Favorável 

FP 136 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 

FP 137 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de integração em 
Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão – Criação 
de SUOP 

FP 138 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de alteração de UOPG – 
SUOPG 14.1 - Praia da Saúde-
Albarquel 

Desfavorável 
Proposta de introdução de UOPG 

Proposta de inclusão em área de 
intervenção de regime especial – 
PNA/ Proposta de alteração de 
UOPG – UOPG 11 - Comenda-
Gávea-Ecoparque do Outão 

FP 139 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração dos usos – 
Espaços Florestais 

Parcialmente 
favorável Outras Reclamações, 

Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de alteração na rede 
viária proposta – Variante entre a 
rotunda na EN10 e a EN379 

Proposta de alteração da 
cartografia temática – 
Ajustamento de delimitação de 
área urbana 

Outras reclamações 

FP 140 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Pedido de manutenção do direito 
à preexistência – Projeto 
aprovado e licenciado 

Parcialmente 
favorável 

FP 141 
Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Promoção do uso da bicicleta 
como meio de transporte 

Previsto no 
PDM 

FP 142 

Classificação do Solo 
Pedido de esclarecimento sobre 
elementos do Plano – Plantas 
C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, 
C3.1, C3.6, A4, A5, A13.4 e 
outras questões 

Parcialmente 
favorável 

Qualificação do Solo 

Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de alteração do 
Regulamento – Art.º 1.º, Art.º 2.º, 
Art.º 15.º, Art.º 33.º, Art.º 56.º e 
outras questões 

Proposta de REN 
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Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública 

Pedido de esclarecimento sobre 
elementos do Plano – Plantas 
C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, 
C3.1, C3.6, A4, A5, A13.4 e 
outras questões 

Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Reclamação sobre conteúdos 
relacionados com a atividade 
industrial – Relatório e Avaliação 
Ambiental Estratégica 

FP 143 Proposta de RAN 
Proposta de exclusão da 
delimitação da RAN 

Desfavorável 

FP 144 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Favorável󠄀 Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Sugestão de integração no 
património cultural – Convento de 
S. Francisco 

FP 145 Classificação do Solo 
Proposta de alteração de 
classificação do solo 

Desfavorável 

FP 146 

Classificação do Solo Pedido de esclarecimento sobre 
classificação e qualificação do 
solo Desfavorável 

Qualificação do Solo 

Outras Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública 

Pedido de esclarecimento sobre 
Espaço Canal 

FP 147 
Regulamento e Parâmetros 
Urbanísticos 

Proposta de introdução de 
SUOPG – Clarificação de 
parâmetros de edificabilidade e 
delimitações 

Favorável󠄀 

FP 148 

Qualificação do Solo 
Proposta de alteração de 
qualificação do solo urbano 

Parcialmente 
favorável 

Proposta de REN 
Proposta de exclusão da 
delimitação da REN 

Outras Reclamações, 
Observações ou Sugestões à 
Proposta de Plano 

Proposta de alteração de traçado 
de linha de água 

FICHAS DE PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES APRESENTADAS 

Na página seguinte apresenta-se a Ficha de Ponderação Tipo, com a indicação dos conteúdos a 

inserir nos vários campos de preenchimento. 

Em seguida, apresentam-se em anexo as 165 Fichas de Ponderação, elaboradas no âmbito da 

ponderação das correspondentes 148 principais entradas de documentos recebidos ao longo da fase 

alargada da Discussão Pública da revisão do PDM de Setúbal. 
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FICHA DE PONDERAÇÃO TIPO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

AAAA-MM-DD 
Digital (site/ 
email) ou Papel 

Sim (n.º de documentos) ou 
Não FP 0 

 

Participação 

Participante 

Nome do cidadão, empresa ou entidade responsável pela submissão da participação 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

X Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Assunto 

Síntese das principais questões colocadas na participação submetida 

Localização 

Identificação do sítio/ freguesia ou zona de incidência da participação 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

Quando aplicável, imagens com a localização da área em causa na participação submetida, 
sobreposta às Plantas da revisão do PDM com relevância para a apreciação do assunto exposto 

Resposta 

A. Assunto 

Síntese da análise e ponderação do assunto exposto e fundamentação da decisão da CMS 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Designação dos documentos do PDM a alterar • Indicação das alterações a efetuar 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-06 Digital (site) Não FP 1 
 

Participação 

Participante 

Luís Martins (procurador da empresa Windstruck, SA) 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

A empresa Windstruck, SA, proprietária de uma parcela com 5,0573 ha denominada Quinta de 
Canes, solicita a alteração da classificação e da qualificação do solo propostas no PDM em revisão 
(respetivamente, Solo Rústico, Espaços Agrícolas (Espaços agrícolas de produção e Outros 
espaços agrícolas) para Solo Urbano, Espaços de Atividades Económicas, com enquadramento 
nos espaços dedicados ao sector terciário. Esta pretensão vem na sequência do interesse 
demonstrado por parte de um fundo de investimento tecnológico/ empresa de inovação tecnológica 
no sector ambiental em instalar-se neste local. 

O terreno confronta a norte com a Estrada Nacional 10, a sul e poente com a Eira Park, Lda. e a 
nascente com António Augusto Moura. Está descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 
Setúbal sob o n.º 200 da freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e inscrito na matriz predial 
sob o artigo 159, secção C. 

Os motivos expostos que justificam o pedido em análise são os seguintes: 

• O terreno em causa foi destacado a nascente do Artigo 12, secção C, pertencente à Eira Park, 
Lda., partilhando das mesmas características e condicionalismos. 

• No terreno confinante, a Eira Park Lda. construiu um complexo industrial de armazéns e a área 
próxima a nascente (embora não confinante com o terreno) encontra-se urbanizada.  

• As infraestruturas já construídas foram dimensionadas considerando a expansão do parque 
industrial, comportando três postos de transformação, uma ETAR, abastecimento de água, 
bocas de incêndio, recolha de resíduos urbanos e industriais e alinhamento de arruamentos. 

Localização 

Quinta de Canes/ Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

Localização da parcela sobre classificação do solo, condicionantes e infraestruturação existente, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento - Classificação e qualificação do solo da revisão do PDM o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas; 

- Espaços florestais mistos; 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verificam-se ainda as seguintes Condicionantes: 

FP1 
FP1 
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- REN: Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, linhas de água, margem dos 
cursos de água (DPH); 

- RAN. 

Não existem compromissos urbanísticos registados para o local. 

As infraestruturas existentes na área confinante à parcela são: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água e rede de águas pluviais (linhas de água). 

Em virtude das condicionantes em presença, inexistência de compromisso urbanístico e de 
construções no local, considera-se que não estão reunidos os fundamentos para a aceitação do 
pedido submetido. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-06 Digital (site) Não FP 2 
 

Participação 

Participante 

Tiago Santos 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento sobre plantação de árvores 

É observado pelo participante que nos últimos anos têm sido eliminadas árvores, nomeadamente 
por riscos de queda ou doença, sem que, no entanto, se verifique a sua substituição. Questiona se 
está prevista a plantação de árvores, fazendo referência aos seguintes objetivos globais do Plano: 

OG4. Promover a melhoria da qualidade ambiental do Concelho, fomentando a resolução de 
passivos ambientais, a valorização da estrutura ecológica, a mitigação dos riscos e o reforço da 
capacidade de resiliência às alterações climáticas. 

OG5. Assegurar uma base sustentável de conciliação entre o desenvolvimento económico e a 
preservação dos valores naturais/ ambientais do Concelho. 

Localização 

Todo o Concelho 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Pedido de esclarecimento sobre plantação de árvores 

As medidas relativas à plantação de espécies arbóreas constituem uma preocupação do Município, 
enquadrada nos princípios estratégicos globais relacionados com a valorização da estrutura 
ecológica municipal e integrando as medidas de resiliência às alterações climáticas.  

Estão previstos diversos projetos e ações de caráter mais global e específico inerentes à 
intervenção nos espaços verdes de recreio e lazer da cidade, os quais estão devidamente 
explanados no Pograma de execução, plano de financiamento e fundamentação da 
sustentabilidade económica e financeira do PDMS.  

No contexto da presente participação pública salienta-se a título de exemplo, o Programa 8 – 
Ambiente, no qual se encontram previstos 11 projetos que contemplam um conjunto muito relevante 
de novas infraestruturas verdes destinadas a concretizar a Estrutura Ecológica Municipal e a 
valorizar os serviços de ecossistemas. Enumera-se a elaboração do Plano Municipal de 
Arborização que contribuirá para a amenização climática e mitigação das ilhas de calor urbano. 

Impondo-se a necessidade de ações pontuais de plantação, serão tomadas as medidas 
apropriadas à sua concretização e em estreita articulação com os diversos serviços municipais, 
sendo esta, uma matéria que não encontra aplicação direta no contexto da revisão do PDM. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-11 Digital (email) Não FP 3 
 

Participação 

Participante 

Rita Amador 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento sobre classificação e qualificação do solo 

Na sequência da sessão de apresentação do PDM efetuada em Azeitão, a proprietária de um 
terreno nesta zona pede esclarecimento de dúvidas relacionadas com as tipologias de 
classificação/ qualificação do solo propostas no Plano que incidem na área da sua parcela. 

A requerente previamente ao período de discussão pública, questionou a DIPU via e-mail no 
sentido de verificar a hipótese de destaque e integração da totalidade da parcela em Áreas de 
edificação dispersa.  

Localização 

Quinta do Picão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização da parcela sobre classificação do solo, condicionantes e infraestruturação existente, RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de esclarecimento sobre classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento - Classificação e qualificação do solo da revisão do PDM o 
terreno em apreço (cerca de 3 ha) está classificado da seguinte forma: 

- Áreas de edificação dispersa tipo I; 

- Outros espaços agrícolas. 

Não se verifica a existência de condicionantes ou compromissos urbanísticos para o local. 

Infraestruturas existentes na área confinante à parcela: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água e rede de drenagem de águas residuais. 

FP 3 
FP 3 
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Na sequência desta participação e de outras em área confinante, relacionadas com a sugestão de 
integração em Áreas de edificação dispersa e/ou avaliação da área mínima da parcela para 
edificação nova, em solo rústico, considera-se que a presente participação pública reúne condições 
para aceitação, designadamente, quanto à reclassificação da totalidade da parcela em Áreas de 
edificação dispersa do tipo I. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificar em Áreas de edificação 
dispersa tipo I 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-12 Digital (site) Não FP 4 
 

Participação 

Participante 

João Marques 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal – AUGI 19 

Na participação apresentada é questionada qual a previsão para o fim dos entraves atualmente 
existentes para a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), nomeadamente para 
a AUGI 19. É solicitada resposta, tendo em conta os antecedentes do processo, as alterações 
efetuadas ao proc. 765/18 e as reuniões realizadas com os proprietários. 

Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Compromissos Urbanísticos A7.1, RPDMS 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

 

Localização da AUGI 19 sobre classificação do solo e condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal – AUGI 19 

No âmbito da participação pública em apreço informa-se que a AUGI 19 não se encontra 
constituída. No PDM em vigor esta área encontra-se classificada em Espaço urbanizável - H1. 

Na Planta de Ordenamento do PDM em revisão – Classificação e qualificação solo, esta área está 
classificada em Espaços habitacionais consolidados tipo I. 

Não existem condicionantes a assinalar, à exceção do perímetro de proteção de captação de água 
subterrânea – zona de proteção alargada. 

Trata-se de uma participação que incide sobre questões particularmente inerentes ao processo de 
reconversão desta AUGI e constrangimentos existentes, não sendo uma matéria cuja resolução 
esteja diretamente dependente da revisão do PDM. A proposta considerada no presente Plano, 
não altera ou inviabiliza a continuidade do processo de regularização da AUGI.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-13 Digital (site) Não FP 5 
 

Participação 

Participante 

Rui Manuel Vassalo Namorado Rosa 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia de base – Correção de designação toponímica 

É sugerido pelo participante, proprietário de uma casa familiar rústica localizada em Vale da Rasca 
desde 1974, que esta designação toponímica - Vale da Rasca - seja utilizada na cartografia base 
das plantas do PDM, em vez de Aldeia da Rasca. Considera esta a designação habitualmente 
empregue, estando esta zona assim referenciada, nomeadamente noutros documentos da 
proposta de Plano, como o Regulamento e o Relatório. 

Localização 

Vale da Rasca/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia de base – Correção de designação toponímica 

Na presente participação pública é sugerido que a designação toponímica - Vale da Rasca - seja 
utilizada na cartografia base das plantas do PDM, em vez de Aldeia da Rasca. A proposta de 
correção sugerida na participação pública em apreço foi acolhida e devidamente integrada na 
cartografia de base do plano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Peças desenhadas que contenham a 
cartografia de base 

• Substituição da toponímia para “Val󠄀e da 
Rasca” 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-16 Digital (site) Não FP 6 
 

Participação 

Participante 

Diogo Rosa 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico – Áreas recuperadas da SECIL 

Segundo o Artigo 100.º do Regulamento proposto, após a conclusão do processo de reconversão 
paisagística das áreas afetas a Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos, 
estas áreas recuperadas adquirem a qualificação de solo rústico dominante na envolvente imediata. 
Sendo que, segundo a SECIL, na Declaração Ambiental de 2014, a recuperação paisagística 
abrangeu àquela data 40,64 ha (área entretanto possivelmente mais extensa), é sugerida a inclusão 
destas áreas na categoria de Espaços Naturais e Paisagísticos. 

Localização 

Outão/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 
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Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, 
RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico – Áreas recuperadas da SECIL 

A presente participação pública submetida no período de discussão pública da revisão do PDM 
solicita a reclassificação das áreas da Secil paisagisticamente recuperadas, conforme Declaração 
Ambiental de 2014, em Espaços Naturais e Paisagísticos.  

A área que se encontra licenciada corresponde à classificação do solo na Planta de Ordenamento 
do PDM - Espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos. Esta delimitação foi 
disponibilizada pelas entidades competentes (Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do 
Tejo e Direção Geral de Energia e Geologia), por solicitação do município, quanto à atualização da 
informação legal a representar no contexto do processo de revisão do PDM. 

Apenas a informação que foi disponibilizada pelas entidades competentes, neste caso, a área da 
pedreira que se encontra licenciada, é passível de ser representada no presente instrumento de 
gestão territorial, cabendo posteriormente ao ICNF em sede de recondução ou revisão do PEOT 
proceder às alterações que considerar necessárias. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-16 Digital (email) Não FP 7 
 

Participação 

Participante 

Fernando Pimentel 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Correção de traçado e respetiva servidão 

O requerente é proprietário de uma parcela de terreno na zona da Terroa, inserida no PDM em 
revisão nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade a consolidar (BD.ac) e confinante com uma 
parcela pertencente ao Município que engloba a área do Mercado da Confeiteira (antigo mercado 
da Xepa). 

Na participação em análise, é solicitada a alteração da rede viária proposta no PDM, 
nomeadamente a correção do traçado de um troço de via da Rede Urbana Arterial que atravessa 
a parcela municipal, cuja faixa de servidão de 40 metros sobrepõe parcialmente a parcela do 
particular.  

Conforme o exposto, tendo em conta o afastamento de cerca de 50 metros entre o mercado 
existente e a referida parcela, é possível ajustar a proposta de implantação da nova via sem que a 
respetiva faixa de proteção incida sobre o terreno privado. 

Localização 

Terroa/ Freguesia de São Sebastião 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Correção de traçado e respetiva servidão 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços Urbanos de Baixa Densidade. 

A parcela é abrangida por Espaços Canal - Rede rodoviária distribuidora prevista. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- Existência de linha de água no limite poente da parcela. 

- A parcela é atravessada por rede elétrica de média tensão.  

O território possui todas a infraestruturas urbanas.  

Não se assinala a existência de compromisso urbanístico. 
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Eixo a azul : traçado retificado - raios de concordância de 200 metros 

Eixo a vermelho: traçado representado na Planta de Ordenamento da revisão do PDMS 

 

Da análise à participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do 
PDM, informa-se o seguinte: 

O espaço canal constitui um corredor de reserva que permite o desenvolvimento de um projeto de 
execução de um traçado viário que poderá ou não estar incluído nesse espaço canal. Tudo 
dependerá posteriormente da avaliação técnica dos projetistas que farão a avaliação do traçado 
em relação às condições dos terrenos atuais (orografia do terreno, existência de infraestruturas, 
postes de alta tensão etc.). 

A largura do espaço canal é maior do que a largura prevista para a via para prevenir alguns 
imprevistos em que seja necessário desviar o traçado da linha de eixo definida, não sendo possível 
comparar com larguras de via já executadas conforme indicado na exposição. 

Tem-se a referir que não é possível projetar todas as vias em alinhamento perfeitamente reto, por 
vezes, em meio urbano é necessário prever algumas curvas de modo a impor/possibilitar a redução 
de velocidades. Neste caso, a curva e contracurva afigura-se necessária para garantir a ligação 
entre eixos desfasados da via. O raio de curvatura é de 200 metros em planimetria, o qual foi 
ajustado tendo em conta alguns traçados já desenvolvidos no âmbito do PP do Vale da Rosa. 

Nesta sequência, ponderada a participação pública em apreço, o ajustamento agora efetuado não 
interseta o terreno do reclamante, tendo-se realizado o acerto da diretriz e do espaço canal de 
acordo com o traçado representado a azul na imagem acima. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Redefinição traçado do Espaço Canal 

Planta de Equipamentos e infraestruturas – 
infraestruturas rede viária A8.4 

• Redefinição do traçado viário 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-16 Digital (site) Não FP 8 
 

Participação 

Participante 

Maria Cristina Dhanis Barros Camacho de Andrade 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área de 3,4 ha, integrada em 
Espaços Florestais Mistos (F.M), sugerindo-se que se mantenha com a classificação anterior ou 
que se atribua a de Espaço de Desenvolvimento Económico. 

A parcela em causa tem acesso pela Rua da Cortiça e confina parcialmente com a Estrada Nacional 
379. Estava enquadrada em Espaço Para-Urbano no PDM ainda em vigor, conforme informação 
prestada à proprietária em 2019 pelos serviços camarários, permitindo-se a edificação de 2 fogos 
com área total de 400 m², e, concretamente, o desenvolvimento de um projeto de residências para 
idosos. 

Assim, a requerente vem contestar a qualificação proposta no Plano em revisão sugerindo a 
alteração, pelo menos, para a área que confina diretamente com a Rua da Cortiça. Acrescenta que 
tem estado a trabalhar com um investidor no sentido de implementar o referido projeto, 
encontrando-se este já em desenvolvimento, nomeadamente, através da contratação de um 
arquiteto e de um topógrafo para proceder ao levantamento topográfico. 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

Por último, é solicitado que seja revista a área mínima da parcela a partir da qual se aplica o regime 
de edificabilidade proposto, considerando que este regime penaliza os pequenos e médios 
proprietários, privilegiando os grandes proprietários da região. 

Localização 

Aldeia de Irmãos/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes RAN/REN, 
RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição de Condicionantes (perímetro captação água 
subterrânea – zona proteção alargada e servidão rodoviária) e infraestruturas existentes 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

A presente participação reporta igualmente à participação registada como FP71. 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 3,425 ha) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 
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• Linha de água (ao longo do extremo nascente da parcela); margem dos cursos de água 
(DPH) e zona ameaçada pelas cheias. 

- RAN (pequena área no extremo norte da parcela). 

- Perímetro de captação de água subterrânea – zona de proteção alargada; 

- Zona de servidão da estrada – Plano rodoviário nacional. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: rede de energia elétrica e rede de 
abastecimento de água. 

A participação em apreço solicita a integração da parcela em Áreas de Edificação Dispersa. 

Em virtude de outras participações na área confinante, relacionadas com a sugestão de integração 
em Áreas de edificação dispersa e/ou avaliação da área mínima da parcela para edificação nova, 
em solo rústico, considera-se que a presente participação pública reúne condições quanto à 
reclassificação de parte da parcela em Áreas de edificação dispersa do tipo I. 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

A revisão da área mínima da parcela para edificação nova em solo rústico obedece a 
fundamentação assente na análise da estrutura fundiária do concelho, de acordo com as 
orientações da CCDRLVT, LBPPSOTU e RJIGT. Uma alteração para valores inferiores aos 
propostos, estaria a promover o agravamento do fenómeno da edificação dispersa no território, 
sendo algo que não se pretende perpetuar e/ou incentivar. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação de parte da parcela em 
Áreas de edificação dispersa do tipo I 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-03-22 Digital (email) Sim (2 documentos) FP 9 
 

Participação 

Participante 

Vítor Manuel Nunes Teixeira 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Legalização de obras de construção em loteamento  

A questão colocada na exposição em análise prende-se com a impossibilidade de legalização de 
obras de construção num loteamento em Casal de Bolinhos, cuja cassação do Alvará de 
Loteamento Nº 7/2002 (emitido em consequência da caducidade do Alvará Nº 12/98 de setembro) 
foi deliberada em 2016/08/10 pela Câmara Municipal de Setúbal. 

Enquanto proprietário de 4 lotes de terreno nesse local desde 2002, o requerente alega que a 
conclusão dos trabalhos em falta (montagem e ligação do P.T.) por parte da CMS, de forma a 
permitir à EDP assegurar o fornecimento de energia elétrica e emitir o NIP (número identificação 
do prédio), é essencial para se obter a respetiva certificação.  

Verifica ainda que o respetivo alvará não figura na Tabela 1. Alvarás de licença de loteamento em 
vigor do Relatório de Compromissos Urbanísticos do PDM em revisão e solicita esclarecimento 
sobre o enquadramento jurídico para a situação exposta. 

Localização 

Casal de Bolinhos/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização do alvará de loteamento n.º 07/02 - caducado 

Resposta 

A. Legalização de obras de construção em loteamento 

No seguimento da exposição apresentada em sede de período de discussão pública da revisão do 
PDM, foi consultado o Departamento de Obras Municipais (DOM) da Câmara Municipal de Setúbal. 
Foi comunicado que o PT ainda não foi executado no local por discordância da EDP, face à 
antiguidade do projeto da infraestrutura. A EDP esclareceu ainda que se encontra a elaborar novo 
projeto para o PT, que assim que terminado, poderá a CMS encetar procedimento para iniciação 
do concurso para a sua execução. 

Informa-se ainda que foi declarada a caducidade do alvará de licença de loteamento n.º 07/02. 

A questão apresentada, não deixando de ser devidamente enquadrada em sede própria, não 
constitui objeto de resolução em sede de revisão do PDM de Setúbal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-07-06 Papel Sim (5 documentos) FP 10 
 

Participação 

Participante 

Bacalhôa - Vinhos de Portugal, S.A. 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

X Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na exposição apresentada, a empresa solicita que se reconsidere a classificação e qualificação do 
solo definidas no novo PDM na área do edifício da Antiga Rodoviária e envolvente, reafectando-a 
ao estado anterior, impondo uma alteração de Solo Urbano – Espaços de Uso Especial – Espaços 
de Equipamentos Consolidados para Solo Urbano – Espaços de Atividades Económicas – Espaços 
de Terciário Consolidados, englobando também nesta categoria o terreno classificado como Solo 
Rústico – Espaços Agrícolas de Produção, necessário à criação de uma bolsa de estacionamento. 

O pedido de alteração ao PDM em revisão vem na sequência da aquisição do edifício mencionado 
para um projeto integrado de Enoturismo, envolvendo a construção de um novo museu e a sua 
integração e envolvência com o Palácio da Bacalhôa, num investimento que ascenderá aos 12 
milhões de euros e criará 95 novos postos de trabalho. 

B. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 

No mesmo âmbito, é solicitada a exclusão da proposta de delimitação da RAN da área envolvente 
ao edifício, concretamente a confrontante do seu lado poente, a afetar à criação da já referida bolsa 
de estacionamento de apoio ao projeto em fase de execução. 

Localização 

Vila Nogueira de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da Perigosidade de incêndio 
rural do PIMDFCI, RPDMS  

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento - Classificação e qualificação do solo da revisão do PDM a área 
objeto de participação pública encontra-se em área de jurisdição do PNA e está classificada da 
seguinte forma: 
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- Espaços Agrícolas – Espaços Agrícolas de Produção, em Áreas de Proteção Complementar Tipo 
II, do POPNA. 

Verificam-se as seguintes condicionantes e servidões e restrições de utilidade pública: 

- Presença de solos protegidos ao abrigo do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

- Áreas incluídas no regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) nas seguintes tipologias: 

• Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos e Áreas de Elevado Risco de 
Erosão Hídrica do Solo; 

- Perigosidade de incêndio rural muito baixa, PIMDFCI. 

Dada a proximidade com o solo urbano a área encontra-se servida de infraestruturas. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para o local. 

Na sequência desta participação relacionada com a sugestão de integração em Solo urbano - 
Espaços de Atividades Económicas - Espaços de terciário consolidados, da área imediatamente 
situada a poente para afetação a estacionamento de apoio à atividade a desenvolver, considera-
se que a mesma reúne condições para aceitação. Salvaguarda-se no entanto que, em virtude das 
alterações pretendidas aos regimes de proteção do POPNA, com a consequente proposta de 
exclusão dos solos em REN e alteração da classificação e qualificação do solo, a proposta estará 
dependente da ratificação do PDM e respetiva aprovação em Conselho de Ministros. 

B. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 

Na sequência da aquisição do edifício da Antiga Rodoviária no qual se pretende implementar um 
projeto integrado de Enoturismo, envolvendo a construção de um novo museu, projeto que se 
encontra em fase de licenciamento, revelou-se ser necessária a criação de uma bolsa de 
estacionamento em cumprimento da legislação do PDM.  

Nesse sentido e em resultado da Discussão Pública foi apresentada a presente participação a 
requerer a inclusão em solo urbano de parte da parcela de terreno por forma a viabilizar a criação 
de uma bolsa de estacionamento, e de um novo acesso ao edifício desviando o tráfego da EN 10. 
Tendo a participação pública merecido parecer favorável foram encetados os necessários 
procedimentos à exclusão, da área de estacionamento, da RAN (mancha n.º 89a) e REN (E66), 
face à alteração para solo urbano, aguardando-se à presente data pronuncia da Direção Regional 
de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) e Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT). 

Os edifícios pré-existentes remontam às instalações de uma antiga metalomecânica (anos 60 do 
Séc. XX), que mais tarde deu origem à antiga Central da Rodoviária Nacional e mais recentemente 
à Rodoviária do Alentejo. A linguagem arquitetónica, quer ao nível da volumetria quer em termos 
de morfologia e desenho de fachada, reportam a uma edificação de cariz terciário/industrial, alusivo 
a uma época de construção anterior à entrada em vigor do POPNA. Encontram-se emitidos os 
seguintes títulos: Processo de Obras n.º 433/64 com Licença de Utilização deliberada em 2/12/1970 
(anterior ao RJRAN) e com alterações licenciadas no âmbito dos processos subsequentes: 
Processo de Obras n.º 272/72 - construção de pavilhão (anterior ao RJRAN) e Processo de Obras 
n.º 122/80 com Licença de Utilização n.º 129/09. Para o local pretende-se a implementação de um 
projeto integrado de Enoturismo, envolvendo a construção de um novo museu e a sua integração 
e envolvência com o Palácio da Bacalhôa, a norte, num investimento que prevê a criação de 95 
novos postos de trabalho. 

Na avaliação efetuada ao modelo de ordenamento do território da revisão do PDM, mais 
concretamente no que concerne aos requisitos necessários para integração em solo urbano de 
acordo com o disposto no art.º 10.º da LBPPSOTU, art.º 71.º e art.º 72.º do RJIGT e n.º 3 do art.º 
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7 do DR 15/215, de 19/08, concluiu-se que esta área apresenta as condições necessárias para 
integração em solo urbano. Ressalva-se que o modelo estratégico de ocupação para esta área, 
previsto na revisão do PDM, se centra na dinamização da plurifuncionalidade do território de 
Azeitão, como impulsionador de mais valias do ponto de vista turístico, económico e cultural, 
princípios estes, que se encontram em alinhamento com o projeto pretendido para o local. 

A sua proximidade ao atual núcleo urbano de Vila Fresca de Azeitão permite que o perímetro 
urbano se constitua com maior uniformidade, assumindo as edificações existentes e possibilitando 
a dinamização cultural e económica desta área através da sua refuncionalização. 

Auscultado o ICNF no contexto do acompanhamento efetuado no procedimento de ratificação da 
revisão do PDM, concluiu-se que a CMS irá apresentar os fundamentos adequados para a 
integração desta área em solo urbano, conforme explanado acima, integrando esta situação o 
procedimento de ratificação do PDM, a submeter a aprovação do Conselho de Ministros.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reconfiguração da área afeta a Espaços 
de terciário consolidados 
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Participação 

Participante 

Armando José Esteves da Silva (Sócio Gerente da AESCHEN Portugal) 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Na qualidade de interessado, o requerente vem solicitar a integração de uma parcela de terreno 
numa das categorias de qualificação do solo dominantes das áreas que a envolvem. 

Localizada na zona da Aldeia Grande, a parcela tem uma área aproximada de 6 200 m² e não 
acolhe nenhum uso relacionado com a categoria que lhe é atribuída no PDM – provavelmente 
Outros espaços agrícolas (A.O.). 

Assim, tendo em conta a ocupação circundante e as respetivas categorias de qualificação do solo 
atribuídas no PDM em revisão, é sugerida a requalificação para Áreas de Edificação Dispersa - tipo 
II (ED.2), conforme as áreas confinantes a norte e poente, ou Aglomerados Rurais (A.R.), conforme 
as áreas confinantes a nascente e sul. 

B. Proposta de integração em UOPG – UOPG 5 - Aldeia Grande 

Além do exposto anteriormente, é sugerido que a parcela seja integrada na Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão relativa à programação estratégica definida para a Aldeia Grande, UOPG 5 
– Aldeia Grande, cuja delimitação atual confina com a área da parcela em questão. 

Localização 

Aldeia Grande/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do PIMDFCI 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo, o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços agrícolas de produção, aplicando-se o regime de proteção do POPNA – Espaços de 
Proteção Complementar do tipo II. 
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Verificam-se as seguintes condicionantes: 

REN: 

- Linha de água (ao longo de todo o extremo SE da parcela) e Zona ameaçada pelas cheias (ZAC). 

A totalidade de terreno possui solos em Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Não se verifica a existência de compromisso urbanístico. 

A área envolvente encontra-se servida das infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a integração da parcela em Áreas de edificação dispersa do tipo 
II. Após ponderação da pretensão junto do ICNF no contexto do procedimento de ratificação do 
PDM, considerou-se que a mesma não possui enquadramento em virtude de não existir qualquer 
edificação no local, não se pretendendo o aumento da dispersão da construção neste território. 

B. Proposta de integração em UOPG – UOPG 5 - Aldeia Grande 

Na sequência da solicitação de integração da parcela na UOPG 5 – Aldeia Grande, uma vez que 
se trata de uma parcela sem ocupação e localizada na periferia desta UOPG, considera-se não 
existir fundamento para a aceitação do pedido. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-04-06 Digital (site) Não FP 12 
 

Participação 

Participante 

Gonçalo Nuno da Silva Baptista 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento sobre divisão de lotes e infraestruturação 

Na sequência da participação efetuada numa sessão de apresentação da Revisão do PDM de 
Setúbal, o expoente vem pedir esclarecimento sobre a zona onde se insere um imóvel, enquadrado 
no alvará de licença de loteamento em vigor n.º 01/89 e na Área de Edificação Dispersa (A.E.D) n.º 
2, questionando concretamente se está contemplado o seguinte: 

• Possibilidade de separação em dois lotes 

• Acesso à rede de esgotos 

• Atualização das redes de comunicações 

Localização 

Padeiras/ Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 

  



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização do terreno sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de esclarecimento sobre divisão de lotes e infraestruturação 

Segundo a área identificada na presente participação verifica-se que o lote está classificado em 
Áreas de edificação dispersa tipo I, integrado em REN - Áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos. 

Para o local aplicam-se as disposições do alvará de loteamento n.º 1/89, tratando-se de um território 
que no PDM de 94 se encontra classificado em Espaços de Para-Urbano. Esta é uma das situações 
que não obstante a existência de alvará de loteamento, não foi classificada como solo urbano no 
PDM de 94. 

Trata-se do lote 8 com 6882 m2, admitindo-se uma superfície máx. de pavimento para habitação 
de 200m2, com 2 pisos e uma superfície máx. de pavimento para anexos de 100 m2. Encontra-se 
servido de rede de infraestruturas à exceção da rede de esgotos. 

Para este território a opção tomada foi a correspondente classificação em Áreas de edificação 
dispersa tipo I, considerando-se como o mais adequado face ao tipo de ocupação verificado, não 
se pretendendo a densificação deste território, estando neste caso, salvaguardados os direitos já 
constituídos titulados pelo alvará de loteamento em apreço. 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

Para o lote foi identificado o PO 235/06. Regista-se o alvará de licença de utilização n.º 344/09, 
tendo sido dado cumprimento aos requisitos legais exigíveis para o fracionamento do edifício em 
regime de propriedade horizontal.  

Neste sentido, conclui-se que foram constituídas duas frações autónomas, tendo sido a solução 
possível para dar cumprimento ao alvará de loteamento, não se tratando de uma situação que 
justifique uma alteração em sede de revisão do PDM. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

João Vasco Carnot Morgado Soares 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

O proprietário de uma parcela de terreno localizada no sítio do Vale da Rasca, registada na 
Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o n.º 1655 e inscrita na respetiva matriz sob parte 
do art.º 52 da secção I, solicita a reclassificação desta área para solo urbano. 

Na referida parcela, com cerca de 4 000 m², pretende implementar um projeto de Turismo Cultural 
e Gastronómico integrado, preservando a Natureza e os produtos locais existentes, incluindo ainda 
a sua residência. 

Considera essencial para esse efeito a alteração da classificação do solo, salientando que o terreno 
está situado no lado mais urbanizado da aldeia, e que devido à sua dimensão a implantação 
proposta iria ficar a uma distância considerável dos terrenos adjacentes, respeitando a privacidade 
e a densidade habitacional. Está disponível para apresentar a proposta presencialmente. 

Localização 

Vale da Rasca/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Perigosidade de incêndio rural alta e muito alta sobre ortofotomapas 2016, PIMDFCI, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 
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A parcela em questão, localizada no Vale da Rasca, encontra-se em área de jurisdição do Parque 
Natural da Arrábida, aplicando-se as disposições do Plano de Ordenamento do Parque Natural da 
Arrábida (POPNA). A observação do ortofotomapa indica a existência de uma construção 
abarracada no local, em mau estado.  

Face ao PDM de Setúbal, em revisão, a área foi classificada em Espaços Naturais e Paisagísticos 
- Áreas de Proteção Parcial do tipo II do POPNA. Estas áreas constituem espaços non aedificandi, 
com exceção das obras de conservação. Apenas são permitidas as seguintes atividades: a) 
Obras de conservação de edificações; b) Obras de conservação de infraestruturas rodoviárias 
existentes – ver artigo 148.º do PDM de Setúbal (Aviso n.º 6619/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série — N.º 95 — 17 de maio de 2018). 

É uma área que apresenta consideráveis condicionalismos, nomeadamente: 

1 – Defesa da floresta contra incêndios – integrado nas classificações de alta e muito alta 
perigosidade de incêndio – art.º 16.º do DL 14/2019, de 21 de janeiro “2 - Fora das áreas edificadas 
consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na 
cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta 
perigosidade…”; 

2 - Reserva Ecológica Nacional (REN) - delimitação no âmbito da revisão do PDM – Áreas de 
elevado risco de erosão hídrica do solo (AEREHS) e Áreas de instabilidade de vertentes; 

Não obstante a classificação parcial do terreno em solo urbano no PDM de 94 para além do mesmo 
não ter sido alvo de ocupação no período de vigência do plano, não dá cumprimentos aos requisitos 
exigidos previstos no n.º 3 do art.º 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, 
quanto aos princípios de delimitação do solo urbano. 

Adicionalmente, face aos condicionalismos em presença e enquadramento da parcela em Áreas 
de Proteção Parcial do tipo II do PEOT, a exposição apresentada de integração desta área em solo 
urbano apresenta-se desfavorável. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-05-03 
2020-05-26 

Digital (site e 
email) 

Sim (5 documentos) FP 14 
 

Participação 

Participante 

Luís Alberto Lopes da Silva 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de introdução de UOPG – Alteração de Índice de Utilização 

Na exposição em análise, o requerente, em nome da empresa Construtora Abrigo, Lda., solicita 
que a proposta de revisão do PDM reconsidere a existência da UOPG do Baluarte de Santo Amaro, 
atribuindo para esta zona um Iu máximo de 1,5. 

A referida empresa é proprietária de um terreno com a área aproximada de 6 922,56 m² localizado 
no Baluarte de Santo Amaro, no Bairro do Troino, para o qual tem vindo a desenvolver um projeto 
de ocupação maioritariamente habitacional que a revisão do PDM apresentada inviabiliza. 

A fundamentar a proposta de alteração são mencionados os seguintes antecedentes do processo: 

• Em 12/2014, foram aprovados por deliberação da Câmara o protocolo para a elaboração de 
um Estudo Urbanístico e os seus termos de referência, integrando o terreno em questão. 

• Entre 2015 e 2016, foi desenvolvido o Estudo Urbanístico, suportado pelos proprietários e 
orientado tecnicamente pela Câmara, tendo recebido parecer desfavorável da DGPC. 

• Em 05/ 2018, foi elaborado pelos serviços da Câmara um parecer sobre a viabilidade 
construtiva no terreno, no qual as parcelas afetas ao Baluarte de Santo Amaro e áreas 
adjacentes foram identificadas, no âmbito do processo de revisão de PDM de Setúbal, como 
“áreas problema”, mas também como “espaços de oportunidade”, e nesse enquadramento, foi 
delimitada uma UOPG, a qual integrava o prédio em causa. 

• Em 2019, começou a ser desenvolvido um PIP promovido pela empresa IMMORPÉA 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com o acompanhamento constante dos responsáveis 
técnicos da Câmara, que obteve um parecer desfavorável da DGPC. 
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• A atual proposta de revisão do PDM não faz referência à UOPG do Baluarte de Santo Amaro 
e o Iu máximo de 1,5 foi reduzido para 0,5, salientando-se ainda que no PDM em vigor a referida 
parcela se insere numa área com aplicação do IuB máximo de 1,5. 

Por fim, informa que se encontra em curso um projeto em fase de adaptação por forma a dar 
resposta ao parecer da DGPC, conforme PIP já apresentado, e reforça que qualquer índice abaixo 
de 1,0 torna o projeto inviável, sendo que o índice de 1,5 oferece a folga necessária para eventuais 
alterações a efetuar para dar resposta às exigências da DGPC. 

Localização 

Troino/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de introdução de UOPG – Alteração de Índice de Utilização 

Na sequência da submissão da presente participação pública, tem a informar-se o seguinte: 
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As servidões administrativas em presença neste território correspondem ao Sistema Defensivo de 
Setúbal incluindo as Fortificações medievais e modernas – Vias de Classificação. 

Face à exposição e fundamentos apresentados considera-se favorável a delimitação de uma 
SUOPG com a correspondente integração dos objetivos programáticos constantes nos Termos de 
referência do Estudo Urbanístico do Baluarte de St. º Amaro, considerados como urbanisticamente 
ajustados à futura requalificação deste território e em concordância com os objetivos estratégicos 
definidos no enquadramento da revisão do PDM. Em paralelo, proceder-se-á ainda à alteração da 
qualificação do solo para Espaços habitacionais consolidados do tipo II. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Programação 
Estratégica C2.11 

• Delimitar SUOPG 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação em Espaços habitacionais 
consolidados do tipo II 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-05-08 Digital (site) Não FP 15 
 

Participação 

Participante 

Carla Sofia dos Reis Correia 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a reclassificação de uma área integrada em Espaços de 
Atividades Económicas - Espaços de atividades industriais consolidados (AE.Ic) para Espaços de 
Atividades Económicas numa subcategoria associada ao sector terciário. 

Trata-se de uma área localizada na Azinhaga dos Pasmados, na zona de Vila Fresca de Azeitão, 
onde atualmente estão em funcionamento empresas com atividade comercial como o Pingo Doce 
e a Controlauto. 

Entre os espaços mencionados encontra-se um edifico devoluto, o qual se pretende recuperar e 
atribuir os usos de comércio e serviços (processo n.º 30/20). 

Localização 

Azinhaga dos Pasmados, Vila Fresca de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

 

Segundo a Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do solo do PDM em revisão a 
área objeto da presente participação pública está classificada da seguinte forma: 

- Espaços de Atividades Económicas - Espaços de atividades industriais consolidados. 

Verifica-se a existência de solos em REN, designadamente em Áreas estratégicas de infiltração e 
de proteção e recarga de aquíferos. No âmbito da proposta de exclusões à delimitação da REN, e 
em sede de Conferência Decisória, foi parcialmente aceite a exclusão da REN, nas áreas 
atualmente edificadas. 

Perante a sugestão apresentada e pretendendo-se para o local a reconversão das atuais 
construções em unidade comercial, à semelhança dos usos já existentes na envolvente, 
maioritariamente afetos a terciário, considera-se de aceitar a reclassificação desta área para 
Espaços de atividades industriais consolidados – Espaços de atividades económicas. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo 

• Espaços de atividades industriais 
consolidados – Espaços de atividades 
económicas 
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Participação 

Participante 

Firmino José Carnot Morgado 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Regularização de operações urbanísticas anteriores à entrada em vigor do POPNA 

Considera-se na exposição em análise que, atendendo à existência de diversas situações litigiosas 
relativas a obras de construção ou edificação licenciadas pela CMS ao abrigo do atual PDM, com 
base em parecer favorável da Comissão Diretiva do Parque Natural da Arrábida (PNA), emitido ao 
abrigo do Regulamento do PNA, deve ser aproveitado o processo de revisão do PDM, tendo em 
vista a transposição do POPNA para o PDM, para regularizar as situações urbanísticas anteriores 
à entrada em vigor do POPNA.  

É assim sugerido que, no âmbito da revisão do PDM, seja inserida a seguinte disposição, em sede 
de normas transitórias, de modo a regularizar as situações do passado: 

Artigo 

Regularização de operações urbanísticas anteriores à entrada em vigor do POPNA 

1. As obras de construção ou edificação licenciadas pela Câmara Municipal de Setúbal com base 
em parecer favorável da Comissão Diretiva do Parque Natural da Arrábida (PNA) emitido ao abrigo 
Regulamento do PNA, aprovado pela Portaria n.º 26-F/80, de 9 de janeiro, podem ser objeto de 
autorização de utilização, a emitir nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

2. Às alterações a um projeto licenciado, nos termos do número anterior, executadas em obra, são 
aplicáveis as normas urbanísticas em vigor à data do primitivo licenciamento. 

3. Não tendo sido requerido o licenciamento das alterações a que se refere o número anterior ou 
efetuada comunicação prévia, a autorização de utilização pode ser concedida (i) caso seja 
assegurada a conformidade com o projeto inicial ou (ii) quando estejam em causa alterações 
necessárias para assegurar a viabilidade construtiva ou a segurança e salubridade do edificado, 
fundadas em razões de natureza técnica, não agravando o impacto da construção na paisagem. 
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Localização 

Parque Natural da Arrábida 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.2_Regimes Especiais, RPDMS 

Resposta 

A. Regularização de operações urbanísticas anteriores à entrada em vigor do POPNA 

A participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do PDM, 
solicita introdução de norma transitória no regulamento do plano, subjacente à regularização de 
operações urbanísticas anteriores à entrada em vigor do POPNA.  

Após a devida apreciação jurídica foi incorporado no Capítulo II - Preexistências e atos válidos, do 
regulamento do PDM, a introdução de norma no artigo 40.º, no que respeita às legalizações.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 
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Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • Introdução de norma no artigo 40.º, 
respeitante às legalizações 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-05-11 Digital (site) 
Sim (4 documentos/ erro na 
submissão de 2) FP 17 

 

Participação 

Participante 

Duarte Bustorff Silva Belo (pela Sociedade de Exploração Imobiliária e Agrícola da Mourisca, S.A.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A empresa proprietária da Herdade da Mourisca solicita que os compromissos estabelecidos para 
esta parcela em protocolo celebrado entre a CMS e a empresa sejam integrados nos elementos do 
PDM. Alega que, apesar desta propriedade estar classificada como Área de vocação específica 
(AVE5) no relatório da atual revisão do PDM, não é proposta a sua integração em áreas de 
ocupação turística e/ ou de equipamentos. Destaca-se da exposição apresentada: 

1- Em conformidade com o v/ ofício 13/15/GAVAM- Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal 
e com o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Sociedade de Exploração 
Imobiliária e Agrícola da Mourisca, S.A. na propriedade desta sita na Herdade da Mourisca, 
freguesia de S. Sebastião em Setúbal, com a área de 159,29 hectares (…), pode ser promovido e 
implementado um empreendimento turístico com base nos seguintes pressupostos: 

a - A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal prevê para esta propriedade (…) 
uma ocupação na área do turismo e ou equipamentos na esteira da diretriz emanada da última 
proposta de alteração do Plano Regional de Ordenamento do Território para a área Metropolitana 
de Lisboa, considerada no conceito de área de Vocação Turística; 

B. Proposta de integração em Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

É ainda realçada a não inclusão desta área numa UOPG, conforme descrito no referido protocolo: 

b - A proposta de revisão do PDM de Setúbal integrará a Herdade da Mourisca, necessariamente, 
numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão a fim de ser determinada uma abordagem 
integrada e de conjunto através de um Instrumento de Gestão Territorial (…) 
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Localização 

Herdade da Mourisca/ Freguesia de São Sebastião 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.11_Programação Estratégica, RPDMS 

 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Segundo a Planta de Ordenamento - classificação e qualificação do solo o terreno em apreço está 
classificado da seguinte forma: 
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- Outros espaços agrícolas; 

- Espaços agrícolas de produção; 

- Espaços florestais de conservação; 

- Espaços florestais mistos; 

- Espaços florestais de produção. 

Integra a Estrutura ecológica fundamental. 

Verificam-se as seguintes Condicionantes: 

- REN: Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, linhas de água, margem dos cursos 
de água (DPH), Zona ameaçada pelas cheias (ZAC), Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo e Escarpas e faixas de proteção; 

- RAN; 

- Povoamento de sobreiros e azinheiras; 

- Perigosidade de incêndio rural muito baixa, baixa e média; 

- Perímetro de captação de água subterrânea – zonas de proteção alargada, intermédia e imediata; 

- Zona de servidão de via férrea; 

- Redes de energia elétrica.  

A participação pública em apreço solicita a reclassificação teste território em Espaços de Ocupação 
Turística, com referência no protocolo celebrado entre a empresa em questão e a CMS. A vocação 
deste território para a atividade turística é expressa no Relatório da revisão do PDM como Área de 
vocação específica, ou seja, como uma das áreas preferenciais para futura ocupação na área do 
turismo e ou equipamentos, de acordo com as orientações estabelecidas na proposta de alteração 
do Plano Regional de Ordenamento do Território para a área Metropolitana de Lisboa. 

Não obstante o reconhecido potencial turístico deste território em virtude das condicionantes em 
presença, considera-se que o enquadramento de futuras intervenções deverá ser efetuado no 
âmbito da delimitação de uma UOPG, não se justificando a alteração da qualificação do solo nesta 
área. 

B. Proposta de integração em Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

É solicitada a integração da área em apreço numa UOPG, fazendo alusão ao mencionado no 
protocolo supracitado, o que permitiria uma abordagem urbanística mais integrada e de conjunto. 
Considera-se que a sugestão efetuada tem enquadramento nos pressupostos definidos para este 
território, sendo a mesma, contemplada nos elementos constituintes do plano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Programação 
Estratégica C2.11 

• Delimitação de uma UOPG 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-05-11 Digital (site) Sim (4 documentos) FP 18 
 

Participação 

Participante 

Diogo de Faria Blanc (sócio gerente de Faria Blanc Sociedade Agrícola Unipessoal Lda) 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

O requerente solicita a alteração da delimitação da classificação do solo na zona sul da Quinta de 
Santo António, de forma a manter em solo urbano a construção correspondente à casa secundária 
da propriedade.  

De acordo com a descrição apresentada, a referida quinta, com cerca de 9 ha, abrange uma zona 
urbana consolidada (PDM 1994) junto à EN-379. Nesta zona existem duas habitações (principal e 
secundária) construídas no início do século XX, sobre as quais e desde os finais de 2018 se estuda, 
em articulação com o Gabinete de Urbanismo da CMS em Azeitão, a possibilidade da sua 
reabilitação e alteração dentro dos mesmos parâmetros arquitetónicos. Os projetos de reabilitação 
de ambas as casas foram entregues para análise e aprovação da CMS no início deste ano.  

Na proposta do PDM revisto, esta zona urbana mantém-se, embora com uma redução da sua área 
- a Nascente, a Sul e a Poente, não alterando a situação da casa principal, mas deixando a casa 
secundária fora da zona urbana atual, inviabilizando a sua reconstrução e alteração. Esta 
construção integra o conjunto edificado da quinta, com ligação próxima à casa principal, ambas 
edificadas em momento anterior ao PDM de 1994. 

Localização 

Quinta de Santo António, Aldeia de Oleiros/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo, o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas, Área não sujeita a regime de proteção - ANARP do POPNA. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

REN: 

- Linha de água, margem dos cursos de água, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e 
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos.  

Tratando-se de uma Quinta com cerca de 9 ha e numa perspetiva de contenção do solo urbano 
cingindo-o às principais áreas edificadas, a área acima assinalada que inclui uma edificação 
secundária em ruína, ficou excluída do perímetro urbano na versão da revisão do PDM que seguiu 
para Discussão Pública. 

Após atendimento presencial e submissão da presente participação pública com a apresentação 
dos devidos fundamentos, considera-se que, uma vez que esta área integra uma ANARP e se 
encontra na proximidade da área envolvente à construção principal consideram-se reunidas as 
condições para aceitação do pedido, integrando a área acima identificada em perímetro urbano – 
Espaços Habitacionais consolidados tipo I. 

No âmbito da proposta de exclusões à delimitação da REN, e em sede de Conferência Decisória, 
foi aceite a exclusão dos solos em REN nas Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e 
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificar em Espaços Habitacionais 
consolidados tipo I 
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2020-05-15 
2020-05-18 

Digital (site) Sim (1 documento) FP 19 
 

Participação 

Participante 

João Francisco Cruz Catraio 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo/ Proposta de exclusão da área de intervenção 
de regime especial – RNES 

O proprietário de uma parcela de terreno em Praias do Sado, classificada no âmbito da Revisão do 
PDM de Setúbal como Espaços Naturais e Paisagísticos (N) e abrangida pelo Regime de Proteção 
Complementar II (2.5) - RNES. solicita que seja reavaliada a proposta de classificação para a 
parcela em causa, em articulação com o ICNF, no sentido da mesma poder integrar o perímetro 
urbano e deixar de estar abrangida por regimes de proteção especial que impeçam o seu 
aproveitamento urbano. 

Alega que, aquando do processo de inquérito público do Plano de Ordenamento da Reserva Natural 
do Estuário do Sado (PORNES), foi apresentada exposição no sentido de ser excluída a parcela 
em apreço de regimes de proteção que inviabilizassem a ocupação urbana da mesma, atendendo 
à ocupação que à data já se verificava ao longo do arruamento (Rua Principal de Praias do Sado/ 
EM536-1), e salientando ainda a ausência de valores naturais e ambientais neste local. 

Localização 

Praias do Sado/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo/ Proposta de exclusão da área de intervenção 
de regime especial – RNES 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços Naturais e Paisagísticos, Áreas de proteção Complementar do tipo II do PORNES. 

Junto ao limite NE da parcela verifica-se a existência de REN: Zonas ameaçadas pelas cheias não 
classificadas como zonas adjacentes nos termos da LTRH e Sapais. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela, encontrando-se a 
área servida de todas as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a integração da parcela em solo urbano. Não obstante a 
proximidade da mesma ao território integrado em perímetro urbano, em virtude da sua contiguidade 
com a área de Sapal e áreas integradas em REN, não se afigura adequada a extensão da área 
urbana para este território. Nesta sequência, atenta a sensibilidade ambiental e ecológica deste 
território, considera o ICNF não estarem reunidos os fundamentos para integração da parcela em 
solo urbano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 
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2020-05-16 Digital (site) Sim (1 documento) FP 20 
 

Participação 

Participante 

Maria de Lurdes Farinha Fidalgo (representada neste ato pelo seu advogado Diogo Calado) 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No documento anexo, a requerente indica que é proprietária de um prédio urbano sito na Rua da 
Malhada, lote 205, em Azeitão, no qual sempre teve intenção de construir. 

O projeto de PDM pretende integrar o terreno da requerente na categoria de Espaços verdes de 
recreio e lazer. 

Na ótica da requerente, está em causa um tratamento arbitrário por não ser percetível qualquer 
critério que possa presidir ao tratamento diferenciado a que é sujeita pelo projeto de PDM. 

A zona em causa tem baixa densidade construtiva constituída unicamente por moradias 
unifamiliares, amplamente espaçadas entre si, numa localização com um nível de arborização e 
espaços verdes muito aceitável. 

A zona da Salmoura apresenta uma “mancha verde” (muito) superior à de outros locais sitos na 
circunscrição territorial do Município de Setúbal. 

Não se justifica a previsão expressa de (mais) zonas destinadas a “espaços verdes de recreio e 
lazer”, com prejuízo para a requerente, que sempre pretendeu utilizar a capacidade edificativa do 
seu terreno. 

Pode admitir-se que o critério que tenha presidido à opção urbanística de qualificação do prédio da 
requerente como “Espaço verde” possa estar relacionado com a circunstância de, na “Planta da 
Situação Existente”, a zona que corresponde ao prédio da requerente estar cartografada como 
“Espaço descoberto ou com vegetação esparsa”. 

Esta opção cartográfica, certamente, explica-se pela circunstância de no Google Maps ser possível 
visualizar naquele espaço a existência de alguma vegetação (pinheiros-bravos). 
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Tal pressuposto está, porém, equivocado, pois a imagem do Google Maps, na qual a indicada 
“Planta da Situação Existente” se terá baseado, não retrata a situação atualmente existente no 
local, pois o terreno em causa, na atualidade, não tem nele plantada qualquer espécie arbórea, 
estando integralmente desocupado e desmatado. 

Os pinheiros-bravos visíveis no Google Maps já não existem na parcela desde 2019, por força das 
comunicações para limpeza de combustível no âmbito da Segurança contra Incêndios Rurais, que 
levaram a que a requerente tenha optado pelo corte de tal vegetação, em prol da segurança da sua 
propriedade e da zona envolvente. Constata-se, assim, que a opção planeadora no sentido de 
qualificar este terreno como «Espaço verde de recreio e lazer» filia-se num equívoco cartográfico, 
que carece de correção. 

Ao exposto, acresce que a requerente é titular de uma comunicação do Município de Setúbal que 
declara que o seu terreno tem capacidade edificativa à luz do novo PDM; ademais, a mesma é 
titular de um ato que aprovou uma construção no terreno em causa e que ainda não caducou, o 
que terá de ser tomado em conta pelo Município no projeto de PDM. 

Localização 

Salmoura/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Planta de localização 
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Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Para esta área encontra-se em elaboração o Plano de Pormenor (PP) da Salmoura. 

A área objeto de participação pública encontrava-se classificada numa fase preliminar do PP em 
elaboração em Espaços verdes de recreio e lazer. 

Anteriormente ao Período de Discussão Pública do plano, a classificação desta área (parcelas 246 
e 247) foi alterada para Espaços urbanos de baixa densidade. 

Nesta sequência, a informação a constar da Planta de Ordenamento – classificação e qualificação 
do solo da RPDMS irá traduzir a alteração prevista no PP, procedendo-se à reclassificação das 
parcelas para Espaços urbanos de baixa densidade. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo 

• Reclassificar parcela em Espaços urbanos 
de baixa densidade. 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 
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Participação 

Participante 

Rui Manuel Costa Grilo (em representação da Soandaimes - Sociedade de Andaimes Lda.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de reavaliação de enquadramento territorial – Manutenção do edificado existente 

No âmbito do período de Discussão Pública da revisão do PDM, o requerente, na qualidade de 
representante da Soandaimes, propõe a reavaliação ao enquadramento territorial a que de um 
prédio da propriedade da empresa está sujeito, com o intuito de minimizar o condicionamento, na 
totalidade ou em parte, tendo em conta os constrangimentos e parâmetros urbanísticos associados. 

Face à análise dos elementos do PDM e ao eventual processo de reconversão em curso, a empresa 
propõe a manutenção do edificado existente, enquanto base logística de apoio à sua atividade, 
dado que não desenvolve qualquer ação complementar de risco, impacto ambiental ou segurança 
estratégica. 

Localização 

Fonte dos Negreiros/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDM 

 

 

Proposta de deslocação para nascente do traçado viário de ligação à A12, identificado a roxo 
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Resposta 

A. Proposta de reavaliação de enquadramento territorial – Manutenção do edificado existente 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

A parcela é abrangida por Espaços Canal - Rede rodoviária principal prevista. 

Integra a EEM – Estrutura ecológica fundamental, incluindo Áreas Vitais e Corredores secundários 
do PROTAML. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água, Zona ameaçada pelas cheias, Áreas 
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e Áreas de elevado risco de erosão hídrica 
do solo. 

- Não integra solos em RAN. 

- Zona de servidão de estrada do Plano Rodoviário Nacional. 

O território envolvente a sul possui todas a infraestruturas urbanas.  

Não se assinala a existência de compromisso urbanístico. 

O presente pedido reporta-se à possibilidade de legalização das construções existentes. 

Trata-se de um terreno ocupado por armazém, oficinas e telheiro (Soandaimes), verificando-se que 
o Processo de obras n.º 454/88 para o local se encontra sem desenvolvimento, tendo o mesmo, 
sido remetido à DIFAJ, segundo informação técnica de 13/12/2017, para os fins tidos por 
convenientes. 

Em virtude das significativas condicionantes em presença e da previsão de construção de 
infraestrutura viária de ligação à A2 e respetiva definição de Espaço Canal associado, revelam-se 
significativos impedimentos à legalização da respetiva construção.  

Não obstante a proposta de deslocação do traçado de ligação à A2, para nascente, de modo a 
minimizar a afetação do corredor secundário definido no PROTAML, a parcela em causa continuará 
a ser abrangida pela futura infraestrutura viária e correspondente Espaço Canal, inviabilizando a 
legalização da construção. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-05-19 Digital (site) Sim (2 documentos) FP 22 
 

Participação 

Participante 

Maria Marli Gonçalves Mesquita 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

A participação em análise incide sobre uma parcela do prédio rústico 272 da secção B, na Rua da 
Solidariedade em Casal Bolinhos, Azeitão, cuja classificação é alterada no âmbito da revisão do 
PDM de Setúbal. No PDM de 1994, o terreno insere-se nos Espaços Para-urbanos. A requerente 
discorda da classificação proposta - Espaços Florestais Mistos, enumerando as seguintes razões: 

• O referido prédio rústico foi dividido e os terrenos originados foram murados, verificando-se 
atualmente, num a existência de uma moradia e noutro um projeto aprovado. Neste contexto, 
a requerente considera que seria coerente que houvesse equidade relativamente aos restantes 
prédios que tiveram origem no prédio 272 da secção B.  

• Toda a zona diretamente envolvente é urbana, com arruamentos bem definidos e 
pavimentados, e servidos de passeios. 

• A zona onde se insere possui todas as infraestruturas básicas necessárias à serventia das 
áreas urbanas (águas e esgotos, eletricidade, gás e telecomunicações). 

• É uma zona predominantemente residencial, composta por moradias, situando-se o terreno em 
questão na continuidade destas. O mesmo foi murado, exatamente, com o propósito de dar 
continuidade à zona urbana a que pertence.  

Deste modo e pelo que foi exposto, é solicitada a revisão da classificação prevista no novo PDM, 
por forma a enquadrar o terreno em apreço como urbano. 

Localização 

Casal de Bolinhos/ União das freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da Classificação do solo, RPDMS 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição das Condicionantes e infraestruturação existente, 
RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 3800 m2) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

Os limites da parcela são abrangidos pelas seguintes condicionantes: 

- Linha de água; margem dos cursos de água (DPH) e zona ameaçada pelas cheias. 
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Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela, encontrando-se a 
área servida de todas as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a integração da parcela em solo urbano, situação que não se 
afigura enquadrável face ao disposto no art.º 10.º da LBPPSOTU, art.º 71.º e art.º 72.º do RJIGT e 
n.º 3 do art.º 7 do DR 15/215, de 19/08. 

Na sequência desta participação e de outras em área confinante, relacionadas com a sugestão de 
integração em Áreas de edificação dispersa e/ou avaliação da área mínima da parcela para 
edificação nova, em solo rústico, considera-se que a presente participação pública reúne condições 
para aceitação, designadamente, quanto à reclassificação da totalidade da parcela em Áreas de 
edificação dispersa do tipo I. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C 2.1 

• Reclassificar em Áreas de edificação 
dispersa tipo I 
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Participação 

Participante 

Manuel Fernando de Jesus Rilhó 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico/ Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – PNA 

No contributo apresentado, o proprietário de uma parcela para a qual se encontra em elaboração 
um projeto de Arquitetura de uma moradia unifamiliar, solicita a alteração da qualificação do solo 
rústico, através da redefinição da delimitação existente para o Aglomerado Rural onde se insere 
parte da parcela, propondo a deslocação deste limite pelo menos 5 metros para sul. 

A parcela em causa, com 1 433,80 m², possui uma certidão de viabilidade construtiva emitida sob 
o processo n.º 955/18, requerida pelo anterior proprietário. A proposta de edificação, em fase de 
estudo prévio, foi desenvolvida com base no disposto nessa certidão e nos esclarecimentos obtidos 
num atendimento presencial realizado a 29.11.2019, em articulação com o disposto no RMUES e 
no regulamento do PDM Setúbal de 1994 e ainda com a proposta de Revisão do PDM de Setúbal 
em fase de Discussão Pública. 

O requerente pretende aferir a possibilidade de ampliação da área da parcela abrangida por Espaço 
Urbano Consolidado (PDM 1994) / Aglomerado Rural (RPDM 2020) por forma a que a implantação 
da construção de raiz pudesse ter um maior afastamento ao limite norte do terreno e pudesse existir 
no seu limite sul (PNA - Área de Proteção Complementar Tipo 2) uma faixa para arranjos exteriores 
em área edificatória.  

Acrescenta que na área da parcela abrangida pela Área de Proteção Complementar Tipo 2 do PNA 
existe, junto ao atual limite da área da parcela em Aglomerado Rural, um antigo abrigo para animais 
de pastoreio que se pretende demolir aquando da obra de edificação. 

Localização 

Aldeia da Piedade/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas de 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico/ Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – PNA 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo, a 
área objeto de participação pública está classificada da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas, Áreas de Proteção Complementar do tipo II do POPNA. 

Verifica-se a existência de REN: Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas 
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela, encontrando-se a 
área servida de todas as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a ampliação da área classificada como Aglomerado rural.  

Atentos os fundamentos apresentados e tratando-se de uma área de pequenas dimensões cuja 
redefinição do limite reporta aos elementos físicos presentes no território (via de acesso existente), 
após ponderação por parte do ICNF no contexto das reuniões realizadas no âmbito do 
procedimento de ratificação do PDM, foi considerado que o pedido deverá integrar o processo de 
ratificação do PDM. Assim, a aceitação da proposta de exclusão dos solos em REN e a alteração 
da classificação e qualificação do solo, estará dependente da ratificação do PDM e respetiva 
aprovação em Conselho de Ministros. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Redefinição da classe Aglomerado rural 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 1 

FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-05-27 Digital (email) Sim (3 documentos) FP 24 
 

Participação 

Participante 

Quinta da Cova da Velha, Empreendimentos Imobiliários, S.A. (representada pelo Dr. Gonçalo 
Sequeira, Presidente do Conselho de Administração) 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de qualificação do solo urbano 

No seguimento da reunião realizada nas instalações da CMS a 13/03/2020, a empresa supra 
identificada vem, no âmbito da Discussão Pública da revisão do PDM de Setúbal, formalizar o 
pedido para a qualificação da parcela EC5 do PUENCS, da qual é proprietária, de acordo com a 
categoria Espaços Centrais, prevista no novo PDM. 

Trata-se de uma parcela onde atualmente já existe um edifício de serviços (escritórios) com cerca 
de 750,00 m², cuja edificabilidade máxima prevista no PUENCS corresponde a essa área exata. 

B. Pedido de exclusão de eventual operação unitária com a zona EC3 – PUENCS 

Solicita ainda que a parcela em causa não fique sujeita a qualquer inclusão em operação unitária 
com a zona EC3, que não é sua propriedade.  

Localização 

Quinta Nova Sintra/ Freguesia de São Sebastião 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

  

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

 

Extrato da Planta de Zonamento do Plano de Urbanização da Entrada Norte da Cidade de Setúbal 
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Resposta 

A. Pedido de qualificação do solo urbano 

O pedido apresentado solicita a classificação da parcela em Espaços Centrais na Planta de 
Ordenamento – Classificação e Qualificação do solo, tratando-se de uma situação que já se 
encontra comtemplada na referida peça desenhada. 

B. Pedido de exclusão de eventual operação unitária com a zona EC3 – PUENCS 

A área assinalada integra o Plano de Urbanização da Entrada Norte da cidade de Setúbal 
(PUENCS), para a qual foi definida a EC5 com a correspondente aplicação dos parâmetros de 
edificabilidade estipulados no regulamento do plano. 

É solicitado que a parcela não fique sujeita a qualquer inclusão em operação unitária com a zona 
EC3, confinante a norte e poente.  

Após devida ponderação é proposta a revogação da alínea a) do n.º 3 do art.º 26.º - Parâmetros de 
edificabilidade do PUENCS, cuja matéria será acautelada na redação do art.º 163.º - Revogação, 
do regulamento do PDM. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • Alteração a integrar no art.º 163º - 
Revogação 
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Participação 

Participante 

Pedro Miguel Carvalho Chula (em representação do CNE - Junta Regional de Setúbal) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia temática – Delimitação da área do CEADA na Planta de 
Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo 

No contributo apresentado, o requerente, em representação do Corpo Nacional de Escutas, solicita 
a retificação e esclarecimento de algumas questões relacionadas com o campo escutista CEADA 
(Centro de Educação Ambiental da Arrábida - Padre Brito). 

Manifestada a concordância com a proposta do PDM, relativamente ao enquadramento do CEADA 
em Espaços de Equipamentos em Solo Rústico, é, contudo, pedido que se considerem as seguintes 
pretensões: 

• Solicitar a correta delimitação da área do CEADA, enviando-se em anexo cópia de todos os 
registos prediais dos prédios que compõem o CEADA e ainda do levantamento topográfico de 
toda a área do campo, composto por 5 prédios, com uma área total de 62 605 m². 

B. Pedido de esclarecimento sobre Parâmetros Urbanísticos – Espaços de Equipamentos 

• Solicitar esclarecimentos sobre qual o índice de construção, cérceas e áreas 
impermeabilizadas que serão aplicáveis nesta classe de espaços, dado que a redação do artigo 
108º do Regulamento do PDM não nos permite concluir a esse respeito. 

C. Pedido de esclarecimento sobre obrigatoriedade de aprovação do ICNF 

• Solicitar esclarecimentos sobre se a presente proposta do PDM já contém a prévia aprovação 
do ICNF quanto à aplicação das regras do POPNA na área do CEADA, ou se qualquer futura 
pretensão urbanística que venha a ser apresenta será sempre sujeita a análise e emissão de 
parecer do ICNF. 
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Localização 

Picheleiros/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da Perigosidade de incêndio rural constante no 

PIMDFCI, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia temática – Delimitação da área do CEADA na Planta de 
Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo, a 
área objeto de participação pública está classificada da seguinte forma: 

- Espaços de equipamentos; 

- Espaços florestais de conservação e Espaços florestais mistos em Áreas de Proteção 
Complementar I do POPNA. 

Analisada a participação pública submetida, a qual pretende a total classificação da propriedade do 
centro escutista CEADA em Espaços de equipamentos, considera-se que face aos valores em 
causa e conforme posição do ICNF nesta matéria, considera-se que a possibilidade de ocupação 
afeta ao uso de equipamentos será mais adequada apenas na área mais a sul da propriedade. 

A propriedade integra solos em REN - Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e linhas de 
água. Integra ainda significativas áreas classificadas como Perigosidade de incêndio rural alta e 
muito alta. 

Pelo exposto, não se considera necessária a total classificação da parcela na qualificação do solo 
requerida. 

B. Pedido de esclarecimento sobre Parâmetros Urbanísticos – Espaços de Equipamentos 

Para estas áreas e de acordo com o definido no art.º 108 do regulamento da revisão do PDM não 
se encontram estipulados índices urbanísticos para esta qualificação do solo. A edificabilidade 
permitida nos Espaços de Equipamentos resulta da exata satisfação do interesse público geral da 
operação a concretizar. 

C. Pedido de esclarecimento sobre obrigatoriedade de aprovação do ICNF 

No decurso da elaboração dos conteúdos a integrar o procedimento de ratificação do PDM e em 
estreita articulação com o ICNF foi proposta a classificação do solo – Espaços de equipamentos 
para parte da propriedade do centro escutista do CEADA, de forma a possibilitar a adequada gestão 
deste território de acordo com os usos praticados. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Isabel Maria Nunes Martins 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

A proprietária de um terreno com cerca de 2 ha, localizado no Vale da Rasca, solicita a reapreciação 
da classificação desta área no âmbito da revisão do PDM, de forma a viabilizar construção, 
preferencialmente entre os 150 m² e os 200 m², no mínimo. 

A requerente considera-se lesada com o enquadramento proposto, vendo perdida a capacidade 
construtiva de que dispunha neste território à luz do enquadramento anterior, situação que poderá 
prejudicar a transação do terreno, atualmente em processo de venda. 

Conforme a exposição apresentada, no contexto do PDM de 1994 era possível a edificação de 
construção, uma vez que uma pequena área do terreno se inseria na malha urbana e junto da qual 
se encontram ainda disponíveis infraestruturas de água e eletricidade. 

Localização 

Vale da Rasca/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da parcela e identificação da área classificada em perímetro urbano no PDM de 94 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 
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Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do PIMDFCI, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços Naturais e Paisagísticos – Proteção Parcial do tipo II do POPNA; 

- Outros Espaços agrícolas – Proteção Complementar do tipo I do POPNA. 

Verifica-se a existência das seguintes condicionantes nesta área: 

• REN: 

- Elevado risco de erosão hídrica do solo (totalidade da parcela) – usos e ações sujeitos a 
comunicação prévia, no regime jurídico da REN; 

- Áreas de instabilidade de vertentes (parte considerável da parcela) – usos e ações 
interditos no regime jurídico da REN. 

• RAN (sensivelmente a metade sul da parcela). 

• Perigosidade de incêndio rural (na sua maioria abrangida pelas classes de alta e muito alta 
perigosidade, estando a área mais a poente sem classificação dado que integra o atual 
perímetro urbano do PDM em vigor, tendo sido este limite o considerado na revisão do 
PIMDFCI). 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela. 

Segundo localização fornecida, constata-se que a área identificada com cerca de 2 hectares se 
localiza no Vale da Rasca e integra uma pequena área de solo urbano no PDM de 94, 
designadamente Espaço urbanizável da baixa densidade – H1.  
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De acordo com a avaliação da classificação e qualificação do solo elaborada no contexto da revisão 
do PDM esta área por não apresentar quaisquer ocupações e por apresentar declives 
consideráveis, não se revelou adequada à integração em Áreas de edificação dispersa. 

A parcela foi classificada em Outros espaços agrícolas, não se detetando edificações existentes 
(coincidente em parte com a área integrada em H1) e em Espaços naturais e paisagísticos – 
Proteção Parcial II do POPNA. 

Face aos critérios de classificação e qualificação do solo e condicionalismos em presença nesta 
área, considera-se que a exposição não reúne os fundamentos necessários para aceitação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Eduardo Miguel de Brito Nogueira (Arq.º, NN Arquitetura e Planeamento, Lda.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em apreço é requerida a alteração da classificação do solo da zona correspondente 
a um prédio urbano, localizado na cidade de Setúbal, na freguesia de S. Sebastião, com uma área 
de 3 450 m². 

O prédio encontra-se integrado no PDM de Setúbal em Solo Urbano, Espaços Habitacionais – a 
Reestruturar, estando o terreno sujeito a um uso maioritariamente habitacional. 

O requerente pretende proceder ao licenciamento de um edifício de serviços destinado a 
Residência para Idosos, não sendo este uso compatível com a Classificação do Solo proposta, 
desta forma solicita a alteração do PDM, com vista à redefinição do uso para área de Espaço 
Central a Consolidar, permitindo desta forma um uso que, de acordo com o requerente, irá valorizar 
a cidade e dar resposta à procura deste tipo de estabelecimentos. 

Localização 

Rua António José Batista/ Freguesia de São Sebastião 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre cartografia e Classificação do solo, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 3 450 m²) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços habitacionais, Espaços a reestruturar. 

Sobre esta área está assinalado o PIP 2972/18. 

Apenas se verifica a existência da servidão - Zona de proteção de edifício público e outra 
construção (Zona de proteção do Hospital de S. Bernardo). 

Considera-se que, face à classificação do solo proposta no território circundante e sua vocação, a 
participação em apreço merece acolhimento, tendo-se igualmente procedido a uma análise de 
conjunto de forma a apurar as áreas/eixos envolventes a reclassificar em Espaços Centrais. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
Qualificação do solo C2.1 

• Reclassificar em Espaços Centrais 
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Participação 

Participante 

Eduardo Miguel de Brito Nogueira (Arq.º, NN Arquitetura e Planeamento, Lda.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração dos parâmetros urbanísticos 

Na participação em análise, o requerente apresenta algumas sugestões de alteração ao PDM de 
Setúbal em revisão, nomeadamente: 

• A isenção total ou parcial de estacionamento a edifícios destinados a residências universitárias, 
residências para idosos e edifícios equiparáveis, tendo em conta que as reduzidas 
necessidades de dotação de estacionamento para estes edifícios. 

• Alteração da profundidade máxima dos edifícios de 15,00 m para 17,60 m. Esta alteração foi 
preconizada em vários Planos Diretores Municipais de outros concelhos, para dar resposta às 
exigências que decorrem dos regulamentos de acessibilidade e segurança contra incêndios. 
Se for analisada a área ocupada pelo núcleo central de um edifício de habitação de um edifício 
há 30 anos e a compararmos com a atualidade, facilmente encontramos um acréscimo de mais 
de 25% de área. A alteração da profundidade máxima dos edifícios irá promover uma melhoria 
na qualidade dos espaços a habitar. 

Localização 

Todo o Concelho 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Proposta de alteração dos parâmetros urbanísticos 

Perante a exposição apresentada informa-se que as propostas de alteração regulamentar foram 
alvo de ponderação e ajuste, devendo as mesmas ser indicadas no regulamento do PDM e 
diretamente expressas em regulamento municipal. 

Quanto à capitação de estacionamento para edifícios destinados a residências universitárias, 
residências para idosos e edifícios equiparáveis, a mesma foi alvo de particularização, deixando de 
estar globalmente afeta à função habitacional para o correspondente cálculo. 

Em matéria de definição de dimensão das empenas, após ponderação concluiu-se que, neste 
contexto será mais adequado não definir um valor máximo para a profundidade dos edifícios, 
podendo o contrário gerar algum tipo de constrangimento nas soluções arquitetónicas a propor. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • Nova capitação para estacionamento nos 
edifícios destinados aos usos supracitados 

Regulamento • Eliminação do valor máximo das empenas 
em todas as categorias de espaço 
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Participação 

Participante 

Tiago Estanislau 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de criação de equipamento – Centro de apoio a atividades de ar livre 

Tendo em conta o aumento do n.º de operadores turísticos e marítimo-turísticos a trabalhar na 
Arrábida, o requerente vem propor a criação de um centro de apoio a estas atividades. 

De acordo com a exposição apresentada, atualmente, os operadores não têm como satisfazer as 
necessidades básicas dos seus clientes, nomeadamente, assegurar um local seguro para deixar 
pertences ou aceder a uma casa de banho, pelo que a criação de um espaço que acolhesse estas 
e outras funções iria, designadamente: 

• Promover a qualidade e capacidade de trabalho dos operadores; 

• Facilitar o controle do nº de operadores em exercício nesta zona; 

• Possibilitar a fixação de escolas de várias modalidades, quer de atividades aquáticas, quer de 
montanha. 

A título de exemplo, faz referência aos apoios existentes no Parque Ribeirinho de Póvoa de Santa 
Iria, em Vila Franca de Xira, considerando serem uma boa solução para este tipo de proposta, visto 
serem amovíveis, bem enquadrados no meio, e construídos com materiais reciclados. 

Localização 

Praia do Creiro, Portinho da Arrábida/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública com incidência na UOPG8 Portinho da Arrábida/Creiro – Alpertuche, 
RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de criação de equipamento – Centro de apoio a atividades de ar livre 

A exposição submetida no decorrer no Período de Discussão Pública da revisão do PDM sugere a 
criação de um centro de apoio às atividades marítimo-turísticas a operar na Arrábida, tendo em 
conta a melhoria das condições necessárias à realização destas práticas.  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003, de 25 de junho, que aprovou o Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado, respetivo Regulamento e correspondentes 
plantas de síntese e de condicionantes, foi devidamente incorporada no processo de revisão do 
PDM de Setúbal.  

Assim, na Planta de Ordenamento – Programação Estratégica e correspondente regulamento, 
encontra-se definida para esta área a UOPG 8 Portinho da Arrábida/Creiro – Alpertuche, que reflete 
um conjunto de projetos e de objetivos previstos no POOC Sintra Sado, dos quais se enumera a 
título de exemplo, para dar resposta às questões colocadas, a previsão da requalificação de 
acessos e estacionamento, infraestruturas, bem como, a requalificação de equipamentos e criação 
de apoios de praia, de suporte às atividades turísticas, náuticas e de lazer. 

Para o devido esclarecimento dos objetivos/projetos em causa, a que se reporta a UOPG 8 Portinho 
da Arrábida/Creiro – Alpertuche, segue extrato do regulamento do PDM: 

“Esta UOPG corresponde à área de intervenção do Plano de Praia previsto no POOC Sintra-Sado. 

Os pressupostos e objetivos para esta UOPG são os seguintes: 
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a) Ordenamento e requalificação de acessos, transportes públicos, transportes locais e estacionamento; 

b) Ordenamento das redes de infraestruturas de saneamento, abastecimento de água, eletricidade e 
telecomunicações; 

c) Requalificação e revitalização do espaço marginal do domínio hídrico no Portinho da Arrábida 
(remoção dos dois restaurantes existentes sobre o plano de água; reforço e retificação da muralha; 
novo ordenamento do espaço, privilegiando a sua utilização pública como zona de acesso à praia, 
de enquadramento ao edificado existente e de apoio às atividades turísticas, náuticas e de lazer); 

d) Recuperação de áreas de vegetação degradada; 

e) Valorização da estação arqueológica do Creiro; 

f) Valorização da Lapa de Santa Margarida; 

g) Proibição de novas construções, à exceção dos apoios previstos nos planos de praia e nos projetos 
parcelares de requalificação; 

h) Recuperação ou reconstrução das construções existentes, sem aumento de área construída, e 
requalificação das respetivas infraestruturas; 

i) No Portinho da Arrábida: 

∙ Melhoria da ligação entre o Portinho e o Creiro – acesso de emergência; 

∙ Instalação de Ponte-Cais para apoio à náutica de recreio e carreiras de barcos; 

∙ Criação de acessos para pessoas com mobilidade reduzida; 

∙ Requalificação e ordenamento das acessibilidades viárias; 

∙ Requalificação de Equipamento – Espaço Turístico do Portinho da Arrábida; 

∙ Demolição de equipamento e de construções remanescentes ou parcialmente demolidas; 

∙ Intervenção sobre a rede de infraestruturas elétricas e a iluminação pública; 

∙ Estabilização de vertentes em todo o areal na base da escarpa; 

j) No Creiro: 

∙ Recuperação dunar e de áreas de vegetação degradadas; 

∙ Recuperação do acesso de emergência/percurso pedonal que liga o Creiro ao Portinho da 
Arrábida; 

∙ Requalificação das zonas de estacionamento; 

∙ Demolição e remoção das estruturas existentes na ante-praia; 

∙ Permanência e requalificação de 2 apoios de praia completos; 

∙ Estudo da dinâmica costeira de forma a encontrar-se soluções práticas que revertam o 
desassoreamento da praia; 

∙ Estabelecimento de áreas de circulação na zona de ante-praia; 

∙ Remodelação de 2 apoios de praia ligeiros com possibilidade de apoio à prática de 
desportos náuticos. 

Aplicam-se a esta UOPG os usos, parâmetros urbanísticos, estrutura urbana e demais disposições definidas 
na Planta de Ordenamento e no presente Regulamento. Devem ainda ser observadas as servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública identificadas na Planta de Condicionantes. 

Forma de execução 

Esta UOPG deverá ser executada através de plano de praia e/ou unidades de execução e/ou plano de 
pormenor de acordo com o definido no POC.” 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Rui Miguel de Brito Nascimento 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

O requerente propõe a integração do Convento de São Francisco na listagem de património como 
bem imóvel de interesse cultural, valor cultural e património arquitetónico, após constatar a 
ausência de qualquer referência a este imóvel quer nas peças desenhadas, quer nos anexos de 
listagem de património, apesar de figurar no SIPA (Sistema de Informação para o Património 
Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Conforme o exposto na participação enviada, o Convento de S. Francisco é o mais antigo da cidade, 
fundado por franciscanos em 1410 e alvo de muitas transformações e reedificações, nos sécs. XV, 
XVIII e XIX, pelo que considera fundamental preservar o edifício histórico e o espaço envolvente, 
uma vez que a sua história se associa ao próprio crescimento de Setúbal, então vila, que se foi 
desenvolvendo próximo e sob a observação dos monges, adquirindo assim características 
simbólicas, que constituem testemunho com valor de memória, antiguidade, autenticidade, e 
originalidade, relevantes no contexto municipal. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo a 
área em apreço, encontra-se classificada da seguinte forma: 

- Espaços turísticos a consolidar; 

- Espaços habitacionais consolidados tipo I e tipo II, nas zonas de fronteira com parte da área 
habitacional; 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linhas de água.  

• Parte das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e áreas de instabilidade de 
vertentes foram excluídas da REN bruta para satisfação de carências, E19 e E20. 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
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correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-12 Digital (site) Sim (1 documento) FP 30 
 

Participação 

Participante 

Urbino Manuel da Costa Felício 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac) e, parcialmente, em Espaços Habitacionais 
consolidados - Tipo II (EH.2c), para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente de um conjunto de equipamentos no 
Viso, nomeadamente, a sede do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, a sede da Associação 
de Moradores do Bairro da Anunciada e Ídolos do Chinquilho da Anunciada, o Campo Municipal 
Pedreiras do Viso e o Convento de S. Francisco Xavier. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios. É 
também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de cabeceira de bacia 
de drenagem. Pretende-se com esta alteração a manutenção de corredores verdes como forma de 
controlo de risco de incêndio, de diminuição dos riscos de cheia e erosão de zonas de cabeceira. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

É ainda proposta a integração do Convento de São Francisco e a respetiva cerca na listagem de 
património, tendo sido constatada a ausência de qualquer referência a este imóvel quer nas peças 
desenhadas, quer nos anexos de listagem de património, apesar de figurar no SIPA (Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre Classificação do solo, RPDMS 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, considera-se de aceitar a sugestão de reconfiguração do perímetro urbano e a 
correspondente alteração da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-13 Digital (site) Sim (1 documento) FP 31 
 

Participação 

Participante 

António Miguel Martins de Carvalho 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão da totalidade da rede proposta 
no PMSTS 

Conforme a exposição apresentada, uma rede ciclável estruturante deve ser segura e confortável, 
coerente, direta e atrativa, integrando percursos de ligação aos principais geradores de 
deslocações em bicicleta; equipamentos escolares, de saúde, culturais, administrativos, 
desportivos e de lazer, assim como polos de emprego (e.g. zonas industriais). Deve igualmente 
abranger as interfaces de transporte, promovendo, assim, a deslocação combinada com soluções 
de transporte público. 

O requerente considera que apesar de a autarquia ter dado início à implementação da rede ciclável 
estruturante, estando já construídos alguns troços, estes ainda não configuram uma rede com as 
características descritas.  

Verifica que, no que concerne esta infraestrutura, a proposta do PDM exclui quase todas as escolas 
de ensino básico, ou centros de saúde, e não prevê servir bastantes superfícies comerciais de 
média dimensão. Largas zonas habitacionais a Nascente (S. Sebastião) e a Poente (Viso) da 
cidade são excluídas, e reduzidas substancialmente as propostas presentes no Plano de 
Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal (PMSTS). 

Assim, propõe a alteração da proposta de rede ciclável para contemplar a totalidade da rede 
proposta no PMSTS. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 147.º e introdução de norma regulamentar 

No Art.º 147.º do Regulamento, Rede de mobilidade suave, ponto 3) refere-se “... deve ser 
equacionada oportunidade de construção...”. Segundo o requerente, deverá ser corrigida esta 
menção no sentido da obrigatoriedade de construção desta infraestrutura, equiparando-a a 
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qualquer outra infraestrutura prioritária do Município. A conceção deve estar integrada nos projetos 
de arquitetura, e paisagismo, evitando-se a inclusão de infraestrutura pedonal e ciclável como uma 
decisão complementar e posterior ao projeto inicial.  

Menciona também a Diretiva da UE 2018/844, que inclui agora referências às questões da 
mobilidade, nomeadamente indicações aos Estados-Membros para que tenham em consideração 
políticas coerentes para edifícios, mobilidade ativa e sustentável e planeamento urbano, propondo 
a definição de provisão mínima de estacionamento adequado para bicicletas, por número de fogos, 
e máxima para automóveis. 

C. Proposta de revisão dos objetivos de quota modal para o modo ciclável 

Por último, considera que os objetivos de quota modal para o modo ciclável deverão ser revistos à 
luz das recomendações europeias, da aceleração do apoio dado aos modos ativos de transporte 
no contexto da pandemia de COVID-19, e acompanhando a Estratégia Nacional para a Mobilidade 
Ativa Ciclável 2030, devendo ser abandonada a proposta inicial de 2 % presente no PAMUS, 
explicitando-se o objetivo de 4 % até 2025 e de 10 % até 2030.  

Localização 

Todo o Concelho 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Redes existentes & previstas no PMSTS, PMSTS - CMS 
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Existente & Proposta – Revisão PDM 2020, Geoportal de Setúbal – CMS 

 

 

Rede ciclável estruturante existente e proposta para o concelho no PMSTS, PMSTS - CMS 

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão da totalidade da rede proposta 
no PMSTS 

A presente participação submetida durante o período de discussão pública da revisão do PDM 
centra-se num conjunto de sugestões relacionadas com a rede ciclável proposta para o município. 
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Tendo por referência o Plano de ação do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal 
(PMSTS), foi traçado na revisão do PDM o Plano de Ação Ciclável, devidamente assinalado e 
orçamentado no Programa de Execução, Plano de financiamento e Fundamentação da 
Sustentabilidade Económica e Financeira. 

O Plano de Ação Ciclável inclui três projetos, a saber: 

1 – Desenvolvimento da rede ciclável municipal – numa extensão total de cerca de 123 km de 
percursos de mobilidade quotidiana ou mista, ligando aos principais polos passíveis de gerar 
deslocações em bicicleta, nomeadamente equipamentos escolares, de saúde, culturais, 
administrativos, desportivos e de lazer, assim como polos de emprego e abrangendo as interfaces 
de transporte, para combinação com soluções de transporte público; 

2 – Implementação de parqueamento de bicicletas e outros equipamentos de apoio - considerando-
se prioritárias as interfaces de transporte; 

3 – Implementação de um sistema de bicicletas partilhadas - objeto de um estudo próprio que defina 
a dimensão da frota, o número e localização das estações e ainda o próprio modo de funcionamento 
do sistema. 

No âmbito do PMSTS, encontra-se prevista a criação de uma rede ciclável estruturante 
hierarquizada, adequando a tipologia de percursos cicláveis aos volumes de circulação 
rodoviária, à velocidade permitida nas vias e aos seus utilizadores preferenciais (e.g., para as 
redes cicláveis que passam junto às escolas dever-se-á ter cuidados acrescidos na definição dos 
corredores cicláveis), de modo a criar condições de conforto e segurança para a utilização deste 
modo nas deslocações de curta/média distância. 

Não obstante o definido nos elementos constituintes e de acompanhamento da revisão do PDM em 
matéria de rede ciclável, conforme acima referenciado, mediante necessidades futuras poderá 
haver lugar a ajustamentos e melhorias na rede ciclável municipal. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 147.º e introdução de norma regulamentar 

Não obstante a pertinência das sugestões apresentadas a escala de definição da implementação 
das estruturas de parqueamento para velocípedes não é definida em sede de revisão do PDM, 
devendo ser equacionada no âmbito das diversas operações urbanísticas ou intervenções no 
espaço público. 

Esta questão poderá ser alvo de ponderação no âmbito da revisão do REUMS – Regulamento de 
Edificação e Urbanização do Município de Setúbal, que constitui a escala adequada ao seu 
enquadramento. 

O PMSTS além de promover a realização de Planos de Mobilidade Escolares, que visam aumentar 
a autonomia, competência e segurança dos alunos, nas deslocações casa-escola encorajando-os 
irem a pé ou de bicicleta para a escola, pretende ainda proceder à implementação de zonas 30 nas 
áreas circundantes, de forma a promover a segurança rodoviária dos elementos mais vulneráveis 
do ecossistema da mobilidade. 

Além disso, encontra-se previsto no PMSTS a limitação da circulação automóvel nas vias de acesso 
local, de forma a permitir o convívio em segurança entre o transporte individual, os peões e as 
bicicletas, apostando no ordenamento do estacionamento e na disciplina da circulação automóvel, 
através da formalização de zonas de coexistência nos arruamentos do centro histórico e zona 
envolvente (como o Bairro Troino e Fontaínhas), onde a velocidade máxima é apenas 20 km/h;  

Complementarmente à formalização das zonas de coexistência, está equacionada a restrição da 
circulação automóvel em alguns destes arruamentos da zona histórica de Setúbal, através da 
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implementação de Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC), apenas acessíveis a 
residentes e comerciantes. 

Além das áreas circundantes a equipamentos escolares, encontra-se igualmente prevista a 
implementação de Zonas 30 nas zonas residenciais ou com elevada concentração de comércio e 
serviços, visando a redução dos volumes de tráfego motorizado e a melhoria das condições de 
segurança das deslocações em modos suaves, através da imposição de uma velocidade limite de 
30km/h e de medidas ao nível do desenho urbano.  

C. Proposta de revisão dos objetivos de quota modal para o modo ciclável 

A mobilidade urbana em Portugal tem evoluído de forma lenta, onde subsiste uma excessiva 
dependência dos cidadãos relativamente à utilização do “carro próprio”, a utilização do transporte 
público é quase que exclusivamente significativa nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e o 
modo pedonal é em geral elevado, mas pelas más razões (falta de alternativas ou fraco poder 
económico) e não tanto pelo incremento/ qualidade da infraestrutura que lhe serve de suporte.  

Neste contexto, a utilização da bicicleta como meio de transporte que responda às necessidades 
de deslocação das pessoas na sua vida quotidiana é ainda muito pouco significativa, residual 
mesmo, verificando-se no último Inquérito à Mobilidade do território nas Áreas Metropolitanas do 
Porto e de Lisboa promovido pelo INE em 2017, que a quota modal de utilização da bicicleta nos 
movimentos pendulares do Município de Setúbal era de apenas 0,2 %, realidade não muito 
diferente dos restantes municípios da AML. 

Tendo presente que diversos estudos internacionais demonstram que a bicicleta é uma opção mais 
competitiva e eficiente nas deslocações até 4 km, sendo um modo até mais rápido do que a opção 
pelo transporte individual quando se considera o tempo de acesso até ao veículo e a procura de 
estacionamento, o Município de Setúbal definiu no seu PMSTS atingir a quota de transferência para 
a bicicleta de 2% em 2026, tendo vindo a investir no desenvolvimento em infraestruturas dedicadas 
e seguras que possibilite olhar de forma mais utilitária para a bicicleta. 

Mais recentemente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019, de 2 de agosto - EMNAC 
2020 -2030, que aprovou a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, aponta 
como metas: 

METAS 2030: 

• Quota modal de viagens em bicicleta no território nacional de 7,5% 

• Quota modal de viagens em bicicleta nas cidades de 10% 

• Extensão total de ciclovias de 10 000 Km 

• Redução da sinistralidade rodoviária de ciclistas em 50% 

METAS 2025: 

• Quota modal de viagens em bicicleta no território nacional de 3% 

• Quota modal de viagens em bicicleta nas cidades de 4% 

• Extensão total de ciclovias de 5 000 Km 

• Redução da sinistralidade rodoviária de ciclistas em 25% 

Deste modo, o valor de 2% de quota modal de viagens em bicicleta no território municipal pode ser 
reajustado para 3%, em 2025 e 7,5% para 2030 para existir concertação com a referida estratégia, 
que é posterior à realização do PMSTS, que integra a revisão do PDM.  

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 
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Documentos a alterar Alterações 

REUMS • Ponderação da introdução de norma 
respeitante à implementação de estruturas 
de parqueamento para velocípedes. 

Relatório dos Estudos de Caracterização do 
plano 

• Reajustamento do valor da quota modal de 
viagens em bicicleta no território municipal 
para 3% em 2025 e 7,5 % para 2030, tendo 
como objetivo a concertação entre o que se 
encontra definido no PMSTS e a Estratégia 
Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 
2020-2030. 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-15 Digital (site) Não FP 32 
 

Participação 

Participante 

Maria João de Carvalho Marcelo Pereira da Silva 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

Na participação apresentada, a requerente, enquanto sócia-gerente e concessionária do 
Restaurante Bar “O Zeca”, situado na Praia do Creiro, solicita esclarecimento relativamente aos 
seguintes pontos da alínea j) dos objetivos e pressupostos elencados na proposta do PDM para a 
UOPG 8:  

• Demolição e remoção das estruturas existentes na ante-praia; 

• Permanência e requalificação de 2 apoios de praia completos. 

Questiona quais as estruturas que estão previstas ser demolidas ou removidas, quais os apoios de 
praia a permanecer e para quando está prevista a concretização destes objetivos. 

Localização 

Portinho da Arrábida, Creiro e Alpertuche/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Identificação da área objeto de participação pública, sobre ortofotomapas 2016, RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de esclarecimento UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003, de 25 de junho, que aprovou o Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado, respetivo Regulamento e correspondentes 
plantas de síntese e de condicionantes, foi devidamente incorporada no processo de revisão do 
PDM de Setúbal. Na Planta de Ordenamento – Programação Estratégica e correspondente 
regulamento, encontra-se definida para esta área a UOPG 8 Portinho da Arrábida/Creiro – 
Alpertuche, que reflete um conjunto de projetos e de objetivos previstos no POOC Sintra Sado. 

Em 2014, com a publicação da Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento 
do Território e de Urbanismo (LBPSOTU) - Lei n.º 31/2014, de 30 de maio - foi alterado o sistema 
de gestão territorial. 

De acordo com a nova lei de bases, os planos especiais (onde se incluem os POOC) passam a ser 
designados Programas da Orla Costeira (POC), mantendo o seu âmbito nacional, mas assumindo 
um nível mais programático, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e 
valores naturais, através de princípios e normas orientadores e de gestão. 

Perante este contexto, encontra-se em fase de elaboração o POC Espichel-Odeceixe, tendo 
ocorrido em junho de 2019 a reunião de concertação entre a APA e a CM de Setúbal. No âmbito 
do POC-EO é estabelecido o regulamento de gestão das praias, o qual define o regime de 
ordenamento e gestão do domínio hídrico neste território. Por sua vez, através dos Planos de 
Intervenção nas Praias, anexos ao referido regulamento, é definido o uso e ocupação no domínio 
hídrico e areal, bem como, nas áreas contíguas. Para a Praia do Portinho da Arrábida/Creiro está 
prevista a relocalização planeada do Restaurante Bar “O Zeca”, sendo que, as estruturas poderão 
permanecer na atual localização sob a condição de serem implementadas soluções físicas que 
garantam a segurança das construções contra eventuais movimentos de massa de vertente. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-16 Digital (site) Não FP 33.1 
 

Participação 

Participante 

Rogério Paulo Vieira de Almeida 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Forte Velho 

O requerente, tendo verificado que o Forte Velho não se encontra descrito na proposta do PDM 
como local ou estrutura de interesse cultural e patrimonial, vem, no âmbito da Discussão Pública, 
propor a sua integração no Plano, apresentando os seguintes argumentos: 

• Este pequeno forte é um dos poucos exemplos conhecidos da autoria de Luís Serrão Pimentel, 
eng.-mor do Reino no período após a Restauração de 1640, e figura maior da arquitetura, e da 
cultura artística e científica portuguesa desse período. 

• Apesar das suas reduzidas dimensões, esta obra apresenta características singulares como 
exemplar da arquitetura daquela época, e é dos raros exemplos, deste tipo e dimensão, com a 
estrutura ainda intacta. 

• Finalmente, será provavelmente a única obra ainda conservada da autoria de Luís Serrão 
Pimentel. 

Localização 

Outão/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extratos da Planta de Ordenamento – Património Cultural, Setúbal C 2.8 e da Planta de Condicionantes – Servidões e 
restrições de utilidade pública / Património e equipamentos C3.5, com a representação do Forte S. Luíz Gonzaga/Forte 

Velho 

Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Forte Velho 

Esta participação refere a ausência do Forte Velho na identificação das estruturas de interesse 
cultural e patrimonial, propondo, assim, a sua integração. 

A este respeito, deverá referir-se que o Forte Velho, ou Forte São Luis Gonzaga está incluído na 
proposta de alteração/ampliação da delimitação das “Muralhas, Torres, Portas, Cortinas e Baluartes 
do Centro Histórico de Setúbal”, classificadas como Monumento de Interesse Público (MIP) pela 
Portaria n.º 636/2012 (2 de novembro), e sua redenominação para “Sistema Defensivo de Setúbal”, 
cuja abertura de procedimento constitui o Anúncio n.º24/2017, publicado em Diário da República 
de 15 de março de 2017 (2ª serie).  

Assim, este imóvel, enquanto Imóvel em Vias de Classificação nos termos da Lei de Bases da 
Política e do Regime de Proteção e Valorização Património Cultural (Lei n.º 107/2001 de 8 de 
setembro), consta, naturalmente, não só da Planta de Condicionantes do novo PDM de Setúbal 
(Planta C 3.5 – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública – Património e 
Equipamentos), identificado com o n.º 37, como também, cumulativamente, da Planta de 
Ordenamento – Património Cultural (Plantas C 2.7 e C2.8).  

Face ao exposto, constata-se que o conteúdo sugerido na participação se encontra devidamente 
contemplado nos elementos constituintes e de acompanhamento da revisão do PDM de Setúbal. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 1 

FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-16 Digital (site) Não FP 33.2 
 

Participação 

Participante 

Rogério Paulo Vieira de Almeida 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

No contributo enviado, o requerente sugere que a área do Convento de São Francisco e respetiva 
cerca sejam integrados na proposta do PDM em revisão como de interesse cultural e patrimonial, 
considerando que o referido conjunto, apesar do seu estado de abandono, apresenta ainda boa 
parte dos seus valores espaciais e urbanos intactos, designadamente a sua relação com a cidade. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo a 
área em apreço, encontra-se classificada da seguinte forma: 

- Espaços turísticos a consolidar; 

- Espaços habitacionais consolidados tipo I e tipo II, nas zonas de fronteira com parte da área 
habitacional; 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linhas de água.  

• Parte das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e áreas de instabilidade de 
vertentes foram excluídas da REN bruta para satisfação de carências, E19 e E20. 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
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correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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2020-06-17 Digital (site) Sim (2 documentos) FP 34 
 

Participação 

Participante 

Manuel Joaquim Caferra Amaro 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

O requerente, na qualidade de representante legal/ proprietário da Quinta de São Jorge, vem, em 
primeiro lugar, solicitar o agendamento de reunião e em segundo, expor a sua reclamação 
relativamente à classificação do solo atribuída a esta área na proposta do PDM. 

Na exposição apresentada, refere que a referida propriedade se encontrava classificada no PDM 
de 1994 maioritariamente como área urbana H1 consolidada, com viabilidade construtiva para mais 
de uma centena de fogos. Discorda da alteração de utilização do solo para agricultura, proposta na 
revisão do PDM em discussão, alegando os seguintes fundamentos: 

• Esta propriedade originalmente de 9,335 ha, foi expropriada para a passagem da A12/E10-8 
variante da Mitrena, espartilhando a mesma e deixando ainda terreno remanescente a oeste 
para além da variante, cerca de 0,1 ha, com inegável impacto ambiental, visual, tornando-se 
em zona crítica de ruído, como identifica carta de ruído existente. 

• Tem uma cedência de servidão de gás para a passagem do gasoduto de gás natural da 
Transgás com 0,44 ha. 

• Tem 2 corredores de passagem de cabos de alta tensão pela REN/EDP, com importante 
impacto visual e ambiental. 

• Em termos agrícolas é um terreno inculto, com sobral e olival disperso, que no século passado 
a sua atividade principal era a produção pecuária de bovinos, com estábulos, casas de arreios 
e armazéns preparados para tal, que à luz das limitações da legislação atual é inviável pela 
existência de urbanizações contiguas. 

Assim, sugere-se que na propriedade, agora reduzida a 8,38 ha, sejam promovidas para a edilidade 
as seguintes cedências: 
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• Cedência de uma zona para a EM 542, Estrada de Algeruz, faixa de 2 a 3 m de largura no seu 
troço até ao limite do Concelho, permitindo o alargamento da mesma e criação de faixa clicável, 
assim como a construção de pequena rotunda no cruzamento com a Estrada de Campinhos. 

• Cedência da zona que se localiza a oeste da via rápida, junto ao Vale Ana Gomes, para a Junta 
de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. 

Localização 

Quinta de São Jorge/ Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição das servidões e restrições de utilidade pública 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, com cerca de 8,5 ha, está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos; 

- Outros espaços agrícolas. 

- Espaços habitacionais consolidados tipo I (na área mais a nascente da parcela). 

A parcela integra a EEM – estrutura ecológica fundamental. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linhas de água e margem dos cursos de água.  

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

- Povoamento de sobreiros e de oliveiras. 

- Zona de servidão da EN18-8; 

- Zona de servidão de Gasoduto/oleoduto; 

- Redes de energia elétrica – muito alta tensão. 

Não se assinala a existência de compromissos urbanísticos. 

O território envolvente à parcela encontra-se servido de todas as infraestruturas urbanas.  

A participação apresentada sugere que em sede de revisão do PDM a parcela seja integrada em 
solo urbano, conforme classificação do PDM atualmente em vigor. Como contrapartidas o 
requerente sugere a realização de possíveis cedências para o domínio público. 

Salienta-se que desde a entrada em vigor do PDM esta área não foi alvo de operação urbanística, 
tendo sido a mesma reavaliada em sede de revisão do plano e reclassificada em solo rústico, na 
sua quase totalidade. 

Face à dimensão da estrutura fundiária (8,5 ha) a parcela possui capacidade construtiva, desde 
que salvaguardadas as servidões e restrições de utilidade pública. Estas últimas terão sempre de 
ser acauteladas, não obstante a classificação em solo rústico ou em solo urbano. 

Atentos os critérios definidos no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de 
agosto, considera-se não estarem reunidas as condições para a classificação da totalidade da 
parcela em solo urbano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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2020-06-19 Digital (site) Sim (1 documento) FP 35 
 

Participação 

Participante 

Natanael Filipe Abrantes Vidal 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

O proprietário de um terreno localizado na Rua Vale dos Judeus, na Gâmbia, vem reclamar sobre 
a alteração da capacidade construtiva decorrente da proposta de ordenamento do PDM em revisão, 
que impossibilita qualquer construção futura nesta área. 

Informa que à data da entrega da participação em análise, se encontrava em curso a construção 
de uma moradia, uma casa totalmente térrea para que a filha, com paralisia cerebral, se possa 
movimentar sem quaisquer impedimentos, e teria o objetivo de a ampliar para a criação de um 
espaço de reabilitação e de um jardim sensorial.  

A aquisição do terreno em causa deveu-se à proximidade com a família e ao espaço amplo onde 
seria possível a concretização destes espaços. O requerente considera que a proposta do PDM 
vem inviabilizar a realização destes objetivos, bem como promover a desvalorização da 
propriedade. 

Acrescenta ainda que esta área da Gâmbia será provavelmente uma das poucas da zona com 
ligações a rede de esgotos, eletricidade e água, estando totalmente preparada para acolher 
espaços urbanos. 

Localização 

Vale de Judeus/ Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da perigosidade de incêndio rural do PIMDFCI, 
RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais de produção; 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verifica-se a existência das seguintes condicionantes nesta área: 
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• REN: 

- Linhas de água, margem dos curos de água - Domínio público hídrico; Zona ameaçada 
pelas cheias (ZAC) e Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPRA). 

• RAN (área mais a nascente). 

• Perigosidade de incêndio rural (na sua maioria abrangida pelas classes de alta e muito alta 
perigosidade, estando a área mais a poente sem classificação dado que integra o atual 
perímetro urbano do PDM em vigor, tendo sido este limite o considerado na revisão do 
PIMDFCI). 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela estando a área 
envolvente servida de todas as infraestruturas urbanas. 

No seguimento da exposição em apreço e avaliados os fundamentos para a reclassificação da 
parcela conclui-se que: 

a) A envolvente imediata encontra-se classificada em Áreas de edificação dispersa do tipo I, 
sendo esta a categoria de espaço adequada para reclassificar parte da parcela em apreço; 

b) Atendendo aos condicionalismos em presença elencados acima, destacando-se o DPH e 
a ZAC onde é interdita a construção segundo o Regime Jurídico da REN, em área de 
AEPRA os usos e ações referidos estão apenas sujeitos a comunicação prévia, não 
existindo impedimentos à viabilidade construtiva. Não obstante, foi apresentada para uma 
área mais abrangente, a proposta de exclusão dos solos em REN, salientando-se que, a 
configuração da mesma, estará dependente da decisão a tomar em sede de ratificação do 
PDM. 

c) A área mais a poente do terreno não possui classificação de perigosidade de incêndio rural, 
constante no PIMDFCI. 

Perante o exposto, a área mais a poente da parcela reúne condições para integrar a categoria de 
Áreas de edificação dispersa do tipo I, devendo ser acautelados e respeitados todos os 
condicionalismos verificados aquando da concretização de operações urbanísticas.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
Qualificação do solo 

• Reclassificar a área mais a poente da 
parcela em Áreas de edificação dispersa do 
tipo I, coincidente com a ANARP e ajustada 
à informação cadastral e/ou de muros e 
vedações 
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Participação 

Participante 

Clube da Arrábida (entidade associativa representada pelo Presidente Pedro Soares Vieira) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

O Clube da Arrábida solicita resposta a questões relacionadas com a UOPG 8 - Portinho da 
Arrábida/Creiro-Alpertuche, fazendo referência especificamente às seguintes alíneas dos objetivos 
e pressupostos elencados no PDMS para esta UOPG: 

1 Alínea a) - O que significa “ordenamento e requalificação de acessos” e “locais de 
estacionamento”? Estão previstos mais parques de estacionamento? Se sim, com que 
capacidade e sua localização exata? 

2 Alínea b) - Relativo às infraestruturas de saneamento, abastecimento de água, eletricidade e 
telecomunicações, será esta instalada em toda a zona entre a praia do Creiro e praia de 
Alpertuche? O que significa infraestruturas de saneamento? Será instalação de rede de 
esgotos abrangendo a área entre Creiro e encosta poente de Alpertuche? O abastecimento de 
água será levado a todos os pontos de Alpertuche incluindo encosta a poente? Considera o 
abastecimento de água, a colocação de bocas de incêndio até à zona poente de Alpertuche e 
vale de Alpertuche? 

3 Alínea c) - No POOC original, existia uma alínea que contemplava a demolição dos dois 
restaurantes existentes sobre a água no Portinho da Arrábida, mas contemplava a sua 
deslocação para outra área a definir na zona do Portinho da Arrábida. Nesta alínea nada refere 
sobre a sua eventual relocalização. Não está prevista? 

4 Alínea f) - Qual o plano para recuperação da lapa de Santa Margarida? 
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5 Alínea g) - Haverá autorização para novas construções na zona do Portinho? Quais são os 
“apoios previstos nos planos de praia e nos projetos”? 

6 Alínea i) - Qual o detalhe da “qualificação e ordenamento das acessibilidades viárias”?  Está 
prevista a demolição de um apoio de praia/restaurante de praia (Permanência e requalificação 
de 2 apoios de praia completos)? Se sim qual dos apoios existentes será demolido? Qual o 
detalhe do “Estudo da dinâmica costeira de forma a encontrar-se soluções práticas que 
revertam o desassoreamento da praia”? Estas soluções têm em conta o estudo elaborado pelo 
LNEG em 2018 e apresentado na casa da Baía na presença da Sra. Presidente da Câmara 
(em anexo)?  Está previsto um enchimento artificial de areia para colmatar a perda de 70% de 
areia sofrido nos últimos anos, de acordo com o mesmo relatório? Se sim para quando?  Uma 
vez que foi construído uma ponte/cais em 2018, que com a sua atual configuração não serve 
o propósito a que foi destinada, está contemplada a sua remodelação/eventual demolição e 
substituição por uma estrutura mais ligeira e eficaz? 

7 Alínea j) - A “Recuperação dunar e de áreas de vegetação degradadas” contempla a remoção 
da atual areia, completamente contaminada de acordo com o relatório do LNEG e sua 
substituição por areia nova/enchimento artificial de areia? A “Requalificação das zonas de 
estacionamento”, contempla o saneamento das águas pluviais de forma a evitar a 
contaminação do areal com argila vinda da serra? A Recuperação do acesso de 
emergência/percurso pedonal que liga o Creiro ao Portinho da Arrábida, irá abrir este acesso 
à circulação de transito automóvel? O que significa “Estabelecimento de áreas de circulação 
na zona de ante-praia”? 

Localização 

Portinho da Arrábida, Creiro e Alpertuche/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.11_Programação Estratégica, RPDMS 
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Planta 3.1 – Portinho da Arrábida, POOC Sintra-Sado (plantas), Anexos do Relatório, RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de esclarecimento UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

A Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei 
n.º 31/2014, de 30 de maio), introduziu diversas inovações no quadro legal do ordenamento do 
território e urbanismo, entre as quais estabelece que o regime de uso do solo é fixado nos planos 
territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, através da classificação e qualificação do solo, 
passando apenas estes a vincular direta e imediatamente os particulares. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 40.º da Lei de bases referida: “Os programas especiais constituem 
um meio supletivo de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos considerados 
indispensáveis à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância nacional com 
repercussão territorial, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e 
valores naturais, através de medidas que estabeleçam ações permitidas, condicionadas ou 
interditas em função dos objetivos de cada programa, prevalecendo sobre os planos territoriais de 
âmbito intermunicipal e municipal”, cabendo aos planos territoriais, de âmbito municipal e 
intermunicipal, estabelecer o regime de uso do solo e respetiva execução. (cfr. artigo 43.º). 

Ou seja, as normas diretamente vinculativas dos particulares e integradas em planos especiais de 
ordenamento do território (PEOT), passam a ser transpostas para os planos territoriais de âmbito 
municipal aplicáveis na área abrangida, como é o caso especifico do POOC Sintra-Sado, onde se 
procede à identificação das normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos territoriais e 
valores naturais diretamente vinculativas dos particulares. Os PEOT passam a programas especiais 
de ordenamento do território, perdendo a natureza regulamentar e a sua vinculação direta aos 
particulares, ainda que mantendo o vínculo para a administração. 
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Desta forma, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003, de 25 de junho, que aprovou o 
Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado, respetivo Regulamento e respetivas 
plantas de síntese e de condicionantes, foi devidamente incorporados no processo de revisão do 
PDMS, designadamente, o definido nos termos do artigo 73.º daquele diploma legal, no que 
respeita à UOPG 21 – Portinho da Arrábida – Alpertuche -  identificada como UOPG 8: Portinho da 
Arrábida/Creiro – Alpertuche no PDMS - cujo conjunto de projetos a elaborar e a definir obedecem 
a um estudo integrado tendo em conta os seguintes objetivos e pressupostos: 

a) Ordenamento e requalificação de acessos, transportes públicos, transportes locais e 
estacionamentos; 

b) Ordenamento das infraestruturas de saneamento, abastecimento de água, eletricidade e 
telefones; 

c) Requalificação e revitalização do espaço marginal do domínio hídrico no Portinho da 
Arrábida, mediante a remoção dos dois restaurantes existentes sobre o plano de água, o 
reforço e a retificação da muralha, e um novo ordenamento do espaço privilegiando a sua 
utilização pública como zona de acesso à praia, de enquadramento ao edificado existente, 
e de apoio às atividades turísticas, náuticas e de lazer; 

d) Recuperação de áreas de vegetação degradada; 
e) Valorização da estação arqueológica do Creiro; 
f) Valorização da Lapa de Santa Margarida; 
g) Proibição de novas construções, à exceção dos apoios previstos nos planos de praia e nos 

projetos parcelares de requalificação; 
h) Recuperação ou reconstrução das construções existentes, sem aumento de área 

construída, e requalificação das respetivas infraestruturas; 
i) No Portinho da Arrábida: 

• Melhoria da ligação entre o Portinho e o Creiro – acesso de emergência; 

• Instalação de Ponte-Cais para apoio à náutica de recreio e carreiras de barcos; 

• Criação de acessos para pessoas com mobilidade reduzida; 

• Requalificação e ordenamento das acessibilidades viárias; 

• Requalificação de Equipamento – Espaço Turístico do Portinho da Arrábida; 

• Demolição de equipamento e de construções remanescentes ou parcialmente demolidas; 

• Intervenção sobre a rede de infraestruturas elétricas e a iluminação pública; 

• Estabilização de vertentes em todo o areal na base da escarpa. 
j) No Creiro: 

• Recuperação dunar e de áreas de vegetação degradadas; 

• Recuperação do acesso de emergência/percurso pedonal que liga o Creiro ao Portinho 
da Arrábida; 

• Requalificação das zonas de estacionamento; 

• Demolição e remoção das estruturas existentes na ante-praia; 

• Permanência e requalificação de 2 apoios de praia completos; 

• Estudo da dinâmica costeira de forma a encontrar-se soluções práticas que revertam o 
desassoreamento da praia; 

• Estabelecimento de áreas de circulação na zona de ante-praia; 

• Remodelação de 2 apoios de praia ligeiros com possibilidade de apoio à prática de 
desportos náuticos. 

Aplicam-se a esta UOPG os usos, parâmetros urbanísticos, estrutura urbana e demais disposições 
definidas na Planta de Ordenamento e no Regulamento do PDMS, onde devem ainda ser 
observadas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas na sua 
Planta de Condicionantes, sendo a sua execução realizada através de plano de praia e/ou unidades 
de execução e/ou plano de pormenor a desenvolver e de acordo com o definido no POC. 

Tendo em consideração as questões colocadas: 
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1 Procurando respeitar o espírito das propostas definidas no POOC e tendo em consideração o 
Projeto Base de Reabilitação e Valorização do Portinho da Arrábida/Creiro, desenvolvido pela 
empresa Vasco da Cunha – Estudos e Projetos SA em 2009 por solicitação da ARHalentejo, 
não se pretende que a oferta de estacionamento seja aumentada, de modo a não incrementar 
a procura desta zona em transporte individual, mas que haja uma efetiva e permanente 
disciplina dos acessos e circulação, condicionado a veículos de cargas e descargas, residentes 
e de pessoas com mobilidade reduzida, dado que a estrada existente não assegura as 
necessárias condições de circulação viária ao Portinho, apresentando a supressão de uma 
das vias existentes, por motivos orográficos, sendo por isso a circulação atual alternada e 
regulada por um semáforo. 

Equacionou-se a pretensão de construir um novo parque de estacionamento na zona Oeste 
da área de intervenção, junto ao Portinho da Arrábida, com uma capacidade de cerca de 50 
lugares, que, entretanto, foi abandonada, mantendo-se a oferta global de estacionamento 
existente. 

2 Para o local em causa encontra-se previsto o prolongamento da rede de água à encosta poente 
da praia de Alpertuche, rede esta que será dotada com hidrantes de combate a incêndio. 

Dada a topografia do local e a dispersão de casas espalhadas em zonas escarpadas de serra, 
não se prevê, nem é tecnicamente/economicamente viável, a dotação do local com rede de 
drenagem de águas residuais domésticas (rede de esgotos) na zona referida. 

3 Permanece como ação proposta a demolição dos 2 restaurantes existentes sobre a água no 
Portinho da Arrábida, sem qualquer previsão de deslocação ou relocalização nesta zona. 

4 A Lapa de Santa Margarida encontra-se registada no antigo IGESPAR com o nome de Lapa 
de Santa Margarida, com o Código Nacional de Sítio (CNS) 18550 e foi arqueologicamente 
descoberta em 1940 por Henri Breuill e G. Zbyzewsky, contendo restos de fauna quaternária 
e indústria lítica, pertencentes ao Paleolítico Médio. 

Apesar do seu acesso fácil, através de uma escadaria de alvenaria e cimento que sai da 
estrada alcatroada, junto à Casa do Gaiato, insere-se em propriedade privada, ainda que sem 
qualquer sinal de restrição. Outrora, local de grande devoção popular, com relativa importância 
arqueológica, é no aspeto etnográfico, que reside a sua importância atual, apresenta-se hoje 
bastante degradada e vandalizada. 

A sua valorização insere-se no projeto de valorização turístico-patrimonial da Estação 
Arqueológica do Creiro, Lapa de Santa Margarida e do Cruzeiro do Duque, projeto este que 
deverá ser desenvolvido em articulação com o do Parque Arqueológico da Arrábida, projeto 
intermunicipal envolvendo os concelhos de Sesimbra e Palmela, que suportam parte do 
financiamento, procurando valorizar o património arqueológico da Arrábida, cabendo a Setúbal 
a liderança do mesmo. 

A intervenção a realizar neste local em concreto passará, na sua globalidade, pelos seguintes 
passos: 

1. Restauro pontual da escadaria de acesso em todo o seu percurso e poda pontual da 
vegetação existente que impede, nalguns locais, o cruzamento de pessoas; 

2. Restauro integral do altar e do púlpito; 
3. Limpeza do lixo acumulado; 
4. Colocação de painel informativo. 
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Na implementação do projeto serão tomadas as necessárias medidas de salvaguarda do 
património cultural, de acordo com a legislação em vigor. 

5 Como se encontra definido nas alíneas g) e h) do ANEXO 5. Objetivos e regulamentação das 
UOPG e SUOPG do Regulamento do PDMS, respeitante à UOPG 8, encontram-se proibidas 
novas construções, à exceção dos apoios previstos nos planos de praia e nos projetos 
parcelares de requalificação, encontrando-se apenas previsto a recuperação ou reconstrução 
das construções existentes, sem aumento de área construída e requalificação das respetivas 
infraestruturas. 

Encontra-se previsto a demolição das construções referenciadas no ponto 3, a 
relocalização/adaptação planeada dos 3 equipamentos existentes ao longo da ante-praia do 
Creiro, com funcionalidade de Apoio de Praia Completo (APC)/Equipamento com funções de 
Apoio de Praia (EAP), que poderão permanecer na sua atual localização sob a condição de 
serem implementadas soluções físicas que garantam a segurança das construções contra 
eventuais movimentos de massa de vertente, num tipo de construção ligeira. 

Está igualmente previsto a criação de 3 Apoios de Praia Mínimos, igualmente com um tipo de 
construção ligeira e de ocupação sazonal, em substituição dos existentes. 

Aplicam-se a esta UOPG os usos, parâmetros urbanísticos, estrutura urbana e demais 
disposições definidas na Planta de Ordenamento e no presente Regulamento. Devem ainda 
ser observadas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas na 
Planta de Condicionantes. 

6 Os instrumentos de execução previstos nas Unidades Operativas de Gestão e Planeamento 
(UOPG) assentam maioritariamente em Planos de Urbanização ou em Planos de Pormenor, 
encontrando-se definidos no Programa 6 do Relatório do Programa de execução - Plano de 
financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira um conjunto de 
investimentos que são de responsabilidade municipal e que envolvem a concretização 
nomeadamente a UOPG 8 – Plano de Intervenção na Praia do Portinho da Arrábida/Creiro – 
Alpertuche. 

Todos estes investimentos, inscrevem-se numa execução assegurada por orçamento 
municipal o que configura o uso da imposição administrativa, embora nada impeça que seja 
desenvolvida em sistema de cooperação, desde que fiquem assegurados os calendários de 
execução previstos neste programa, sendo que o sistema de execução preferencial deverá 
ficar dependente sobretudo do instrumento de gestão a desenvolver e da estratégia de 
implementação.  

Conforme definido no ponto 1, a qualificação e ordenamento das acessibilidades viárias no 
Portinho da Arrábida, questão intrínseca à disponibilidade diminuta de estacionamento formal 
existente, passa pelo reperfilamento do acesso da EX-EN379-1 ao Portinho da Arrábida, 
aposta no Transporte Público e modos suaves, nomeadamente o modo pedonal, com a 
redefinição de um passeio marítimo, encontrando-se igualmente previsto a realização de 
estudos geotécnicos com vista à identificação de situações de risco de queda de blocos nos 
acessos viários e adoção das soluções de correção e estabilização necessárias e sua 
monitorização periódica, nomeadamente visto que as condições geomorfológicas locais 
indiciam riscos de movimentos de vertente da escarpa adjacente. 

Como já foi referido nos pontos 3 e 5, encontra-se como ação proposta a demolição dos 2 
restaurantes existentes sobre a água no Portinho da Arrábida, sem qualquer previsão de 
deslocação ou relocalização nesta zona, encontrando-se ainda previsto a 
relocalização/adaptação planeada dos 3 equipamentos existentes ao longo da ante-praia do 
Creiro, com funcionalidade de Apoio de Praia Completo (APC)/Equipamento com funções de 
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Apoio de Praia (EAP), que poderão permanecer na sua atual localização sob a condição de 
serem implementadas soluções físicas que garantam a segurança das construções contra 
eventuais movimentos de massa de vertente, num tipo de construção ligeira. 

Está igualmente previsto a criação de 3 Apoios de Praia Mínimos, igualmente com um tipo de 
construção ligeira e de ocupação sazonal, em substituição dos existentes. 

Atualmente o Estudo da dinâmica costeira em desenvolvimento pela Câmara Municipal de 
Setúbal não é um estudo que se confina à área do Portinho da Arrábida, mas a toda a orla 
costeira municipal com usufruto balnear, que pretende reverter o desassoreamento da costa 
de Setúbal na sua globalidade, encontrando-se previsto o eventual enchimento artificial de 
areia da Praia do Creiro, não se encontrando ainda em fase de projeto de execução. 

A principal intenção dos trabalhos desenvolvidos será a execução de obras de proteção 
costeira feita com areia, aumentando a altura e a largura das praias através do seu enchimento 
artificial, usadas como uma ferramenta que evite que o mar ataque diretamente a linha de 
costa, os cordões dunares ou outras estruturas, cumprindo os objetivos gerais de mitigação 
da erosão costeira e risco e melhoria da área de recreação e valorização do litoral. 

Contudo, tendo em conta a localização da praia Portinho da Arrábida/Creiro, as suas 
condicionantes e o Regime Jurídico de utilização dos recursos hídricos (Decreto-lei n.º 
226A/2007, de 31 de maio), importa salientar que qualquer intervenção nunca poderá afetar a 
integridade biofísica e paisagística do meio em causa, e que apesar da recarga de praias e 
assoreamentos artificiais terem como objetivo a criação/melhoria de condições para a prática 
balnear, só podem ocorrer nas áreas identificadas em plano, complementadas por um 
programa de monitorização que permita avaliar a evolução da intervenção, sendo que na 
ausência de planos, a recarga de praias e assoreamentos artificiais só podem ocorrer por 
razões de defesa costeira ou de pessoas e bens. Nessas recargas ou assoreamentos artificiais 
com vista à utilização balnear só podem ser utilizados materiais que se insiram na classe de 
qualidade 1 (Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro) e que apresentem granulometria 
compatível com a praia recetora. 

Neste caso concreto a solução apenas poderá passar pela deposição de grandes quantidades 
de areia de boa qualidade na berma da praia emersa, promovendo o seu alargamento no 
sentido do mar, na duna adjacente, favorecendo o seu robustecimento volumétrico e 
altimétrico. 

O comportamento e evolução de um enchimento é influenciado por exemplo pelo padrão 
regional de transporte sedimentar, magnitude da energia das ondas, caraterísticas 
granulométricas da areia colocada, variabilidade local do transporte longilitoral, etc., sendo o 
seu grau de sucesso muito variável e específico para cada local, podendo a duração de um 
enchimento ser de apenas alguns meses ou permanecer durante várias décadas. 

Nos novos Programas da Orla Costeira (POC) estão contempladas medidas que visam 
reforçar a política de gestão integrada de sedimentos, procurando mitigar e atenuar os efeitos 
da erosão costeira decorrente do défice sedimentar, tendo sido definidas Áreas Estratégicas 
para Gestão Sedimentar como componentes do Modelo Territorial, que correspondem a 
depósitos sedimentares com potencial para se constituírem como manchas de empréstimo 
para alimentação artificial de praias e do litoral próximo. Estas áreas estão sujeitas a normas 
específicas que condicionam os usos e atividades, e que interditam a exploração de recursos 
geológicos, incluindo areias e cascalhos, para outros fins que não sejam a alimentação artificial 
de praias ou o reforço dos sistemas dunares. 

De acordo com as condições hidrodinâmicas presentes, a atual configuração da ponte-cais 
construída em 2018 é a única solução possível e adequada ao uso do Portinho da Arrábida 
por embarcações de recreio e de marítimo-turística, encontrando-se a servir propósito a que 
foi destinada, não se perspetivando a sua remodelação/eventual demolição e substituição.  
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Essa situação poderá a vir a ser eventualmente equacionada em caso de se observar uma 
real alteração/inversão das condições de desassoreamento do Portinho da Arrábida (que 
apesar de poderem ser encaradas como um fenómeno geológico natural, podem 
eventualmente derivar de alterações antropogénicas associadas à dinâmica de sedimentos no 
delta do Sado) que impossibilite a funcionalidade da estrutura, que poderá vir a acontecer 
nomeadamente após a implementação do Projeto de Criação e Manutenção de Zonas 
Balneares entre o Portinho da Arrábida e a Praia da Figueirinha. 

Aproveitamos para agradecer o envio o Parecer sobre o Portinho da Arrábida, em anexo, 
desenvolvido pela Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do LNEG. 

7 A recuperação dunar e de áreas de vegetação degradadas referenciadas não contemplam a 
remoção/substituição da atual areia existente na praia do Creiro/Portinho, até porque não 
existem evidências avaliativas dessa alegada contaminação que conduzam à necessidade de 
uma intervenção desse tipo, que será tão ou mais complicada dado se tratar de uma área 
inserida num Parque Natural. Para chegar a uma conclusão deste tipo, teria de decorrer uma 
campanha de monitorização efetiva da qualidade das areias ou proceder à realização de 
análises à sua qualidade, não só na sua componente de qualidade microbiológica, mas 
também física e química, sendo que a legislação portuguesa nesta matéria é bastante omissa. 
O que se verifica é o arrastamento gravítico de argilas provenientes de taludes e encostas que 
ficaram a descoberto pela construção do parque de estacionamento do Creiro e respetivos 
acessos, que quando chove leva à escorrência das águas pluviais argilosas até à praia que 
provocam uma diminuição da capacidade percolativa das areias por colmatação e induzem 
uma turbidez na água de cor castanha derivado desses sedimentos argilosos em suspensão, 
que não sendo desejável, não correspondem a uma contaminação mas sim, de acordo com o 
nosso entendimento, a uma degradação da tipologia duma areia que desejavelmente se quer 
de cor branca, “limpa” e “solta”. 

Já foi realizado no ano passado e reforçado este ano a limpeza e desobstrução das PH’s 
existentes que se encontravam sem manutenção há algum tempo e que de alguma forma 
agudizavam o problema identificado, verificando-se uma melhoria substancial da situação. 

A recuperação do acesso de emergência/percurso pedonal que liga o Creiro ao Portinho da 
Arrábida, irá apenas sofrer intervenções que promovam a melhoria dos modos suaves, não se 
perspetivando o seu acesso à circulação de transito automóvel. 

O estabelecimento de áreas de circulação na zona de ante-praia consiste na execução de 
projeto similar aos já concretizados nas Praias de Albarquel e Figueirinha, no sentido da 
melhoria das acessibilidades à praia e promoção do Turismo Acessível, nomeadamente a 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-07-28 Digital (email) Não FP 36.2 
 

Participação 

Participante 

Clube da Arrábida (entidade associativa representada pelo Presidente Pedro Soares Vieira) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

Na sequência do pedido de esclarecimento anterior, a exposição em análise apresentada pelo 
Clube da Arrábida incide especificamente em questões relacionadas com a alínea a) dos objetivos 
e pressupostos elencados no PDMS para a UOPG 8 – Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche: 

(…) No POOC de 2003, estava prevista a implantação de um grande parque de estacionamento 
para a área em frente à atual casa do Gaiato, (…). Uma vez que a documentação anexa à revisão 
do PDM não permite confirmar se esta localização ainda está considerada para a implantação de 
um eventual parque de estacionamento, e porque a alínea a) refere estacionamentos, vimos colocar 
a seguinte questão: está previsto algum estacionamento para esta localização? 

Caso afirmativo, o Clube da Arrábida como associação representante dos residentes locais, vem 
por este meio manifestar a sua oposição à implantação do referido parque nesta zona. (…). 

Localização 

Portinho da Arrábida, Creiro e Alpertuche/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.11_Programação Estratégica, RPDMS 

Planta 3.1 – Portinho da Arrábida, POOC Sintra-Sado (plantas), Anexos do Relatório, RPDMS 
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Resposta 

A. Pedido de esclarecimento UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

Estando atualmente em vigor o POOC Sintra-Sado (Resolução do Conselho de Ministros n.º 
86/2003, de 25 de junho) e não outro plano ou programa especial no que respeita ao ordenamento 
da Orla Costeira, as normas diretamente vinculativas dos particulares e integradas nesses planos 
especiais de ordenamento do território (PEOT) aplicáveis na área abrangida terão de ser 
transpostas para os planos territoriais de âmbito municipal, neste caso o PDM de Setúbal, conforme 
sua redação. 

Desta forma, em concertação com o Plano de Mobilidade e Transportes de Setúbal, aprovado nos 
Órgãos Municipais em novembro de 2018 e respeitando o espírito das propostas definidas no 
POOC, não se pretende que a oferta de estacionamento na área em causa seja aumentada, de 
modo a não incrementar a procura desta zona em transporte individual, mas que haja uma efetiva 
e permanente disciplina dos acessos e circulação, condicionado a veículos de cargas e descargas, 
residentes e de pessoas com mobilidade reduzida, dado que a estrada existente não assegura as 
necessárias condições de circulação viária ao Portinho, apresentando a supressão de uma das vias 
existentes, por motivos orográficos, sendo por isso a circulação atual alternada e regulada por um 
semáforo. 

A qualificação e ordenamento das acessibilidades viárias no Portinho da Arrábida, questão 
intrínseca à disponibilidade diminuta de estacionamento formal existente, passa pelo reperfilamento 
do acesso da EX-EN379-1 ao Portinho da Arrábida, aposta no Transporte Público e modos suaves, 
nomeadamente o modo pedonal, com a redefinição de um passeio marítimo, encontrando-se 
igualmente previsto a realização de estudos geotécnicos com vista à identificação de situações de 
risco de queda de blocos nos acessos viários e adoção das soluções de correção e estabilização 
necessárias e sua monitorização periódica, nomeadamente visto que as condições 
geomorfológicas locais indiciam riscos de movimentos de vertente da escarpa adjacente. 

Integrada na lógica global de gestão da mobilidade de acesso às praias, a estratégia de acesso às 
praias da Arrábida aposta na criação de parques de estacionamento de rebatimento (no lado 
poente, na cidade de Setúbal e no lado nascente, na área de Azeitão), assente numa boa oferta de 
transporte público. 

Foi efetivamente equacionada a possibilidade de construir um novo parque de estacionamento na 
zona Oeste da área de intervenção, junto ao Portinho da Arrábida, com uma capacidade de cerca 
de 50 lugares, que, entretanto, foi abandonada, mantendo-se a oferta global de estacionamento 
existente no local. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 
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Participação 

Participante 

Veronika Voznyakovska 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

A requerente, proprietária de uma parcela de terreno na qual pretende construir uma moradia 
unifamiliar para habitação própria, solicita a alteração da classificação de solo rústico, proposta na 
revisão do PDM para esta área, para solo urbano. 

Na exposição apresentada, alega que a aquisição do terreno só se efetuou após esclarecimentos 
com os serviços do Departamento de Urbanismo da CMS, tendo sido informada da localização da 
parcela em causa em espaços urbanizáveis H1 e da viabilidade de construção na mesma. 

Acrescenta que, após contratação de Arquiteto para elaborar o projeto de arquitetura da referida 
moradia, foi entregue o processo na CMS, tendo obtido resposta através do ofício 3619/18, no qual 
se levantaram algumas questões relacionadas com o projeto, sem, no entanto, se verificar o 
impedimento da construção. 

Seguiram-se os ofícios 1484/19, 5289/19 e 6013/19, nos quais se colocaram mais entraves à 
concretização da pretensão, sendo que no último é dada a indicação de indeferimento do pedido. 

Na sequência do indeferimento do projeto, a requerente informa ter desde então reunido condições 
para resolver os aspetos desfavoráveis identificados nos referidos ofícios, nomeadamente, o 
acesso ao lote não pavimentado e a inexistência de algumas infraestruturas. 

Localização 

Gamitas/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da parcela sobre cartografia e Classificação do solo, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, condicionantes e infraestruturas existentes, RPDMS 
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Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição dos compromissos urbanísticos, RPDMS 

Resposta 

A. Integração da parcela em solo urbano 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 3450 m2) está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas. 

Identifica-se a existência de Espaço canal associado à rede rodoviária principal prevista. 

Sobre esta parcela não está identificado nenhum compromisso urbanístico, apenas para a 
envolvente imediata – PIP 2971/18, PIP 2968/18 e PIP 2973/18.  

Verificam-se as seguintes Condicionantes: 

- REN: Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 

A área envolvente dispõe de rede de energia elétrica, não possuindo rede de drenagem de águas 
residuais. Os dados sobre a rede de abastecimento de água apenas se verificam a norte, em área 
próxima ao limite do concelho e consideravelmente afastada da parcela em causa. 

A exposição apresentada solicita a classificação do terreno em solo urbano.  

Atentos os critérios definidos no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de 
agosto, em matéria de pressupostos cumulativos a cumprir para a classificação do solo urbano, 
considera-se não estarem reunidas as condições para a aceitação do solicitado. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Caetano João Correia Alface 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

O requerente solicita a alteração da classificação e qualificação do solo de um prédio do qual é 
proprietário, conforme a sugestão de retificação que descreve na exposição apresentada. O pedido 
formulado prende-se com a intenção de desenvolver um projeto de loteamento para moradias 
unifamiliares. 

O referido prédio encontra-se classificado (PDM de 1994) como Espaço Urbano e Para-Urbano. 
Após análise dos documentos relativos à proposta de revisão do PDM foi verificado que o prédio 
passará a ser abrangido por duas classes de espaço: Espaços Habitacionais a Consolidar – Tipo 
1 (EH.1ac) e Espaços Florestais Mistos (F.M). Propõe assim que o limite a sul do espaço EH.1ac, 
onde o prédio se encontra inserido, alinhe com o limite do espaço EH.1c, permitindo alinhar as 
construções a propor no futuro com as existentes. Acrescenta as seguintes considerações: 

− A urbanização do “Manuel Gomes”, que lhe é contígua a nascente, encontra-se inserida em 
Espaços Habitacionais Consolidados – Tipo I (EH.1c) e apresenta uma profundidade total de 
75 m medida até aos muros das moradias do lado norte da Rua Cesário Verde; 

− O limite previsto, a sul, para o espaço EH.1ac, onde o prédio se encontra inserido, recua cerca 
de 15 m até ao limite do espaço EH.1c, não permitindo o alinhamento de muros e futuras 
construções a prever com as já hoje aí existentes; 

− A profundidade do espaço EH.1ac, na extrema poente (pavilhão dos Bombeiros – extratores 
russos), é substancialmente mais profunda, não sendo por isso impeditiva de qualquer 
reposicionamento do limite em causa. 

Localização 

Choilo/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento – Classificação e qualificação do solo da revisão do PDMS, o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços habitacionais a consolidar - tipo I; 

- Espaços florestais mistos. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPRA) e Zona ameaçada pelas 
cheias (ZAC). 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela. 

Constatam-se as seguintes infraestruturas na área confinante: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água e rede de drenagem de águas residuais. 

A participação em apreço solicita a redelimitação do solo urbano para sul tendo em conta o 
alinhamento imediatamente localizado a nascente referenciado pela moradia existente. Verificadas 
as condicionantes em presença, designadamente a ZAC, conclui-se que o impedimento à 
construção continuaria a verificar-se mesmo com a alteração ao solo urbano neste troço, já que 
este sistema da REN não é passível de ser excluído do solo urbano. 

Pelo motivo explanado considera-se que a solicitação efetuada se apresenta desfavorável. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

António Manuel Serra Moreira 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

O proprietário de 1 imóvel situado na Quinta do Picão, Rua do Tojo, solicita a reclassificação desta 
zona para Área de Edificação Dispersa. No PDM em vigor, o prédio está classificado como espaço 
Para-Urbano e na proposta de revisão do PDM passa a estar classificado como Espaço Florestal 
Misto. 

O requerente apresentou vários argumentos de suporte ao pedido, dos quais se salienta: 

• O prédio está localizado numa rua recentemente infraestruturada; 

• O prédio está inserido numa zona central de Edificação Dispersa; 

• A exploração florestal não é sustentável, está condicionada pela dimensão reduzida do prédio 
(0,5 ha) e pela proximidade das edificações vizinhas. Dimensão fundiária inviabiliza a 
exploração florestal; 

• O Espaço Florestal Misto decorre das potencialidades para o desenvolvimento florestal, que 
neste caso não existem face às medidas de proteção contra incêndios; 

• Assegura a existência de uma relação harmoniosa com a envolvente tendo em conta os níveis 
de infraestruturação, diversidade de usos, presença de equipamentos, densidade do edificado 
e fragmentação fundiária, como áreas de edificação dispersa; 

• Assegura a rentabilização e sustentabilidade das infraestruturas existentes; 

• Promove o enquadramento do solo evitando espaços vazios ou a criação de espaços que não 
terão qualquer possibilidade de valorização; 

• Todas as confrontações do prédio são edificadas; 
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• Enquadramento adequado nos requisitos exigidos como Área de Edificação Dispersa; 

• Melhoria da segurança para o prédio e para as edificações vizinhas considerando as medidas 
de proteção contra incêndios exigidas; 

• O prédio sendo habitado pelo proprietário promove o aproveitamento enquadrado na zona 
inserida, potencia as oportunidades do espaço respeitando os padrões de uso e ocupação do 
solo e as densidades “visíveis” (edificação e infraestruturas; 

• Garante conformidade com a classificação anterior, solo Para-Urbano, salvaguardando as 
expectativas criadas há anos, evitando graves perdas a vários níveis; 

• A recente obra de Infraestruturas, o novo nome da rua, as novas construções dos vizinhos e o 
enquadramento da zona (todas as “quintinhas” de 0,5 ha têm edificação), são indicadores da 
evolução e viabilização da realização do projeto previsto para o prédio. 

Localização 

Quinta do Picão/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, respetivamente, com sobreposição da Classificação do solo e 
Condicionantes, RPDMS 
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Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição das infraestruturas existentes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 5 100 m²) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

Não se assinalam condicionantes no local. 

Também não se verifica a existência de compromisso urbanístico para esta parcela. 

Infraestruturas existentes na área confinante à parcela: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água e rede de drenagem de águas residuais. 

A participação em apreço solicita a classificação da parcela em Áreas de edificação dispersa. 

Na sequência desta participação e de outras em área confinante, relacionadas com a sugestão de 
integração em Áreas de edificação dispersa e/ou avaliação da área mínima da parcela para 
edificação nova, em solo rústico, considera-se que a presente participação pública reúne condições 
para aceitação, designadamente, quanto à reclassificação da totalidade da parcela em Áreas de 
edificação dispersa do tipo I. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo 

• Reclassificar em Áreas de edificação 
dispersa tipo I 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-30 Digital (site) Sim (1 documento) FP 40 
 

Participação 

Participante 

António Diogo Jacinto 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

O requerente faz referência ao processo em curso n.º 667/17.OBEALM movido pelo Ministério 
Público, em que a CMS é contrainteressada por ter licenciado um projeto relativo ao processo de 
obra 133/00, previamente apreciado e com parecer favorável do PNA, numa parcela da qual é 
proprietário. A parcela em causa confronta com a Rua 25 de Abril a norte, com a Rua das Forças 
Armadas a sul, com terceiros a nascente e a poente com a área urbana da Aldeia de Vendas de 
Azeitão. 

O requerente manifesta incompreensão em relação à proposta de classificação como solo rústico, 
quer desta, quer das parcelas adjacentes, dada a natureza pobre e inconsistente do solo, mas 
também pela reduzida dimensão que apresentam, tornando a sua rentabilidade agrícola inviável 
face ao custo benefício. Considera assim estarem reunidas as condições necessárias e legalmente 
previstas para proceder à sua reclassificação, alteração que acredita contribuir para o desfecho 
favorável do citado processo e solicita que sejam envidados os melhores esforços no sentido de, 
consensualmente com o ICNF, se encontrar uma solução que harmonize os interesses em 
confronto. 

B. Proposta de exclusão da área de intervenção de regime especial – PNA 

Pelo exposto, considera ainda que o limite do PNA nesta zona não deveria ir além da Rua do 
Engano, limite nascente da Aldeia de Pinheiros, não verificando aqui nenhuma necessidade de 
especial preservação. 

Localização 

Vendas de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Área da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo, a 
área objeto de participação pública está classificada da seguinte forma: 

- Espaços agrícolas de produção em Áreas de Proteção Complementar II do POPNA. 

A parcela em apreço possui solos integrados em REN - Áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos e solos integrados em RAN. 

Para o local existe o PO 133/00 em nome de António Diogo Jacinto - Quinta do Lavadouro, Vendas 
de Azeitão, tendo-se verificado alterações em moradia licenciada no PO 248/74. O processo 
encontra-se em contencioso. 

A participação em apreço demonstra incompreensão em relação à proposta de classificação como 
solo rústico e solicita a integração da parcela em solo urbano alegando a classificação da área 
envolvente. 

Auscultado o ICNF no contexto do acompanhamento efetuado no procedimento de ratificação do 
PDM, concluiu-se que a integração da parcela em solo urbano não se afigura enquadrável face ao 
disposto no art.º 10.º da LBPPSOTU, art.º 71.º e art.º 72.º do RJIGT e n.º 3 do art.º 7 do DR 15/215, 
de 19/08, cuja premissa se baseia na contenção dos perímetros urbanos. 

B. Proposta de exclusão da área de intervenção de regime especial – PNA 

Auscultado o ICNF no contexto acima identificado, foi considerado desfavorável o pedido de 
alteração do limite de jurisdição do PNA e respetivo regime de proteção - Áreas de Proteção 
Complementar II. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-30 Digital (site) Sim (2 documentos) FP 41 
 

Participação 

Participante 

André Manuel Fernandes da Silva 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo/ Sugestão de melhorias nas redes viária e 
ciclável – Construção de rotunda na via P4 e extensão de ciclovia existente 

No âmbito da Discussão Pública do PDM em revisão, o requerente, na qualidade de técnico do 
Grupo AXL/ António Xavier de Lima - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos S.A/ António 
Xavier de Lima - Cabeça de Casal de Herança de, vem solicitar a alteração da qualificação do solo 
atribuída no Plano para os terrenos propriedade do Grupo AXL, sitos em Brejos de Azeitão (a sul 
da unidade comercial “Continente Bom Dia”) e na Brejoeira. 

Na exposição apresentada, é comunicada a proposta de ocupação urbana que pretende 
implementar neste território, desenvolvida com base na informação recolhida em reuniões com 
técnicos municipais, contribuindo assim para a solução urbanística e rodoviária de Azeitão. 
Salientam-se os seguintes aspetos: 

• Relativamente aos terrenos a Norte da Brejoeira não foi desenvolvida uma proposta sólida, 
contudo considera-se que será perdida uma área bastante significativa, e importante para o 
desenvolvimento do território de Azeitão. 

• Para a área de expansão foi desenvolvida uma proposta que pretende fazer o remate com a 
urbanização existente a Nascente, com um conjunto de lotes de habitação unifamiliar, bem 
como com a área comercial já construída, propondo-se a construção de: 

− Edifício destinado a comércio e serviços de um piso e com uma área de construção de 
6 670,00 m²; 

− Um edifício para restauração de um piso e com uma área de 505,00 m². 

• Do modelo territorial adotado extrai-se uma área significativa para espaços verdes – 17 893,30 
m² - dos quais cerca de 75 % são públicos e 25 % privados de uso público. Paralelamente está 
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prevista uma ciclovia, que dá continuidade à existente, com uma área aproximada de 1 308,60 
m².  

• Propõem-se igualmente a construção de uma rotunda na via P4 para facilitar o acesso a esta 
área bem como para a área a Sul da via projetada. Área essa que estaria definida para uso 
habitacional. 

• Este modelo territorial proposto permite libertar uma área significativa para áreas de lazer que 
são aproximadamente o “dobro” de toda a área que se pretende edificar e ao mesmo definir 
uma estrutura viária fluída e que se adequa às ligações previstas no atual Plano Diretor 
Municipal e na proposta que se encontra em fase de discussão pública. 

Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo/ Sugestão de melhorias nas redes viária e 
ciclável – Construção de rotunda na via P4 e extensão de ciclovia existente 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços de terciário consolidados; 

- Espaços verdes de recreio e lazer; 

- Espaços habitacionais consolidados - tipo I. 

Verificam-se as seguintes condicionantes em presença: 

REN: 
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- Linha de água; margem dos cursos de água (DPH) e Área estratégica de proteção e recarga de 
aquíferos (AEPRA). 

Integra a Estrutura ecológica municipal – estrutura ecológica urbana (matos e zona de recarga de 
aquíferos). 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela, encontrando-se a 
área servida de todas as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a reclassificação dos espaços verdes de recreio e lazer em 
espaços de terciário consolidados de forma a possibilitar, futuramente, a implementação de 
construção destinada a terciário, no prolongamento das atividades já existentes a norte. 

Trata-se de uma área atravessada por linha de água (Domínio público hídrico) e totalmente 
abrangida por AEPRA, conforme acima descrito. A orientação fornecida pela CCDRLVT e APA no 
contexto da apreciação da Comissão Consultiva da revisão do PDM, foi a de apenas serem aceites 
em áreas sem edificação, pequenas zonas de colmatação urbana.  

Aliás, foi esta a proposta realizada, classificando a área nascente em Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I, junto às moradias existentes. 

Verificando-se a existência de solos REN e pretendendo-se salvaguardar a continuidade dos 
valores em presença, compatíveis com os Espaços verdes de recreio e lazer, não se considera 
fundamentada a proposta apresentada de alteração de classificação do solo. 

Em matéria de rede viária e modos de circulação suaves, estes serão devidamente estudados e 
projetados, independentemente da classificação e qualificação do solo atribuída. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Anabela Rocha 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de inclusão na delimitação da REN – AEPRA 

A requerente manifesta-se contra a exclusão da REN de zonas de proteção de aquíferos para 
construção de habitação, considerando que a cidade não tem necessidades habitacionais que o 
justifiquem. Acrescenta que a proteção dos aquíferos é uma riqueza estratégica nacional cada vez 
mais importante com a desertificação do território, devido às alterações climáticas. 

Propõe a inclusão na delimitação da REN dos seguintes polígonos C (correspondentes a Áreas a 
excluir efetivamente já comprometidas): 

- C 97, C 98, C 99, C 75, C 152, C 92, C 93, C 128 a C 146, C 123 a 125, C 114 a 122. 

Localização 

REN em vários pontos do Concelho 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta da Reserva Ecológica Nacional A13.2_Delimitação das áreas incluídas na REN - Áreas a excluir da REN 
Bruta, com a localização de alguns dos polígonos mencionados 

Resposta 

A. Proposta de inclusão na delimitação da REN – AEPRA 

Na sequência do pedido submetido durante o período de discussão pública da revisão do PDM, 
temos a informar o seguinte: 

As metodologias utilizadas para a delimitação das áreas a integrar na REN seguiram o estipulado 
nas orientações estratégicas de âmbito nacional e regional concretizadas na Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 
71/2012, de 30 de novembro, assim como as orientações expressas pela CCDRLVT. 

No âmbito do procedimento de exclusão das áreas integradas em REN, os polígonos sujeitos a 
exclusão identificados como “C” correspondem a áreas integradas em solo urbano, legalmente 
construídas, licenciadas ou autorizadas e/ou com compromissos urbanísticos válidos, tendo os 
mesmos, sido sujeitos a aprovação pelas entidades competentes que integram a Comissão 
Consultiva da revisão do PDM. Quaisquer alterações a efetuar nas propostas de exclusão da 
delimitação da REN, decorrem de decisão final em sede de Conferência Decisória da REN. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Rodrigo Valério 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac) para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente de um conjunto de equipamentos no 
Viso, nomeadamente, a sede do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, a sede da Associação 
de Moradores do Bairro da Anunciada e Ídolos do Chinquilho da Anunciada, o Campo Municipal 
Pedreiras do Viso e o Convento de S. º Francisco Xavier. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios. É 
também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de cabeceira de bacia 
de drenagem. Pretende-se com esta alteração a manutenção de corredores verdes como forma de 
controlo de risco de incêndio, de diminuição dos riscos de cheia e erosão de zonas de cabeceira. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

É ainda proposta a integração do Convento de São Francisco e a respetiva cerca na listagem de 
património, tendo sido constatada a ausência de qualquer referência a este imóvel quer nas peças 
desenhadas, quer nos anexos de listagem de património, apesar de figurar no SIPA (Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, considera-se de aceitar a sugestão de reconfiguração do perímetro urbano e a 
correspondente alteração da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural. 

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

JVR – Construções, Lda. (representada pelo Eng. Fernando Almeida) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 14.2 - Frente Ribeirinha Poente – Altura máxima 
da fachada 

A JVR – Construções, Lda., proprietária dos Lotes 6 e 7 do Loteamento Municipal do Palhão (Plano 
de Pormenor - propostas DHU 22, 47 e 202/90), sito na Rua da Saúde, atual Avenida José 
Mourinho, vem solicitar a alteração dos parâmetros urbanísticos definidos na proposta do PDM em 
revisão para a SUOPG 14.2 - Frente Ribeirinha Poente, concretamente a altura máxima da fachada. 

De acordo com a exposição apresentada, no referido loteamento municipal, são permitidas 
edificações até 4 pisos acima do solo, sendo que no loteamento mais recente (Quinta da Saboaria) 
localizado a norte e imediatamente adjacente ao primeiro, se permite a construção de edifícios até 
5 pisos + 1 recuado. 

A empresa refere que no Relatório que acompanha o Plano, no capítulo Programação e Execução 
do Plano, é desenvolvido o Esquema Estruturante de Ordenamento da SUOPG 14.2, onde se 
propõe, para todas as parcelas situadas a poente das parcelas em causa, uma altura máxima de 
16 m, equivalente a 5 pisos acima do solo. Assim, pretende-se para a parcela P7 uma altura máxima 
de fachada de 16 m, tal como definido para as restantes parcelas a poente. 

Neste momento, a JVR – Construções, Lda., está a desenvolver um projeto de um hotel que 
engloba os referidos lotes 6 e 7, o qual beneficiaria com esta alteração, permitindo um melhor 
enquadramento urbano e paisagístico com todas as parcelas envolventes. 

Localização 

Loteamento Municipal do Palhão, Avenida José Mourinho/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento, 
RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 14.2 - Frente Ribeirinha Poente – Altura máxima 
da fachada 

A exposição apresentada solicita que na SUOPG 14.2 - Frente Ribeirinha Poente, cujos objetivos 
e pressupostos se encontram vertidos no Regulamento do Plano, bem como no correspondente 
Relatório – 8. Programação e execução do plano, 8.1 Unidades operativas de planeamento e 
gestão, seja acautelada a possibilidade de na parcela P7 admitir-se uma altura máxima de fachada 
de 16 metros. 

A altura máxima de fachada de 16 metros é referenciada no regulamento do plano - Anexo 5. 
Objetivos e regulamentação das UOPG e SUOPG., mas apenas como máximo admitido na 
SUOPG, sem especificar localizações. 

No entanto, ainda que a informação constante no Relatório seja apenas de orientação, não 
dispondo de vínculo legal como acontece com o Regulamento do Plano, considera-se que a 
proposta apresentada, de alteração da altura máxima da fachada para 16 metros na parcela P7, 
merece aceitação, sendo a mesma devidamente incorporada nos elementos do Relatório. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Relatório do plano – 8. Programação e 
execução do plano, 8.1 Unidades operativas de 
planeamento e gestão 

• P7 – altura máxima de fachada:16 metros 
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Participação 

Participante 

Domingos Ferreira de Sousa (pela Diocese de Setúbal) 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração do Índice de Ocupação 

Na qualidade de representante da Diocese de Setúbal, o requerente apresentou uma exposição no 
âmbito do atual processo de Discussão Pública da revisão do PDM de Setúbal, onde são propostas 
alterações com incidência em dois terrenos localizados na zona da Quinta da Saboaria, dos quais 
a Diocese é proprietária. 

Para o prédio designado por Lote 1 (área A), com uma área de 6 070 m², é proposta a alteração da 
sua capacidade edificatória. Trata-se de um espaço murado que atualmente constitui uma barreira 
visual descaracterizada e incapaz de formalizar um remate condigno ao eixo urbano em que se 
insere. 

Pretende-se proceder à requalificação deste espaço através do prolongamento do eixo visual e 
respetivo remate por meio de nova estrutura edificada. Para tal, concorreria a reformulação das 
áreas edificadas existentes no prédio, bem como do edifício principal da antiga quinta. 

É ainda acrescentado que o prédio em causa apresenta um índice manifestamente abaixo do índice 
médio de ocupação dos restantes lotes do alvará, julgando-se pertinente a correção do mesmo de 
modo a que atinja um valor de referência entre 0,7 e 1,5. 

B. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

A área remanescente que resultou da operação de loteamento (correspondente às áreas B e C), 
com o alvará (aprovado) encontra-se classificada no PDM de 1994 como Espaço Cultural e Natural, 
sendo que uma parte significativa da sua extensão é constituída por uma bolsa de terreno que se 
insere dentro de Área Consolidada Habitacional/ Terciário (Espaço Urbano), pelo que se propõe 
que essa área possa passar a integrar essa categoria. 
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A pretensão de tornar este espaço urbano prende-se com a necessidade de aumentar a 
infraestrutura social promovida pela CARITAS Diocesana de Setúbal com a criação de um Lar de 
Acolhimento de Mães Solteiras, de uma Comunidade de Reinserção e de alguns serviços de 
formação e administrativos. 

Localização 

Quinta da Saboaria/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Imagem aérea com a localização dos prédios 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Extrato da Planta síntese do alvará de loteamento n.º 2/99 (lote 1) 

 

Extrato do quadro sinótico do alvará de loteamento n.º 2/99 (lote 1) 

Resposta 

A. Proposta de alteração do Índice de Ocupação 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, em área de jurisdição do Parque Natural da Arrábida (PNA), está classificado 
da seguinte forma: 

- Espaços centrais consolidados; 

- Espaços florestais de conservação em Proteção Complementar I do POPNA. 

Verificam-se as seguintes condicionantes no local: 

- REN: 

• Áreas de instabilidade de vertentes e Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

Para esta área está assinalado o alvará de loteamento n.º 2/99. 

A área assinalada como A integra o espaço urbano consolidado do PDM de 94, correspondendo 
ao lote 1 do alvará do loteamento supracitado. A sua classificação em Espaços centrais 
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consolidados na revisão do PDM permite, para além de uma multiplicidade de usos (habitação, 
comércio, serviços, turismo, equipamentos e indústria compatível com o uso habitacional), uma 
edificabilidade de acordo com os referenciais das cérceas envolventes. 

Qualquer alteração da edificabilidade prevista para este lote deverá ser objeto de ponderação e de 
alteração no contexto do alvará de loteamento, cujo princípio se considera exequível, em virtude 
da classificação do solo atribuída.  

B. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

É ainda solicitada a reclassificação do solo nas áreas identificadas como B e C, propondo-se que 
as mesmas integrem o perímetro urbano. 

Considerando pertinente a oferta de equipamentos sociais, foi contemplada na proposta de plano 
submetida a Discussão Pública, a integração da área B nos Espaços centrais consolidados, 
afigurando-se exequível a pretensão. 

Quanto à área C, para além de integrar a área de jurisdição do PNA (Proteção Complementar do 
tipo I), a mesma, não reúne os fundamentos necessários à reclassificação em solo urbano, atentos 
os critérios do disposto no art.º 10.º da LBPPSOTU, art.º 71.º e art.º 72.º do RJIGT e n.º 3 do art.º 
7 do DR 15/215, de 19/08. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Não existem alterações a efetuar nos 
elementos do Plano 

- 
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Participação 

Participante 

Pedro Hënriquë 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de criação de equipamento – Apoio à prática de calistenia 

O requerente apresenta a sugestão de colocação de equipamentos destinados à prática de 
calistenia, tendo em conta os espaços ao ar livre existentes, nomeadamente parques e ciclovias, à 
semelhança de espaços já equipados para o exercício desta atividade noutras zonas do país. 

Localização 

Todo o Concelho 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Proposta de criação de equipamento – Apoio à prática de calistenia 

A presente participação pública sugere a implementação de equipamentos de calistenia nos 
espaços públicos do concelho, nomeadamente nos parques urbanos, jardins e ciclovias.  

Reconhecendo a importância da prática desportiva ao ar livre e fazendo a mesma, parte da 
dinâmica que envolve a fruição e vivência do espaço público, enquanto gerador de fluxos e de 
promoção da interação entre as diversas funcionalidades e usos, considera-se relevante o aumento 
da sua implementação.  
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Não obstante a relevância do conteúdo exposto, trata-se de uma matéria que não encontra objeto 
específico na revisão do PDM de Setúbal. Tratando-se de um assunto da competência da Divisão 
de Desporto da Câmara Municipal de Setúbal, o mesmo foi devidamente reportado para 
ponderação e análise dos serviços.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Maria Fernanda Nunes Pereira 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre a utilização de equipamento existente – Campo de futebol 

A expoente apresenta uma reclamação sobre a utilização do campo de futebol situado nas 
imediações da sua área de residência (Rua Abel Salazar), onde descreve o comportamento 
inapropriado por parte dos utentes deste espaço, nomeadamente fazendo ruído a horas tardias, e 
impedindo o descanso dos moradores. Assim, questiona a localização deste tipo de equipamento 
em zona habitacional e solicita a sua substituição por um espaço de lazer que possa ser utilizado 
por todos. 

Localização 

Rua Abel Salazar/ Freguesia de São Sebastião 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

   Imagem fornecida pela requerente 
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Localização da área objeto de participação pública sobre Planta de Ordenamento da revisão do PDM e Extrato do alvará 
de loteamento n.º 1/96 – área destinada a cedência do domínio público do município 

Resposta 

A. Reclamação sobre a utilização de equipamento existente – Campo de futebol 

Na exposição apresentada em sede de Discussão Pública da revisão do PDM é efetuada 
reclamação quanto à existência de campo de futebol em área residencial, junto à Rua Abel Salazar, 
essencialmente fundamentada quanto à fonte de problemas de ruído excessivo em horas tardias.  

Trata-se de uma área integrada no alvará de loteamento n.º 1/96, encontrando-se destinada a 
cedência para o domínio público do município (equipamento). 

Trata-se de um assunto cujo objeto não encontra direta resolução no contexto da revisão do PDM, 
tendo-se igualmente reportado este assunto à Divisão de Desporto deste Município, para análise e 
ponderação.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Joseph Rodrigues 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de requalificação urbana – Zona ribeirinha do Parque Industrial da Mitrena 

O contributo apresentado refere-se à necessidade de requalificação urbana da zona ribeirinha do 
Parque Industrial da Mitrena, que apesar de atualmente se encontrar bastante degradada e 
descaracterizada, continua a ser procurada pela população para a prática de várias atividades 
desportivas e de lazer. 

De acordo com o exposto, o facto desta área junto ao Estuário do Sado ser uma zona industrializada 
não tem afastado visitantes, que aqui encontram um espaço de lazer longe dos espaços de maior 
afluência. 

É assim sugerido que a autarquia, em conjunto com as empresas estabelecidas no local, crie um 
plano e um projeto de ordenamento desta área, para usufruto da população integrado na paisagem 
industrial, que envolva a renovação da imagem destes espaços, proporcionando espaços verdes, 
estacionamentos, arborização, limpeza das praias, percursos, entre outros arranjos.  

É também proposto que as referidas empresas se responsabilizem pela limpeza e arranjo do 
Estuário do Sado e dediquem parte dos seus lucros a um projeto de melhoramentos, criando 
condições de vivência comum entre a indústria e a população. 

São destacados dois espaços concretos, a Central Termoelétrica, cuja reconversão poderá 
oferecer um espaço para a população da Cidade e Praias do Sado, e o cemitério de embarcações, 
um espaço muito procurado, de memórias dos setubalenses, com potencial museológico. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre extrato da Planta de Ordenamento – Classificação e qualificação 
do solo, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de requalificação urbana – Zona ribeirinha do Parque Industrial da Mitrena 

A participação pública submetida sugere a necessidade de requalificação urbana da zona ribeirinha 
do Parque industrial da Mitrena.  

Para este território encontra-se definida uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG 
16 – Mitrena), cujos objetivos e pressupostos se encontram plasmados no Anexo 5 do regulamento 
do plano, os quais se passam a descrever: 

a) Qualificação da Península Industrial da Mitrena, projetando-a internacionalmente como 
uma área de excelência para o acolhimento de atividades económicas; 

b) Concretização da Estrutura Ecológica Municipal, através da valorização ambiental e 
paisagística do território; 

c) Desenvolvimento de um plano integrado de gestão ambiental; 

d) Requalificação do loteamento industrial da Mitrena (de génese municipal); 

e) Consolidação da vocação industrial criando áreas e serviços de apoio às empresas 
(equipamentos, áreas verdes de recreio e lazer, restauração, abastecimento de 
combustíveis, comércio, serviços e hotelaria) possibilitando a diversidade funcional, 
determinante para a valorização generalizada do território; 

f) Enquadramento da construção dos seguintes equipamentos: 
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∙ Quartel e Centro Internacional da Gestão da Emergência (CIGE); 

∙ Quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal; 

g) Requalificação das redes de infraestruturas, melhoria das acessibilidades e valorização do 
espaço público; 

h) Promoção da intermodalidade, reforçando as ligações rodoviárias-ferroviárias-marítimas; 

i) Requalificação da EN 10-4; 

j) Construção de uma via alternativa à EN 10-4 (caminho de fuga); 

k) Desenvolvimento de um plano de mobilidade que atente às necessidades das empresas e 
dos seus trabalhadores, quanto ao transporte público, estacionamento e modos suaves; 

l) Consolidação da vocação industrial, possibilitando a fixação de usos complementares que 
promovam maior diversidade funcional, determinante para a valorização funcional e 
ambiental generalizada; 

m) Desenvolvimento de um modelo de governância para a península da Mitrena. 

A concretização destes pressupostos será efetuada através de plano de urbanização e/ou planos 
de pormenor e/ou unidades de execução ou operações urbanísticas. 

Deste modo, atendendo aos objetivos integrados de consolidação da vocação industrial e sua 
promoção; valorização ambiental e paisagística; implementação da diversidade funcional e de 
oferta de espaços verdes de recreio e lazer; e requalificação das acessibilidades e melhoria de 
infraestruturas, consideram-se acauteladas na revisão do PDM as preocupações explanadas na 
participação pública em apreço.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Isabel Maria Félix Mobilha Gautier 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac) para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente de um conjunto de equipamentos no 
Viso, nomeadamente, a sede do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, a sede da Associação 
de Moradores do Bairro da Anunciada e Ídolos do Chinquilho da Anunciada, o Campo Municipal 
Pedreiras do Viso e o Convento de S. º Francisco Xavier. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios. É 
também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de cabeceira de bacia 
de drenagem. Pretende-se com esta alteração a manutenção de corredores verdes como forma de 
controlo de risco de incêndio, de diminuição dos riscos de cheia e erosão de zonas de cabeceira. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

É ainda proposta a integração do Convento de São Francisco e a respetiva cerca na listagem de 
património, tendo sido constatada a ausência de qualquer referência a este imóvel quer nas peças 
desenhadas, quer nos anexos de listagem de património, apesar de figurar no SIPA (Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, considera-se de aceitar a sugestão de reconfiguração do perímetro urbano e a 
correspondente alteração da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Maria Margarida Mendes de Carvalho 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento sobre parque de estacionamento 

A requerente, enquanto usufrutuária da Villa Raul, a casa mais antiga do Portinho da Arrábida, vem 
solicitar esclarecimentos sobre a construção prevista de um parque de estacionamento nesta zona. 

Recebeu com apreensão a informação de que a área do estacionamento se localizaria em frente à 
referida casa, cujas particularidades, como a antiguidade, a construção peculiar e a exposição, lhe 
conferem já uma maior vulnerabilidade, tanto em relação ao ruído, como em relação a questões de 
segurança, como incêndios, vandalismo e roubos. 

Considera que, a confirmar-se a construção do parque nesta zona residencial com flora protegida, 
constituída maioritariamente por casas de 2ª habitação, o esperado aumento da afluência de 
pessoas não residentes, contribua para que se verifiquem mais situações como as já observadas 
noutras ocasiões (como lixo, atitudes menos cívicas e barulho) pondo em risco a Serra, a segurança 
e todas as características próprias de um Parque Natural. 

Questiona ainda se os parques de estacionamento não deveriam ser planeados fora do aglomerado 
urbano. 

Localização 

Portinho da Arrábida/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública, sobre extrato da Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo, RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de esclarecimento sobre parque de estacionamento 

No seguimento da participação pública submetida, tem-se a informar o seguinte: 

Procurando respeitar o espírito das propostas definidas no POOC e tendo em consideração o 
Projeto Base de Reabilitação e Valorização do Portinho da Arrábida/Creiro, desenvolvido pela 
empresa Vasco da Cunha – Estudos e Projetos SA em 2009 por solicitação da ARHalentejo, não 
se pretende que a oferta de estacionamento seja aumentada, de modo a não incrementar a procura 
desta zona em transporte individual, mas que haja uma efetiva e permanente disciplina dos acessos 
e circulação, condicionado a veículos de cargas e descargas, residentes e de pessoas com 
mobilidade reduzida, dado que a estrada existente não assegura as necessárias condições de 
circulação viária ao Portinho, apresentando a supressão de uma das vias existentes, por motivos 
orográficos, sendo por isso a circulação atual alternada e regulada por um semáforo.  

Equacionou-se a pretensão de construir um novo parque de estacionamento na zona Oeste da 
área de intervenção, junto ao Portinho da Arrábida, com uma capacidade de cerca de 50 lugares, 
que, entretanto, foi abandonada, mantendo-se a oferta global de estacionamento existente. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Sónia Cristina Dias Pereira 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 
ha/ Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 90.º 

Na participação em análise, a proprietária de um terreno com 6 434 m², denominado Quinta das 
Alfaces, solicita a alteração da regulamentação da qualificação do solo atribuída na revisão do PDM 
de Setúbal - Outros Espaços Agrícolas (A.O.). 

O regime de usos e edificabilidade aplicável aos Outros Espaços Agrícolas (A.O.) encontra-se 
definido no Artigo 90.º do Regulamento revisto. O ponto 4 do referido artigo dispõe que a 
edificabilidade só é admitida para prédios com área igual ou superior a 4 ha, o que inviabiliza a 
pretensão da requerente de construção para casa própria, visto que a área da propriedade em 
apreço é de 0,6 ha. 

Considera assim o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha muito 
restritivo e injusto, não tendo em conta, por exemplo, a proximidade de infraestruturas básicas, 
como acesso ao saneamento básico, distribuição de água potável e eletricidade. Neste sentido, 
propõe a introdução do seguinte ponto no Artigo 90.º: 

• Ponto 8. A edificabilidade admitida nos Outros Espaços Agrícolas em prédios com área igual 
ou superior a meio (0,5) hectare não abrangidos pelos regimes de proteção das áreas 
protegidas é a que resulta do cumprimento cumulativo das seguintes prescrições: 

a) A distância do prédio aos pontos de acesso à rede de saneamento básico e distribuição de 
água não deve exceder os 200 m (incorporando em seguida as restantes alíneas do ponto 
4). 

Localização 

Brejos de Canes/ Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes REN/RAN, 
RPDMS  

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 e Perigosidade de incêndio florestal, RPDMS 
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Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 e infraestruturas existentes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração da regulamentação da classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 6434 m²) está classificado da seguinte forma: 

• Outros espaços agrícolas. 

Condicionantes em presença: 

• REN – Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; 

• Perigosidade de incêndio florestal muito baixa (maioritariamente), baixa e média, 
carecendo de parecer da CM da Defesa da Floresta. 

Não se verifica a existência de compromisso urbanístico para esta parcela. 

Na proximidade do terreno apenas se verifica a existência de rede de energia elétrica e coletor de 
águas residuais a sul e a cerca de 170 metros. A rede de abastecimento de água e rede de 
drenagem de águas residuais situa-se a nascente da parcela, a cerca de 250m. 

A participação em apreço solicita a alteração da regulamentação da correspondente classificação 
do solo, propondo que a área mínima do prédio para edificação nova seja de 0,5 hectares. 

De acordo com a orientações da CCDRLVT, LBPPSOTU e RJIGT a área mínima da parcela com 
0,5 hectares para edificação nova, não vai ao encontro das referências mínimas de base 
consideradas aceitáveis para edificação nova em solo rústico. Esta alteração estaria a promover o 
agravamento do fenómeno da edificação dispersa no território, sendo algo que não se pretende 
perpetuar e/ou incentivar. Pelo exposto, a participação apresentada não possui enquadramento no 
regulamento do PDM em revisão. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-07-10 
2020-07-22 

Digital (email e 
site) 

Sim (11 documentos) FP 52 
 

Participação 

Participante 

Isabel J. Marina Lopes e Fernando Gouveia de Figueiredo Cabral 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

No âmbito da revisão do PDM, e pretendendo concretizar a construção de uma moradia bifamiliar 
(processo 62/2009, aprovado em 2012) no prédio rústico de que são proprietários (Quinta de São 
João), os requerentes solicitam esclarecimento acerca da continuidade desse projeto tendo em 
conta o enquadramento proposto no Plano. 

Considerando a dimensão fundiária da propriedade (cerca de 3,5 ha), a classificação agora 
proposta - Espaços Florestais Mistos (F.M) – inviabiliza a possibilidade de esta acolher novas 
edificações, pelo que julgam vital a sua reclassificação de forma a permitir construir, pelo menos, o 
que foi licenciado. 

Localizada entre duas malhas urbanas, em 2004, havia já sido solicitada a reclassificação desta 
área para espaço urbano de baixa densidade. A sul e a nascente, a propriedade é limitada pela 
Rua da Solidariedade e pela antiga Rua Quinta do Picão e encontra-se vedada por um muro. 

De acordo com a exposição em análise, o referido prédio está plenamente infraestruturado – foi 
permitida a colocação de um PT e encontram-se efetuadas as ligações à rede de água e esgotos 
– e não apresenta coberto arbóreo significativo. Os requerentes pretendem efetuar um 
aproveitamento agrícola com incidência na agricultura biológica, sendo absolutamente necessário 
a construção de habitação no local. 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

Em relação ao regime de edificabilidade aplicável na categoria de Espaços Florestais Mistos, 
consideram que deverá ser ponderada uma solução mais equilibrada de forma a permitir novas 
construções em prédios com áreas inferiores a 4 ha, visto que para áreas superiores é permitida 
uma área máxima de construção de 5000 m². 
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Localização 

Quinta de São João/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição das infraestruturas existentes, RPDMS 

 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 3,5 ha) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos; 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN (ao longo do extremo nascente da parcela): 

• Linha de água; margem dos cursos de água (DPH) e zona ameaçada pelas cheias. 

- RAN (na área nascente da parcela). 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água e rede de drenagem de águas residuais. 

A participação em apreço solicita a alteração da classificação do solo. 

Em virtude de outras participações na área confinante, relacionadas com a sugestão de integração 
em Áreas de edificação dispersa e/ou avaliação da área mínima da parcela para edificação nova, 
em solo rústico, considera-se que a presente participação pública reúne condições para aceitação, 
designadamente, quanto à reclassificação de parte da parcela, atualmente integrada em Espaços 
florestais mistos, para Áreas de edificação dispersa do tipo I.  

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

A revisão da área mínima da parcela para edificação nova em solo rústico obedece a 
fundamentação assente na análise da estrutura fundiária do concelho, de acordo com as 
orientações da CCDRLVT, LBPPSOTU e RJIGT. Uma alteração para valores inferiores aos 
propostos, estaria a promover o agravamento do fenómeno da edificação dispersa no território, 
sendo algo que não se pretende perpetuar e/ou incentivar. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação da área mais a poente da 
parcela, em Áreas de edificação dispersa do 
tipo I 
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Participação 

Participante 

Bernardo d'Orey Manoel (em representação de Fundação Minerva Cultura - Ensino e Investigação 
Científica) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 15.23 - Brejos de Canes – Objetivos e 
regulamentação 

O requerente, em representação da supracitada Fundação, vem propor a densificação dos 
objetivos e regulamentação da SUOPG 15.23 – Brejos de Canes, consagrada no PDM de Setúbal 
em revisão, tendo por base o conteúdo do Estudo Urbanístico de Brejos de Canes, conforme 
deliberação aprovada na reunião camarária 11/2020, realizada em 15.07.2020 (proposta n.º 
14/2020/DURB/DIPU/GAP, deliberação 226/2020 referente ao Proc. 728/19 titulado pela CMS, 
Req. n.º 4787/20). 

A decisão de elaboração do referido Estudo, e da celebração do protocolo de colaboração entre o 
Município e a Fundação (proprietária de parte dos terrenos incluídos na área de intervenção), foi 
aprovada pela Deliberação n.º 185/19, de 08.05.2019. A elaboração contou com a participação e 
coordenação executiva de docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Lusíada, enquanto a coordenação geral esteve a cargo da DIPU do Departamento de Urbanismo 
da CMS. 

A área de intervenção, com cerca de 55,80 ha, corresponde à SUOPG 15.23 – Brejos de Canes. 
O Estudo Urbanístico define os parâmetros urbanísticos fundamentais que permitem quantificar a 
proposta para o Cenário A (mantendo a empresa GM Transportes) e para o Cenário B 
(relocalização da empresa GM Transportes). 

Localização 

Brejos de Canes/ Freguesias de São Sebastião, Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do extrato da Planta de 
Ordenamento, RPDMS 

 

Estudo Urbanístico de Brejos de Canes – Planta do Cenário A 
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Estudo Urbanístico de Brejos de Canes – Planta do Cenário B 

Resposta 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 15.23 - Brejos de Canes – Objetivos e 
regulamentação 

A participação pública em referência submetida durante o Período de Discussão Pública da revisão 
do PDM sugere a densificação dos objetivos e regulamentação da SUOPG 15.23 – Brejos de 
Canes, consagrada no PDM de Setúbal em revisão, tendo por base o conteúdo do Estudo 
Urbanístico de Brejos de Canes, conforme deliberação aprovada na reunião camarária 11/2020, 
realizada em 15.07.2020 (proposta n.º 14/2020/DURB/DIPU/GAP, deliberação 226/2020 referente 
ao Proc. 728/19 titulado pela CMS, Req. n.º 4787/20). 

Analisada a participação em apreço e, sendo a mesma suportada pela deliberação camarária em 
referência, consideram-se reunidas as condições para a respetiva aceitação, ainda que 
condicionada aos resultados da Conferência Decisória da delimitação municipal da Reserva 
Ecológica Nacional. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento do PDM, Anexo 5 • Densificação dos objetivos da SUOPG 
15.23 – Brejos de Canes, de acordo com o 
conteúdo aprovado do Estudo urbanístico 
em referência, considerando o resultado da 
Conferência Decisória da REN. 
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Participação 

Participante 

Manuela Roque Costa M. Duarte 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac) para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente de um conjunto de equipamentos no 
Viso, nomeadamente, a sede do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, a sede da Associação 
de Moradores do Bairro da Anunciada e Ídolos do Chinquilho da Anunciada, o Campo Municipal 
Pedreiras do Viso e o Convento de S. º Francisco Xavier. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios. É 
também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de cabeceira de bacia 
de drenagem. Pretende-se com esta alteração a manutenção de corredores verdes como forma de 
controlo de risco de incêndio, de diminuição dos riscos de cheia e erosão de zonas de cabeceira. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

É ainda proposta a integração do Convento de São Francisco e a respetiva cerca na listagem de 
património, tendo sido constatada a ausência de qualquer referência a este imóvel quer nas peças 
desenhadas, quer nos anexos de listagem de património, apesar de figurar no SIPA (Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, considera-se de aceitar a sugestão de reconfiguração do perímetro urbano e a 
correspondente alteração da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 1 

FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-07-21 Digital (site) Sim (12 documentos) FP 55 
 

Participação 

Participante 

Alexandre Fidalgo Mineiro 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

O requerente e a Herança Jacente de Luís Manuel Dias Cardoso, na qualidade de comproprietários 
do prédio sito na Estrada Bairro da Linha, Curvas, vêm, no âmbito da Discussão Pública da revisão 
do PDM de Setúbal, solicitar que a classificação do solo para esta área não seja alterada para 
Espaço florestal misto, mantendo-se a classificação como urbano, com a densidade prevista. 

Neste sentido, foi apresentada reclamação nos termos que se destacam em seguida: 

• No regulamento do PDM em revisão o prédio identificado altera a sua classificação de urbano 
de baixa densidade para espaço florestal misto. Os espaços florestais mistos correspondem a 
áreas onde coexiste o uso silvícola com agricultura. 

• O prédio não possui caraterísticas ou dimensão que o permitam integrar em espaço florestal 
misto, tem uma área de 4 053 m², o que não lhe permite ter área suficiente para constituir uma 
exploração silvícola ou agrícola viável. 

• O prédio encontra-se inserido em modelo de organização do sistema urbano do Município de 
Setúbal, encontra-se ladeado por edifícios e sito numa rua toda ela com construções 
habitacionais, integrando-se na coerência do aglomerado urbano conhecido pelo Bairro da 
Linha, é o gaveto existente na mesma estrada, com infra estruturas de água, esgotos e 
eletricidade, com acesso a sistema de transporte públicos na estrada principal, com acesso à 
rede de ensino superior e politécnico existente na mesma localidade e a estabelecimentos 
comerciais (todos existentes na estrada principal). 

Localização 

Estrada Bairro da Linha, Curvas/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da EEM – estrutura ecológica fundamental (pinheiro manso) 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

• Espaços florestais mistos. 

O prédio em causa integra a EEM – estrutura ecológica fundamental, verificando-se a presença de 
pinheiros mansos no limite SW do mesmo (fronteiro ao arruamento). 
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Não se verifica a existência de condicionantes.  

A área envolvente encontra-se servida de todas as infraestruturas urbanas. 

Existência do PIP 7/20. 

A participação apresentada solicita a integração da parcela em solo urbano. 

Em virtude da proximidade da área urbana, existência de infraestruturas e atentos os critérios a 
observar para a integração em solo urbano de acordo com o n.º 3 do artigo 7.º do Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, consideram-se reunidas as condições para a 
classificação da parcela em Espaços urbanos de baixa densidade consolidados. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação em Espaços urbanos de 
baixa densidade consolidados 
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Participação 

Participante 

Hugo Moura de Sousa Ferreira 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

O requerente, em representação da Garcigest - Investimentos Imobiliários e Participações 
Financeiras, S.A., informa no contributo entregue que é intenção da empresa apresentar à CMS 
um projeto urbanístico de dimensão considerável, num terreno da sua propriedade com cerca de 
30 750 m². 

Solicita para este efeito a qualificação desta área no PDM em discussão como zona urbanizável. 

Localização 

Quinta da Serralheira/ Freguesia de São Sebastião 

  



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento, Condicionantes RAN/REN, 
RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com indicação dos sistemas agroflorestais de sobreiro e infraestruturas 
existentes, RPDM 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 30 750 m²) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos; 

- Outros espaços agrícolas. 

Não se verifica a existência de restrições de utilidade pública. 
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Deteta-se apenas a existência de sistema agroflorestal de sobreiro. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais e rede de águas pluviais. 

A participação em apreço solicita a integração da parcela em solo urbano, alegando que é intenção 
da empresa Garcigest - Investimentos Imobiliários e Participações Financeiras, S.A., apresentar à 
CMS um projeto urbanístico de dimensão considerável. 

Trata-se de um terreno na periferia do solo urbano e proximidade de área de edificação dispersa 
(conforme extratos apresentados acima) que embora não apresente condicionalismos a assinalar, 
à exceção da existência de sobreiros, não possui qualquer edificação, considerando-se não existir 
fundamento para integrar o perímetro urbano.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Nuno Alexandre Queiroz Silvestre 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac) para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente de um conjunto de equipamentos no 
Viso, nomeadamente, a sede do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, a sede da Associação 
de Moradores do Bairro da Anunciada e Ídolos do Chinquilho da Anunciada, o Campo Municipal 
Pedreiras do Viso e o Convento de S. º Francisco Xavier. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios. É 
também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de cabeceira de bacia 
de drenagem. Pretende-se com esta alteração a manutenção de corredores verdes como forma de 
controlo de risco de incêndio, de diminuição dos riscos de cheia e erosão de zonas de cabeceira. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

É ainda proposta a integração do Convento de São Francisco e a respetiva cerca na listagem de 
património, tendo sido constatada a ausência de qualquer referência a este imóvel quer nas peças 
desenhadas, quer nos anexos de listagem de património, apesar de figurar no SIPA (Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, considera-se de aceitar a sugestão de reconfiguração do perímetro urbano e a 
correspondente alteração da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Carlos Jorge da Silva Luz 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento sobre área urbana – Documentos do PDM a consultar e 
edificabilidade 

O requerente, em face da enorme quantidade de informação disponibilizada no sítio da CMS 
relativa às alterações propostas na atual revisão do PDM, tem sentido muita dificuldade em 
identificar o que pretende saber, pelo que solicita resposta para as questões que se transcrevem 
em seguida: 

1- Qual ou quais os documentos onde poderei contemplar as alterações propostas para a zona 
delimitada a sul pela Rua Almeida Garrett e, a norte, pela Av. da Guiné-Bissau? 

2- Nesta zona, aquilo que até agora tem sido terreno agrícola, ao que julgo propriedade da Casa 
de Santana, poderá vir a ser urbanizado? 

Localização 

R. Almeida Garrett e Av. República da Guiné-Bissau/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento, 
RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de esclarecimento sobre área urbana – Documentos do PDM a consultar e 
edificabilidade 

A participação em apreço, submetida durante o Período de Discussão púbica da revisão do PDM, 
não constitui uma sugestão ou reclamação, assumindo a forma de um pedido de esclarecimento 
sobre os documentos a consultar na revisão do PDM sobre o uso e ocupação do solo previstos 
para o território identificado. 

Tem-se a informar que esta área se encontra classificada face à Planta de Ordenamento – 
classificação e qualificação do solo C2.1, em solo urbano - Espaços Centrais consolidados, cujo 
regime de uso e ocupação do solo se encontram plasmados no Regulamento do mesmo plano. A 
Planta de Ordenamento, a Planta de Condicionantes e o Regulamento, congregam os elementos 
constituintes do plano, elementares à sua interpretação. Os restantes elementos, de 
acompanhamento, poderão e deverão ser igualmente consultados, servindo de suporte ao seu 
global entendimento.  

Questões particulares referentes à viabilidade construtiva de determinada área territorial, deverão 
ser devidamente esclarecidas junto dos serviços técnicos do Município, através de solicitação de 
pedido de informação em contexto de atendimento ao munícipe. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

António José Margalha Serrano 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Sugestão de melhorias na rede viária 
– Introdução de vias de evacuação/ Sugestão de requalificação de imóvel – Convento de S. 
Francisco 

No contributo prestado, o expoente manifesta o seu desagrado pela possibilidade de construção 
verificada na envolvente do Convento de S. Francisco, tendo em conta que esta zona é 
potencialmente perigosa no que respeita à evacuação da população em caso de acidente, 
problema que se agravaria com o aumento da construção. 

Portanto, apresenta as seguintes sugestões: 

• Construção de espaços verdes, considerando que esta zona está carenciada nesse aspeto; 

• Introdução de melhores acessos para emergências; 

• Requalificação do Convento de S. Francisco, propondo um espaço de lazer a rodear o 
Convento, dinamizando o turismo na zona de Setúbal. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Sugestão de melhorias na rede viária 
– Introdução de vias de evacuação/ Sugestão de requalificação de imóvel – Convento de S. 
Francisco 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e á correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

O Convento de S. Francisco, construído originalmente no início do século XV, sofreu várias 
campanhas de reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado 
no século XIX, após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após 
a saída dos militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se 
encontra muito avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de 
Património. 

Neste contexto, é pertinente a sua integração no conjunto de imóveis incluídos no património 
cultural relevante do Concelho e a sua correspondente identificação na Planta de Património 
Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o 
ID192. 

Face à Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo, o mesmo está classificado 
em Espaços turísticos a consolidar. Integra também a SUPOG 15.1 – Convento de S. Francisco, 
para a qual se aplicam os seguintes pressupostos e objetivos: 

a) Desenvolvimento urbanístico para uso turístico, podendo contemplar, a título 
complementar, o uso de equipamentos; 

b) Avaliação do risco potencialmente existente na área de instabilidade de vertentes 
abrangida parcialmente por esta SUOPG; 

c) Reabilitação e refuncionalização do Convento de São Francisco; 

d) Garantia de um adequado enquadramento das novas edificações na paisagem, 
respeitando a morfologia existente do terreno e a valorização do sistema de vistas; 

e) Articulação física e funcional com as malhas urbanas adjacentes; 

f) Criação de espaço público qualificado; 

g) Concretização da Estrutura Ecológica Municipal. 

Os usos e parâmetros urbanísticos específicos aplicáveis a esta SUOPG são os seguintes: 

Usos 
N.º máximo de 

pisos e  
Altura máxima da 

fachada 
Iu máximo 

Uso dominante: Turismo 

Uso complementar: Equipamentos 

4 pisos acima da 
cota de soleira 

2 pisos abaixo da 
cota de soleira 

12,5 m 0,4 
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Forma de execução 

Esta SUOPG deverá ser executada através de unidades de execução e/ou de plano de pormenor 
ou operações urbanísticas. 

Pelo acima exposto, consideram-se acautelas as preocupações inerentes à requalificação do 
Convento, em respeito pelo equilíbrio entre a reabilitação e refuncionalização do mesmo na vertente 
de dinamização turística e de equipamentos. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Residelos - Gestão e Valorização de Resíduos, Unipessoal, Lda. (Mário Luís da Silva Moura) 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

O expoente, em representação da empresa supracitada, vem apresentar uma proposta de 
alteração de classificação e qualificação do solo, após ter constatado, através da consulta dos 
extratos das Plantas de Ordenamento do PDM em revisão, que uma das extremas da zona dos 
Espaços Industriais a consolidar de Poçoilos continuará a ser abrangida pela categoria de Outros 
espaços agrícolas, incluindo parte do terreno da empresa, reduzindo a sua área industrial em cerca 
de 13 % (mais precisamente 6 120 m²), a manter-se esta classificação. 

Conforme o exposto, a não alteração desta classificação no novo PDM, prejudica o projeto que 
está em curso para aquele local, pelo que solicita que o limite deste espaço industrial, nesta zona 
específica, coincida com o limite da propriedade. 

Mais informa que já teve a oportunidade de abordar este tema com os técnicos do Departamento 
de Urbanismo em diversas reuniões e trocas de emails, e não se tendo verificado a alteração 
pretendida na Carta de Ordenamento do futuro PDM, solicita, nesta fase da Discussão Pública da 
revisão do Plano, a resolução desta questão, vital à continuidade do investimento perspetivado. 

Localização 

Poçoilos/ Freguesia de São Sebastião 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno objeto de participação pública, está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas. 

Verifica-se a existência de linhas de água. 

A abranger parte desta área, assinala-se um compromisso urbanístico (Processo 350/99). 

A exposição submetida no decurso do Período de Discussão Pública da revisão do PDM, solicita a 
reclassificação da área assinalada para solo urbano - Espaços de atividades industriais a 
consolidar, de forma a integrar a totalidade da parcela na mesma categoria de espaço, seguindo 
os limites cadastrais da mesma, alegando ainda, a correspondente alteração como sendo essencial 
para a viabilização do projeto em curso. 

Após análise e ponderação dos fundamentos apresentados e perante a vocação industrial desta 
área, consideram-se reunidas as condições para a aceitação do pedido. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Integração da área em Espaços de 
atividades industriais a consolidar 

Planta de Condicionantes – Defesa da floresta 
contra incêndios C3.4 

• Área a integrar em solo urbano, devendo 
ser retirada a perigosidade de incêndio 
rural 
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Participação 

Participante 

The Navigator Company S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia de base – Correção de traçado viário/ Proposta de 
alteração da cartografia temática – Correção da EEM 

No âmbito da Discussão Pública do PDM de Setúbal, a empresa apresentou um conjunto de 
considerações divididas em 5 pontos distintos, dos quais aqui se destaca o constante do ponto 1. 

Segundo o exposto na participação em análise, conforme resulta dos Alvarás de loteamento n.ºs 
4/79 (com as alterações introduzidas pelo 14/95) e alvará de loteamento n.º 21/96, o traçado da 
Rua Ferreira de Castro e entroncamento com a Rua Augusto Gil apresenta uma configuração 
diferente da constante da cartografia de base do PDM. 

É também referido o processo n.º 1446/14.2BEALM, no qual foi celebrada transação entre a The 
Navigator Company S.A. e o Município de Setúbal, nos termos da qual o Município se obrigou a 
corrigir o traçado da via no prazo de 3 anos a contar da data da sentença homologatória do acordo, 
prazo esse que termina em 08 03 2021. 

Assim, é sugerida a correção da cartografia de base do PDM em todos os elementos desenhados, 
harmonizando-a com os referidos Alvarás de Loteamento e com o acordo mencionado, bem como 
a consequente correção do desenho C2.5 no que respeita à Estrutura Ecológica Fundamental. 

Localização 

Praias do Sado/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Planta com o traçado da Rua Ferreira de Castro e entroncamento com a Rua Augusto Gil 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e EEM, 
RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia de base – Correção de traçado viário/ Proposta de 
alteração da cartografia temática – Correção da EEM 

A Cartografia de Base do PDM reflete a situação existente no território à data do seu levantamento. 
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O traçado viário a que é feita alusão encontra-se abrangido pelo alvará de loteamento n.º 4/79, 
(alterado pelo 14/95) e alvará de loteamento n.º 21/96. 

A UOPG 17 – Praias do Sado já aponta como objetivo a beneficiação da Rua Ferreira de Castro, 
de forma a que constitua um percurso privilegiado das carreiras de autocarro que irão servir os 
centros urbanos da freguesia do Sado. 

Considera-se que a sua representação/atualização na cartografia do PDM não se expressa 
necessária, dado que as vias de acesso local existentes e previstas, de nível hierárquico mais 
baixo, não encontram representatividade nas peças desenhadas do PDM. 

A EEM representada na Planta da EEM 2.5 corresponde ao um espaço verde existente igualmente 
representado no alvará de loteamento n.º 21/96, designando-o como a integrar a estrutura 
ecológica urbana, situação que não conflitua com o traçado do arruamento viário referenciado. 

Não obstante o cumprimento do acordo estabelecido no processo n.º 1446/14.2BEALM, nos termos 
do qual o Município se obrigou a corrigir o traçado da via no prazo de 3 anos a contar da data da 
sentença homologatória do acordo, prazo esse que termina em 08 03 2021, informa-se que a 
resolução desta questão foi encaminhada internamente para resolução em sede própria, não 
encontrando, no entanto, objeto no contexto da revisão do PDM. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

The Navigator Company S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia temática – Correção do limite da RNES 

No âmbito da Discussão Pública do PDM de Setúbal, a empresa apresentou um conjunto de 
considerações divididas em 5 pontos distintos, dos quais aqui se destaca o constante do ponto 2. 

Foi verificado que o limite da RNES, a norte da UOPG 16, na área da propriedade da The Navigator 
Company e no Parque Industrial da Mitrena, não corresponde à linha definida no Dec. Lei 146/80 
e apresenta variações nalguns desenhos que o incorporam. 

A Planta de Ordenamento - Património Natural C2.10 é o desenho que apresenta a delimitação 
considerada correta. Ao contrário, noutras plantas (tipo A e tipo C2) onde figura o referido limite, 
este não se encontra bem representado, nomeadamente: 

• Planta C3.3 Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública Recursos Naturais; 

• Planta A4 Planta de Enquadramento Regional; 

• Planta C2.2 Regimes Especiais, agravado pelo facto de induzir na definição incorreta de Áreas 
não abrangidas por regimes de proteção (ANARP); 

• Planta C2.1 Classificação e Qualificação do Solo, onde o limite da RNES corresponde à 
definição de Unidades de Gestão e não ao limite definido em Dec. Lei. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.10_Património Natural, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia temática – Correção do limite da RNES 

Foi efetivamente detetada discrepância do limite da Reserva Natural do Estuário do Sado em 
algumas das peças desenhadas do PDMS. 

De qualquer forma, constata-se não ser na peça desenhada Planta de Ordenamento Património 
Natural C2.10, que o limite se encontra correto. 

Esta situação será devidamente corrigida nos vários elementos desenhados do plano. 

Integrando a área de jurisdição da RNES, esta ficha foi encaminhada para o ICNF no contexto do 
procedimento de ratificação, tendo sido uma matéria abordada nas reuniões de concertação 
havidas entre a CMS e o ICNF, concluindo-se que o limite de jurisdição da RNES no território em 
apreço é o que consta do PDM de 94.  

Aliás, esta questão foi já consagrada previamente às referidas reuniões de concertação, tendo sido 
uma matéria amplamente discutida e estabilizada quanto ao seu entendimento, no âmbito da qual 
se realizaram visitas ao local com a presença de representantes da CMS, do ICNF e da empresa 
The Navigator Company. 

A questão do limite de jurisdição da RNES na área coincidente com a propriedade da The Navigator 
Company e, em parte da área industrial da Mitrena, será incorporada no relatório da proposta de 
ratificação do PDM, sujeita a aprovação em Conselho de Ministros. 

 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Classificação e 
Qualificação do Solo C2.1 

• Correção do limite de jurisdição da RNES 
segundo o PDM de 94 

Planta de Ordenamento - Património Natural 
C2.10 

• Correção do limite de jurisdição da RNES 
segundo o PDM de 94 

Planta de Condicionantes - Servidões 
Administrativas e Restrições de Utilidade 
Pública, Recursos Naturais C3.3 

• Correção do limite de jurisdição da RNES 
segundo o PDM de 94 

Planta de Enquadramento Regional A4 • Correção do limite de jurisdição da RNES 
segundo o PDM de 94 
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Participação 

Participante 

The Navigator Company S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia de base e da cartografia temática – Introdução de 
caminho municipal 

No âmbito da Discussão Pública do PDM de Setúbal, a empresa apresentou um conjunto de 
considerações divididas em 5 pontos distintos, dos quais aqui se destaca o constante do ponto 3. 

Na sequência do requerimento da empresa a 10-03-2016, pelo qual manifestou o seu entendimento 
relativamente ao acordo firmado com o Município de Setúbal, para o estabelecimento de uma 
passagem com o objetivo de funcionar como estrada de fuga em caso de emergência, foi recebido 
o ofício da CMS n.º 2156/16, com a sua posição sobre o assunto. 

Para dar seguimento ao expresso no ofício, foi anexado o desenho D900-102317, deixando à 
consideração da CMS este ser incorporado na cartografia de base e/ou no plano de perigosidade 
no local, nomeadamente nas Plantas A4, C2.1 e C3.6. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Planta com a indicação do caminho municipal de emergência 

Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia de base e da cartografia temática – Introdução de 
caminho municipal 

A presente participação pública sugere conforme antecedentes sobre esta matéria, a definição e 
identificação de uma estrada de fuga em caso de emergência, na cartografia de base ou cartografia 
temática do PDM. 

Após a devida ponderação, considera-se que a representação do caminho de emergência deverá 
ser transposto para a Planta de Equipamentos e infraestruturas – infraestruturas viárias A8.4. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Equipamentos e infraestruturas – 
infraestruturas viárias A8.4 

• Identificação da estrada de emergência 
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Participação 

Participante 

The Navigator Company S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia de base e da cartografia temática – Eliminação de linha 
de Média Tensão desativada 

No âmbito da Discussão Pública do PDM de Setúbal, a empresa apresentou um conjunto de 
considerações divididas em 5 pontos distintos, dos quais aqui se destaca o constante do ponto 4. 

A linha de Média Tensão LI 60-05 que sai da Subestação do Sado para a alimentação da Navigator 
Paper Setúbal encontra-se desativada, aguardando-se a sua remoção por parte da EDP. As celas 
de Média Tensão da Subestação às quais estava conectada, foram utilizadas com a ligação a outro 
consumidor. 

Tendo em conta que o corredor de proteção abrange terrenos da Navigator e da Sapec, não 
obstante a referida linha não ter sido ainda desmantelada, é sugerida a sua eliminação da 
cartografia de base e em particular das plantas A8.5 e C3.6. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Planta com a indicação da linha de Média Tensão desativada LI 60-05 

Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia de base e da cartografia temática – Eliminação de linha 
de Média Tensão desativada 

No seguimento da participação pública em apreço, foi solicitado à entidade competente (EDP) 
informação atualizada acerca das redes de energia elétrica, tendo-se procedido à atualização da 
informação conforme os elementos enviados. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Condicionantes – Infraestruturas e 
indústria C3.6 

• Atualização da informação conforme dados 
da EDP 

Planta de Equipamentos e Infraestruturas – 
Outras infraestruturas A8.5 

• Atualização da informação conforme dados 
da EDP 
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Participação 

Participante 

The Navigator Company S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia temática – Correção de classificação de perigosidade 
de incêndio 

No âmbito da Discussão Pública do PDM de Setúbal, a empresa apresentou um conjunto de 
considerações divididas em 5 pontos distintos, dos quais aqui se destaca o constante do ponto 5. 

Foi identificada na Planta de Condicionantes C3.4_Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública - Defesa da Floresta Contra Incêndios, uma zona de perigosidade de incêndio 
Muito Alta, coincidente com a implantação do aterro de resíduos sólidos da Navigator Pulp Setúbal, 
localizado na área correspondente à UOPG 16 (a norte da mesma), em propriedade da Navigator 
Company e abrangido pela RNES. 

De acordo com a empresa, no aterro, devidamente licenciado, apenas está autorizada a deposição 
de materiais não perigosos, os materiais depositados são inorgânicos e não apresentam qualquer 
risco de inflamabilidade e as áreas envolventes são geridas por forma a minimizar a quantidade de 
materiais vegetais disponíveis e controlo de plantas invasoras. 

Perante o exposto, considera que não se justifica a classificação de perigosidade de incêndio 
atribuída, sugerindo a devida correção. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Área a que se reporta a participação pública sobre Cartografia de Perigosidade de incêndio rural, PIMDFCI 

Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia temática – Correção de classificação de perigosidade 
de incêndio 

O local objeto da presente participação pública corresponde ao aterro de resíduos sólidos da 
Navigator Pulp Setúbal. 

A área identificada está classificada como alta e muito alta perigosidade de incêndio na cartografia 
do PIMDFCI de Palmela, Sesimbra e Setúbal, enquadrado no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Trata-se de conteúdo legal que clarifica os condicionalismos à edificação e adapta as normas 
relativas a queimadas e queimas de sobrantes.  

A Cartografia de perigosidade de incêndio rural é uma matéria da competência do ICNF, não 
podendo a CMS proceder a alterações ao plano aprovado. As alterações à classificação de 
perigosidade de incêndio rural terão lugar aquando da revisão do PIMDFCI. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Câmara Municipal de Setúbal 
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Participação 

Participante 

Diligent Diagonal, Lda 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dotação de estacionamento 

Tendo sido verificadas alterações nos parâmetros de dotação de estacionamento em relação aos 
definidos no Regulamento do PDM ainda em vigor, foi apresentada pela empresa uma reclamação 
e sugerida uma revisão destes valores. 

Foi considerado que os parâmetros propostos inviabilizam projetos imobiliários em 
desenvolvimento (residenciais, turísticos ou de serviços), prejudicando os promotores que atuam 
no Concelho. Em documento anexo, são contrapostos valores mais favoráveis a este setor, 
praticados por outros municípios. 

Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

A presente participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do 
PDM alerta para a necessidade de revisão das capitações de estacionamento, especialmente no 
que concerne às áreas destinadas à função residencial, turística e de serviços. 
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Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Perante a atual participação, foi efetuada uma reavaliação das capitações de estacionamento tendo 
por base a consulta das práticas consubstanciadas em outros instrumentos de gestão territorial em 
vigor, com particularidades e necessidades análogas às verificadas no concelho de Setúbal. Foram 
ainda auscultados os técnicos da especialidade afetos aos serviços técnicos do município, de forma 
a reavaliar as exigências propostas na revisão do PDM e os constrangimentos daí resultantes 
perante a implementação de determinadas operações urbanísticas. 

Concluiu-se pela reformulação dos parâmetros de dotação mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades, os quais serão enquadrados no regulamento do PDM e 
expressamente remetidos para regulamento municipal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento PDM e regulamento municipal • Reformulação dos parâmetros de dotação 
mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 1 

FICHA DE PONDERAÇÃO 
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Participação 

Participante 

Unstoppable Glamour, Lda 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dotação de estacionamento 

Tendo sido verificadas alterações nos parâmetros de dotação de estacionamento em relação aos 
definidos no Regulamento do PDM ainda em vigor, foi apresentada pela empresa uma reclamação 
e sugerida uma revisão destes valores. 

Foi considerado que os parâmetros propostos inviabilizam projetos imobiliários em 
desenvolvimento (residenciais, turísticos ou de serviços), prejudicando os promotores que atuam 
no Concelho. Em documento anexo, são contrapostos valores mais favoráveis a este setor, 
praticados por outros municípios. 

Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

A presente participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do 
PDM alerta para a necessidade de revisão das capitações de estacionamento, especialmente no 
que concerne às áreas destinadas à função residencial, turística e de serviços. 
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Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Perante a atual participação, foi efetuada uma reavaliação das capitações de estacionamento tendo 
por base a consulta das práticas consubstanciadas em outros instrumentos de gestão territorial em 
vigor, com particularidades e necessidades análogas às verificadas no concelho de Setúbal. Foram 
ainda auscultados os técnicos da especialidade afetos aos serviços técnicos do município, de forma 
a reavaliar as exigências propostas na revisão do PDM e os constrangimentos daí resultantes 
perante a implementação de determinadas operações urbanísticas. 

Concluiu-se pela reformulação dos parâmetros de dotação mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades, os quais serão enquadrados no regulamento do PDM e 
expressamente remetidos para regulamento municipal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento PDM e regulamento municipal • Reformulação dos parâmetros de dotação 
mínima de estacionamento de determinados 
usos e/ou atividades 
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Participação 

Participante 

Trophydecade, Lda 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dotação de estacionamento 

Tendo sido verificadas alterações nos parâmetros de dotação de estacionamento em relação aos 
definidos no Regulamento do PDM ainda em vigor, foi apresentada pela empresa uma reclamação 
e sugerida uma revisão destes valores. 

Foi considerado que os parâmetros propostos inviabilizam projetos imobiliários em 
desenvolvimento (residenciais, turísticos ou de serviços), prejudicando os promotores que atuam 
no Concelho. Em documento anexo, são contrapostos valores mais favoráveis a este setor, 
praticados por outros municípios. 

Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

A presente participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do 
PDM alerta para a necessidade de revisão das capitações de estacionamento, especialmente no 
que concerne às áreas destinadas à função residencial, turística e de serviços. 
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Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Perante a atual participação, foi efetuada uma reavaliação das capitações de estacionamento tendo 
por base a consulta das práticas consubstanciadas em outros instrumentos de gestão territorial em 
vigor, com particularidades e necessidades análogas às verificadas no concelho de Setúbal. Foram 
ainda auscultados os técnicos da especialidade afetos aos serviços técnicos do município, de forma 
a reavaliar as exigências propostas na revisão do PDM e os constrangimentos daí resultantes 
perante a implementação de determinadas operações urbanísticas. 

Concluiu-se pela reformulação dos parâmetros de dotação mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades, os quais serão enquadrados no regulamento do PDM e 
expressamente remetidos para regulamento municipal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento PDM e regulamento municipal • Reformulação dos parâmetros de dotação 
mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades 
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Participação 

Participante 

Vértice Plural, Lda 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dotação de estacionamento 

Tendo sido verificadas alterações nos parâmetros de dotação de estacionamento em relação aos 
definidos no Regulamento do PDM ainda em vigor, foi apresentada pela empresa uma reclamação 
e sugerida uma revisão destes valores. 

Foi considerado que os parâmetros propostos inviabilizam projetos imobiliários em 
desenvolvimento (residenciais, turísticos ou de serviços), prejudicando os promotores que atuam 
no Concelho. Em documento anexo, são contrapostos valores mais favoráveis a este setor, 
praticados por outros municípios. 

Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

A presente participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do 
PDM alerta para a necessidade de revisão das capitações de estacionamento, especialmente no 
que concerne às áreas destinadas à função residencial, turística e de serviços. 
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Perante a atual participação, foi efetuada uma reavaliação das capitações de estacionamento tendo 
por base a consulta das práticas consubstanciadas em outros instrumentos de gestão territorial em 
vigor, com particularidades e necessidades análogas às verificadas no concelho de Setúbal. Foram 
ainda auscultados os técnicos da especialidade afetos aos serviços técnicos do município, de forma 
a reavaliar as exigências propostas na revisão do PDM e os constrangimentos daí resultantes 
perante a implementação de determinadas operações urbanísticas. 

Concluiu-se pela reformulação dos parâmetros de dotação mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades, os quais serão enquadrados no regulamento do PDM e 
expressamente remetidos para regulamento municipal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento PDM e regulamento municipal • Reformulação dos parâmetros de dotação 
mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades 
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Participação 

Participante 

Specialdragon – Unipessoal, Lda 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dotação de estacionamento 

Tendo sido verificadas alterações nos parâmetros de dotação de estacionamento em relação aos 
definidos no Regulamento do PDM ainda em vigor, foi apresentada pela empresa uma reclamação 
e sugerida uma revisão destes valores. 

Foi considerado que os parâmetros propostos inviabilizam projetos imobiliários em 
desenvolvimento (residenciais, turísticos ou de serviços), prejudicando os promotores que atuam 
no Concelho. Em documento anexo, são contrapostos valores mais favoráveis a este setor, 
praticados por outros municípios. 

Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

A presente participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do 
PDM alerta para a necessidade de revisão das capitações de estacionamento, especialmente no 
que concerne às áreas destinadas à função residencial, turística e de serviços. 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 
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Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Perante a atual participação, foi efetuada uma reavaliação das capitações de estacionamento tendo 
por base a consulta das práticas consubstanciadas em outros instrumentos de gestão territorial em 
vigor, com particularidades e necessidades análogas às verificadas no concelho de Setúbal. Foram 
ainda auscultados os técnicos da especialidade afetos aos serviços técnicos do município, de forma 
a reavaliar as exigências propostas na revisão do PDM e os constrangimentos daí resultantes 
perante a implementação de determinadas operações urbanísticas. 

Concluiu-se pela reformulação dos parâmetros de dotação mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades, os quais serão enquadrados no regulamento do PDM e 
expressamente remetidos para regulamento municipal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento PDM e regulamento municipal • Reformulação dos parâmetros de dotação 
mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades 
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Participação 

Participante 

Glory Azimuth, Lda 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dotação de estacionamento 

Tendo sido verificadas alterações nos parâmetros de dotação de estacionamento em relação aos 
definidos no Regulamento do PDM ainda em vigor, foi apresentada pela empresa uma reclamação 
e sugerida uma revisão destes valores. 

Foi considerado que os parâmetros propostos inviabilizam projetos imobiliários em 
desenvolvimento (residenciais, turísticos ou de serviços), prejudicando os promotores que atuam 
no Concelho. Em documento anexo, são contrapostos valores mais favoráveis a este setor, 
praticados por outros municípios. 

Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Reclamação sobre os parâmetros de dimensionamento do estacionamento 

A presente participação pública submetida durante o período de discussão pública da revisão do 
PDM alerta para a necessidade de revisão das capitações de estacionamento, especialmente no 
que concerne às áreas destinadas à função residencial, turística e de serviços. 
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Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Perante a atual participação, foi efetuada uma reavaliação das capitações de estacionamento tendo 
por base a consulta das práticas consubstanciadas em outros instrumentos de gestão territorial em 
vigor, com particularidades e necessidades análogas às verificadas no concelho de Setúbal. Foram 
ainda auscultados os técnicos da especialidade afetos aos serviços técnicos do município, de forma 
a reavaliar as exigências propostas na revisão do PDM e os constrangimentos daí resultantes 
perante a implementação de determinadas operações urbanísticas. 

Concluiu-se pela reformulação dos parâmetros de dotação mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades, os quais serão enquadrados no regulamento do PDM e 
expressamente remetidos para regulamento municipal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento PDM e regulamento municipal • Reformulação dos parâmetros de dotação 
mínima de estacionamento de 
determinados usos e/ou atividades 
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Participação 

Participante 

Nicola D'Errico 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A exposição apresentada tem em vista a alteração de qualificação do solo urbano de uma área 
integrada em Espaços Habitacionais consolidados – Tipo I (EH.1c), correspondente à área central 
da Praceta de São Francisco, na zona do Viso, atualmente desocupada. É solicitado que esta área 
se destine a espaço verde equipado e estacionamento, tendo sido invocados os seguintes motivos: 

1. A área envolvente, inserida em Espaços Habitacionais consolidados – Tipo II (EH.2c), encontra-
se densamente construída com edifícios de 7 e mais pisos, e manifesta problemas relacionados 
com a rede viária e acessibilidade às construções existentes, carência de espaços verdes e de 
áreas de estacionamento; 

2. Com a ocupação existente, e tendo em conta a proximidade a áreas com instabilidade vertical 
e de risco de incêndio, são já identificadas dificuldades ao nível das acessibilidades, que 
aumentam consideravelmente os riscos, em caso de incêndio ou desastre natural, na eventual 
evacuação dos residentes. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS, com a localização da área sobre 
a qual incide a participação 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.3_Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos, RPDMS, com a localização da área 
sobre a qual incide a participação 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A participação pública submetida solicita a alteração da qualificação do solo na zona 
correspondente à Praceta de S. Francisco, com o objetivo de ser implementado um espaço verde 
equipado e estacionamento. 

Ressalva-se que esta área integra o alvará de loteamento n.º 2/97, em vigor, com direitos 
constituídos. Trata-se de uma área perfeitamente consolidada, integrada na respetiva urbanização, 
a qual, em matéria de classificação e qualificação do solo corresponde aos Espaços Habitacionais 
consolidados do tipo II.  

No entanto, após análise do pedido e na sequência de visita ao local confirmou-se a necessidade 
de repensar a classificação e qualificação do solo da área envolvente à Praceta de S. Francisco. 
Foi efetuada a reavaliação de um conjunto de componentes urbanas e condições orográficas do 
local, designadamente, a articulação viária, a topografia existente, condicionantes em presença, 
enquadramento urbano das pré-existências e áreas potenciais para a criação de espaços verdes 
de recreio e lazer e espaços verdes de proteção e enquadramento. 

Nesta sequência, foi proposta a reconfiguração do perímetro urbano e a correspondente alteração 
da qualificação do solo nesta área. 

Registamos ainda a preocupação evidenciada com o risco de incêndio e fragilidades da rede viária 
em matéria de evacuação em caso de emergência.  

As melhorias na rede viária e procura de soluções de evacuação da população em caso de 
emergência, sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha de conta no contexto da avaliação 
realizada ao modelo de ordenamento do território e serão devidamente acauteladas e 
concretizadas em sede própria.  

Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação do solo conforme 
shapefiles fornecidas 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-07-24 Digital (site) Sim (3 documentos) FP 69 
 

Participação 

Participante 

António José Margalha Serrano 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A exposição apresentada tem em vista a alteração de qualificação do solo urbano de uma área 
integrada em Espaços Habitacionais consolidados – Tipo I (EH.1c), correspondente à área central 
da Praceta de São Francisco, na zona do Viso, atualmente desocupada. É solicitado que esta área 
se destine a espaço verde equipado e estacionamento, tendo sido invocados os seguintes motivos: 

1. A área envolvente, inserida em Espaços Habitacionais consolidados – Tipo II (EH.2c), encontra-
se densamente construída com edifícios de 7 e mais pisos, e manifesta problemas relacionados 
com a rede viária e acessibilidade às construções existentes, carência de espaços verdes e de 
áreas de estacionamento; 

2. Com a ocupação existente, e tendo em conta a proximidade a áreas com instabilidade vertical 
e de risco de incêndio, são já identificadas dificuldades ao nível das acessibilidades, que 
aumentam consideravelmente os riscos, em caso de incêndio ou desastre natural, na eventual 
evacuação dos residentes. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS, com a localização da área sobre 
a qual incide a participação 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.3_Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos, RPDMS, com a localização da área 
sobre a qual incide a participação 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A participação pública submetida solicita a alteração da qualificação do solo na zona 
correspondente à Praceta de S. Francisco, com o objetivo de ser implementado um espaço verde 
equipado e estacionamento. 

Ressalva-se que esta área integra o alvará de loteamento n.º 2/97, em vigor, com direitos 
constituídos. Trata-se de uma área perfeitamente consolidada, integrada na respetiva urbanização, 
a qual, em matéria de classificação e qualificação do solo corresponde aos Espaços Habitacionais 
consolidados do tipo II.  

No entanto, após análise do pedido e na sequência de visita ao local confirmou-se a necessidade 
de repensar a classificação e qualificação do solo da área envolvente à Praceta de S. Francisco. 
Foi efetuada a reavaliação de um conjunto de componentes urbanas e condições orográficas do 
local, designadamente, a articulação viária, a topografia existente, condicionantes em presença, 
enquadramento urbano das pré-existências e áreas potenciais para a criação de espaços verdes 
de recreio e lazer e espaços verdes de proteção e enquadramento. 

Nesta sequência, foi proposta a reconfiguração do perímetro urbano e a correspondente alteração 
da qualificação do solo nesta área. 

Registamos ainda a preocupação evidenciada com o risco de incêndio e fragilidades da rede viária 
em matéria de evacuação em caso de emergência.  

As melhorias na rede viária e procura de soluções de evacuação da população em caso de 
emergência, sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha de conta no contexto da avaliação 
realizada ao modelo de ordenamento do território e serão devidamente acauteladas e 
concretizadas em sede própria.  

Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação do solo conforme 
shapefiles fornecidas 
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2020-07-25 Digital (site) Não FP 70.1 
 

Participação 

Participante 

Maria de Fátima Clemente Vaz Viegas 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais - Tipo I (EH.1c) para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. Pela descrição 
é possível que se refira aos Espaços Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac)). 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente do Bairro do Viso, entre a Urbanização 
das Colinas de S. Francisco Xavier e o Campo de Futebol, onde é sugerida a introdução de um 
parque de forma a colmatar a ausência de espaços verdes, bem como limitar a construção para 
não aumentar a densidade populacional nesta zona. 

B. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

Tendo em conta a densidade de construção presente e as dificuldades de circulação automóvel 
verificadas (agravadas pela inexistência de saídas de emergência), é também manifestada 
preocupação e referida a necessidade de se contemplar no PDM a introdução de corredores 
facilitadores de evacuação em caso de incêndio ou de catástrofe. 

C. Sugestão de melhorias na rede pedonal e ciclável 

As dificuldades de circulação relatadas estendem-se à rede pedonal e ciclável desta zona e de 
acesso a outras zonas da cidade, pelo que se sugere a melhoria das vias de acesso pedonal e de 
ciclovia. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e á correspondente alteração da 

qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

As melhorias na rede viária e procura de soluções de evacuação sugeridas na participação pública, 
sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha de conta no contexto da avaliação realizada ao 
ordenamento do território, focado no ponto acima e serão devidamente acauteladas e 
concretizadas em sede própria.  
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Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação.  

C. Sugestão de melhorias na rede pedonal e ciclável 

O mesmo tipo de resolução deverá ser dado à circulação pedonal e ciclável. Dado que a redefinição 
de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não encontra nos elementos da 
revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-07-25 Digital (site) Não FP 70.2 
 

Participação 

Participante 

Maria de Fátima Clemente Vaz Viegas 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Tendo sido constatada a ausência de qualquer referência ao Convento de São Francisco e 
respetiva cerca da listagem de património a defender e a preservar do PDM, é proposta a sua 
integração como bem imóvel de interesse histórico e cultural, reconhecimento atribuído pela DGPC 
(Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 
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• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Paulo Jorge Marcelino Baptista de Andrade 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área de 3,425 ha, integrada em 
Espaços Florestais Mistos, para Áreas de Edificação Dispersa. 

A parcela em causa (artigo matricial nº 23) tem acesso pela Rua da Cortiça e confina parcialmente 
com a Estrada Nacional 379. Estava enquadrada em Espaço Para-Urbano no PDM ainda em vigor, 
conforme informação prestada ao proprietário em 2019 pelos serviços camarários, sendo permitida 
a edificação de 2 fogos com área total de 400 m². 

Assim, contesta a qualificação proposta no Plano em revisão sugerindo a alteração, pelo menos, 
para a área que confina diretamente com a Rua da Cortiça, de ambos os lados da via. Acrescenta 
que nos últimos anos foram retiradas centenas de árvores devido ao problema da minhoca do 
pinheiro e que a imagem disponível online não reflete esta situação. É ainda mencionada a 
existência de uma pequena edificação cuja ampliação poderia ser feita sem interferir com as 
árvores presentes. 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

Por último, é solicitado que seja revista a área mínima da parcela a partir da qual se aplica o regime 
de edificabilidade proposto, considerando que este regime penaliza os pequenos e médios 
proprietários, privilegiando os grandes proprietários da região. 

Localização 

Aldeia de Irmãos/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes RAN/REN, 
RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição de Condicionantes (perímetro captação água 
subterrânea – zona proteção alargada e servidão rodoviária) e infraestruturas existentes 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

A presente participação reporta igualmente à participação registada como FP8. 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 3,425 ha) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 
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• Linha de água (ao longo do extremo nascente da parcela); margem dos cursos de água 
(DPH) e zona ameaçada pelas cheias. 

- RAN (pequena área no extremo norte da parcela). 

- Perímetro de captação de água subterrânea – zona de proteção alargada; 

- Zona de servidão da estrada – Plano rodoviário nacional. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: rede de energia elétrica e rede de 
abastecimento de água. 

A participação em apreço solicita a integração da parcela em Áreas de Edificação Dispersa. 

Em virtude de outras participações na área confinante, relacionadas com a sugestão de integração 
em Áreas de edificação dispersa e/ou avaliação da área mínima da parcela para edificação nova, 
em solo rústico, considera-se que a presente participação pública reúne condições quanto à 
reclassificação de parte da parcela em Áreas de edificação dispersa do tipo I. 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

A revisão da área mínima da parcela para edificação nova em solo rústico obedece a 
fundamentação assente na análise da estrutura fundiária do concelho, de acordo com as 
orientações da CCDRLVT, LBPPSOTU e RJIGT. Uma alteração para valores inferiores aos 
propostos, estaria a promover o agravamento do fenómeno da edificação dispersa no território, 
sendo algo que não se pretende perpetuar e/ou incentivar. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo 

• Reclassificação de parte da parcela em 
Áreas de edificação dispersa do tipo I 
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Participação 

Participante 

Luís Faustino/ Manuel Rodrigues Gomes 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Na exposição em análise é solicitada a alteração da classificação de uma parcela com 3.542 m² 
integrada em Solo Rústico (Espaços Florestais Mistos) na proposta de Plano em revisão e inserida 
em Espaços Para-Urbanos no PDM ainda em vigor. Pretende-se a integração desta área em Solo 
Urbano pelas razões a seguir explanadas: 

• Os requerentes, inicialmente proprietários da parcela de terreno com 86.500 m², foram os 
promotores do loteamento (Alvará 3/06), do qual resultou uma área urbanizável com 59.070 m² 
e uma área remanescente designada por espaço para-urbano, com cerca de 27.430 m². 

• A proposta de integrar na área urbana que ladeia, uma parcela de terreno com um total de 
3.542 m², resulta da necessidade de prover a zona urbana de mais equipamentos comerciais 
de apoio à população residente na região. Tendo para o efeito já sido desenvolvidos contactos 
por terceiros junto dos requerentes para a eventual aquisição do espaço requerido para a 
construção de um equipamento comercial orientado para a venda de bens alimentares. 

• Será de sublinhar ainda que o espaço já se encontra urbanizado, com todas as infraestruturas 
instaladas, pelo que julgam os proprietários estarem reunidas as condições da pretensão agora 
solicitada. 

• Por último será oportuno salientar que a área aqui proposta respeita a distância das margens 
(a faixa de proteção), à linha de água cartografada (muito embora esta no local já não exista, 
pois já se encontra cortada quer a montante, quer a jusante múltiplas vezes). 

Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela com sobreposição da EEM - Síntese – integra a EE urbana, RPDMS 
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Proposta de integração em solo urbano, segundo peça desenhada em anexo à participação pública 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, para o qual é submetido o presente pedido, está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

Existência de Espaços Canal referente à rede rodoviária distribuidora prevista. 

A parcela integra a EEM – estrutura ecológica urbana. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água e Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos (AEPRA). 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

A parcela em apreço constitui a área remanescente do alvará de loteamento n.º 03/06. 

O território envolvente à parcela encontra-se servido de todas as infraestruturas urbanas.  

Constata-se que a proposta de instalação de estabelecimento comercial a sul da rede viária 
distribuidora prevista, localizar-se-ia de forma periférica ao solo urbano existente.  

Perante o enquadramento urbanístico daí resultante, que se considera não ser o mais qualificador 
para o local e condicionalismos em presença (REN - AEPRA e DPH), conclui-se não existir 
fundamento para a classificação desta área em solo urbano. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Câmara Municipal de Palmela 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de melhorias na rede viária – Inclusão de um novo troço viário (rodovia + ciclovia) 

A Câmara Municipal de Palmela, na qualidade de entidade integrante da Comissão Consultiva da 
Revisão do PDM de Setúbal, reitera o pedido de uma reponderação por parte da Câmara Municipal 
de Setúbal sobre a inclusão de um novo troço viário em sede da proposta final do PDM de Setúbal 
e do PP da Salmoura também em curso, evidenciando o que considera ser uma oportunidade que 
os Municípios de Setúbal e Palmela têm para conjuntamente realizar uma obra com evidentes 
melhorias em termos de ordenamento do território da mobilidade e transportes a nível 
intermunicipal. Destaca-se da exposição apresentada: 

No âmbito do procedimento de revisão do PDM de Setúbal que agora se encontra em consulta 
pública, pede-se à CM de Setúbal que repondere a proposta apresentada pela CM de Palmela 
relativamente à inclusão de um novo troço viário (rodovia + ciclovia), numa extensão aproximada 
de 300 metros, consubstanciando aquilo que poderá ser uma renovada ligação entre a Estrada dos 
Quatro Castelos e a EN 379, no sítio de Salmoura/ S. Gonçalo, no limite administrativo dos dois 
municípios. 

(…) 

Considera a CM de Palmela assegurar exclusivamente a suas expensas o custo da elaboração dos 
projetos necessários à concretização da intervenção para validação/ aprovação política e técnicas 
de ambos os Municípios e das entidades externas, e repartir os custos em igual proporção com o 
Município de Setúbal para a execução da obra do troço viário e do nó na EN 379, assim como os 
eventuais custos de aquisição das áreas dos prédios necessárias à sua realização (…) 

Localização 

Salmoura/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Proposta de traçado viário e localização de nó 
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Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de melhorias na rede viária – Inclusão de um novo troço viário (rodovia + ciclovia) 

A participação pública submetida no período de discussão pública da revisão do PDM, solicita que 
a CM de Setúbal repondere a proposta apresentada pela CM de Palmela relativamente à inclusão 
de um novo troço viário (rodovia + ciclovia). Numa extensão aproximada de 300 metros, é proposta 
uma renovada ligação entre a Estrada dos Quatro Castelos e a EN 379, no sítio de Salmoura/S. 
Gonçalo, no limite administrativo dos dois municípios. 

Apreciados os fundamentos apresentados e no seguimento dos contactos estabelecidos entre os 
dois municípios, considera-se que a proposta constitui uma boa solução quanto à melhoria da rede 
viária deste território, sendo a mesma acautelada nos elementos constituintes e de 
acompanhamento da revisão do PDM de Setúbal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Representação da rede viária distribuidora 
prevista + ciclovia e nó rodoviário, com 
delimitação de Espaço canal 

Planta de equipamentos e infraestruturas - 
infraestruturas rede viária A8.4 

• Representação da rede viária + ciclovia e 
nó rodoviário 
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Participação 

Participante 

Maria Clara Nunes Barros Madeira 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A requerente vem manifestar a sua preocupação relativamente à alteração de classificação de 
solos que se verifica no PDM proposto, nomeadamente de solo urbano onde existem diversos 
Espaços de Uso Especial (de Poente para Nascente) para solo urbano com a categoria de Espaços 
Habitacionais - Tipo 1, numa área de orografia muito acentuada, de risco de incêndio e de 
escoamento de águas. 

Realça que na urbanização onde reside - “Colinas de S. Francisco Xavier” - não existem espaços 
verdes e de lazer, nem acessibilidades em caso de emergência. Tendo em conta o exposto, 
considera que a classificação deveria ser alterada para Espaços verdes de proteção e 
enquadramento, de forma a possibilitar a criação destes espaços. 

B. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

Refere também que se verifica nesta zona grande densidade populacional, situação que será 
agravada pela construção de um edifício de 10 andares que não cumpre os requisitos previstos na 
lei em altura e distanciamento dos edifícios envolventes. 

C. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Salienta ainda que, dado o valor histórico e patrimonial do Convento de S. Francisco Xavier, este 
monumento deveria ser considerado de interesse Municipal. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e á correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

Ressalvo que se trata de uma área integrada no alvará de loteamento n.º 2/97, em vigor, com 
direitos constituídos. Trata-se de uma área perfeitamente consolidada, integrada na respetiva 
urbanização, a qual, em matéria de classificação e qualificação do solo corresponde aos Espaços 
Habitacionais consolidados tipo II. A situação referenciada não depende diretamente da revisão do 
PDM, devendo ser devidamente apurada e esclarecida em sede de processo de loteamento e de 
licenciamento. 

C. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 
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Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Joaquim José Rodrigues Pereira 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

O requerente vem manifestar a sua preocupação com a alteração da classificação de solos 
expressa no novo PDM, verificando que na zona poente da cidade de Setúbal é proposta a 
classificação do solo urbano de diversos Espaços de Uso Especial (de Poente para Nascente) para 
Espaços Habitacionais - Tipo I, realçando que esta área de terreno é bastante acidentada e de risco 
de incêndio. 

Refere que na urbanização onde reside - S. Francisco Xavier - não existem acessibilidades para 
emergências, nem espaços verdes e de lazer, propondo assim que a referida área seja destinada 
para este efeito, alterando a sua classificação para Espaços Verdes. 

B. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

Salienta ainda a grande densidade populacional existente nesta zona, agravada pela construção 
prevista de um edifício de 10 andares, em incumprimento dos requisitos da lei. 

C. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Também é com preocupação que verifica que o Convento de S. Francisco Xavier não está 
contemplado no Plano, pelo que, tendo em conta o seu valor patrimonial e histórico, deverá ser 
considerado de interesse Municipal. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 

  



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e á correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

Ressalvo que se trata de uma área integrada no alvará de loteamento n.º 2/97, em vigor, com 
direitos constituídos. Trata-se de uma área perfeitamente consolidada, integrada na respetiva 
urbanização, a qual, em matéria de classificação e qualificação do solo corresponde aos Espaços 
Habitacionais consolidados tipo II. A situação referenciada não depende diretamente da revisão do 
PDM, devendo ser devidamente apurada e esclarecida em sede de processo de loteamento e de 
licenciamento. 

C. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 
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Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Sara Raquel Madeira Pina 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No âmbito do processo de Discussão Pública da atual proposta de PDM, a requerente constata 
que, na zona poente da cidade de Setúbal, se propõe a classificação do solo urbano de diversos 
Espaços de Uso Especial, nomeadamente (de Poente para Nascente), a sede do Agrupamento de 
Escolas Lima de Freitas, a sede da Associação de Moradores do Bairro da Anunciada, o Campo 
Municipal Pedreiras do Viso e o Convento de S. Francisco Xavier. 

De acordo com a expoente, esta zona apresenta uma orografia acentuada, está inserida numa faixa 
de gestão de combustíveis adjacente a zonas de perigosidade de incêndio alta e muito alta, 
encontrando-se nesta área um dos poucos acessos para combate a incêndios. Considera que a 
melhor forma de minimizar os riscos de incêndio e de cheias será através da manutenção de 
corredores verdes. Refere também que esta zona habitacional não contempla espaços verdes e 
está densamente povoada. 

Por conseguinte, propõe a alteração da atual proposta de classificação de solos de Espaços 
Habitacionais - Tipo I para Espaços Verdes de Proteção. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Manifesta ainda a sua apreensão relativa ao Convento de S. Francisco Xavier, o 1º convento a ser 
construído em Setúbal, que pelo seu valor e interesse cultural, urbanístico e histórico, deveria ser 
considerado como património arquitetónico e de interesse Municipal. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e á correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-07-31 Digital (site) Sim (6 documentos) FP 77 
 

Participação 

Participante 

Eduardo Jorge Bemposta Pires 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

É solicitado que a área urbana da Quinta dos Marmelinhos, classificada no PDM em revisão como 
Espaços Habitacionais – Espaços Habitacionais a Consolidar Tipo 1, seja classificada como 
Espaços Habitacionais – Espaços Habitacionais a Consolidar Tipo 2, com o objetivo de construir 
um conjunto habitacional de referência nesta propriedade. 

Conforme o exposto na participação em análise, o pedido deve‐se ao facto da categoria Espaços 
Habitacionais a Consolidar Tipo 1 apenas permitir uma cércea de 10 m, o que inviabiliza a proposta 
desenvolvida. 

Segundo o requerente, estando a Quinta dos Marmelinhos enquadrada entre a Estrada de Palmela 
a nascente, a Quinta dos Bonecos a sul e as traseiras desqualificadas de moradias de 2 pisos a 
poente, a possibilidade de edificação de edifícios de 4 pisos, mais 1 piso para cave que vence o 
desnível existente, iria melhorar a imagem urbana desta entrada da cidade. 

Realça ainda que a construção de edifícios de referência arquitetónica possibilitaria “esconder” as 
traseiras das moradias existentes a poente, visíveis do Parque Verde de Vanicelos e do conjunto 
habitacional a nascente deste (Bairro do Liceu). Apesar da volumetria proposta, que segue a cércea 
do edifício existente no mesmo local e que foi alvo de destaque da referida propriedade, as 
moradias existentes a poente manteriam o campo de visão livre de obstáculos. 

B. Proposta de alteração dos parâmetros urbanísticos 

Em alternativa à proposta anterior, é sugerido que na classe de espaço proposta atualmente seja 
permitida uma cércea de 15 m. 

Na proposta enviada em anexo é cumprido o índice de utilização máximo de 0,5 para os Espaços 
Habitacionais – Espaços Habitacionais a Consolidar Tipo 1, através da construção de edifícios de 
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5 pisos, motivo que levou o requerente a solicitar a alteração do “Valor Máximo da Altura da 
Fachada” de 10 m para 15 m. 

Localização 

Quinta dos Marmelinhos/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da parcela, respetivamente, sobre EEM e informação cadastral, RPDMS 
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Peça desenhada em anexo à participação pública 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, está classificado da seguinte forma: 

- Espaços habitacionais consolidados - tipo I; 

- Espaços verdes de recreio e lazer. 

A parcela integra a EEM – incluindo áreas Vitais, estrutura ecológica fundamental e estrutura 
ecológica urbana. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água, Áreas estratégicas de infiltração e de proteção 
e recarga de aquíferos (AEIPRA), Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 
(AEREHS) e Zona ameaçada pelas cheias. 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

O território envolvente à parcela encontra-se servido de todas as infraestruturas urbanas.  

Verifica-se a existência do PIP 2959/18. 
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Na exposição apresentada é solicitado que a área urbana da Quinta dos Marmelinhos, classificada 
como Espaços Habitacionais – Espaços Habitacionais consolidados tipo I, seja classificada como 
Espaços Habitacionais – Espaços Habitacionais consolidados tipo II. 

Considerando a proximidade do edificado existente a sul da parcela e de forma a permitir o 
prolongamento da mesma linguagem e densidade urbanas (4 pisos), considera-se viável a 
solicitação requerida, propondo-se a classificação da área poente do prédio em Espaços 
Habitacionais consolidados tipo II. 

No âmbito da Conferência Decisória da REN, as Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos (AEIPRA) e Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (AEREHS) 
integradas em solo urbano, foram objeto de parecer favorável, no sentido da sua exclusão da 
delimitação da REN.  

B. Proposta de alteração dos parâmetros urbanísticos 

Ao integrar a área poente da parcela em Espaços Habitacionais consolidados tipo II e em respeito 
pelos parâmetros de edificabilidade admitidos para esta categoria de espaço definida em sede de 
regulamento (cujas operações urbanísticas deverão ter como referência a altura de fachada do 
edificado envolvente), não se justifica a alteração regulamentar sugerida na participação pública. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação em Espaços Habitacionais 
consolidados tipo II 
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Participação 

Participante 

Nuno Miguel Gonçalves Sobrinho Tangarrinhas 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na participação em análise, o requerente, na qualidade de cabeça de casal da herança de Joaquim 
José Mendes Tangarrinhas, apresenta uma reclamação sobre a classificação do solo proposta para 
a área do prédio rústico (com a área total de 13 750 m²) propriedade da sua família. Esta área, 
integrada em Espaço Para-Urbano no PDM de 1994, encontra-se classificada da Revisão do PDM 
de Setúbal como solo rústico. 

De acordo com a exposição apresentada, a área do referido prédio foi objeto de PIP 18/20 que 
mereceu aprovação, representando este compromisso urbanístico um direito adquirido a considerar 
no âmbito da revisão do PDM.  

A proposta não teve em consideração este compromisso, nem a realidade física e material existente 
no local, pois segundo o requerente, a proximidade do aglomerado urbano e enquadramento na 
envolvente contribuíram para que o prédio fosse perdendo a aptidão agrícola, começando a ser 
utilizado indevidamente como estacionamento e espécie de estaleiro para obras próximas. 

Em suma, considera tratar-se de uma área de transição urbano-rural para a qual existe 
compromisso urbanístico e que, devido à sua localização, claramente remata e fecha a malha 
urbana, reunindo condições para a sua classificação como urbana, na categoria de Espaço 
habitacional consolidado tipo I, à semelhança da qualificação atribuída ao Solo urbano adjacente. 

Requer assim o seguinte: 

• Alteração da proposta de Solo urbano para o aglomerado da denominada Urbanização Casas 
de Azeitão no sentido da manutenção da classificação como urbana da área do prédio acima 
identificado, que permita efetuar o fecho da malha urbana através de uma ocupação 
qualificada, para concretização da ocupação urbanística prevista no projeto que se encontra 
em desenvolvimento no âmbito do PIP 18/20. 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

B. Proposta de exclusão da delimitação da REN 

Conforme o exposto, a proposta de revisão prevê ainda a integração do prédio na REN (na tipologia 
de AEPRA na totalidade da parcela e na tipologia de ZAC em parte da parcela), quando atendendo 
ao referido compromisso urbanístico assumido com a aprovação do PIP 18/20, essa área deverá 
ser objeto de exclusão por estar já urbanisticamente comprometida. 

É assim requerida: 

• Redução da proposta de aumento de área de REN e diligência, junto da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), para 
exclusão do prédio acima identificado da área a integrar na REN, por se tratar de área 
urbanisticamente comprometida. 

C. Proposta de alteração da cartografia temática – Ajustamento de Espaço Canal 

Relativamente ao aumento proposto da área afeta a Espaço Canal, com incidência na área da 
propriedade em apreço, o requerente solicita: 

• Ajustamento do Espaço Canal delimitado para beneficiação de via existente – Rua da Matosa 
–, limitando-o ao necessário e adequado, de acordo com o princípio da proporcionalidade e à 
ratio do n.º 6 do artigo 141.º do Regulamento do PDMS em revisão, atendendo à situação 
cadastral e às soluções urbanísticas a concretizar na envolvente. 

Localização 

Ervideiro/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do ordenamento e Condicionantes, RPDMS 
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Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 e infraestruturas existente 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 13 750 m²) está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas 

A parcela é abrangida por Espaços canal. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água (relativamente coincidente com o limite poente da parcela); margem dos 
cursos de água (DPH), Zona ameaçada pelas cheias e Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos (AEPRA). 

Assinala-se a existência do PIP 18/20. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais e rede de águas pluviais (linha de 
água). 

É solicitada a reclassificação para solo urbano, considerando-se que não estão reunidas condições 
para a sua integração em Espaços habitacionais consolidados tipo I, em virtude dos 
condicionalismos em presença. Acrescenta-se ainda que, embora a existência de um PIP constitua 
um compromisso urbanístico que garante o direito de construção, tem uma validade temporária 
caso não seja dada continuidade ao processo de licenciamento. 

B. Proposta de exclusão da delimitação da REN 
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As ZAC e margem dos cursos de água não são passíveis de exclusão.  

Não existe fundamento para a exclusão de AEPRA. Conforme fundamentado no ponto anterior, o 
PIP tem uma validade temporária caso não seja dada continuidade ao processo de licenciamento, 
pelo que a área em apreço não se encontra urbanisticamente comprometida. 

C. Proposta de alteração da cartografia temática – Ajustamento de Espaço Canal 

Segundo os números 4.º e 5.º do art.º 141.º do regulamento do PDM em revisão os Espaços canal 
da rede rodoviária prevista constituem área “non aedificandi” até à aprovação do projeto de 
execução. Até à aprovação do respetivo projeto de execução os espaços canal da rede rodoviária 
prevista são os constantes da Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo. 

A via proposta ao longo de toda a sua extensão apresenta um espaço canal que dista 50 m para 
cada lado do seu eixo. Trata-se de um território que apresenta descontinuidades urbanas, 
verificando-se a existência de áreas consolidadas intercaladas com áreas em solo rústico com 
baixa densidade de ocupação. Nas áreas livres de ocupação abrangidas pelos Espaços canal 
deverá ser garantida a correspondente reserva de solo, de forma a que não seja comprometida a 
futura execução da infraestrutura viária. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Romeu Martins 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Índice de Utilização 

No contributo apresentado solicita-se que no Regulamento da Revisão do PDM de Setúbal, 
Capítulos IV e V do Título IV, se considere que os índices de utilização propostos possam sofrer 
um acréscimo correspondente às áreas das varandas cobertas. 

Conforme referido pelo requerente, o Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, 
procede à atualização dos conceitos técnicos do ordenamento do território e do urbanismo relativos 
a indicadores e parâmetros. Um dos conceitos que sofreu alterações é o relativo à ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO que passa a ter a seguinte definição: 

“A área de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e 
inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de 
elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos)”. 

Assim, o requerente adverte que uma das consequências previsíveis da nova definição de área de 
construção é a forte probabilidade de os promotores de habitação abdicarem de colocar varandas 
nos seus investimentos em favor da otimização da área útil, tal como definida no RGEU. 

Considera ainda, tendo em conta que o citado decreto foi publicado já na fase final da revisão do 
PDM, ser inevitável que uma das consequências da sua aplicação seja o impacto sobre os índices 
de utilização propostos, já que no seu cálculo não eram contabilizadas as áreas das varandas 
cobertas. 

Localização 

Todo o Concelho 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Índice de Utilização 

O pedido submetido durante o período de discussão pública da revisão do PDM centra-se sobre 
proposta de alteração regulamentar no que concerne às áreas a contabilizar para a Área de 
construção do edifício, especificamente sobre a contabilização da área das varandas cobertas. 

Em virtude do necessário cumprimento do Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, 
que procede à atualização dos conceitos técnicos do ordenamento do território e do urbanismo 
relativos a indicadores e parâmetros, informamos que a questão foi ponderada e devidamente 
balizada no regulamento do plano. Propõe-se a majoração da área de construção resultante da 
aplicação do índice de utilização máximo, até ao limite de 20%, desde que a respetiva área se 
destine exclusivamente à construção de varandas cobertas por pisos superiores e cuja 
fundamentação seja defendida no projeto. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • Conceito a introduzir no art.º 5.º do 
regulamento 
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Participação 

Participante 

Romeu Martins 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Na qualidade de técnico/ arquiteto, o requerente, em representação do proprietário Musa Karaboga, 
Unipessoal, solicita a melhor apreciação para o prédio com 92 750 m², localizado em Estacal, 
Ervideiro, tendo em vista a integração desta parcela na categoria constante na Secção VIII Espaços 
de Ocupação Turística, Artigos 106.º e 107.º, do Regulamento da revisão do PDM. 

A parcela em causa encontra-se, face ao PDM em vigor, integralmente inserida nos Espaços Para-
Urbanos, aplicando-se um Iul ≤ 0,03 para um espaço de ocupação de natureza turística, com uma 
capacidade construtiva até 2 500 m². 

O promotor/ investidor, proprietário do terreno, visa a implantação de uma unidade turística 
ecológica e sustentável, contudo, com o enquadramento atual, a área disponível é insuficiente para 
a instalação da mesma. 

De acordo com o exposto na participação em análise, esta situação teria resolução, dadas as 
dimensões do lote, com o aumento do índice para 0,07, respeitando os condicionamentos impostos 
no lugar, nomeadamente as características ecológicas presentes, tendo em linha de conta a REN 
e a RAN, bem como a localização dos sobreiros e outras condicionantes que poderão vir a ser 
observadas. 

Localização 

Ervideiro/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo, o 
terreno em apreço com 92.750 m2, está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos; 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verificam-se as seguintes condicionantes no local: 

- REN: 

• Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA), Zonas 
ameaçadas pelas cheias, linhas de água e margem dos cursos de água. 

- RAN. 

- Constata-se a existência de sobreiros. 

Não se verifica a existência de compromisso urbanístico para esta parcela. 

Imediatamente a norte o território encontra-se servido de todas as infraestruturas urbanas. 

Na sequência da presente participação pública, onde é requerida a alteração da qualificação do 
solo para Espaços de Ocupação Turística, em solo rústico, após a devida ponderação, considera-
se que a mesma merece aceitação. Em virtude das condicionantes em presença a área a 
reclassificar não abrange a totalidade da parcela, nomeadamente nos solos integrados em RAN.  

No âmbito da Conferência Decisória da REN, a proposta de exclusão da área em AEIPRA, não 
obteve parecer favorável das entidades competentes. Não obstante a reclassificação do solo para 
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Espaços de Ocupação Turística, deverão ser acauteladas todas as condicionantes que impendem 
sobre o local. 

 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação em Espaços de Ocupação 
Turística 
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Participação 

Participante 

Hugo O'Neill (Presidente da Direção do Club Naval Setubalense) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de colaboração para a concretização do projeto da Marina de Setúbal 

O requerente, em representação do Club Naval Setubalense, manifesta na exposição apresentada 
a total disponibilidade desta entidade para colaborar com a CMS e com a APSS, tendo em vista a 
concretização da Marina de Setúbal, projeto desenvolvido para acolher barcos de recreio nacionais 
e internacionais. 

De acordo com o exposto, o referido projeto foi proposto pelo Club Naval à CMS em 2012, 
seguindo-se a apresentação de um modelo para execução de um estudo de viabilidade e a seleção 
do espaço na Frente Ribeirinha onde se situam as instalações do Club Naval como local de 
instalação da Marina.  

Foi posteriormente apresentado um estudo de viabilidade do projeto em que se propunha uma 
solução para a sua construção através de um sistema flutuante, referindo-se também a 
necessidade de associar a marina à construção de um estaleiro naval para mega yachts 
(embarcações de recreio com comprimento superior a 25 metros), para o que se apontava um 
terreno propriedade da APSS a montante do Rio. 

O estudo salientou ainda a perspetiva de geração de benefícios sociais e financeiros para o 
Concelho, ao que o requerente acrescenta o aumento do turismo local de alta qualidade que a 
concretização deste projeto proporcionaria. 

Da análise efetuada à proposta do PDM de Setúbal, foi verificado que a redefinição das 
competências e jurisdição da CMS e da Administração do Porto sobre a área envolvendo a Frente 
Ribeirinha não está concluída nem é feita qualquer referência a esse assunto, entendendo o 
requerente que enquanto perdurar tal situação fica prejudicada a consideração de qualquer 
investimento imobiliário estratégico na referida zona. 
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O Club Naval considera este projeto fundamental para nortear a sua estratégia de desenvolvimento, 
referindo ainda ter obtido manifestações de interesse por parte de investidores nesta área de 
atividade, nomeadamente de potenciais parceiros para o projeto de estaleiro. 

Localização 

Cidade de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.11_Programação Estratégica, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de colaboração para a concretização do projeto da Marina de Setúbal 

Na sequência da participação pública submetida em sede do período de discussão pública da 
revisão do PDM e em esclarecimento quanto ao Projeto da Marina de Setúbal, tem-se a informar o 
seguinte: 

Em 2019 foi concluído o trabalho executado pela empresa Consulmal, o qual é constituído pelos 
seguintes elementos: 

1. Estudo prévio, incluindo as componentes terrestre e marítima; 

2. Estudo económico-financeiro; 

3. Avaliação da viabilidade ambiental; 

4. Atividades náuticas e cruzeirista - análise da oferta e da procura; 

5. Análise do risco de segurança e assinalamento marítimo. 
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Antes de ser lançado o concurso de concessão, conceção, construção e exploração da Marina de 
Setúbal foi consensualizado entre a CMS e a APSS que deveria ser executado um Estudo de 
Impacto Ambiental de forma a dar mais confiança aos eventuais concorrentes. 

Neste momento está a ser contratada uma assessoria jurídica que enquadre a elaboração do 
caderno de encargos do referido concurso e que determine os termos do Estudo de Impacto 
Ambiental. 

Para além disso a CMS pretende encontrar antecipadamente suporte jurídico para as diversas 
alternativas que possam desde já constar no caderno de encargos do concurso de concessão da 
marina e que sejam suficientemente esclarecedoras dos objetivos do município quanto ao 
desenvolvimento urbanístico da área envolvente da área a concessionar. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Rafael Encarnação 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Altura máxima da fachada 

Na participação em análise, o requerente, destacando a sua experiência como arquiteto projetista 
com projetos em diversos concelhos do país, constata uma dificuldade recorrente relacionada com 
questões de edificabilidade e, particularmente, com a definição de altura da fachada nas diversas 
categorias de uso do solo. 

Conforme o disposto no Regulamento da Revisão do PDM de Setúbal referente à definição de 
altura máxima da fachada nos Espaços Centrais – Centro Histórico, e nos Espaços Habitacionais 
Consolidados – Tipo I e nos Espaços Habitacionais a Consolidar – Tipo I: 

Artigo 118.º Edificabilidade nos Espaços Centrais - Centro Histórico 

5. A altura máxima da fachada é definida pela média das alturas das fachadas dos edifícios 
existentes, incluindo o próprio, localizados no troço do mesmo arruamento, entre duas transversais, 
até ao máximo de 10 metros. 

Artigo 123º 

3. Nos Espaços Habitacionais Consolidados – Tipo I e nos Espaços Habitacionais a Consolidar – 
Tipo I, a altura da fachada é estabelecida de acordo com a média da altura da fachada que se 
verifique na área imediata envolvente com a mesma subcategoria e com o máximo de número de 
pisos estabelecido para cada subcategoria, no quadro no número 7 deste artigo. 

De acordo com o requerente, a utilização da média das alturas pode dar resultados muito pouco 
esclarecedores e contraproducentes relativamente ao objetivo de equilíbrio e integração urbana, 
considerando este método muito redutor para se poder avaliar com equilíbrio o número de pisos 
que viabiliza a melhor integração formal e urbana. Assim, propõe como alternativa a seguinte 
redação: 
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Artigo 118.º Edificabilidade nos Espaços Centrais - Centro Histórico 

5. A altura máxima da fachada é definida pela moda das alturas das fachadas dos edifícios 
existentes, incluindo o próprio, localizados no troço do mesmo arruamento, entre duas transversais, 
até ao máximo de 10 metros. 

Artigo 123º 

3. Nos Espaços Habitacionais Consolidados – Tipo I e nos Espaços Habitacionais a Consolidar – 
Tipo I, a altura da fachada é estabelecida de acordo com a moda da altura da fachada que se 
verifique na área imediata envolvente com a mesma subcategoria e com o máximo de número de 
pisos estabelecido para cada subcategoria, no quadro no número 7 deste artigo. 

Tendo em atenção que a Moda (Mo) representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, 
sendo assim, para defini-la basta observar a frequência com que os valores aparecem. 

Quanto ao disposto no Regulamento referente à definição de altura máxima da fachada nos 
Espaços Centrais Consolidados e Espaços Centrais a Consolidar e nos Espaços Habitacionais 
Consolidados Tipo II e Espaços Habitacionais a Consolidar Tipo II: 

Artigo 120º Edificabilidade nos Espaços Centrais Consolidados e Espaços Centrais a Consolidar 

Artigo 123º Edificabilidade nos Espaços Habitacionais Consolidados – Tipo II e Espaços 
Habitacionais a Consolidar Tipo II 

b) Sem prejuízo dos parâmetros definidos no quadro inserido do número 3 adiante, a altura da 
fachada não pode exceder a altura da fachada do edifício mais alto, que se verificar na frente 
edificada do lado do arruamento, entre duas transversais, onde a operação urbanística se localiza; 

c) Na impossibilidade de tomar como referência o contexto urbano descrito na alínea anterior, 
devem ser consideradas para este efeito, as situações que a seguir se enumeram, considerando a 
que se verificar primeiro e atenta a seguinte ordem: 

c1) A frente edificada em ambos os lados do mesmo arruamento, entre duas transversais, onde a 
operação urbanística se insere; 

c2) O quarteirão onde a operação urbanística se insere; 

c3) As frentes edificadas imediatamente contíguas à parcela onde a operação urbanística se insere. 

O requerente questiona a hierarquia das situações descritas anteriormente. Considera que as 
questões de morfologia urbana se diferenciam e têm especificidades próprias que não aconselham 
a adoção de modelos rígidos que nem sempre se adequam a realidades diferentes. As questões 
de contexto e de integração urbana devem, segundo o requerente, ser analisadas caso a caso, 
pelo que propõe em alternativa a seguinte redação: 

Artigo 120º Edificabilidade nos Espaços Centrais Consolidados e Espaços Centrais a Consolidar 

Artigo 123º Edificabilidade nos Espaços Habitacionais Consolidados – Tipo II e Espaços 
Habitacionais a Consolidar Tipo II 

b) Sem prejuízo dos parâmetros definidos no quadro inserido do número 3 adiante, a altura da 
fachada não pode exceder a altura da fachada do edifício mais alto, que se verificar na frente 
edificada do mesmo lado do arruamento, em ambos os lados do arruamento, entre duas 
transversais, ou no quarteirão onde a operação urbanística se insere, optando-se por aquela que 
permita a melhor integração urbanística. 

c) Na impossibilidade de tomar como referência o contexto urbano descrito na alínea anterior, deve 
ser considerada para este efeito, as frentes edificadas contíguas à parcela onde a operação 
urbanística se insere. 
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Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Resposta 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Altura máxima da fachada 

Na sequência da presente participação pública e perante as sugestões apresentadas de alteração 
de parâmetros de edificabilidade constantes no regulamento do plano, temos a informar o seguinte: 

- Considera-se de aceitar a sugestão de alteração da “média” da altura da fachada pela “moda” 
da altura da fachada, como referencial para o correspondente cálculo; 

- Considera-se igualmente de aceitar a sugestão de alteração de redação no que se reporta aos 
procedimentos de aferição do cálculo da altura da fachada, a admitir numa operação urbanística. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • Artigos 118.º, 120.º e 123.º 
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Participação 

Participante 

Cesarina Maria Garcia Belo 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de exclusão da área de intervenção de regime especial – PNA 

Na sequência da informação fornecida pelos serviços da CMS (Departamento de Urbanismo/ 
Divisão Técnico-Administrativa) através do Ofício 3642/20 (EDIF. 32/20) de 22/07/2020, do 
indeferimento do processo n.º 32/20, requerimento n.º 541/20, com base no parecer desfavorável 
e vinculativo do ICNF, a requerente vem, ao abrigo do período de discussão pública da proposta 
de revisão do PDM, apresentar a sua reclamação. 

Solicita que uma pequena área da sua propriedade abrangida pelo Parque Natural da Arrábida seja 
excluída deste regime especial de proteção, de forma a possibilitar a legalização de uma obra de 
edificação (uma piscina). 

Acrescenta que, conforme pode ser observado nas imagens aéreas disponibilizadas no processo, 
toda a edificação principal se encontra fora da área do PNA, tratando-se apenas da exclusão de 
uma pequena área da referida piscina. 

Localização 

Vila Fresca de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de exclusão da área de intervenção de regime especial – PNA 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Outros Espaços agrícolas, Áreas de proteção Complementar do tipo II do POPNA. 

Verifica-se a existência de solos integrados em REN: Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela, encontrando-se a 
área servida de todas as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a integração da totalidade da parcela em solo urbano, tratando-
se de uma área a tardoz da edificação principal, atualmente integrada em perímetro urbano. 

Consideram-se cumpridos os requisitos para integração em solo urbano de acordo com o disposto 
no art.º 10.º da LBPPSOTU, art.º 71.º e art.º 72.º do RJIGT e n.º 3 do art.º 7 do DR 15/215, de 
19/08. 

Auscultado o ICNF no contexto do acompanhamento efetuado no procedimento de ratificação da 
revisão do PDM, concluiu-se pela integração da totalidade da parcela em solo urbano, em virtude 
de se tratar de uma área a tardoz, cuja edificação principal se encontra atualmente em ANARP. 
Assim, a aceitação da proposta de exclusão dos solos em REN e a alteração da classificação e 
qualificação do solo, estará dependente da ratificação do PDM e respetiva aprovação em Conselho 
de Ministros. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Integração da totalidade da parcela em 
perímetro urbano 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 1 

FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-02 Digital (site) Não FP 83 
 

Participação 

Participante 

Mariana Fryxell da Silva Duarte 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac) para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios. É 
também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de cabeceira de bacia 
de drenagem com influência nas dinâmicas de cheia da zona baixa da cidade. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Tendo constatado a ausência de qualquer referência ao Convento de São Francisco nos anexos 
ao regulamento do PDM, a requerente propõe ainda a integração deste imóvel e respetiva cerca 
na listagem de património como bem de interesse cultural, salientando o valor e o interesse cultural, 
urbanístico e arquitetónico do Convento e do espaço da sua cerca. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e á correspondente alteração 
da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-02 Digital (site) Sim (2 documentos) FP 84 
 

Participação 

Participante 

Mariana Almada Martins Soares Madeira Rodrigues 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

Na participação em análise é solicitado que seja considerada uma revisão aos parâmetros da área 
mínima para construção nova, alterando-a de 4 ha para 2,75 ha, na Área de Quintas de Setúbal e, 
particularmente, de Azeitão. 

A requerente é proprietária de um terreno na zona de S. Lourenço, em Azeitão, com cerca de 2,8 
ha, em cuja envolvente refere encontrarem-se outras quintas com áreas inferiores à sua 
propriedade contendo edificações. 

Como forma de contenção da construção decorrente da alteração proposta, sugere que o índice de 
construção de 0,04 por cada 4 ha possa diminuir proporcionalmente com a diminuição da área da 
parcela, numa relação de 1:100, ou seja, para uma propriedade com 3 ha seria considerado um 
índice de 0,03, e, no seu caso particular, para uma parcela com 2,8 ha seria considerado um índice 
de construção máximo de 0,028. 

Localização 

Pereiro/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da parcela com sobreposição da Perigosidade de incêndio rural (PIMDFCI) e identificação de floresta de 
sobreiros 

Resposta 

A. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas – Quintas. 

A parcela integra a EEM – estrutura ecológica fundamental, sistema cultural – Quintas. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 
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- Perigosidade de incêndio rural – muito baixa, baixa, média e alta perigosidade de incêndio. Esta 
última representa uma área mais diminuta em relação às restantes; 

- Povoamento de sobreiros e azinheiras – floresta de sobreiros. 

Não se verifica a existência de compromisso urbanístico. 

Na exposição apresentada é solicitado que seja efetuada uma revisão aos parâmetros da área 
mínima de 4 hectares para construção nova, sugerindo-se que a mesma passe para 2,75 ha na 
Área de Quintas de Setúbal e de Azeitão. É ainda feita uma sugestão de redução do índice de 
construção, numa relação de proporção com a área da parcela. 

O referencial dos 4 hectares para edificação nova tem por base a estratégia de contenção e 
diminuição do fenómeno da edificação dispersa no solo rústico, constituindo-se como uma diretriz 
estabelecida pela CCDRLVT, segundo análise da estrutura fundiária do concelho em questão. 

A área de 4 hectares foi suportada na análise da estrutura fundiária do solo rústico do concelho de 
Setúbal, com especial enfoque para os Espaços agrícolas, de entre os quais, os Outros espaços 
agrícolas – Quintas, bem como para os Espaços florestais. Não obstante a identificação de áreas 
cadastrais inferiores, revelou-se de uma forma geral, uma significativa predominância de áreas 
iguais ou superiores a 4 hectares. Salienta-se neste caso que o território das Quintas de Azeitão 
revela dimensões cadastrais predominantemente superiores ao identificado nas Quintas de 
Setúbal. 

Face aos argumentos expostos não se consideram reunidas as condições para alterar os 
parâmetros de referência para edificação nova, nas áreas classificadas como Outros espaços 
agrícolas – Quintas. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Digital (site) Não FP 85 
 

Participação 

Participante 

Quitéria Agostinho Mateus Rato 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação da área envolvente da Urbanização das 
Colinas de S. Francisco Xavier para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento e/ou Espaços 
Verdes de Recreio e Lazer, em conformidade com o PDM de 1994. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios e 
outras catástrofes. Realça também a ausência de espaços verdes e de lazer, atenta a grande 
densidade populacional e a legislação vigente. 

A requerente pretende com esta alteração a manutenção de corredores verdes como forma de 
controlo de risco de incêndio, de diminuição dos riscos de cheia e erosão de zonas de cabeceira, 
considerando ainda ser urgente proceder à qualificação do espaço público, com a criação de jardins 
e espaços de lazer, tendo em especial atenção as necessidades das crianças, dos idosos a das 
pessoas com deficiência. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Tendo constatado a ausência de qualquer referência ao Convento de São Francisco nos anexos 
ao regulamento do PDM, a requerente propõe ainda a integração deste imóvel e respetiva cerca 
na listagem de património como bem de interesse cultural, salientando o valor e o interesse cultural, 
urbanístico e arquitetónico do Convento e do espaço da sua cerca, reconhecidos no SIPA (Sistema 
de Informação para o Património Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração 
da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Teresa Cristina Lopes Belo Ferreira 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Tendo em conta que uma pequena parte da propriedade a que se refere este pedido não integra o 
perímetro urbano, a requerente solicita a alteração dos limites propostos na revisão do PDM para 
os limites da propriedade, por forma a que esta seja totalmente incluída na categoria Espaços 
Habitacionais Consolidados - Tipo I. 

Localização 

Rua da Florex/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 e infraestruturas existentes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 5.600 m2) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços habitacionais consolidados tipo I; 

- Espaços florestais mistos; 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 
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- REN: 

• Linha de água (ao longo do extremo nascente da parcela) e Áreas estratégicas de proteção 
e recarga de aquíferos (AEPRA) – excluído da REN bruta para satisfação de carências 
existentes – E7. 

- RAN (pequena área no canto inferior direito da parcela). 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais e rede de drenagem pluvial (linha 
de água). 

Não se encontram reunidos os argumentos para o aumento do solo urbano, tratando-se de uma 
área da parcela sem ocupação e integrada em REN. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 
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Participação 

Participante 

 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais - Tipo I (pela descrição é possível que se refira aos Espaços Habitacionais a 
consolidar - Tipo I (EH.1ac)) para Espaços Verdes de Recreio e Lazer, conforme o PDM de 1994. 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente do Bairro do Viso, entre a Urbanização 
das Colinas de S. Francisco Xavier e o Campo de Futebol, onde é sugerida a introdução de um 
parque de forma a colmatar a ausência de espaços verdes, bem como evitar o aumento da 
densidade urbana nesta zona. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Tendo constatado a ausência de qualquer referência ao Convento de São Francisco nos anexos 
ao regulamento do PDM, a requerente propõe a integração deste imóvel e envolvente na listagem 
de património como monumento de interesse municipal, salientando o seu interesse e valor cultural, 
arquitetónico, histórico, e urbanístico, reconhecidos no SIPA (Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico) da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

É também manifestada preocupação pela inexistência de saídas de emergência, em caso de 
incêndio ou outra catástrofe, ao que acresce a dificuldade de circulação automóvel verificada. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração 
da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

As melhorias na rede viária e procura de soluções de evacuação sugeridas na participação pública, 
sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha de conta no contexto da avaliação realizada ao 
ordenamento do território, focado acima e serão devidamente acauteladas e concretizadas em sede 
própria.  

Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 
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• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Manuel Miguéis Gonçalves Cachadinha 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

Na exposição apresentada, o requerente, na qualidade de representante legal da Joaquim Ângelo 
Silva S.A., proprietária do prédio urbano localizado na Av. Luísa Todi n.º 356, no quarteirão do 
antigo Cinema Casino Setubalense, vem reclamar sobre a proposta de delimitação da REN 
constante do PDM em revisão, concretamente as zonas ameaçadas por cheias (ZAC), na área que 
abrange grande parte do centro da Cidade de Setúbal, onde se insere o prédio em causa.  

Considera a referida proposta excessiva e lesiva dos seus interesses, e com um impacto financeiro 
que impedirá a regeneração do edifício em ruínas, comprometendo todo o processo desenvolvido 
em consonância com as informações e pareceres técnicos dos serviços municipais. 

A empresa adquiriu este imóvel após consulta à CMS sobre os IGT e condicionantes em vigor, com 
o objetivo de o reabilitar e promover a requalificação urbanística daquele espaço, tendo-se iniciado 
em maio de 2018 a elaboração do projeto de reabilitação e dos respetivos estudos. 

No PDM de 1994, o prédio está inserido em Espaço Urbano - Centro Histórico de Setúbal. Não 
obstante, a CMS está a desenvolver para este local o Plano de Pormenor da Frente Norte da 
Avenida Luísa Todi (PPFNALT), atualmente em fase de conclusão. De modo a enquadrar a futura 
intervenção nos dois instrumentos citados, foram realizadas diversas reuniões entre os serviços 
camarários e a equipa projetista, das quais resultaram vários esclarecimentos e subsequentes 
alterações ao projeto desenvolvido, aguardando-se a entrada em vigor do PPFNALT para finalizar 
o processo. 

No entanto, segundo o requerente, com a atual proposta de REN é inviabilizada a concretização 
do projeto, salientando que o critério seguido por outros Municípios da AML foi excluir da REN as 
áreas urbanas consolidadas, sempre que os próprios PMOT estabeleçam regimes de salvaguarda 
adequados à proteção do risco natural. Assim, propõe que a ZAC onde se insere o referido prédio 
seja excluída da delimitação da REN de Setúbal, tendo em conta que se trata de uma área urbana 
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consolidada, considerando ser suficiente e adequada a aplicação do regime previsto no Artigo 15.º 
do projeto de Regulamento do PDM em revisão, devendo assim a CMS solicitar à CCDR-LVT a 
exclusão destas áreas. 

Localização 

Cidade de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Condicionantes C3.1_Reserva Ecológica Nacional, RPDMS 

Resposta 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

Analisada a participação submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, quanto ao 
território consolidado da cidade abrangido pelo Regime jurídico da REN, designadamente, as Zonas 
ameaçadas pelas cheias (ZAC), tem a informar-se o seguinte: 

Será proposta a exclusão da ZAC em sede de Conferência Decisória da REN Municipal, atendendo 
a que no Centro Histórico de Tomar foi excluída a ZAC, a título excecional, para viabilizar a 
reabilitação do edificado, assumindo-se o mesmo pressuposto no tecido urbano consolidado no 
centro da Cidade de Setúbal. No entanto, manter-se-á a aplicação de normativa específica no 
regulamento do PDM para a ocupação dessas áreas em ZAC, as quais, serão devidamente 
assinaladas na Planta de Ordenamento – Riscos Naturais, mistos e tecnológicos C2.3. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica 
Nacional C3.1 

• Delimitação das exclusões à REN (ZAC), 
nas áreas urbanas consolidadas da cidade 
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Participação 

Participante 

Ana Rita Pereira Dias 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Após consulta da proposta do PDM em revisão, e verificando que o Convento de São Francisco 
Xavier não se encontra na lista de património a defender (apesar de figurar como tal no SIPA - 
Sistema de Informação para o Património Arquitetónico da DGPC - Direção-Geral do Património 
Cultural), a requerente vem solicitar a integração do referido imóvel como património arquitetónico 
e arqueológico, bem como a sua classificação como monumento de interesse municipal. 

B. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Propõe ainda a alteração da qualificação do solo proposta na zona envolvente do Convento até ao 
Campo de Futebol como Espaço Verde de Proteção e Enquadramento ou Espaços Verdes de 
Recreio e Lazer, em vez de Espaços Habitacionais - Tipo I, mencionando também o facto da área 
no centro da Urbanização das Colinas de São Francisco continuar a não prever áreas verdes e de 
recreio. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

Por último, refere a carência de acessibilidades verificada nesta zona, situação que considera de 
enorme risco em caso de emergência. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 
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Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

B. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração 
da qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

As melhorias na rede viária e procura de soluções de evacuação sugeridas na participação pública, 
sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha de conta no contexto da avaliação realizada ao 
ordenamento do território, focado acima e serão devidamente acauteladas e concretizadas em sede 
própria.  

Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 
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• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Eduardo Alexandre Ramos Gonçalves Hernani 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Após consulta da proposta do PDM em revisão, e verificando que o Convento de São Francisco 
Xavier não se encontra na lista de património a defender (apesar de figurar como tal no SIPA - 
Sistema de Informação para o Património Arquitetónico da DGPC - Direção-Geral do Património 
Cultural), o requerente vem solicitar a integração do referido imóvel como património arquitetónico 
e arqueológico, bem como a sua classificação como monumento de interesse municipal. 

B. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Propõe ainda a alteração da qualificação do solo proposta na zona envolvente do Convento até ao 
Campo de Futebol como Espaço Verde de Proteção e Enquadramento ou Espaços Verdes de 
Recreio e Lazer, em vez de Espaços Habitacionais - Tipo I, mencionando também o facto da área 
no centro da Urbanização das Colinas de São Francisco continuar a não prever áreas verdes e de 
recreio. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

Por último, refere a carência de acessibilidades verificada nesta zona, situação que considera de 
enorme risco em caso de emergência. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 
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Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

B. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

As melhorias na rede viária e procura de soluções de evacuação sugeridas na participação pública, 
sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha de conta no contexto da avaliação realizada ao 
ordenamento do território, focado acima e serão devidamente acauteladas e concretizadas em sede 
própria.  

Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 
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• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

Luís Filipe Pereira Coelho 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

X Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 

Na participação apresentada, é referida a Quinta da Torre enquanto testemunho de um extenso 
Morgadio que abarcava a área da atual Freguesia de Azeitão. Ao longo dos séculos, o Morgadio 
foi parcelado, restando a propriedade existente com 17,258 ha, parte do Palácio reconstruído e 
uma substancial área construída em ruínas. 

No âmbito da revisão do PDM, o requerente propõe a exclusão da propriedade da delimitação da 
RAN, alegando que o terreno da Quinta da Torre não é cultivado há décadas, fundamentalmente 
devido à natureza pobre do solo. Foi objeto de um plantio de pinho, mas tem servido sobretudo 
como espaço para pastagem de equídeos, não oferecendo condições para o uso agrícola. 

B. Recuperação de construção existente 

De acordo com o contributo submetido, e tendo em vista a recuperação da construção existente, 
são mencionados dois volumes de construção em ruínas, um arrimado a um volume reabilitado e 
extensão natural deste, e um outro que lhe é lateral e separado do primeiro por uma escada em 
cantaria. Esta terceira construção, como a anterior, está destelhada e sem pavimento intermédio, 
situação idêntica à construção arrimada ao corpo recuperado. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Ligação de 2 impasses 

No lado nordeste da Quinta existem dois acessos, resultantes de uma urbanização inacabada, 
sendo vontade dos proprietários fechar em anel os dois impasses. Um dos lotes ainda não 
construído é pertença dos proprietários da Quinta e, se se proporcionar no futuro um uso turístico, 
esta acessibilidade é considerada importante, bem como o referido lote vazio. 
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D. Sugestão de integração no património cultural – Quinta da Torre 

É ainda solicitada a classificação da propriedade como Quinta, tendo em conta que a propriedade 
em apreço é confinante com a Quinta das Baldrucas, local referenciado pela qualidade estética da 
sua construção e jardins, de traça francesa. 

Localização 

Quinta da Torre, Aldeia Rica/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS  

Resposta 

A. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 

A presente participação pública submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, 
solicita que a propriedade em apreço seja excluída da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Apenas as áreas classificadas em solo urbano são passíveis de exclusão da RAN. 

Integrando esta Quinta na revisão do PDM a classificação de solo rústico - Espaços agrícolas de 
produção, em Espaços de Proteção Complementar do tipo I do POPNA, não se apresenta possível 
a sua exclusão da RAN.  

B. Recuperação de construção existente 
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Quaisquer operações urbanísticas a encetar na parcela em causa, deverão observar os princípios 
normativos em matéria de uso e edificabilidade, constantes nos instrumentos de gestão territorial 
em vigor e desde que acauteladas as condicionantes em presença. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Ligação de 2 impasses 

Quaisquer operações urbanísticas a encetar na parcela em causa, deverão observar os princípios 
normativos em matéria de uso e edificabilidade, constantes nos instrumentos de gestão territorial 
em vigor e desde que acauteladas as condicionantes em presença. 

D. Sugestão de integração no património cultural – Quinta da Torre 

A presente participação pública submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, 
solicita que a propriedade em apreço seja enquadrada nas Quintas Históricas da Região. 

É reconhecida a importância, no contexto da memória histórica da zona de Azeitão e Arrábida, 
deste que, se tratou de um dos mais importantes morgadios instituídos em Azeitão, não só pela 
nobreza e importância dos seus proprietários, mas sobretudo pela sua vastidão territorial, uma vez 
que no início da sua instituição confrontava com a Quinta da Nogueira, a nascente, e a Coutada da 
Serra da Arrábida, a sul, estendendo-se ao longo das aldeias Rica, de Oleiros, e de Irmãos.  

“No ângulo nascente do edifício, na fachada principal, voltada ao norte, existem ainda os sinais da 
torre que a tradição diz que Rui Gomes da grã fez levantar e que seu neto Tristão da Cunha mandou 
subir para avistar a chegada das naus da Índia, velejando defronte de Belém.”  

A própria morfologia do palácio, pese embora tenha perdido a sua feição inicial, apresenta várias 
características que podem indiciar a sua antiguidade, como a herança da morfologia tardo-medieval 
da “casa-torre” (presumindo-se a existência de vestígios de um corpo torreado) e sobretudo a 
formação de um pátio ou átrio murado que se institui como elemento de transição entre o exterior 
e o interior, entre o público e o privado. Este é um elemento presente até ao século XVIII, sobretudo 
nas quintas de recreio, que promove, ao recolher a fachada sobre um pátio murado, a diluição da 
relação do alçado do edifício com o exterior. Outro aspeto importante é a dimensão “acanhada” dos  

vãos, característica que denuncia uma época recuada da origem do edifício. Em contraposição, a 
entrada principal, formada por um conjunto de três arcos de volta perfeita já podem indicar uma 
intervenção mais tardia, mas consentânea com as casas nobres do século XVI, como, aliás, se 
pode observar na Quinta da Bacalhoa.  

Assim, ponderadas as razões apresentadas no contributo acima referido, bem como, os valores de 
antiguidade, memória e de exemplaridade identificados e reconhecidos, entende-se pertinente a 
sua integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho, e 
devidamente identificados na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID213. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Património Cultural 
C2.7 

• Representação  em planta e inclusão do 
imóvel na listagem que acompanha a peça 
desenhada 
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Planta de Ordenamento – Património Cultural 
Azeitão C2.9 

• Representação em planta e inclusão do 
imóvel na listagem que acompanha a peça 
desenhada 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID213 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-03 Digital (site) Não FP 92 
 

Participação 

Participante 

Ana Maria Pinto Cascais 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de requalificação de imóvel – Convento de S. Francisco 

No contributo apresentado, a expoente manifesta a sua discordância no que se refere ao proposto 
no PDM em revisão para a sua área de residência, nomeadamente pela possibilidade de mais 
construção tendo em conta as características da zona e a densidade populacional existente. Neste 
âmbito, destaca alguns aspetos que considera essenciais e apresenta as seguintes sugestões: 

• Convento S. Francisco Xavier – propõe a sua manutenção, devidamente restaurado para 
valorização do espaço patrimonial da cidade. 

B. Proposta de criação de espaços verdes 

• Criação de zonas verdes de lazer – refere a ausência de espaços deste tipo (jardim, parque 
infantil, etc.) para usufruto da população residente, quer no Parque Residencial de S. Francisco 
Xavier e nas Colinas de S. Francisco, quer na envolvente próxima. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

• Risco de incêndio e/ou catástrofe e risco de cheia – na eventualidade da ocorrência de alguma 
das situações elencadas, a requerente salienta a necessidade de introdução de vias de 
evacuação, reforço do estacionamento e melhoria das acessibilidades, e ainda a criação de 
corredores verdes. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 
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A. Sugestão de requalificação de imóvel – Convento de S. Francisco 

O Convento de S. Francisco, construído originalmente no início do século XV, sofreu várias 
campanhas de reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado 
no século XIX, após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após 
a saída dos militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se 
encontra muito avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de 
Património. 

Neste contexto, é pertinente a sua integração no conjunto de imóveis incluídos no património 
cultural relevante do Concelho e a sua correspondente identificação na Planta de Património 
Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o 
ID192. 

Face à Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo, o mesmo está classificado 
em Espaços turísticos a consolidar. Integra também a SUPOG 15.1 – Convento de S. Francisco, 
para a qual se aplicam os seguintes pressupostos e objetivos: 

a) Desenvolvimento urbanístico para uso turístico, podendo contemplar, a título 
complementar, o uso de equipamentos; 

b) Avaliação do risco potencialmente existente na área de instabilidade de vertentes 
abrangida parcialmente por esta SUOPG; 

c) Reabilitação e refuncionalização do Convento de São Francisco; 

d) Garantia de um adequado enquadramento das novas edificações na paisagem, 
respeitando a morfologia existente do terreno e a valorização do sistema de vistas; 

e) Articulação física e funcional com as malhas urbanas adjacentes; 

f) Criação de espaço público qualificado; 

g) Concretização da Estrutura Ecológica Municipal. 

Os usos e parâmetros urbanísticos específicos aplicáveis a esta SUOPG são os seguintes: 

Usos 
N.º máximo de 

pisos e  
Altura máxima da 

fachada 
Iu máximo 

Uso dominante: Turismo 

Uso complementar: Equipamentos 

4 pisos acima da 
cota de soleira 

2 pisos abaixo da 
cota de soleira 

12,5 m 0,4 

Forma de execução 

Esta SUOPG deverá ser executada através de unidades de execução e/ou de plano de pormenor 
ou operações urbanísticas. 

Pelo acima exposto, consideram-se acautelas as preocupações inerentes à requalificação do 
Convento, em respeito pelo equilíbrio entre a reabilitação e refuncionalização do mesmo na vertente 
de dinamização turística e de equipamentos. 

B. Proposta de criação de espaços verdes 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
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topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e á correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

C. Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução de vias de evacuação 

As melhorias na rede viária e procura de soluções de evacuação sugeridas na participação pública, 
sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha de conta no contexto da avaliação realizada ao 
ordenamento do território, focado acima e serão devidamente acauteladas e concretizadas em sede 
própria.  

Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-03 
2020-08-05 

Digital (site) e 
Papel 

Sim (4 documentos) FP 93 
 

Participação 

Participante 

Carlos Manuel Rica Costa (em representação da New Life Business Corp) 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

X Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Foi apresentada uma participação a requerer a inclusão em solo urbano de parte da área da Quinta 
Viana, classificada na revisão do PDM como Solo Rústico, na categoria de Espaços Agrícolas – 
Quintas (A.Q). A propriedade tem uma área total de 2,864 ha, estando em causa uma parcela com 
cerca de 924 m² localizada no limite nascente do terreno, para a qual se propõe a integração em 
Espaços Habitacionais Consolidados – Tipo II (EH.2c), conforme Estudo Preliminar entregue em 
anexo. 

É constatado que a referida parcela está servida de todas as infraestruturas, confinando a nascente 
com a Estrada de Palmela e espaço urbano consolidado e a norte com um terreno com alvará de 
loteamento. A confrontação a poente é a Quinta do Galvão, que por se tratar de uma parcela com 
área superior a 4 ha, à luz do novo Regulamento, terá uma capacidade construtiva de cerca de 
4 000 m². 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

No PDM de 1994, a Quinta, com 1 artigo urbano, encontrava-se inserida em Espaços naturais e 
culturais – Zona de Quintas de Setúbal, com um índice de ocupação de 0,04/ha num máximo de 
2 400 m², do qual resultava uma área de construção de cerca de 1 146 m² e não se encontrava 
afeta à atividade agrícola. 

Na exposição apresentada é mencionado que as regras do PDM de 1994 foram insuficientes para 
que estas áreas tivessem o uso agrícola e que seria necessário requalificá-las e dinamizá-las 
conferindo-lhes potencialidades para se tornarem atrativas e sustentáveis, questionando o regime 
de edificabilidade agora proposto para as parcelas com área inferior a 4 ha. 

C. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 
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No mesmo âmbito, é ainda solicitada a consequente exclusão da área da referida parcela da RAN 
por se considerar estarem reunidos todos os requisitos legalmente exigíveis para o efeito. 

Localização 

Quinta Viana, Estrada de Palmela/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição da Perigosidade de incêndio 
rural constante no PIMDFCI, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo a 
área objeto do presente pedido com cerca de 924 m², localizada no limite nascente do terreno, está 
classificada da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas - Quintas. 

A parcela é atravessada por Espaços Canal - Rede rodoviária distribuidora prevista (C3). 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- Solos abrangidos pelo regime jurídico da REN: 

• Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA). 

- Solos abrangidos pelo regime jurídico da RAN: 

- Perigosidade de incêndio rural - muito baixa, média e alta, de acordo com o PIMFDCI. 

A área encontra-se servida de todas as infraestruturas urbanas. 

Na presente participação é solicitado para a área assinalada, a alteração da classificação do solo 
para Espaços habitacionais consolidados do tipo II.  

Em virtude da contiguidade da área urbana consolidada a norte e a nascente com a área objeto de 
participação, bem como, atentos os critérios definidos no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, considera-se estarem reunidas as condições para a 
classificação da área assinalada em solo urbano, Espaços habitacionais consolidados do tipo II. 
Esta área integrará ainda uma UOPG, cujos pressupostos e objetivos serão vertidos para o anexo 
5 do regulamento do plano. 

No contexto da Conferência Decisória da REN, foi aceite a proposta de exclusão da delimitação da 
REN (AEIPRA). 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

A definição da área mínima da parcela de 4 hectares para edificação nova em solo rústico obedece 
aos fundamentos assentes na análise da estrutura fundiária do concelho, de acordo com as 
orientações fornecidas pela CCDRLVT e disposições constantes na LBPPSOTU e no RJIGT. Uma 
alteração para valores inferiores aos propostos, estaria a promover o agravamento do fenómeno 
da edificação dispersa neste território, sendo algo que não se pretende perpetuar e/ou incentivar.  

C. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 

Na sequência da reconfiguração do perímetro urbano esta área será integrada nas propostas a 
submeter ao procedimento de exclusão da RAN, a aprovar pela DRAPLVT. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação em Espaços habitacionais 
consolidados do tipo II 
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Planta de Ordenamento – Programação 
estratégica C2.11 

• Delimitação da UOPG Quinta Viana 

Planta de Condicionantes – RAN C3.2 • Área a excluir da RAN na sequência da 
aprovação da DRAPLVT 

Planta de Condicionantes – REN C3.1 • Área a excluir da REN na sequência da 
aprovação da CCDRLVT/APA 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-03 Digital (site) Não FP 94 
 

Participação 

Participante 

Carlos Manuel Rica Costa (em representação da Carlos Costa Construções S.A.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

A reclamação em análise recai sobre a limitação de ampliação prevista na revisão do PDM para as 
zonas ameaçadas por cheias (ZAC), na área que abrange grande parte do centro da Cidade de 
Setúbal. O reclamante representa a empresa proprietária de um prédio urbano sito na Av. Luísa, 
inserido no Centro Histórico da Cidade e em Área de Reabilitação Urbana (ARU). 

Conforme o exposto na participação em análise, os edifícios existentes na Av. Luísa Todi Norte 
encontram-se muito degradados e a referida empresa e outro proprietário uniram esforços para, 
conjuntamente com a Câmara Municipal, promoverem um Plano de Pormenor. A Câmara ultimou 
o Plano conferindo a edificabilidade estudada tecnicamente para aquela zona da cidade e os 
proprietários colocaram os seus investimentos e vontade de reabilitar expectantes até à conclusão 
do PP. No entanto, na consulta às plantas de condicionantes do PDM, disponíveis em sede de 
discussão pública, verificaram a integração de toda a zona objeto do Plano de Pormenor e de quase 
toda a ARU em REN/ Zona ameaçada por cheias, regime que impede qualquer ampliação do 
edificado existente. 

Assim, é questionada a atuação da Câmara em relação a esta matéria, tendo em conta, 
designadamente, a prática de outros municípios da Região de Lisboa e Vale do Tejo onde a REN/ 
ZAC foi sistematicamente excluída das áreas urbanas em situações similares, a incompatibilidade 
desta restrição com os objetivos previstos no Regulamento do PDM em revisão para a zona das 
ARU e a existência de compromissos e atos praticados pela própria Câmara Municipal com a 
validação da CCDRLVT. 

Localização 

Cidade de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Condicionantes C3.1_Reserva Ecológica Nacional, RPDMS 

Resposta 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

Analisada a participação submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, quanto ao 
território consolidado da cidade abrangido pelo Regime jurídico da REN, designadamente, as Zonas 
ameaçadas pelas cheias (ZAC), tem a informar-se o seguinte: 

Será proposta a exclusão da ZAC em sede de Conferência Decisória da REN Municipal, atendendo 
a que no Centro Histórico de Tomar foi excluída a ZAC, a título excecional, para viabilizar a 
reabilitação do edificado, assumindo-se o mesmo pressuposto no tecido urbano consolidado no 
centro da Cidade de Setúbal. No entanto, manter-se-á a aplicação de normativa específica no 
regulamento do PDM para a ocupação dessas áreas em ZAC, as quais, serão devidamente 
assinaladas na Planta de Ordenamento – Riscos Naturais, mistos e tecnológicos C2.3. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica 
Nacional C3.1 

• Delimitação das exclusões à REN (ZAC), 
nas áreas urbanas consolidadas da cidade 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Alterar a classificação proposta de Espaço Habitacional Tipo 1 em parte da Quinta da Bacalhôa, 
designadamente na confrontação com a EN10 e que abrange o Palácio. 

Localização 

Quinta da Bacalhôa, Vila Nogueira de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na sequência das reuniões de concertação com o ICNF em matéria do procedimento de ratificação 
do PDM, foi concertado que não deverá ser efetuada alteração da classificação do solo nesta área, 
uma vez que o edificado fronteiro à rede viária pertence ainda à propriedade do Imóvel classificado 
da Quinta da Bacalhoa. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Classificação e 
Qualificação do Solo C2.1 

• Alteração de qualificação do solo urbano 
conforme PDM de 94 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Alterar a classificação de Áreas de edificação dispersa para Espaços Habitacionais Tipo I 
consolidados, atendendo à existência de um loteamento no local. 

Localização 

Cova do Vale da Rosa/ Freguesias de São Sebastião e do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na sequência da sugestão apresentada em sede de Discussão Pública do plano, foram analisadas 
as características e vocação deste território. Após a devida reflexão, considera-se que a 
participação pública merece aceitação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Classificação e 
Qualificação do Solo C2.1 

• Alteração de classificação e qualificação do 
solo para Espaços Habitacionais Tipo I 
consolidados 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Corrigir a classificação de EH 1, na área central do loteamento das Colinas de S. Francisco, 
pelo facto de existir processo de obras aprovado para um edifício de 10 pisos, pelo que deverá 
ter havido um lapso na classificação desta área. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na sequência da sugestão apresentada em sede de Discussão Pública do plano, foram analisadas 
as características e vocação deste território. Após a devida reflexão, considera-se que a 
participação pública merece aceitação, procedendo-se à reclassificação em Espaços Habitacionais 
tipo II, consolidados. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento Classificação e 
Qualificação do Solo C2.1 

• Alteração de qualificação do solo urbano8 
para Espaços Habitacionais tipo II, 
consolidados 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Avaliar a integração de Alpertuche em Área de Edificação Dispersa Tipo 2, atendendo ao 
número e densidade de construções existentes no local. 

Localização 

Alpertuche/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Na sequência das reuniões de concertação com o ICNF em matéria do procedimento de ratificação 
do PDM, considera o ICNF que o aglomerado de Alpertuche reúne as condições para integrar a 
classificação de Áreas de edificação dispersa do tipo II. Esta proposta deverá integrar os conteúdos 
do procedimento de ratificação do PDM a submeter a aprovação do Conselho de Ministros. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Classificação e 
Qualificação do Solo C2.1 

• Alteração de qualificação do solo rústico 
para Áreas de edificação dispersa do tipo II 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Correção de traçado e respetiva servidão 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Reavaliar o traçado da circular interna na área da Quinta das Machadas e envolvente, tendo 
em atenção projetos recentemente aprovados para o local que podem colocar em causa o 
traçado proposto. 

Localização 

Quinta das Machadas/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento, 
RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Correção de traçado e respetiva servidão 

A presente participação pública submetida no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM 
salienta a necessidade de reavaliação do traçado da circular interna na área da Quinta das 
Machadas e envolvente, tendo em atenção projetos recentemente aprovados para o local que 
podem colocar em causa o traçado proposto. 

Na sequência da exposição em apreço e analisado o território em causa, nomeadamente o 
edificado em presença e condições topográficas, considerou-se proceder a um ajuste pontual do 
futuro eixo viário e espaço canal associado, mantendo ainda assim, o objetivo pretendido com esta 
ligação estruturante. Será prevista a colmatação urbana numa área localizada mais a norte, na 
contiguidade das construções existentes, fronteiras à Estrada de Palmela, prevendo a necessária 
execução de futuro nó de ligação entre os dois eixos estruturantes. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento C2.1 
Classificação e Qualificação do Solo 

• Alteração na rede viária proposta – 
Correção de traçado e respetiva servidão 

Planta de Equipamentos e Infraestruturas A8.4 
Infraestruturas Viárias 

• Alteração na rede viária proposta – 
Correção de traçado e respetiva servidão 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de integração em UOPG – UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• UOPG 8 – Portinho da Arrábida/ Creiro/ Alpertuche - Reavaliar a delimitação da UOPG 
proposta, de forma a enquadrar a totalidade do aglomerado do Portinho da Arrábida e as áreas 
edificadas de Alpertuche. 

Localização 

Portinho da Arrábida, Creiro e Alpertuche/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.11_Programação Estratégica, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de integração em UOPG – UOPG 8 - Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 

Na sequência da sugestão apresentada em sede de Discussão Pública do plano, foram analisadas 
as características e vocação deste território. Após a devida reflexão, considera-se que a 
participação pública merece aceitação, procedendo-se à redelimitação da SUPOG 8 - Portinho da 
Arrábida/Creiro-Alpertuche.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento Programação 
Estratégica C2.11 

• Integração em Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão – UOPG 8 - 
Portinho da Arrábida/Creiro-Alpertuche 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Reconversão das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Enquadrar todas as AUGI em Espaços Habitacionais Tipo I, garantido as condições 
necessárias para a implementação dos processos de reconversão das mesmas. 

Localização 

Todo o Concelho 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Compromissos Urbanísticos A7.1, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Reconversão das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal 

Na sequência da sugestão apresentada em sede de Discussão Pública do plano, foram analisadas 
as características e condições do território abrangido pelas AUGI. Após a devida reflexão, 
considera-se que a participação pública merece aceitação, procedendo-se à reclassificação em 
Espaços Habitacionais tipo I, consolidados. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento Classificação e 
Qualificação do Solo C2.1 

• Alteração de qualificação do solo urbano 
para Espaços Habitacionais tipo I, 
consolidados 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Reavaliar a possibilidade de alargar a categoria de solo urbano Espaço Central a outras áreas 
da cidade de Setúbal com caraterísticas e vocação para albergar um “mix” funcional. 

Localização 

Cidade de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na sequência da sugestão apresentada em sede de Discussão Pública do plano, foram analisadas 
as características e vocação deste território. Após a devida reflexão, considera-se que a 
participação pública merece aceitação, procedendo-se à reclassificação em Espaços Centrais 
consolidados. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento Classificação e 
Qualificação do Solo C2.1 

• Alteração de qualificação do solo urbano 
para Espaços Centrais consolidados 
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Participação 

Participante 

Maria Antonieta Matos 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 5.º - Conceitos, definições, siglas e 
abreviaturas 

Na qualidade de prestadora de serviços no âmbito do urbanismo e ordenamento do território – 
nomeadamente, enquanto coordenadora técnica do Plano de Pormenor da Salmoura – a expoente 
refere ter acompanhado com interesse, nos últimos cinco anos, o processo de revisão do PDM de 
Setúbal, o que lhe conferiu algum conhecimento da realidade do território concelhio e da evolução 
de algumas das propostas desenvolvidas para o mesmo. 

Assim, no âmbito da discussão pública da Revisão do PDM de Setúbal, remeteu um contributo 
onde materializa algumas sugestões/ propostas de alteração, das quais se destaca: 

• Propõe-se que sejam anulados os n.ºs 3 e 4 do Artigo 5.º do Regulamento, uma vez que a 
classificação e categorização apresentada na Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo assegura os usos dominantes, não sendo expetável que o preenchimento 
de vazios urbanos por usos complementares venha a alterar a predominância do uso 
dominante. A manutenção das percentagens poderá ainda impossibilitar o desenvolvimento de 
determinados empreendimentos relevantes para a colmatação das malhas urbanas e para a 
refuncionalização do território, que poderão estar afetos unicamente a usos complementares. 
Além do mais, seria de muito difícil avaliação o cumprimento das percentagens, implicando a 
implementação de um sistema de monitorização muito exigente. 

Localização 

Todo o Concelho 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

Artigo 5.º 

Conceitos, definições, siglas e abreviaturas 

(…) 

3. Na aplicação do PDMS, entende-se por uso dominante do solo aquele que numa determinada categoria de espaço tem 
a expressão percentual de ocupação do solo não inferior a 51%. 

4. Na aplicação do conceito de área total de construção, o somatório das áreas afetas a usos complementares em 
determinada categoria de espaço, ou em operação urbanística concreta, não pode ultrapassar 49% da área de construção, 
sem prejuízo das exceções previstas nos Capítulos IV e V do Título IV do presente regulamento. 

(…) 

Extrato do Regulamento C1, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 5.º - Conceitos, definições, siglas e 
abreviaturas 

Na sequência da sugestão apresentada em sede de Discussão Pública do plano, foram analisadas 
as considerações apresentadas para a alteração dos números 3 e 4 do artigo 5.º do regulamento. 
Após a devida reflexão, considera-se que a participação pública merece aceitação, procedendo-se 
à alteração do regulamento conforme a exposição apresentada. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • Alteração do Regulamento – números 3 e 4 
do Art.º 5.º - Conceitos, definições, siglas e 
abreviaturas 
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Participação 

Participante 

Armando Jorge Santana Alambre Sacramento 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

Na participação em análise, o requerente, morador na Rua Miradouro do Sado, na zona do Viso, 
solicita que seja reapreciada a construção prevista de uma torre com 10 pisos na área da respetiva 
urbanização de residência. 

Considera esta situação prejudicial para a qualidade de vida dos moradores desta área residencial, 
tendo em conta a densidade de construção existente e correspondente densidade populacional, 
que a concretizar-se se traduzirá no agravamento das dificuldades verificadas de estacionamento, 
mobilidade e acessibilidade. Para além destes factos, constata a inexistência de espaços verdes e 
de lazer. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Verifica ainda a existência de um espaço de grande valor paisagístico, contínuo ao Parque Natural 
da Arrábida, no seio do qual se situa o Convento de S. Francisco Xavier, datado do início do Séc. 
XV. Segundo o requerente, o imóvel é um exemplo da Arquitetura Religiosa de cariz Renascentista 
e Barroca, logo de grande importância Histórico-Cultural, e é considerado como monumento 
histórico importante pela Direção-Geral do Património Cultural.  

Deste modo, propõe a preservação deste espaço, a considerar como de interesse Municipal e 
salvaguardado de qualquer projeto urbanístico. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. Ressalvo que se trata de uma área integrada no alvará de loteamento n.º 2/97, 
em vigor, com direitos constituídos. Trata-se de uma área perfeitamente consolidada, integrada na 
respetiva urbanização, a qual, em matéria de classificação e qualificação do solo corresponde aos 
Espaços Habitacionais consolidados tipo II. A situação referenciada não depende diretamente da 
revisão do PDM, devendo ser devidamente apurada e esclarecida em sede de processo de 
loteamento e de licenciamento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração 
da classificação e qualificação do solo na área objeto da presente participação pública.  

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é evidenciada a importância Histórico-Cultural do Convento de S. 
Francisco.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Face à Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo, o mesmo está classificado 
em Espaços turísticos a consolidar. Integra também a SUPOG 15.1 – Convento de S. Francisco, 
para a qual se aplicam os seguintes pressupostos e objetivos: 

a) Desenvolvimento urbanístico para uso turístico, podendo contemplar, a título 
complementar, o uso de equipamentos; 

b) Avaliação do risco potencialmente existente na área de instabilidade de vertentes 
abrangida parcialmente por esta SUOPG; 

c) Reabilitação e refuncionalização do Convento de São Francisco; 

d) Garantia de um adequado enquadramento das novas edificações na paisagem, 
respeitando a morfologia existente do terreno e a valorização do sistema de vistas; 

e) Articulação física e funcional com as malhas urbanas adjacentes; 

f) Criação de espaço público qualificado; 

g) Concretização da Estrutura Ecológica Municipal. 

Os usos e parâmetros urbanísticos específicos aplicáveis a esta SUOPG são os seguintes: 
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Usos 
N.º máximo de 

pisos e  
Altura máxima da 

fachada 
Iu máximo 

Uso dominante: Turismo 

Uso complementar: Equipamentos 

4 pisos acima da 
cota de soleira 

2 pisos abaixo da 
cota de soleira 

12,5 m 0,4 

Forma de execução 

Esta SUOPG deverá ser executada através de unidades de execução e/ou de plano de pormenor 
ou operações urbanísticas. 

Pelo acima exposto, consideram-se acautelas as preocupações inerentes à requalificação do 
Convento, em respeito pelo equilíbrio entre a reabilitação e refuncionalização do mesmo na vertente 
de dinamização turística e de equipamentos. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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Participação 

Participante 

João Pedro de Oliveira Viegas 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de criação de espaços verdes/ Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução 
de vias de evacuação, estacionamento e melhoria das acessibilidades 

No âmbito da revisão do PDM de Setúbal, o requerente, morador na Rua Miradouro do Sado, 
identificou alguns aspetos observados na sua área de residência, tendo em vista a melhoria da 
qualidade de vida na urbanização. Assim, destaca: 

• a inexistência de espaços verdes e de lazer; 

• a eventual inoperância dos meios de socorro em caso de emergência; 

• a carência de estacionamento; 

• as deficiências verificadas nas acessibilidades, nomeadamente na rede de transportes e nas 
vias, de difícil utilização tanto por parte de peões como de ciclistas. 

Sugere assim que seja contemplado na proposta de PDM: 

• um bom espaço verde destinado a parque; 

• corredores de evacuação, em caso de incêndio ou catástrofe; 

• aumento do estacionamento; 

• melhoria das acessibilidades. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de criação de espaços verdes/ Sugestão de melhorias na rede viária – Introdução 
de vias de evacuação, estacionamento e melhoria das acessibilidades 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

As melhorias na rede viária, circulação pedonal, estacionamento e procura de soluções de 
evacuação sugeridas na participação pública, sendo uma matéria pertinente, foram tidas em linha 
de conta no contexto da avaliação realizada ao ordenamento do território, focado acima e serão 
devidamente acauteladas e concretizadas em sede própria.  

Dado que esta procura de soluções requer escala de projeto mais detalhada, a mesma, não 
encontra nos elementos da revisão do PDM o objeto adequado para a sua conceção e/ou 
representação. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 
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Participação 

Participante 

José Manuel Martins Trindade 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 15.1 - Convento São Francisco – Obrigatoriedade 
da reabilitação e refuncionalização 

Na exposição apresentada, o requerente manifesta a sua preocupação relativamente ao processo 
que envolveu as cedências e os atributos ao longo dos últimos anos do Convento de São Francisco 
e da sua área envolvente, até à situação presente em que se encontra à venda.  

Considerando o proposto para esta zona na revisão do PDM, nomeadamente os pressupostos e 
objetivos estabelecidos para a SUOPG 15.1 - Convento de S. Francisco, destaca o seguinte item: 
- Reabilitação e refuncionalização do Convento de São Francisco. 

Embora o referido imóvel conste no site da DGPC como “Procedimento encerrado/ arquivado - sem 
proteção legal” e na revisão do PDM não esteja classificado como Património Cultural, o requerente 
sugere a introdução da obrigatoriedade da reabilitação e refuncionalização do Convento, como 
requisito para a aprovação de futuros projetos de construção nos respetivos espaços envolventes. 

B. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 15.1 - Convento São Francisco – Clarificação dos 
parâmetros urbanísticos (altura e localização de futuros edifícios) 

O reclamante encontra-se também apreensivo em relação à forma e ao conteúdo do anúncio da 
venda da propriedade do Convento e as áreas previstas para construção. Verificou que as áreas a 
excluir da REN nesta zona se situam a poente e a sul dos edifícios da Rua Miradouro do Sado, 
onde reside, e na proximidade da vedação que os separa dessa propriedade. 

Assim, tendo em conta o proposto para a SUOPG 15.1, solicita que sejam esclarecidos e colocados 
limites na altura e na localização de futuros edifícios na área pertencente à propriedade do 
Convento de São Francisco, de forma a que não sejam desvalorizados, na sua potencialidade de 
vista paisagística, os edifícios da referida rua. 
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Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.11_Programação Estratégica, RPDMS 

 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 15.1 - Convento São Francisco – Obrigatoriedade 
da reabilitação e refuncionalização 

Na exposição apresentada é evidenciada a importância Patrimonial e Cultural do Convento de S. 
Francisco.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Entende-se pertinente a sua integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural 
relevante do Concelho e a sua correspondente identificação na Planta de Património Cultural do 
PDM, constando do Anexo 1 do respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Relativamente à questão referente à reabilitação e refuncionalização do Convento como condição 
no contexto de operação urbanística, a mesma já se encontra subjacente nos pressupostos 
estabelecidos para a SUOPG 15.1 - Convento São Francisco, podendo ser alvo de reforço na sua 
redação. 

B. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 15.1 - Convento São Francisco – Clarificação dos 
parâmetros urbanísticos (altura e localização de futuros edifícios) 

Face à Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo, a propriedade está 
classificada em Espaços turísticos a consolidar. Integra também a SUPOG 15.1 – Convento de S. 
Francisco, para a qual se aplicam os seguintes pressupostos e objetivos: 

a) Desenvolvimento urbanístico para uso turístico, podendo contemplar, a título 
complementar, o uso de equipamentos; 

b) Avaliação do risco potencialmente existente na área de instabilidade de vertentes 
abrangida parcialmente por esta SUOPG; 

c) Reabilitação e refuncionalização do Convento de São Francisco; 

d) Garantia de um adequado enquadramento das novas edificações na paisagem, 
respeitando a morfologia existente do terreno e a valorização do sistema de vistas; 

e) Articulação física e funcional com as malhas urbanas adjacentes; 

f) Criação de espaço público qualificado; 

g) Concretização da Estrutura Ecológica Municipal. 

Os usos e parâmetros urbanísticos específicos aplicáveis a esta SUOPG são os seguintes: 

Usos 
N.º máximo de 

pisos e  
Altura máxima da 

fachada 
Iu máximo 

Uso dominante: Turismo 

Uso complementar: Equipamentos 

4 pisos acima da 
cota de soleira 

2 pisos abaixo da 
cota de soleira 

12,5 m 0,4 
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Forma de execução 

Esta SUOPG deverá ser executada através de unidades de execução e/ou de plano de pormenor 
ou operações urbanísticas. 

Pelo acima exposto, consideram-se acautelas as preocupações inerentes à requalificação do 
Convento, em respeito pelo equilíbrio entre a reabilitação e refuncionalização do mesmo, na 
vertente de dinamização turística e de equipamentos, bem como, em matéria de n.º máximo de 
pisos permitidos e garantia de adequado enquadramento das novas construções na paisagem. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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2020-08-04 Papel Não FP 99 
 

Participação 

Participante 

Maria Teresa Olaio Martins Pereira 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico/ Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – PNA 

A proprietária da Quinta dos Moinhos de S. Filipe vem requerer a alteração do PDM no sentido de 
integrar a respetiva parcela de terreno em Espaços Agrícolas – Quintas (AQ), solicitando ainda que 
esta não seja abrangida pelo regime especial de proteção do Parque Natural da Arrábida (PNA). 

Trata-se de um empreendimento turístico em atividade desde 2002, comportando 2 moinhos e um 
edifício de 2 pisos, integrado na proposta de Plano em Espaços Florestais – Espaços florestais de 
conservação (FC) e no Regime Especial PNA 1.4 - Áreas de Proteção Complementar I (a 
requerente faz referência a AP Espaço Agrícola de Produção(AP), mas não é essa a qualificação 
atribuída nesta área no PDM em revisão). 

A Quinta dos Moinhos de S. Filipe está localizada na Rua Farol da Amêijoa que, nesta zona, 
corresponde à linha de fronteira entre o Parque Natural da Arrábida, onde se insere o 
empreendimento, e uma extensa área de Espaços Agrícolas – Quintas (AQ) que se encontram fora 
deste regime. 

É alegado que as características da Quinta não têm enquadramento na qualificação proposta, 
trazendo esta enormes restrições, nomeadamente, o indeferimento do processo n.º 262/04, o qual 
tinha como objetivo o licenciamento de um pavilhão para eventos. 

Localização 

Quinta dos Moinhos de S. Filipe/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da Perigosidade de incêndio rural, PIMDFCI, 
RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico/ Proposta de exclusão da área de 
intervenção de regime especial – PNA 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais de conservação; 

- Espaços agrícolas de produção, ambos em Áreas de proteção Complementar do tipo I do POPNA. 

- Perigosidade de incêndio rural -  média, alta e muito alta perigosidade, PIMDFCI. 

Verifica-se a existência de solos integrados em REN: Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo (AEREHS) e linha de água, bem como, solos integrados em RAN. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela. 

O pedido submetido durante o procedimento de discussão pública da revisão do PDM, solicita que 
o empreendimento turístico da Quinta dos Moinhos seja reclassificado em Espaços Agrícolas – 
Quintas (AQ), solicitando ainda que esta área não seja abrangida pelo regime especial de proteção 
do Parque Natural da Arrábida (PNA). 

A categoria de Espaços agrícolas - Quintas reporta à qualificação do solo rústico fora da área de 
jurisdição do PNA, não sendo uma proposta que apresente enquadramento. Estando esta área sob 
a jurisdição do ICNF não poderá ser enquadrado o presente pedido de reclassificação do solo nos 
termos apresentados, nem retirada esta área sob o seu domínio. 

No entanto, tendo em consideração a presença deste empreendimento turístico no território e à 
semelhança de outras propostas preconizadas em matéria de ordenamento para atividades desta 
natureza, ponderou-se classificar a propriedade em Espaços de ocupação turística, em solo rústico, 
estando a aprovação de futuras operações urbanísticas sujeita à observância das condicionantes 
em presença acima referenciadas. 

Assim, a aceitação da proposta de exclusão dos solos em REN (AEREHS) e a alteração da 
classificação e qualificação do solo, estarão condicionados à apreciação da ratificação do PDM e 
respetiva aprovação em Conselho de Ministros.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação da parcela em Espaços de 
ocupação turística, solo rústico. 
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Participação 

Participante 

Laserperformance, Unipessoal, Lda. 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na qualidade de representante da proprietária de uma parcela de terreno confinante com o limite 
do Concelho a norte e a Estrada Vale de Mulatas, a requerente solicita a alteração da classificação 
e qualificação do solo propostas para esta área, designadamente, Solo Rústico - Outros espaços 
agrícolas (A.O) e Espaços florestais mistos (F.M). 

Na exposição em análise é proposta para a área qualificada no PDM de 1994 como industrial, a 
requalificação para Espaços de Atividades Industriais a consolidar, apresentando os seguintes 
termos e fundamentos: 

• Em 2019, a Laserperformance, empresa multinacional vocacionada para a produção de 
embarcações desportivas de alta competição, a operar desde 2020 no Parque Industrial e 
Logístico Sapec Bay, iniciou processo de aquisição do terreno referido, no âmbito de uma 
estratégia de desenvolvimento e expansão. 

• Candidatou-se ao Fundo Comunitário Portugal2020, obtendo já resposta favorável, no sentido 
de garantir apoio ao financiamento de uma operação de construção de diversas instalações, 
afetas ao uso predominantemente industrial e diversos usos complementares. 

• Apresentou, ainda em 2019, PIP simplificado de Edificação/Demolição (Proc. N.º 39/19) no qual 
obteve a viabilização preliminar do investimento (cf. Informação Técnica de 16/01/2020, 
B050301 – Setor de Apreciação e Informação Técnica), referindo que a proposta do PDM em 
revisão inviabiliza de forma total a instalação do programa inscrito no PIP, que se encontra em 
fase de desenvolvimento para Licenciamento. 

Localização 

Estrada Vale de Mulatas/ Freguesia de São Sebastião 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento do PDM em revisão e PDM de 94 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição de REN/RAN  e outras condicionantes, RPDMS 
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Extrato da Planta de Compromissos Urbanísticos A7.1, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 12,5 ha) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos; 

- Outros espaços agrícolas. 

No PDM em vigor cerca da metade poente da parcela integra o perímetro urbano – Espaço 
industrial proposto I2. A restante área integra o Espaço agrícola e florestal. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linhas de água e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos 
(AEIPRA). 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

- Baixa perigosidade de incêndio rural, carecendo de parecer da CM de Defesa da Floresta. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: redes de energia elétrica (incluindo muito alta 
e alta tensão). As restantes infraestruturas não se encontram na proximidade da parcela. 

Está registado o PIP 39/19. 

Na participação submetida é solicitado que, para a área qualificada no PDM de 1994 como 
industrial, seja proposta a classificação para Espaços de Atividades Industriais a consolidar. 

Neste sentido, admite-se a integração da área solicitada em solo urbano - Espaços de Atividades 
Industriais a consolidar, permitindo a conexão com a zona industrial situada a sul. 
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No contexto da Conferência Decisória da REN, foi fundamentada e aceite a proposta de exclusão 
da delimitação da REN (AEIPRA). 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo 

• Reclassificação em Espaços de Atividades 
Industriais a consolidar, na área 
correspondente à zona industrial do PDM 
de 94 
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2020-08-04 
Digital (site e 
email) 

Sim (2 documentos) FP 101 
 

Participação 

Participante 

Uniter – Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda. 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

A Uniter – Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda., na qualidade de proprietária de uma parcela 
de terreno sita em Choilo, Brejos de Azeitão, vem na presente fase de Discussão Pública, expor a 
sua discordância relativamente à proposta da Revisão do PDM de Setúbal para a área da referida 
parcela. 

De acordo com a exposição apresentada, foi solicitada em 2011 a viabilidade de loteamento para 
a parcela em apreço, tendo sido emitido parecer de viabilidade de constituição de 5 lotes com a 
área bruta de construção de 993,21 m² (espaço urbanizável H1 com 3 310,73 m²) e com a 
possibilidade de construção de 1 fogo com cerca de 160,00 m² na área remanescente (espaço 
para-urbano com aproximadamente 4 000 m²). À data da execução da Rua Cesário Verde 
(construída pelo município sobre a parcela e confinantes), foi indicado pelos serviços camarários 
que essa área seria compensada com o aumento da área de espaço urbanizável, para sul e, 
posteriormente, foi equacionada a possibilidade de toda a área da parcela ser alterada para espaço 
urbanizável. 

Segundo a requerente, após consulta aos elementos do PDM apresentados, foi verificada a 
diminuição da área urbana em aproximadamente 1 025,73 m² e que o pedido de informação prévia 
sobre a viabilidade de loteamento (onde iriam ser constituídos 5 lotes e uma parcela, totalizando 6 
fogos) não teve seguimento. É assim proposto que a área urbana seja alinhada pelo limite do 
espaço urbano existente a nascente da parcela em causa e confinantes (no mínimo). 

Localização 

Choilo/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição das infraestruturas existentes e delimitação da área 
de sobreiros, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços habitacionais consolidados tipo I; 

- Espaços florestais mistos. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 
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Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA) e Zona ameaçada 
pelas cheias (ZAC). 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

Verifica-se a existência de áreas de sobreiro e azinheira nesta área. 

Verificam-se todas as infraestruturas urbanas na proximidade.  

Não se assinala a existência de compromisso urbanístico. 

Na participação submetida é solicitado o aumento do solo urbano conforme sugestão 
esquematizada na peça desenhada apresentada pelo reclamante. 

Confirmamos que em 2011 foi equacionada a possibilidade de toda a área da parcela ser incluída 
em solo urbano em sede de revisão do PDM, desde que houvesse acordo entre todos os 
proprietários e fosse desenvolvido um estudo urbanístico que configurasse uma solução global para 
este território. 

Apesar das várias insistências dos serviços municipais nunca foi possível encontrar um consenso 
entre os proprietários e esse estudo nunca foi elaborado.  

Na sequência do exposto, trata-se de uma parcela condicionada pela presença de REN (AEIPRA 
e ZAC) e existência de sobreiros, considerando-se não existir fundamento para o aumento do 
perímetro urbano nesta área. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Setúbal de Bicicleta - MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão da totalidade da rede proposta no 
PMSTS 

Dos contributos enviados pela MUBi, no âmbito da Discussão Pública da revisão do PDM, salienta-
se que, no que concerne a rede ciclável estruturante, a associação verifica que a proposta do PDM 
exclui quase todas as escolas de ensino básico, ou centros de saúde, e não prevê servir bastantes 
superfícies comerciais de média dimensão. Largas zonas habitacionais a Nascente (S. Sebastião) 
e a Poente (Viso) da cidade são excluídas, e reduzidas substancialmente as propostas presentes 
no Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal (PMSTS). 

Assim, propõe a alteração da proposta de rede ciclável para contemplar a totalidade da rede 
proposta no PMSTS. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 147.º e introdução de norma regulamentar 

No Art.º 147.º do Regulamento, Rede de mobilidade suave, ponto 3) refere-se “... deve ser 
equacionada oportunidade de construção...”. Segundo a requerente, deverá ser corrigida esta 
menção no sentido da obrigatoriedade de construção desta infraestrutura, equiparando-a a 
qualquer outra infraestrutura prioritária do Município. A conceção deve estar integrada nos projetos 
de arquitetura, e paisagismo, evitando-se a inclusão de infraestrutura pedonal e ciclável como uma 
decisão complementar e posterior ao projeto inicial.  

É também mencionada a Diretiva da UE 2018/844, que inclui agora referências às questões da 
mobilidade, nomeadamente indicações aos Estados-Membros para que tenham em consideração 
políticas coerentes para edifícios, mobilidade ativa e sustentável e planeamento urbano, propondo 
a definição de provisão mínima de estacionamento adequado para bicicletas, por número de fogos, 
e máxima para automóveis. 
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Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Redes existentes & previstas no PMSTS, PMSTS – CMS 

 

 

 

Existente & Proposta – Revisão PDM 2020, Geoportal de Setúbal – CMS 
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Rede ciclável estruturante existente e proposta para o concelho no PMSTS, PMSTS - CMS 

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão da totalidade da rede proposta no 
PMSTS 

A presente participação submetida durante o período de discussão pública da revisão do PDM 
centra-se num conjunto de sugestões relacionadas com a rede ciclável proposta para o município. 

Tendo por referência o Plano de ação do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal 
(PMSTS), foi traçado na revisão do PDM o Plano de Ação Ciclável, devidamente assinalado e 
orçamentado no Programa de Execução, Plano de financiamento e Fundamentação da 
Sustentabilidade Económica e Financeira. 

O Plano de Ação Ciclável inclui três projetos, a saber: 

1 – Desenvolvimento da rede ciclável municipal – numa extensão total de cerca de 123 km de 
percursos de mobilidade quotidiana ou mista, ligando aos principais polos passíveis de gerar 
deslocações em bicicleta, nomeadamente equipamentos escolares, de saúde, culturais, 
administrativos, desportivos e de lazer, assim como polos de emprego e abrangendo as interfaces 
de transporte, para combinação com soluções de transporte público; 

2 – Implementação de parqueamento de bicicletas e outros equipamentos de apoio - considerando-
se prioritárias as interfaces de transporte; 

3 – Implementação de um sistema de bicicletas partilhadas - objeto de um estudo próprio que defina 
a dimensão da frota, o número e localização das estações e ainda o próprio modo de funcionamento 
do sistema. 

No âmbito do PMSTS, encontra-se prevista a criação de uma rede ciclável estruturante 
hierarquizada, adequando a tipologia de percursos cicláveis aos volumes de circulação 
rodoviária, à velocidade permitida nas vias e aos seus utilizadores preferenciais (e.g., para as 
redes cicláveis que passam junto às escolas dever-se-á ter cuidados acrescidos na definição dos 
corredores cicláveis), de modo a criar condições de conforto e segurança para a utilização deste 
modo nas deslocações de curta/média distância.  
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Não obstante o definido nos elementos constituintes e de acompanhamento da revisão do PDM em 
matéria de rede ciclável, conforme acima referenciado, mediante necessidades futuras poderá 
haver lugar a ajustamentos e melhorias na rede ciclável municipal. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 147.º e introdução de norma regulamentar 

O n.º 3 do artigo 147.º do regulamento do PDM refere: “Nas novas operações urbanísticas de 
loteamento, ou de impacte relevante ou semelhante a loteamento, bem como nas intervenções ou 
produção de espaço público, ainda que não integradas em procedimentos de loteamento ou obras 
de urbanização, deve ser equacionada oportunidade de construção de infraestruturas destinadas 
à mobilidade suave e contemplar meios de redução de velocidade em zonas predominantemente 
habitacionais ou de equipamentos.” 

A redação prevista pressupõe que perante as necessidades e condições de cada território em 
paralelo com a rede de mobilidade suave prevista à escala territorial, seja avaliada a criação de 
infraestruturas de mobilidade suave em cada área de intervenção. 

Esta questão poderá ser alvo de ponderação no âmbito da revisão do REUMS – Regulamento de 
Edificação e Urbanização do Município de Setúbal, que constitui a escala adequada ao seu 
enquadramento. 

O PMSTS além de promover a realização de Planos de Mobilidade Escolares, que visam aumentar 
a autonomia, competência e segurança dos alunos, nas deslocações casa-escola encorajando-os 
irem a pé ou de bicicleta para a escola, pretende ainda proceder à implementação de zonas 30 nas 
áreas circundantes, de forma a promover a segurança rodoviária dos elementos mais vulneráveis 
do ecossistema da mobilidade. 

Além disso, encontra-se previsto no PMSTS a limitação da circulação automóvel nas vias de acesso 
local, de forma a permitir o convívio em segurança entre o transporte individual, os peões e as 
bicicletas, apostando no ordenamento do estacionamento e na disciplina da circulação automóvel, 
através da formalização de zonas de coexistência nos arruamentos do centro histórico e zona 
envolvente (como o Bairro Troino e Fontaínhas), onde a velocidade máxima é apenas 20 km/h;  

Complementarmente à formalização das zonas de coexistência, está equacionada a restrição da 
circulação automóvel em alguns destes arruamentos da zona histórica de Setúbal, através da 
implementação de Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC), apenas acessíveis a 
residentes e comerciantes. 

Além das áreas circundantes a equipamentos escolares, encontra-se igualmente prevista a 
implementação de Zonas 30 nas zonas residenciais ou com elevada concentração de comércio e 
serviços, visando a redução dos volumes de tráfego motorizado e a melhoria das condições de 
segurança das deslocações em modos suaves, através da imposição de uma velocidade limite de 
30km/h e de medidas ao nível do desenho urbano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

REUMS • Ponderação da introdução de norma 
respeitante à implementação das 
infraestruturas de mobilidade suave 
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Participação 

Participante 

António Manuel Gomes de Matos Lopes Ferreira 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Os herdeiros de António de Matos Lopes Ferreira, de cuja herança fazem parte os prédios rústicos 
localizados na zona industrial de Poçoilos (com uma frente de cerca de 500 m para a Estrada de 
Vale de Mulatas junto à A12), vêm requerer que a propriedade mantenha a classificação atribuída 
no PDM de 1994 – Espaços Industriais I2, Indústria ligeira e armazenagem. Destacam-se da 
reclamação apresentada os seguintes termos e fundamentos: 

• Ao longo da vigência do anterior PDM, o Autor da herança foi informado pela CMS da intenção 
do Município de criar um Pólo Industrial naquela zona por forma a serem estabelecidas regras 
de ocupação industrial ligeira em contraponto com a indústria pesada existente e a dirigir para 
a Península da Mitrena. 

• A ligação estabelecida com a Autoestrada veio dinamizar a zona de Poçoilos e com esta nova 
infraestrutura a localização tornou-se mais atrativa havendo procura por parte de investidores. 

• Na sequência do contacto com um investidor os herdeiros verificaram que na revisão do PDM 
a propriedade foi reclassificada como Espaços Agrícolas – Outros espaços agrícolas. 

• A atividade agrícola em áreas tão pequenas não é economicamente sustentável, portanto não 
é atrativa nem pela dimensão nem pela localização rodeada de armazéns e estabelecimentos 
industriais. 

• A propriedade está rodeada de outras atividades industriais que mantiveram a classificação do 
solo e a zona está dotada de todas as infraestruturas necessárias e condições rodoviárias 
excecionais para a manutenção da anterior classificação. 
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• As atividades propostas pela revisão do PDM no seu Art.º 90.º, designadamente de Turismo, 
caravanismo, etc., também não serão nunca uma mais valia num local onde existem indústrias, 
armazenagem, movimento de veículos pesados e tudo o demais incompatível com estes usos. 

Localização 

Poçoilos/ Freguesia de São Sebastião 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo a 
área objeto de participação pública está classificada da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas. 

No PDM em vigor praticamente toda a área em apreço integra o perímetro urbano – Espaço 
industrial proposto I2.  

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linhas de água e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos 
(AEIPRA). 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

- Muito baixa perigosidade de incêndio rural, apenas numa pequena área a NE da parcela. 

Não se verifica a existência de compromisso urbanístico. 
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Na participação pública submetida é solicitado que as parcelas mantenham a classificação 
industrial na revisão do PDM, constatada a sua classificação industrial no PDM em vigor.  

Após a análise do território, respetivas características, enquadramento envolvente e vocação 
funcional, considera-se que a parcela mais a nascente tem condições para ser reclassificada em 
Espaços de Atividades Industriais a consolidar, permitindo a conexão com a zona industrial 
imediatamente a sul. 

Em sede de Conferência Decisória da REN e na sequência dos pareceres das entidades 
competentes, embora se mantenha a classificação e qualificação do solo acima proposta, houve 
que proceder a algumas alterações em matéria da sua reconfiguração e, respetiva área a excluir 
da delimitação da REN.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação parcial, do prédio mais a 
nascente, em Espaços de Atividades 
Industriais a consolidar 

Planta de Condicionantes – Defesa da floresta 
contra incêndios C3.4 

• Redefinição da área sujeita à perigosidade 
de incêndio rural, face à reclassificação em 
solo urbano (canto superior direito da 
parcela) 
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Participação 

Participante 

Maria Teresa da Silva Duarte Inácio 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

X Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Foi apresentada uma participação a requerer a inclusão em solo urbano de parte da área da Quinta 
de São Joaquim, classificada na revisão do PDM como Solo Rústico, na categoria de Espaços 
Agrícolas – Quintas (A.Q). A propriedade tem uma área total de 2,604 ha, estando em causa uma 
parcela com a área de 1 880 m², totalmente infraestruturada. 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

No PDM de 1994, a Quinta, com 2 edifícios de habitação incluindo a casa da família dos 
proprietários, encontrava-se inserida em Espaços naturais e culturais – Zona de Quintas de 
Setúbal, com um índice de ocupação de 0,04/ha num máximo de 2 400 m², do qual resultava uma 
área de construção de cerca de 1 000 m² e não se encontrava afeta à atividade agrícola. 

Na exposição apresentada é mencionado que as regras do PDM de 1994 foram insuficientes para 
que estas áreas tivessem o uso agrícola e que seria necessário requalificá-las e dinamizá-las 
conferindo-lhes potencialidades para se tornarem atrativas e sustentáveis, questionando o regime 
de edificabilidade agora proposto para as parcelas com área inferior a 4 ha. 

C. Proposta de exclusão das delimitações da RAN e da REN 

No mesmo âmbito, é ainda solicitada a consequente exclusão da área da referida parcela da RAN 
e da REN por se considerar estarem reunidos todos os requisitos legalmente exigíveis para o efeito. 

Localização 

Quinta de São Joaquim/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Área da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Área da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da Perigosidade de incêndio rural - PIMDFCI, RPDMS  

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento – Classificação e qualificação do solo da revisão do PDMS, o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas – Quintas. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 
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- Solos integrados em REN: Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e presença de 
linha de água; 

- Solos integrados em RAN. 

- Perigosidade de incêndio rural – muito baixo, constante do PIMDFCI. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela, encontrando-se a 
área envolvente servida de todas as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a integração parcial da propriedade em solo urbano, na área a 
norte da Rua José Gregório.  

No modelo de ordenamento preconizado para o local, pretendeu-se manter em solo urbano a área 
estritamente necessária à sua colmatação, permitindo somente a continuidade urbana da frente 
edificada correspondente à Av. D. Pedro V, não interferindo com a estrutura de Quintas presente 
neste território. 

A proposta submetida apresenta a possibilidade de implementação de novas construções no 
espaço fronteiro à Rua José Gregório, colidindo com uma área de pomar, em solos protegidos pelo 
regime jurídico da RAN e pelo regime jurídico da REN. Pelos motivos acima explanados considera-
se que a solicitação efetuada se apresenta desfavorável. 

B. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável nas parcelas com área inferior a 4 ha 

O referencial dos 4 hectares para edificação nova tem por base a estratégia de contenção e 
diminuição do fenómeno da edificação dispersa no solo rústico, constituindo-se como uma diretriz 
estabelecida pela CCDRLVT, segundo análise da estrutura fundiária do concelho em questão. 

A área de 4 hectares foi suportada na análise da estrutura fundiária do solo rústico do concelho de 
Setúbal, nomeadamente para os Outros espaços agrícolas – Quintas. Não obstante a identificação 
de áreas cadastrais inferiores, revelou-se de uma forma geral, uma significativa predominância de 
áreas iguais ou superiores a 4 hectares.  

Informamos ainda que, em área inferiores a 4 hectares e verificando-se a presença de edificado 
com título válido é permitida a ampliação até 30% da área de construção existente. 

Face aos argumentos expostos não se consideram reunidas as condições para alterar os 
parâmetros de referência para edificação nova, nas áreas classificadas como Outros espaços 
agrícolas – Quintas. 

C. Proposta de exclusão das delimitações da RAN e da REN 

Em virtude de não se encontrarem reunidos os requisitos para o aumento do solo urbano nesta 
área, conforme fundamentado no ponto A, por consequência, não se afigura viável a apresentação 
de propostas de exclusão da RAN e da REN junto das entidades competentes. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Pe. David Caldas (pela Diocese de Setúbal) 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração do Índice de Ocupação 

Na qualidade de representante da Diocese de Setúbal, o requerente apresentou uma exposição no 
âmbito do atual processo de Discussão Pública da revisão do PDM de Setúbal, onde são propostas 
alterações com incidência em dois terrenos localizados na zona da Quinta da Saboaria, dos quais 
a Diocese é proprietária. 

Para o prédio designado por Lote 1 (área A), com uma área de 6 070 m², é proposta a alteração da 
sua capacidade edificatória. Trata-se de um espaço murado que atualmente constitui uma barreira 
visual descaracterizada e incapaz de formalizar um remate condigno ao eixo urbano em que se 
insere.  

Pretende-se proceder à requalificação deste espaço através do prolongamento do eixo visual e 
respetivo remate por meio de nova estrutura edificada. Para tal, concorreria a reformulação das 
áreas edificadas existentes no prédio, bem como do edifício principal da antiga quinta. 

É ainda acrescentado que o prédio em causa apresenta um índice manifestamente abaixo do índice 
médio de ocupação dos restantes lotes do alvará, julgando-se pertinente a correção do mesmo de 
modo a que atinja um valor de referência entre 0,7 e 1,5. 

B. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

A área remanescente que resultou da operação de loteamento (correspondente às áreas B e C), 
com o alvará (aprovado) encontra-se classificada no PDM de 1994 como Espaço Cultural e Natural, 
sendo que uma parte significativa da sua extensão é constituída por uma bolsa de terreno que se 
insere dentro de Área Consolidada Habitacional/ Terciário (Espaço Urbano), pelo que se propõe 
que essa área possa passar a integrar essa categoria. 
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A pretensão de tornar este espaço urbano prende-se com a necessidade de aumentar a 
infraestrutura social promovida pela CARITAS Diocesana de Setúbal com a criação de um Lar de 
Acolhimento de Mães Solteiras, de uma Comunidade de Reinserção e de alguns serviços de 
formação e administrativos. 

Localização 

Quinta da Saboaria/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Imagem aérea com a localização dos prédios 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Extrato da Planta síntese do alvará de loteamento n.º 2/99 (lote 1) 

 

Extrato do quadro sinótico do alvará de loteamento n.º 2/99 (lote 1) 

Resposta 

A. Proposta de alteração do Índice de Ocupação 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, em área de jurisdição do Parque Natural da Arrábida (PNA), está classificado 
da seguinte forma: 

- Espaços centrais consolidados; 

- Espaços florestais de conservação em Proteção Complementar I do POPNA. 

Verificam-se as seguintes condicionantes no local: 

- REN: 

• Áreas de instabilidade de vertentes e Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

Para esta área está assinalado o alvará de loteamento n.º 2/99. 

A área assinalada como A integra o espaço urbano consolidado do PDM de 94, correspondendo 
ao lote 1 do alvará do loteamento supracitado. A sua classificação em Espaços centrais 
consolidados na revisão do PDM permite, para além de uma multiplicidade de usos (habitação, 
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comércio, serviços, turismo, equipamentos e indústria compatível com o uso habitacional), uma 
edificabilidade de acordo com os referenciais das cérceas envolventes. 

Qualquer alteração da edificabilidade prevista para este lote deverá ser objeto de ponderação e de 
alteração no contexto do alvará de loteamento, cujo princípio se considera exequível, em virtude 
da classificação do solo atribuída. 

B. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

É ainda solicitada a reclassificação do solo nas áreas identificadas como B e C, propondo-se que 
as mesmas integrem o perímetro urbano. 

Considerando pertinente a oferta de equipamentos sociais, foi contemplada na proposta de plano 
submetida a Discussão Pública, a integração da área B nos Espaços centrais consolidados, 
afigurando-se exequível a pretensão. 

Quanto à área C, para além de integrar a área de jurisdição do PNA (Proteção Complementar do 
tipo I), a mesma, não reúne os fundamentos necessários à reclassificação em solo urbano, atentos 
os critérios do disposto no art.º 10.º da LBPPSOTU, art.º 71.º e art.º 72.º do RJIGT e n.º 3 do art.º 
7 do DR 15/215, de 19/08. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Não existem alterações a efetuar nos 
elementos do plano 

- 
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Participação 

Participante 

Pedro Jorge do Ó Queirós de Barros 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise é proposta a requalificação de uma área integrada em Espaços 
Habitacionais a consolidar - Tipo I (EH.1ac) para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. 

Trata-se de uma área desocupada, localizada na envolvente de um conjunto de equipamentos no 
Viso, nomeadamente, a sede do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, a sede da Associação 
de Moradores do Bairro da Anunciada e Ídolos do Chinquilho da Anunciada, o Campo Municipal 
Pedreiras do Viso e o Convento de S. º Francisco Xavier. 

São mencionadas as características do relevo desta parte da cidade, que se insere numa zona de 
perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios. É 
também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de cabeceira de bacia 
de drenagem. Pretende-se com esta alteração a manutenção de corredores verdes como forma de 
controlo de risco de incêndio, de diminuição dos riscos de cheia e erosão de zonas de cabeceira. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

É ainda proposta a integração do Convento de São Francisco e a respetiva cerca na listagem de 
património, tendo sido constatada a ausência de qualquer referência a este imóvel nos anexos do 
Regulamento, apesar de figurar no SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico) 
da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da participação pública e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento. 

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração da 
qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património Cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-04 Digital (site) Não FP 107 
 

Participação 

Participante 

João Manuel Torres Ferreira Gomes 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Amarrações de embarcações 

De acordo com a exposição apresentada, a regulamentação existente limita a 8 m o comprimento 
das embarcações que podem fundear no Portinho da Arrábida e na Praia de Alpertuche, sendo que 
o comprimento das embarcações inclui quer a estrutura da embarcação, quer as extensões de que 
a mesma esteja dotada, nomeadamente o apoio para o ferro à proa e o patim na ré. 

Ainda conforme o exposto, há várias dezenas de anos que 3 casas localizadas sobre a baía de 
Alpertuche possuem uma poita onde são amarrados os barcos pertencentes aos respetivos 
proprietários. Segundo o signatário, este deixou de poder utilizar a referida poita quando passou a 
ser proibido amarrar barcos em Alpertuche durante a noite e quando, no Portinho, o comprimento 
de embarcações permitido ficou limitado a 8 m, quando a sua embarcação tem 8,70 m, contando 
com o ferro e o patim à ré. 

Assim, vem requerer: 

• a alteração da referida regulamentação de modo a permitir a amarração de embarcações até 
9 m incluindo o apoio do ferro e o patim à retaguarda, ou até 8 m excluindo o apoio do ferro e 
o patim à retaguarda, possam fundear no Portinho da Arrábida e em Alpertuche; 

• a permissão do uso das poitas tradicionais pelos proprietários das casas adjacentes à Praia de 
Alpertuche para amarração de embarcações. 

Localização 

Portinho da Arrábida e Alpertuche/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Amarrações de embarcações 

A exposição apresentada em sede de discussão pública da revisão do PDM solicita a alteração da 
regulamentação no que concerne à amarração de embarcações no Portinho da Arrábida e na praia 
de Alpertuche.  

Trata-se de uma matéria que não constitui objeto de um plano diretor municipal. 

Informa-se que para estas áreas se encontra em vigor o Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
(POOC) Sintra-Sado, aprovado segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003, de 25 
de junho, e o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida aprovado segundo a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, publicada do Diário da República n.º 161, I série 
B, de 23 de dezembro de 2005. Estes planos foram incorporados no regulamento da revisão do 
PDM de Setúbal. 

Refere-se ainda que, segundo a Planta de Ordenamento – Programação Estratégica e 
correspondente regulamento, encontra-se definida para esta área a UOPG 8 - Portinho da 
Arrábida/Creiro – Alpertuche, que reflete um conjunto de projetos e de objetivos previstos no POOC 
Sintra Sado, dos quais se enumera a título de exemplo, a previsão da requalificação de acessos e 
estacionamento, infraestruturas, bem como, a requalificação de equipamentos e criação de apoios 
de praia, de suporte às atividades turísticas, náuticas e de lazer. 

Para o devido enquadramento dos objetivos/projetos em causa, a que se reporta a UOPG 8 
Portinho da Arrábida/Creiro – Alpertuche, segue extrato do regulamento do PDM: 

“Esta UOPG corresponde à área de intervenção do Plano de Praia previsto no POOC Sintra-Sado. 

Os pressupostos e objetivos para esta UOPG são os seguintes: 

a) Ordenamento e requalificação de acessos, transportes públicos, transportes locais e estacionamento; 

b) Ordenamento das redes de infraestruturas de saneamento, abastecimento de água, eletricidade e 
telecomunicações; 

c) Requalificação e revitalização do espaço marginal do domínio hídrico no Portinho da Arrábida 
(remoção dos dois restaurantes existentes sobre o plano de água; reforço e retificação da muralha; 
novo ordenamento do espaço, privilegiando a sua utilização pública como zona de acesso à praia, 
de enquadramento ao edificado existente e de apoio às atividades turísticas, náuticas e de lazer); 

d) Recuperação de áreas de vegetação degradada; 

e) Valorização da estação arqueológica do Creiro; 

f) Valorização da Lapa de Santa Margarida; 

g) Proibição de novas construções, à exceção dos apoios previstos nos planos de praia e nos projetos 
parcelares de requalificação; 

h) Recuperação ou reconstrução das construções existentes, sem aumento de área construída, e 
requalificação das respetivas infraestruturas; 

i) No Portinho da Arrábida: 

∙ Melhoria da ligação entre o Portinho e o Creiro – acesso de emergência; 

∙ Instalação de Ponte-Cais para apoio à náutica de recreio e carreiras de barcos; 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

∙ Criação de acessos para pessoas com mobilidade reduzida; 

∙ Requalificação e ordenamento das acessibilidades viárias; 

∙ Requalificação de Equipamento – Espaço Turístico do Portinho da Arrábida; 

∙ Demolição de equipamento e de construções remanescentes ou parcialmente demolidas; 

∙ Intervenção sobre a rede de infraestruturas elétricas e a iluminação pública; 

∙ Estabilização de vertentes em todo o areal na base da escarpa; 

j) No Creiro: 

∙ Recuperação dunar e de áreas de vegetação degradadas; 

∙ Recuperação do acesso de emergência/percurso pedonal que liga o Creiro ao Portinho da 
Arrábida; 

∙ Requalificação das zonas de estacionamento; 

∙ Demolição e remoção das estruturas existentes na ante-praia; 

∙ Permanência e requalificação de 2 apoios de praia completos; 

∙ Estudo da dinâmica costeira de forma a encontrar-se soluções práticas que revertam o 
desassoreamento da praia; 

∙ Estabelecimento de áreas de circulação na zona de ante-praia; 

∙ Remodelação de 2 apoios de praia ligeiros com possibilidade de apoio à prática de 
desportos náuticos. 

Aplicam-se a esta UOPG os usos, parâmetros urbanísticos, estrutura urbana e demais disposições definidas 
na Planta de Ordenamento e no presente Regulamento. Devem ainda ser observadas as servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública identificadas na Planta de Condicionantes. 

Forma de execução 

Esta UOPG deverá ser executada através de plano de praia e/ou unidades de execução e/ou plano de 
pormenor de acordo com o definido no POC.” 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-04 Digital (site) Sim (6 documentos) FP 108 
 

Participação 

Participante 

Nuno Eduardo Resina Soares de Carvalho 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Quinta da Torre 

Na participação submetida, o proprietário da Quinta da Torre dos Condes de Pavolide, sita na Aldeia 
Rica em Azeitão, pretende contribuir para a valorização da história da Quinta, apresentando em 
anexo pesquisa, bibliografia e fotografias, de forma a que, no âmbito da revisão do PDM de Setúbal, 
a referida propriedade seja enquadrada nas Quintas Históricas da Região. 

De acordo com o exposto, a Quinta é delimitada pelos Vales de Rios, de Santana e do Pereiro e é 
atravessada pela Estrada do Vale do Pereiro (atualmente o Google apresenta outras designações 
que confundem a sua identidade). As linhas de água têm vindo a ser cortadas por aterros feitos a 
montante, nomeadamente com terras depositadas no Vale dos Defuntos. 

O signatário refere os esforços que tem feito para recuperar este património, que são do 
conhecimento da Câmara Municipal. Atualmente, a parte rural da propriedade é aproveitada apenas 
para pasto de animais da Coudelaria Resina de Carvalho e inclui um circuito de lazer para veículos 
de duas rodas. 

Considera assim que o potencial, tanto histórico como natural, está muito pouco aproveitado, não 
tendo até à data sido possível inverter o insucesso das tentativas feitas para o desenvolver. 

Do enquadramento apresentado, destaca-se a referência ao Portão sobre o qual ainda permanece 
uma Pedra de Armas "Cunha", divulgada várias vezes na bibliografia Azeitonense. 

Localização 

Quinta da Torre, Aldeia Rica/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Quinta da Torre 

A presente participação pública submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, 
solicita que a propriedade em apreço seja enquadrada nas Quintas Históricas da Região. 

É reconhecida a importância, no contexto da memória histórica da zona de Azeitão e Arrábida, 
deste que, se tratou de um dos mais importantes morgadios instituídos em Azeitão, não só pela 
nobreza e importância dos seus proprietários, mas sobretudo pela sua vastidão territorial, uma vez 
que no início da sua instituição confrontava com a Quinta da Nogueira, a nascente, e a Coutada da 
Serra da Arrábida, a sul, estendendo-se ao longo das aldeias Rica, de Oleiros, e de Irmãos. 

“No ângulo nascente do edifício, na fachada principal, voltada ao norte, existem ainda os sinais da 
torre que a tradição diz que Rui Gomes da grã fez levantar e que seu neto Tristão da Cunha mandou 
subir para avistar a chegada das naus da Índia, velejando defronte de Belém.”  

A própria morfologia do palácio, pese embora tenha perdido a sua feição inicial, apresenta várias 
características que podem indiciar a sua antiguidade, como a herança da morfologia tardo-medieval 
da “casa-torre” (presumindo-se a existência de vestígios de um corpo torreado) e sobretudo a 
formação de um pátio ou átrio murado que se institui como elemento de transição entre o exterior 
e o interior, entre o público e o privado. Este é um elemento presente até ao século XVIII, sobretudo 
nas quintas de recreio, que promove, ao recolher a fachada sobre um pátio murado, a diluição da 
relação do alçado do edifício com o exterior. Outro aspeto importante é a dimensão “acanhada” dos 
vãos, característica que denuncia uma época recuada da origem do edifício. Em contraposição, a 
entrada principal, formada por um conjunto de três arcos de volta perfeita já podem indicar uma 
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intervenção mais tardia, mas consentânea com as casas nobres do século XVI, como, aliás, se 
pode observar na Quinta da Bacalhoa.  

Assim, ponderadas as razões apresentadas no contributo acima referido, bem como, os valores de 
antiguidade, memória e de exemplaridade identificados e reconhecidos, entende-se pertinente a 
sua integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho, e 
devidamente identificados na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID213. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Património Cultural 
C2.7 

• Representação em planta e inclusão do 
imóvel na listagem que acompanha a peça 
desenhada 

Planta de Ordenamento – Património Cultural 
Azeitão C2.9 

• Representação em planta e inclusão do 
imóvel na listagem que acompanha a peça 
desenhada 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID213 
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Participação 

Participante 

António Fernando Albuquerque Canhão 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

Analisados os documentos disponibilizados pelo Município no âmbito da revisão do PDM, o 
requerente, enquanto morador no prédio sito na Rua Miradouro do Sado, nas Colinas de São 
Francisco, vem pronunciar-se sobre algumas propostas, nomeadamente: 

• O aumento da densificação do espaço habitacional onde reside, situação agravada pela 
conclusão prevista de um edifício com 12 pisos no centro da urbanização. 

B. Proposta de criação de espaços verdes 

• A não contemplação de espaços verdes e/ou de lazer no respetivo bairro e encosta do Viso, 
assim como nos bairros circundantes e adjacentes às Colinas de São Francisco, propondo a 
criação dos referidos espaços nas áreas de solos ainda disponíveis em torno das Colinas, de 
forma a servirem a população desta zona ocidental da cidade. 

C. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

• A proposta de classificação do solo urbano desocupado, anexo a diversos equipamentos 
existentes (nomeadamente a sede do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, a sede da 
Associação de Moradores Do Bairro Da Anunciada e Ídolos do Chinquilho da Anunciada e o 
Campo Municipal Pedreiras do Viso), como Espaços Habitacionais a Consolidar - Tipo I. O 
requerente faz referência às características do relevo desta parte da cidade, que se insere 
numa zona de perigosidade de incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate 
a incêndios. É também alegado que em ocasiões de maior pluviosidade apresenta um cariz de 
cabeceira de bacia de drenagem. Considera a manutenção de corredores verdes como a 
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melhor forma de controlo de risco de incêndio e de diminuição dos riscos de cheia e de erosão 
de zonas de cabeceira. 

D. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

• O Convento de São Francisco e respetiva cerca não se encontram na listagem de património 
(a defender e valorizar), nos anexos ao regulamento do PDM. De acordo com a exposição 
apresentada, o valor e o interesse cultural, urbanístico e arquitetónico do Convento e do espaço 
da sua cerca são evidentes, reconhecidos pela própria Direcção-Geral do Património Cultural, 
no seu Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, pelo que é proposta a sua 
integração como bem imóvel de interesse cultural, valor cultural, e património arquitetónico. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 
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Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Reclamação sobre a construção prevista de edifício habitacional 

A área referenciada na presente participação pública encontra-se integrada no alvará de 
loteamento n.º 2/97, em vigor, com direitos constituídos. Trata-se de uma área perfeitamente 
consolidada, integrada na respetiva urbanização, a qual, em matéria de classificação e qualificação 
do solo corresponde aos Espaços Habitacionais consolidados tipo II. A situação referida não 
depende diretamente da revisão do PDM, devendo ser devidamente apurada e esclarecida em 
sede de processo de loteamento e de licenciamento. 

B. Proposta de criação de espaços verdes 

No seguimento da exposição apresentada e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento.  

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração da 
classificação e qualificação do solo na área objeto da presente participação pública.  

C. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Conforme referenciado no item acima, após a cuidada reavaliação das várias componentes 
urbanas e paisagísticas do local, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à 
correspondente alteração da classificação e qualificação do solo na área objeto da presente 
participação pública. 

D. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 
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Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património Cultural. 

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Face à Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo, a propriedade está 
classificada em Espaços turísticos a consolidar. Integra também a SUPOG 15.1 – Convento de S. 
Francisco, cujos pressupostos e objetivos definidos, constantes no regulamento do plano, 
assentam na requalificação do Convento, em respeito pelo equilíbrio entre a reabilitação e 
refuncionalização do mesmo na vertente de dinamização turística e de equipamentos. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-04 Digital (site) Sim (5 documentos) FP 110 
 

Participação 

Participante 

Matilde Bettencourt Reinhardt da Costa Dias 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de garantia da viabilidade de operação urbanística descrita em PIP pendente à luz do 
novo PDM 

A requerente supra identificada e Mafalda Bettencourt Reinhardt da Costa Dias, na qualidade de 
proprietárias do prédio misto correspondente à Quinta “O Velho”, Casal de S. Filipe, vêm dar nota 
da pendência de um PIP, a ser apreciado e tramitado na CMS sob o n.º 25/20, e solicitar que o que 
se previu e requereu no PIP apresentado, continue a ser admitido à luz do novo PDM. 

De acordo com a participação submetida, o aludido PIP foi apresentado através do Requerimento 
n.º 3532, de 28.05.2020, e incide sobre uma operação urbanística de reconstrução e ampliação de 
moradia unifamiliar, situada no referido prédio. Este último é composto por três artigos matriciais, 
sendo a parte rústica um terreno com a área de 14 720 m², e a parte urbana composta por duas 
construções, com uma área total de cerca de 320 m² – 80 m² (moinho) + 240 m² (habitação). É 
ainda salientado que as reclamantes apresentaram, no dia 15.07.2020, Audiência Prévia Escrita 
em face do Ofício n.º 3342/20, datado de 26.06.2020, ao qual anexaram o Ofício, de 18.06.2020, 
remetido pela ERRA LVT, com o parecer de teor favorável. 

Dos termos e fundamentos apresentados na reclamação em análise, destacam-se os seguintes: 

• A área em que se enquadra o pedido está classificada no PDM de 1994, como “Espaço Cultural 
e Natural”, e, dentro desta, enquadra-se na “área de quintas de Setúbal e Azeitão”. É também 
mencionada a sua integração em área de RAN.  

• O PIP apresentado prevê uma utilização não agrícola de solo RAN que respeita todos os 
pressupostos necessários, nomeadamente o de estarem em causa obras de reconstrução e 
ampliação de construções já existentes, destinadas a habitação própria, sendo que esta 
utilização continuará a ser permitida e viável à luz do PDM em revisão, importando salvaguardá-
la, assim como aos efeitos jurídicos do parecer da ERRA LVT. 
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• O disposto no artigo 38.º do novo PDM, na medida em que este expressamente refere que o 
PDMS não derroga os direitos decorrentes de “informações prévias favoráveis, de projetos de 
arquitetura aprovados, bem como de comunicações prévias, autorizações e licenças” 
concedidas validamente pelas entidades administrativas competentes, em data anterior à 
respetiva entrada em vigor, mesmo que não tituladas por alvará legalmente adequado. 

• O prédio tem enquadramento no PDM em revisão nos “Espaços Agrícolas”, previstos e 
regulados nos artigos 87.º e seguintes. 

• A operação tem em consideração todos os objetivos que o n.º 7 do Art.º 87.º prevê que devam 
presidir à preservação e manutenção das Quintas integradas nos Outros Espaços Agrícolas, 
dado que, prevendo a reconstrução da habitação em ruínas e do moinho anexo, claramente 
valoriza o património existente, invertendo, em absoluto, o processo de abandono e de 
desqualificação. 

• A qualidade do projeto arquitetónico apresentado contribui para a salvaguarda das funções e 
valores ecológicos, assim como para a permanência das estruturas e das paisagens 
características, estando as construções perfeitamente inseridas no seu contexto paisagístico e 
natural, representando uma continuidade da envolvente. 

• O prédio em apreço enquadra-se no seio da alínea a2) do n.º 4 do Art.º 91.º do novo PDM, a 
qual admite, nas edificações com área de construção superior a 150 m², e em prédios com área 
inferior a 4 ha, a ampliação até 30 % da área de construção existente, por uma única vez. 

B. Proposta de alteração da cartografia temática – Atualização da cartografia de perigosidade 
de incêndio 

É também requerida a revisão do enquadramento do terreno em apreço, assim como da área em 
que o mesmo se encontra, em face da sua inserção na cartografia de perigosidade de incêndio.  

Conforme o exposto, embora nas áreas de alta e muito alta perigosidade apenas seja interdita a 
construção de novas edificações – o que não sucede com a das reclamantes – a proposta tem 
também em consideração a realidade do local: 

• Existem, nas imediações do terreno, diversas moradias, inclusivamente habitadas, tratando-se, 
atualmente, de uma “zona de clareira”. 

• Foram executados exaustivos trabalhos de limpeza e remoção de mato, capim e outras 
espécies de arvoredo, de modo a que o terreno se encontre sem manto arbóreo, não 
apresentando risco algum de incêndio. 

• As únicas árvores presentes são as oliveiras (espécie protegida). 

C. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 20.º - Incêndios 

É ainda proposta a introdução de uma clarificação no Art.º 20.º do novo PDM, no sentido de se 
permitir as operações de reconstrução e ampliação de edificações que se coadunem com os 
objetivos da categoria dos espaços em causa e que contribuam para a inversão dos processos de 
abandono do terreno, assim contribuindo também para a menor probabilidade de propagação de 
fogos. 

Localização 

Casal de S. Filipe/ União das Freguesias de Setúbal 

  



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 e Cartografia de perigosidade de incêndio rural do PIMDFCI, RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de garantia da viabilidade de operação urbanística descrita em PIP pendente à luz do 
novo PDM 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo, o 
prédio misto em apreço, com cerca de 14 720 m² denominado “O Velho” e sito no Casal de S. Filipe, 
está classificado da seguinte forma: 
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• Outros espaços agrícolas – Quintas. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

− REN: 

• Linha de água e Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

− Praticamente toda a parcela possui solos em RAN. 

− Povoamento de Oliveiras nos termos do disposto no DL 120/86, na redação em vigor. 

− Sítio Rede Natura 2000 – Arrábida Espichel, sujeito ao disposto no DL 140/99, com as 
alterações em vigor. 

− Classe de perigosidade de incêndio rural média, alta e muito alta, segundo o Plano 
Intermunicipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios em vigor, para efeitos do disposto no 
DL 124/2006, com as alterações em vigor. 

 

Vem a requerente solicitar que “O que se previu e requereu no PIP apresentado deverá continuar 
a ser admitido à luz do novo PDM.” 

Atentas as definições dadas pelo Art.º 2.º do RJUE, a operação urbanística pretendida não 
enquadra o conceito de reconstrução, mas a demolição para construção nova.  

De acordo com a carta de perigosidade de incêndio rural, e consultado o PIP 25/20, a ruína 
existente localiza-se na classe de perigosidade alta de incêndio, ocupando a nova implantação 
pretendida a classe de perigosidade muito alta de incêndio. 

O n.º 2 do Art.º 16.º do mesmo diploma legal estabelece a interdição da construção de novos 
edifícios nas áreas classificadas na carta de perigosidade de incêndio como de alta ou muito alta 
perigosidade, evidenciando-se que a área a edificar se localiza na classe de perigosidade muito 
alta de incêndio. 

Ressalva-se que o parecer da ERRA LVT refere área inferior ao estudo apresentado. 

Conforme disposto no n.º 1 do Art.º 145.º do RJIGT, o procedimento em apreço ficou suspenso por 
força do período de consulta pública da proposta de revisão do PDM. 

Não obstante este facto, a manutenção da pretensão no PIP apresentado revela-se desfavorável 
em virtude da proposta de edificação nova se situar em classe de perigosidade alta e muito alta no 
PIMDFCI, contrariando o disposto no Art.º 16.º n.º 2 do DL 124/2006, com as alterações em vigor; 
e o parecer da ERRA LVT apresentado contemplar área inferior à ocupada no estudo exposto. 

B. Proposta de alteração da cartografia temática – Atualização da cartografia de perigosidade 
de incêndio 

Qualquer alteração à cartografia de Perigosidade de incêndio rural carece de revisão do PIMDFCI 
dos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal, com a respetiva aprovação do ICNF. 

C. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 20.º - Incêndios 

O artigo 20.º do PDM em revisão enquadra e remete para o conteúdo legal do Sistema de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (SDFCI), porquanto quaisquer operações urbanísticas deverão 
especificamente observar os condicionalismos à edificação aí vertidos. A génese do articulado do 
regulamento do PDM apenas deverá proceder ao enquadramento para a lei geral. 
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Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Câmara Municipal de Sesimbra 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Alternativa de acesso à A2 

De acordo com a exposição apresentada, o Concelho de Sesimbra está sujeito há muito tempo a 
um estrangulamento nos seus acessos rodoviários, nomeadamente na EN378 que conecta o nó da 
A2, no Fogueteiro, com a sede do Concelho. Esse constrangimento foi considerado no PDM, em 
vigor desde 1998, tendo sido salientada a necessidade de diversificar as entradas no Concelho, 
nomeadamente através da zona de Negreiros/EN10. 

Em 2004, foi elaborado o Plano de Acessibilidades ao Concelho de Sesimbra (PACS 2004), o qual 
já demonstrava a elevada exposição aos estrangulamentos verificados na EN378, da acessibilidade 
à sede do Concelho, propondo uma complementaridade a Este, através de um acesso alternativo 
à A2, sendo uma das soluções a criação de um novo nó a Oeste do existente (nó de Coina). 

Em 2008, foi estabelecido um protocolo entre a CM de Sesimbra e a BRISA para a elaboração do 
“Estudo de Viabilidade da Ligação do Nó de Coina à EN10 (Negreiros)”. Em termos rodoviários 
foram equacionadas duas hipóteses, uma com o desenvolvimento do nó de Coina da A2 e 
prolongamento da ligação para Sudoeste e outro com a criação de um novo nó na A2. 

Também em 2008, é iniciado, com promoção pela Estradas de Portugal, SA, o Estudo Prévio de 
Ligação do IC21 no Nó de Coina (A2) a Sesimbra, o qual foi concluído em 2010. Esse estudo 
debruçava-se sobre algumas hipóteses de traçado do prolongamento do IC21, através do nó de 
Coina e da zona de Negreiros, ao Porto de Sesimbra. O estudo repesca a solução 1 (Nó A2-3) do 
estudo da BRISA com a CM de Sesimbra e teve pareceres desfavoráveis da Câmara bem como, 
em sede de EIA, da DIA. 

Em posterior revisão, o PACS (PACS 2012) incorporou a solução do estudo de prolongamento do 
IC21, através da reformulação do nó de Coina e ligação ao nó de Negreiros. Este trabalho foi 
bastante condicionado pelo historial associado ao prolongamento do IC21, tendo-se optado pela 
manutenção da filosofia deste, em detrimento da consideração da possível criação de um novo nó 
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na A2. Pode observar-se a criação de uma solução alternativa de menor impacte financeiro 
mobilizando as vias municipais a jusante da EN10. 

Em reunião entre os municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra foi abordado o corredor de acesso 
à A2, existente no estudo BRISA/C. M. Sesimbra, distinto do que figura na proposta de revisão do 
PDM de Setúbal. Por os três municípios, face ao impasse existente na melhoria de acessibilidades 
ao Concelho de Sesimbra bem como à área NW do Concelho de Setúbal, terem considerado 
oportuno aprofundar a discussão, é sugerido na participação em análise que a mesma seja 
continuada no âmbito da conferência de serviços da revisão do referido PDM. 

Localização 

Zona NW/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Representação da solução PACS2012 e da solução 2 do Estudo de 
Viabilidade Brisa - C.M. Sesimbra Junho 2019 

 

Extrato da Planta de Equipamentos e 
Infraestruturas A8.4_Infraestruturas Viárias 
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Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, 
RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Alternativa de acesso à A2 

A participação pública apresentada pela C.M. de Sesimbra durante o período de discussão pública 
da revisão do PDM de Setúbal, refere-se à proposta de alternativa de acesso à A2 e correspondente 
integração do traçado previsto nos documentos de revisão do plano.  

No seguimento da articulação já ocorrida sobre estas matérias entre os dois municípios no decurso 
da revisão dos correspondentes planos diretores municipais, considera-se favorável a exposição 
apresentada, sendo a mesma devidamente incorporada nos elementos constituintes e de 
acompanhamento da revisão do PDM de Setúbal. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Representação da rede rodoviária principal 
prevista e corresponde Espaço Canal 

Planta de equipamentos e infraestruturas - 
infraestruturas rede viária A8.4 

• Representação da rede rodoviária prevista: 
IC21 alternativa A (nascente) e IC 21 
alternativa B (poente) 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 
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Digital (site e 
email) 

Sim (3 documentos) FP 112 
 

Participação 

Participante 

Gonçalo Barreto Carrilho Ramos 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável/ Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

A participação em análise incide sobre um prédio rústico com 5 400 m², adquirido em 1997 com o 
objetivo de aí ser construída uma moradia unifamiliar para habitação permanente. De acordo com 
o reclamante, decorria a fase final do processo de obra 7.3.1/715/95, com os projetos de arquitetura 
e especialidades aprovados, mas por motivos vários, a realização da construção foi adiada sem 
nunca ter sido pedida prorrogação do prazo. 

O terreno situa-se numa zona em que é permitido a fragmentação da propriedade rústica mediante 
desanexações até uma área mínima de 5 000 m², denominada “quintinha”, prevalecendo 
atualmente as áreas entre 5 000 e 10 000 m², com o índice de utilização de 0,04 para a 
edificabilidade, acrescido de área para garagem (cerca de 60 m² no máximo). A referida zona é 
limitada, grosso modo, pela Rua da Solidariedade, condomínio fechado da Quinta do Picão (com 
outro índice de utilização), Rua do Montado, Av. 25 de Abril e Rua Pedro Nunes. 

Face à classificação agora proposta na revisão do PDM - Espaços Florestais Mistos (F.M) - o 
reclamante considera-se gravemente lesado. Enquanto na parcela em causa a construção está 
interdita, noutras parcelas em circunstâncias semelhantes, mas com edificado pré-existente, é 
permitida a ampliação (+ 30 % e edifício de apoio de 100 m²), alterando o índice de utilização. 
Também está em desacordo com a criação das Áreas de Edificação Dispersa – Tipo I (ED.1) junto 
ao condomínio da Quinta do Picão, por considerar que esta classificação vem regularizar a situação 
de incumprimento do índice de utilização de 0,04, julgando assim não haver equidade nem justiça. 

Localização 

Casal de Bolinhos/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016, com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Reclamação sobre o regime de edificabilidade aplicável/ Proposta de alteração de 
qualificação do solo rústico 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 5400 m2) está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

Os limites da parcela são abrangidos pelas seguintes condicionantes: 

- Linha de água; margem dos cursos de água (DPH) e zona ameaçada pelas cheias. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos para esta parcela, encontrando-se a 
área servida de todas as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço refere a discordância quanto à classificação proposta para a parcela 
assinalada - Espaços florestais mistos. 

Na sequência desta participação e de outras em área confinante, relacionadas com a sugestão de 
integração em Áreas de edificação dispersa e/ou avaliação da área mínima da parcela para 
edificação nova, em solo rústico, foi efetuada uma reavaliação do território em causa, 
nomeadamente quanto à densidade de ocupação e vocação funcional, e respetiva classificação do 
solo a atribuir na revisão do PDM.  

Neste contexto, considera-se que a presente participação pública reúne condições para aceitação, 
procedendo-se à reclassificação da totalidade da parcela em Áreas de edificação dispersa do tipo 
I. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 
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Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C 2.1 

• Reclassificar em Áreas de edificação 
dispersa tipo I 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-04 Digital (site) Sim (1 documento) FP 113 
 

Participação 

Participante 

António Fernando Martins de Carvalho 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão da totalidade da rede proposta 
no PMSTS 

Conforme a exposição apresentada, uma rede ciclável estruturante deve ser segura e confortável, 
coerente, direta e atrativa, integrando percursos de ligação aos principais geradores de 
deslocações em bicicleta; equipamentos escolares, de saúde, culturais, administrativos, 
desportivos e de lazer, assim como polos de emprego (e.g. zonas industriais). Deve igualmente 
abranger as interfaces de transporte, promovendo, assim, a deslocação combinada com soluções 
de transporte público. 

O requerente considera que apesar de a autarquia ter dado início à implementação da rede ciclável 
estruturante, estando já construídos alguns troços, estes ainda não configuram uma rede com as 
características descritas.  

Verifica que, no que concerne esta infraestrutura, a proposta do PDM exclui quase todas as escolas 
de ensino básico, ou centros de saúde, e não prevê servir bastantes superfícies comerciais de 
média dimensão. Largas zonas habitacionais a Nascente (S. Sebastião) e a Poente (Viso) da 
cidade são excluídas, e reduzidas substancialmente as propostas presentes no Plano de 
Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal (PMSTS). 

Assim, propõe a alteração da proposta de rede ciclável para contemplar a totalidade da rede 
proposta no PMSTS. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 147.º e introdução de norma regulamentar 

No Art.º 147.º do Regulamento, Rede de mobilidade suave, ponto 3) refere-se “... deve ser 
equacionada oportunidade de construção...”. Segundo o requerente, deverá ser corrigida esta 
menção no sentido da obrigatoriedade de construção desta infraestrutura, equiparando-a a 
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qualquer outra infraestrutura prioritária do Município. A conceção deve estar integrada nos projetos 
de arquitetura, e paisagismo, evitando-se a inclusão de infraestrutura pedonal e ciclável como uma 
decisão complementar e posterior ao projeto inicial.  

Menciona também a Diretiva da UE 2018/844, que inclui agora referências às questões da 
mobilidade, nomeadamente indicações aos Estados-Membros para que tenham em consideração 
políticas coerentes para edifícios, mobilidade ativa e sustentável e planeamento urbano, propondo 
a definição de provisão mínima de estacionamento adequado para bicicletas, por número de fogos, 
e máxima para automóveis. 

C. Proposta de revisão dos objetivos de quota modal para o modo ciclável 

Por último, considera que os objetivos de quota modal para o modo ciclável deverão ser revistos à 
luz das recomendações europeias, da aceleração do apoio dado aos modos ativos de transporte 
no contexto da pandemia de COVID-19, e acompanhando a Estratégia Nacional para a Mobilidade 
Ativa Ciclável 2030, devendo ser abandonada a proposta inicial de 2 % presente no PAMUS,  
explicitando-se o objetivo de 4 % até 2025 e de 10 % até 2030.  

Localização 

Todo o Concelho 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Redes existentes & previstas no PMSTS, PMSTS - CMS 
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Existente & Proposta – Revisão PDM 2020, Geoportal de Setúbal – CMS 

 

Rede ciclável estruturante existente e proposta para o concelho no PMSTS, PMSTS - CMS 

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão da totalidade da rede proposta 
no PMSTS 

A presente participação submetida durante o período de discussão pública da revisão do PDM 
centra-se na amplificação da rede ciclável proposta para o município. 

Tendo por referência o Plano de ação do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal 
(PMSTS), foi traçado na revisão do PDM o Plano de Ação Ciclável, devidamente assinalado e 
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orçamentado no Programa de Execução, Plano de financiamento e Fundamentação da 
Sustentabilidade Económica e Financeira. 

O Plano de Ação Ciclável inclui três projetos, a saber: 

1 – Desenvolvimento da rede ciclável municipal – numa extensão total de cerca de 123 km de 
percursos de mobilidade quotidiana ou mista, ligando aos principais polos passíveis de gerar 
deslocações em bicicleta, nomeadamente equipamentos escolares, de saúde, culturais, 
administrativos, desportivos e de lazer, assim como polos de emprego e abrangendo as interfaces 
de transporte, para combinação com soluções de transporte público; 

2 – Implementação de parqueamento de bicicletas e outros equipamentos de apoio - considerando-
se prioritárias as interfaces de transporte; 

3 – Implementação de um sistema de bicicletas partilhadas - objeto de um estudo próprio que defina 
a dimensão da frota, o número e localização das estações e ainda o próprio modo de funcionamento 
do sistema. 

No âmbito do PMSTS, encontra-se prevista a criação de uma rede ciclável estruturante 
hierarquizada, adequando a tipologia de percursos cicláveis aos volumes de circulação 
rodoviária, à velocidade permitida nas vias e aos seus utilizadores preferenciais (e.g., para as 
redes cicláveis que passam junto às escolas dever-se-á ter cuidados acrescidos na definição dos 
corredores cicláveis), de modo a criar condições de conforto e segurança para a utilização deste 
modo nas deslocações de curta/média distância.  

Não obstante o definido nos elementos constituintes e de acompanhamento da revisão do PDM em 
matéria de rede ciclável, conforme acima referenciado, mediante necessidades futuras poderá 
haver lugar a ajustamentos e melhorias na rede ciclável municipal. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 147.º e introdução de norma regulamentar 

O n.º 3 do artigo 147.º do regulamento do PDM refere: “Nas novas operações urbanísticas de 
loteamento, ou de impacte relevante ou semelhante a loteamento, bem como nas intervenções ou 
produção de espaço público, ainda que não integradas em procedimentos de loteamento ou obras 
de urbanização, deve ser equacionada oportunidade de construção de infraestruturas destinadas 
à mobilidade suave e contemplar meios de redução de velocidade em zonas predominantemente 
habitacionais ou de equipamentos.” 

A redação prevista pressupõe que perante as necessidades e condições de cada território em 
paralelo com a rede de mobilidade suave prevista à escala territorial, seja avaliada a criação de 
infraestruturas de mobilidade suave em cada área de intervenção. 

Esta questão poderá ser alvo de ponderação no âmbito da revisão do REUMS – Regulamento de 
Edificação e Urbanização do Município de Setúbal, que constitui a escala adequada ao seu 
enquadramento. 

O PMSTS além de promover a realização de Planos de Mobilidade Escolares, que visam aumentar 
a autonomia, competência e segurança dos alunos, nas deslocações casa-escola encorajando-os 
irem a pé ou de bicicleta para a escola, pretende ainda proceder à implementação de zonas 30 nas 
áreas circundantes, de forma a promover a segurança rodoviária dos elementos mais vulneráveis 
do ecossistema da mobilidade. 

Além disso, encontra-se previsto no PMSTS a limitação da circulação automóvel nas vias de acesso 
local, de forma a permitir o convívio em segurança entre o transporte individual, os peões e as 
bicicletas, apostando no ordenamento do estacionamento e na disciplina da circulação automóvel, 
através da formalização de zonas de coexistência nos arruamentos do centro histórico e zona 
envolvente (como o Bairro Troino e Fontaínhas), onde a velocidade máxima é apenas 20 km/h;  
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Complementarmente à formalização das zonas de coexistência, está equacionada a restrição da 
circulação automóvel em alguns destes arruamentos da zona histórica de Setúbal, através da 
implementação de Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC), apenas acessíveis a 
residentes e comerciantes. 

Além das áreas circundantes a equipamentos escolares, encontra-se igualmente prevista a 
implementação de Zonas 30 nas zonas residenciais ou com elevada concentração de comércio e 
serviços, visando a redução dos volumes de tráfego motorizado e a melhoria das condições de 
segurança das deslocações em modos suaves, através da imposição de uma velocidade limite de 
30km/h e de medidas ao nível do desenho urbano.  

C. Proposta de revisão dos objetivos de quota modal para o modo ciclável 

A mobilidade urbana em Portugal tem evoluído de forma lenta, onde subsiste uma excessiva 
dependência dos cidadãos relativamente à utilização do “carro próprio”, a utilização do transporte 
público é quase que exclusivamente significativa nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e o 
modo pedonal é em geral elevado, mas pelas más razões (falta de alternativas ou fraco poder 
económico) e não tanto pelo incremento/ qualidade da infraestrutura que lhe serve de suporte.  

Neste contexto, a utilização da bicicleta como meio de transporte que responda às necessidades 
de deslocação das pessoas na sua vida quotidiana é ainda muito pouco significativa, residual 
mesmo, verificando-se no último Inquérito à Mobilidade do território nas Áreas Metropolitanas do 
Porto e de Lisboa promovido pelo INE em 2017, que a quota modal de utilização da bicicleta nos 
movimentos pendulares do Município de Setúbal era de apenas 0,2 %, realidade não muito 
diferente dos restantes municípios da AML. 

Tendo presente que diversos estudos internacionais demonstram que a bicicleta é uma opção mais 
competitiva e eficiente nas deslocações até 4 km, sendo um modo até mais rápido do que a opção 
pelo transporte individual quando se considera o tempo de acesso até ao veículo e a procura de 
estacionamento, o Município de Setúbal definiu no seu PMSTS atingir a quota de transferência para 
a bicicleta de 2% em 2026, tendo vindo a investir no desenvolvimento em infraestruturas dedicadas 
e seguras que possibilite olhar de forma mais utilitária para a bicicleta. 

Mais recentemente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019, de 2 de agosto - EMNAC 
2020 -2030, que aprovou a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, aponta 
como metas: 

METAS 2030: 

• Quota modal de viagens em bicicleta no território nacional de 7,5% 

• Quota modal de viagens em bicicleta nas cidades de 10% 

• Extensão total de ciclovias de 10 000 Km 

• Redução da sinistralidade rodoviária de ciclistas em 50% 

METAS 2025: 

• Quota modal de viagens em bicicleta no território nacional de 3% 

• Quota modal de viagens em bicicleta nas cidades de 4% 

• Extensão total de ciclovias de 5 000 Km 

• Redução da sinistralidade rodoviária de ciclistas em 25% 

Deste modo, o valor de 2% de quota modal de viagens em bicicleta no território municipal pode ser 
reajustado para 3%, em 2025 e 7,5% para 2030 para existir concertação com a referida estratégia, 
que é posterior à realização do PMSTS, que integra a revisão do PDM. 
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Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

REUMS • Ponderação da introdução de norma 
respeitante à implementação de estruturas 
de parqueamento para velocípedes 

PMSTS • Reajustamento do valor da quota modal de 
viagens em bicicleta no território municipal 
para 3% em 2025 e 7,5 % para 2030, tendo 
como objetivo a concertação entre o que se 
encontra definido no PMSTS e a Estratégia 
Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 
2020-2030 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-04 Digital (site) Sim (2 documentos) FP 114 
 

Participação 

Participante 

Maria Eugénia do Vale Cristóvão Gamito 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

A requerente, na qualidade de herdeira de um prédio misto com a área total de 16 610 m², 
classificado na proposta de revisão do PDM na categoria de Espaços Agrícolas, solicita a 
integração em perímetro urbano da totalidade da propriedade, designadamente em espaço urbano 
consolidado. 

O PDM de 1994 incluiu parcialmente a referida propriedade em perímetro urbano, o que permitia 
resolver a legalização de uma das construções existentes. Em sede de partilhas, houve um 
processo de inventário judicial concluída com o ato Notarial, após a emissão de uma certidão de 
destaque para o efeito. No entanto, por já estar a decorrer o período de Discussão Pública aquando 
da emissão da certidão, esta não irá produzir os efeitos para os quais foi requerida, visto que a 
categoria proposta no PDM revisto para esta área inviabiliza a legalização de preexistências. 

Segundo a requerente, a propriedade em questão não tem qualquer viabilidade agrícola a não ser 
a subsistência das famílias e existem vários urbanos que constituem primeira habitação. 
Acrescenta que a propriedade em causa está servida de todas as infraestruturas, porquanto 
confronta com a Rua Monte da Joaninha onde existe eletricidade, água e saneamento público. 

Assim, considera ilegal a alteração proposta na revisão do PDM porquanto, para além de não ter 
consagrado a possibilidade de legalização das construções existentes há mais de 50 anos na 
propriedade, foi retirada do perímetro urbano a parcela que permitia a legalização parcial das 
preexistências. 

Localização 

Quinta do Pinheiro do Assa/ Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 e sobreposição com Ordenamento do PDM em vigor 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do ordenamento e Condicionantes, RPDMS 
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Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição das infraestruturas existentes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
prédio misto em apreço, está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas; 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água, Zona ameaçada pelas cheias e Áreas 
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA). 

- Integra solos em RAN. 

Verifica-se a existência de infraestruturas urbanas na proximidade. 

Não estão assinalados quaisquer compromissos urbanísticos. 

Na participação em apreço é solicitada a integração de toda a parcela em solo urbano. 

No PDM em vigor o prédio encontra-se classificado em Espaços agrícolas e florestais e Espaço 
urbano, Áreas consolidada, área de edifícios isolados (área mais a SE). 

Nesta última, verifica-se a existência de edificação, a qual, não se encontra licenciada, segundo 
informação do requerente. Não foi identificado registo de processo de licenciamento para o local, 
somente uma certidão de destaque (processo 293/19). 

Ponderados os fundamentos apresentados considera-se que a reclassificação para solo urbano - 
Espaços habitacionais consolidados do tipo I merece aceitação, mas somente para a área 
envolvente à construção existente que se encontra na proximidade do aglomerado populacional a 
sul. 
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Refira-se ainda que, em sede de Conferência Decisória da REN, a proposta de exclusão da 
delimitação da REN (AEIPRA) na área classificada como solo urbano, mereceu aceitação por parte 
das entidades competentes. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reconfiguração do perímetro urbano 
integrando parte da parcela em 
Espaços habitacionais consolidados do 
tipo I 
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Participação 

Participante 

SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre conteúdos relacionados com a atividade industrial – Avaliação Ambiental 
Estratégica 

A SECIL refuta categoricamente o diagnóstico efetuado no Relatório Ambiental (referente à 
Avaliação Ambiental Estratégica), afirmando que o mesmo contém erros graves. No contributo 
apresentado, faz referência específica às páginas 158, 167 e 168 do referido documento, nas quais 
se encontram citações ao nome da SECIL que a empresa considera desprovidas de qualquer 
sentido e sem qualquer evidência científica. 

Recomenda ainda que a CCDR-LVT, não aprove qualquer documento sem que tenham sido 
completamente sanadas as discordâncias da APA, e eliminadas todas as referências erradas 
referentes à SECIL. 

B. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

A empresa entende também que o PDM não deve limitar alterações nas áreas de exploração de 
pedreiras da SECIL-Outão, independentemente do estipulado no POPNA, devendo ser mantida 
essa possibilidade de uso do solo em aberto, em função de EIA justificativo em curso. Propõe deixar 
prevista no PDM, a delimitação proposta no Processo de PDA nº 1371/2019 em curso, ou uma 
zona buffer de 300 metros na envolvente da área das pedreiras, já que estas têm extensos planos 
de recuperação, e dessa forma poderão permitir uma melhor gestão da recuperação e eventual 
ajustamento/ alargamento em superfície desde que se demonstre no futuro que essa solução, 
potencie melhor o sistema ambiental e de sustentabilidade integrada. 

Localização 

Outão/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Proposta da área da pedreira Vale de Mós A, após fusão e ampliação 

 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, 
RPDMS 
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Resposta 

A. Reclamação sobre conteúdos relacionados com a atividade industrial – Avaliação Ambiental 
Estratégica 

Em resposta ao parecer da SECIL relativamente à Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal, 
no que diz respeito aos comentários feitos ao Relatório Ambiental, a equipa da Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) recorda que este é um instrumento de apoio à tomada de decisão que visa a 
promoção do Desenvolvimento Sustentável do Território e das suas comunidades.  

De acordo com a legislação nacional e comunitária trata-se de contribuir para a integração das 
considerações ambientais na preparação e aprovação de Planos e Programas, com envolvimento 
de público e autoridades ambientais, que, neste caso, contribui para a aprovação da revisão do 
PDM- Plano Diretor Municipal de Setúbal. 

O Relatório Ambiental é um documento que pretende ser transparente e imparcial, portanto, não 
deverá ser descredibilizado por referir que algumas atividades industriais são prejudiciais ao 
ambiente, factos que são suportados por diversos estudos científicos e evidencias, devidamente 
referidos no relatório. As atividades industriais instaladas no município de Setúbal necessitam de 
Licença Ambiental para operar, cumprindo assim um conjunto de requisitos legais ambientais, com 
exigentes limites de emissões e efluentes gasosos ou líquidos. No entanto, como referido no 
Relatório Ambiental, os efluentes e emissões resultantes das suas atividades ainda contribuem 
negativamente para o estado do ambiente (apesar de cumprirem os requisitos legais definidos), 
tendo a AAE apenas evidenciado este facto.  

A atividade industrial no município de Setúbal é uma componente importante no desenvolvimento 
económico do município e da região. No entanto, é também um importante foco de poluição que 
põe em risco os recursos naturais presentes no território, bem como a saúde dos habitantes de 
Setúbal e da região. Desta forma, o município pretende assegurar uma estratégia de 
sustentabilidade que concilie o desenvolvimento económico e a preservação dos valores 
naturais/ambientais do Concelho. A Avaliação Ambiental Estratégica chamou a atenção para a 
necessidade de estruturar e potenciar a rede dos espaços de acolhimento de atividades 
económicas especializadas, nomeadamente logísticas, industriais, terciárias e turísticas, por forma 
a reduzir ao máximo os impactos negativos. Assim, a AAE determina que as atividades industriais 
são importantes para o desenvolvimento do município, no entanto possuem diversos efeitos 
adversos no ambiente e alerta para a necessidade do município ser cada vez mais exigente por 
forma a apostar numa industria cada vez menos poluente e adaptada à sensibilidade ecológica do 
território onde se contra instalada. 

No que se refere à qualidade do ar em Setúbal, conforme referido no relatório, a qualidade é boa 
durante a maior parte do ano independentemente dos poluentes e das estações de medição, 
registando-se valores de concentrações de poluente abaixo dos valores limites definidos na 
legislação em vigor. No entanto, de acordo com a informação científica mais recente e referenciada 
no relatório ambiental, Setúbal possui um conjunto de condições climatéricas e meteorológicas na 
maior parte dos dias do ano, favoráveis a uma boa dispersão de poluentes e, em última instância, 
confere uma boa qualidade do ar nesta região apesar das fortes emissões industriais. Ou seja, 
ainda que os resultados das estações de qualidade do ar apontem para resultados favoráveis, ainda 
ocorrem emissões industriais com forte impacto no ambiente à escala regional. 

Tendo em conta os comentários do parecer, e tendo em consideração que a Avaliação Ambiental 
Estratégica é processo efetuado ao longo da execução do PDM, longo e exaustivo com grande 
grau de complexidade, poderão vir a ser devidamente revistas, analisadas e possivelmente 
alteradas algumas afirmações, de forma a ir de encontro aos comentários propostos, 
nomeadamente a referência explícita à Secil. Assim a referência explícita à Secil foi eliminada do 
relatório ambiental. 
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Ainda assim, gostaríamos de reforçar a seriedade e a independência do trabalho desenvolvido no 
processo da AAE e deixar claro que a AAE não pretende beneficiar e ou prejudicar nenhuma 
atividade em específico, tendo sempre como objetivo melhorar a conformidade de políticas 
ambientais específicas para planos e programas que se aplicam diretamente a sectores ambientais. 

O processo subjacente à AAE pretende fazer um acompanhamento do PDM e ir chamando à 
atenção para as questões ambientais fundamentais, que poderão ser consideradas ou não no 
modelo final proposto pela equipa do PDM.  

B. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

A presente participação pública propõe que o PDM não deve limitar as alterações nas áreas de 
exploração de pedreiras da SECIL-Outão, independentemente do estipulado no POPNA. 
Recomenda deixar previsto no PDM, a delimitação proposta no Processo de PDA nº 1371/2019 em 
curso, ou uma zona buffer de 300 metros na envolvente da área das pedreiras, já que estas têm 
extensos planos de recuperação, o que permitirá adotar determinadas medidas de gestão. 

Efetivamente, na área de jurisdição do PNA e segundo a alínea a) do art. º43.º do regulamento do 
PDM é interdita a instalação de novas explorações de recursos geológicos, nomeadamente 
pedreiras, e a ampliação das existentes por aumento de área licenciada. 

A área que se encontra licenciada corresponde à classificação do solo na Planta de Ordenamento 
do PDM - Espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos. Esta delimitação foi 
disponibilizada pelas entidades competentes (Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do 
Tejo e Direção Geral de Energia e Geologia), por solicitação do município, quanto à atualização da 
informação legal a representar no contexto do processo de revisão do PDM. 

Apenas a informação que foi disponibilizada pelas entidades competentes, neste caso, a área da 
pedreira que se encontra licenciada, é passível de ser representada no correspondente instrumento 
de gestão territorial.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Relatório Ambiental • Referência explícita à SECIL eliminada 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-04 Digital (site) Não FP 116 
 

Participação 

Participante 

Fernando Formigo Mateus Rato 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A participação em apreço recai essencialmente sobre a ausência de espaços verdes e de lazer no 
Viso, nomeadamente na Urbanização das Colinas de São Francisco Xavier, uma área com grande 
densidade populacional e em que, de acordo com o exposto, muitos moradores, especialmente 
crianças e idosos, se veem confinados à respetiva habitação, por não existirem na zona espaços 
apropriados para brincar, caminhar ou simplesmente usufruir da natureza. 

O requerente considera preocupante a alteração da qualificação do solo proposta no âmbito da 
revisão do PDM de Setúbal em grande parte dos terrenos envolventes ao campo de futebol 
existente na proximidade da Urbanização. Contrariando as expetativas dos moradores, esta área, 
da categoria Espaços Culturais e Naturais na classificação atribuída pelo PDM de 1994, passa a 
inserir-se nos Espaços Habitacionais Consolidados, adquirindo capacidade construtiva nos termos 
do novo PDM. 

Assim, propõe a alteração da atual proposta de classificação de solos de Espaços Habitacionais - 
Tipo I para Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento, de forma a possibilitar a devida 
qualificação do espaço público. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da exposição apresentada e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento.  

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração da 
classificação e qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (site) Sim (1 documento) FP 117 
 

Participação 

Participante 

Inês Maria Ferreira Fernando 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Na participação em análise, é proposta a alteração à qualificação atribuída no PDM em revisão a 
parte da propriedade de Maria Antónia Dinis Ferreira Fernando, localizada na Rua Flor Bela 
Espanca, em Brejos de Azeitão. De acordo com a informação disponibilizada, o terreno confronta 
a poente com a via pública (infraestruturada), a nascente com um terreno sem construção e a norte 
e a sul com terrenos ocupados com edificações. É ainda mencionada a existência de uma linha de 
água onde se situa uma boca de lobo, perspetivando-se a construção de outra, bem como de um 
descarregador de tempestade. 

Conforme o exposto, no PDM de 1994, o referido terreno está classificado como Urbanizável em 
3 200 m² e Para-Urbano em 6 700 m² (áreas aproximadas), sendo que, na proposta de revisão do 
PDM, passa a estar classificado como Urbano em cerca de 2 150 m² e Espaço Verde de Proteção 
e Enquadramento em aproximadamente 7 700 m². Já o terreno vizinho a nascente, de espaço Para-
Urbano passa para Urbano Consolidado, verificando-se a mesma situação em alguns dos terrenos 
a norte. 

A requerente considera que, tendo em conta que a classificação do solo como Espaço Verde tem 
por base a proteção dos recursos naturais e o enquadramento de infraestruturas, esta não se 
afigura coerente para o terreno em apreço, atendendo às alterações propostas para os terrenos 
vizinhos, sobretudo para o terreno que confronta a nascente, onde efetivamente se localizam as 
infraestruturas de apoio à linha de água. Verifica também que a área classificada como Solo 
Urbano, anteriormente urbanizável, é reduzida em cerca de 1 000 m², não compreendendo os 
critérios que levaram a esta nova delimitação, face às características do terreno. 

Assim, solicita que seja revista a classificação proposta para Urbano Consolidado – Tipo I na 
totalidade da área da propriedade, possibilitando o colmatar da malha urbana em presença e não 
condicionando o seu potencial construtivo. 
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Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços habitacionais tipo I consolidados; 

- Espaços verdes de proteção e enquadramento. 

Integra a EEM – estrutura ecológica urbana. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água e Zona ameaçada por cheias. 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

Verifica-se a existência de todas as infraestruturas urbanas. 

É solicitado no pedido de participação pública que a parcela integre na sua totalidade o solo urbano. 

Face às condicionantes em presença acima identificadas e após análise ao solo urbano envolvente, 
considera-se que a área mais a poente da parcela, até à linha de água existente, reúne condições 
para integrar os Espaços Habitacionais tipo I consolidados. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 
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Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificar a área poente da parcela, até 
à linha de água existente, em Espaços 
Habitacionais tipo I consolidados 
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Participação 

Participante 

Rodrigo Costa do Nascimento (pela Gestelec – Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal, 
Lda.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 135.º 

A empresa acima identificada é proprietária de prédios urbanos na zona de Brejos de Azeitão, nos 
quais chegou a estar prevista a instalação de um conjunto comercial E. Leclerc. O projeto não 
avançou, no entanto, manteve-se construído no local um edifício industrial (composto por vários 
pavilhões / armazéns), com total aptidão para ser utilizado com propósito idêntico ou outro, 
preservando-se a expectativa da sua viabilização económica. 

No contexto do pedido de licenciamento (processo n.º 62/08), a CMS aprovou o projeto de 
arquitetura, referindo expressamente que parte do Lote n.º 4, alvo da pretensão, se enquadrava em 
Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento, à luz do PDM então em vigor. Foi ainda feita alusão 
à previsão expressa de uso para acessos e estacionamento do referido Lote, aproveitando o 
espaço exterior para cerca de 688 lugares. 

Sucede, porém, que na proposta de revisão do PDM, os terrenos nos quais se previa a localização 
dos acessos e estacionamento estão inseridos na EEM, mais concretamente nos Espaços Verdes 
de Recreio e Lazer, e embora se preveja a possibilidade de criação de bolsas de estacionamento, 
estas apenas estão configuradas para apoio às referidas áreas verdes, não se prevendo a 
possibilidade de tal uso para apoio a edificações como as da reclamante. 

É assim solicitado que os referidos prédios e terrenos mantenham as condições anteriores,  
evitando a inviabilização total de qualquer empreendimento ou projeto económico que se preveja 
para os pavilhões industriais acima mencionados, nomeadamente, consagrando, no n.º 4 do artigo 
135.º do Regulamento do novo PDM, a possibilidade de criação de zonas de estacionamento que 
aos mesmos sirva, em solo permeável, e prevendo, por exemplo, grelhas de enrelvamento, de 
modo a permitir a criação e manutenção de um espaço verde uniforme e contínuo. 
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Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes REN, RPDMS 

 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição das restantes Condicionantes e infraestruturas 
existentes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 135.º 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços verdes de proteção e enquadramento. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água, Zona ameaçada pelas cheias e Áreas 
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPRA). 

- Zona de servidão de estrada do Plano Rodoviário Nacional. 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

Integra o alvará de loteamento n.º 20/89, que prevê 4 lotes, situados no extremo norte do terreno 
em apreço (3 lotes habitacionais já construídos e o 4.º lote para estacionamento imediatamente a 
sul dos anteriores). 

O local dispõe de todas as infraestruturas urbanas. 

A exposição apresentada alega que o estacionamento permitido no PDM apenas está configurado 
para apoio às referidas áreas verdes, não se prevendo a possibilidade de tal uso para apoio a 
edificações. 

É solicitado que no n.º 4.º do art.º 135.º do regulamento do PDM seja prevista a possibilidade de 
criação de zonas de estacionamento, neste caso, de apoio ao investimento económico, em solo 
permeável, e prevendo, por exemplo, grelhas de enrelvamento, de modo a permitir a criação e 
manutenção de um espaço verde uniforme e contínuo. 

Em virtude do número de lugares de estacionamento pretendidos, mesmo com grelhas de 
enrelvamento, a área deixaria de se constituir como um espaço verde, situação que não se 
enquadra nos pressupostos de ocupação pretendidos para os Espaços verdes de proteção e 
enquadramento, não se aceitando a solicitada alteração regulamentar. 

Existe um direito constituído ao abrigo do alvará de loteamento n.º 20/89, admitindo-se a 
possibilidade de estacionamento, desde que acauteladas as condicionantes verificadas no local. 

Serão apenas permitidos os acessos viários nos espaços verdes de proteção e enquadramento. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 
Digital (email) e 
Papel 

Sim (1 documento) FP 119 
 

Participação 

Participante 

Sapec Parques Industriais, S.A. (SPI) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração da cartografia de base e da cartografia temática – Introdução da 
delimitação do Parque Industrial 

Não obstante o reconhecimento por parte da SPI, manifesto no contributo apresentado, de que a 
proposta de revisão do PDM cria um quadro favorável ao investimento na Península da Mitrena, a 
empresa, na qualidade de entidade gestora do Parque Industrial Sapec bay, identificou alguns 
constrangimentos que solicita que sejam devidamente ponderados e introduzidas as alterações 
correspondentes, conforme se destaca em seguida. 

• A área do Parque Industrial deve encontrar representação na cartografia do PDM. 

B. Proposta de clarificação da aplicabilidade dos parâmetros de edificabilidade – Espaços de 
Atividades Económicas 

• No que concerne aos parâmetros de edificabilidade a aplicar nos Espaços de Atividades 
Económicas (artigo 126.º, n.º 2), há que clarificar que os índices ali contidos também podem 
ser aplicados a operações urbanísticas de edificação e não apenas a operações de loteamento. 

C. Proposta de clarificação dos usos e da aplicabilidade dos parâmetros de edificabilidade – 
Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento 

• A área de Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (EVPE) existente no Parque 
encontra-se incluída na Reserva Ecológica Nacional (REN) e na Estrutura Ecológica Urbana. 

• Suscita preocupação o regime de edificabilidade desta categoria de espaços, impeditivo da 
instalação de infraestruturas fundamentais ao seu desenvolvimento. Com efeito, os usos e 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 2 

edificabilidade na categoria dos EVPE não dão resposta ao objetivo de enquadramento de 
infraestruturas que é expressamente assumido para estas áreas. 

• É preciso clarificar que são admitidas nos EVPE coincidentes com a REN, as infraestruturas 
admitidas nos termos do respetivo regime jurídico (RJREN), fundamentais para o 
desenvolvimento do Parque. 

• Tratando-se o sistema de REN em causa de Áreas Estratégicas de infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos, devem ser expressamente admitidos os usos e ações previstos no ponto 
II do Anexo II do RJREN, bem como no ponto I do mesmo Anexo, as previstas nas alíneas c), 
na alínea d) e na alínea h). 

D. Proposta de alteração da cartografia temática – Introdução de espaço canal na Planta de 
Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo 

• Não se assume na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, a área do 
espaço canal afeta à futura infraestrutura ferroviária. Solicita-se assim a respetiva inclusão.  

E. Proposta de alteração do Regulamento – Introdução de norma regulamentar 

• Mais se solicita a inclusão de norma regulamentar que permita a adequação do espaço canal 
em função do traçado do futuro projeto. Com efeito, é indispensável garantir a necessária 
flexibilidade ao nível regulamentar para permitir acautelar o desenvolvimento do traçado em 
função das exigências futuras dos projetos a instalar e das necessidades das empresas já 
instaladas. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia do Sado 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração da cartografia de base e da cartografia temática – Introdução da 
delimitação do Parque Industrial 

A não delimitação dos Parques Industriais não invalida a sua observância. Esta, é uma situação 
que pode sofrer alteração no futuro e não necessita de estar plasmada na planta de ordenamento 
do PDMS. 

B. Proposta de clarificação da aplicabilidade dos parâmetros de edificabilidade – Espaços de 
Atividades Económicas 

O n.º 2 do art.º 126.º refere-se aos parâmetros aplicáveis às operações urbanísticas. O quadro 
refere apenas operações de loteamento. Concorda-se com a sugestão apresentada propondo-se 
a alteração da redação, retirando a menção a operações de loteamento do correspondente quadro. 

C. Proposta de clarificação dos usos e da aplicabilidade dos parâmetros de edificabilidade – 
Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento, art.º 136.º 

Analisadas as sugestões apresentadas de clarificação dos usos e da aplicabilidade dos parâmetros 
de edificabilidade nos Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento, consideram-se de aceitar 
as propostas de alteração de redação ao regulamento. 

D. Proposta de alteração da cartografia temática – Introdução de espaço canal na Planta de 
Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo 

Analisada a sugestão apresentada, foi considerada a inclusão do espaço canal afeto à 
infraestrutura ferroviária proposta, na Planta de Ordenamento – Classificação e qualificação do solo 
C2.1. 

E. Proposta de alteração do Regulamento – Introdução de norma regulamentar 

Analisada a sugestão de alteração regulamentar em matéria de Espaço-canal afeto ao ramal 
ferroviário Sado-Sapec, foi ponderada a inclusão de normativa no artigo 137.º do regulamento do 
PDM. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • O n.º 2 do art.º 126.º- retirar menção a 
operações de loteamento 

Regulamento • Art.º 136.º Espaços Verdes de Proteção e 
Enquadramento e art.º 137.º Espaços-canal  
– enquadrar sugestão fornecida pela Dr.ª 
Isabel Moraes Cardoso 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1. 

• Delimitação do espaço canal na futura 
infraestrutura ferroviária na zona da 
SAPEC 
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Planta de Infraestruturas Rede viária A8.4 • Representação da rede ferroviária prevista 
na zona da SAPEC 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 1 

FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (site) Sim (1 documento) FP 120 
 

Participação 

Participante 

Paulo M. Louro 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração dos parâmetros urbanísticos 

Após a consulta da proposta de PDM apresentada, o requerente propõe a ponderação e eventual 
revisão dos seguintes temas: 

• Limite de 15 m para a profundidade das empenas 

Considera não haver qualquer vantagem em limitar as empenas dos edifícios a 15 m, visto que a 
profundidade dos edifícios é indiretamente salvaguardada pelas limitações do RGEU. Segundo o 
requerente, esta situação limita a estrutura exterior dos edifícios a 15 m, não é eficiente na 
modulação de lugares de estacionamento e limita a criatividade nos projetos de edifícios isolados 
ou equivalentes. 

• Área mínima de lote 500 m² 

Considerando já existirem sistemas de controle, através dos índices urbanísticos previstos no PDM, 
que garantem um máximo de edificabilidade possível, propõe que o limite da área média dos lotes 
seja > ou = a 400 m², situação mais ajustável às várias possibilidades dos clientes e também às 
flutuações do mercado imobiliário. Alerta que lotes mais pequenos têm uma melhor relação do seu 
custo unitário em infraestruturas iniciais e futuras manutenções das mesmas. 

• Afastamentos em edifícios industriais e terciário 

O Art.º 125.º, ponto 5, refere que “A altura total máxima de qualquer corpo de edifício não pode 
ultrapassar, quando isolado, um plano de 45º definido a partir de qualquer dos limites do lote sendo 
o afastamento das edificações ao limite do lote confinante com o arruamento igual ou superior a 10 
metros, salvo nos Espaços de Atividades Portuárias”. O requerente propõe a alteração para a 
seguinte redação: “O afastamento mínimo para o edifício aos limites dos lotes confinantes é de 6 
m e quando a altura da fachada for superior deverá acrescer 0,5 m de afastamento por cada metro 
acima dos 6 m de fachada, sendo o afastamento das edificações ao limite do lote confinante com 
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o arruamento igual ou superior a 10 metros, salvo nos Espaços de Atividades Portuárias”. 
Considera também pouco claro se só se aplicaria esta regra a loteamentos ou também a lotes 
isolados que possam existir em zonas consolidadas ou não. 

Localização 

Todo o Concelho 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Proposta de alteração dos parâmetros urbanísticos 

A presente participação pública submetida no período de discussão pública da revisão do PDM, 
regista propostas de alteração regulamentar em matéria de edificabilidade.  

Atentos os fundamentos apresentados, foram devidamente ponderadas as alterações a efetuar ao 
regulamento, a saber: 

• Retirar a menção ao limite máximo da profundidade das empenas, salvaguardando que a 
profundidade das mesmas deverá assegurar as condições de exposição, de insolação e 
de ventilação dos espaços habitáveis próprios e dos edifícios confinantes; 

• Retirar a especificação da área mínima de lote de 500 m², para os Espaços Habitacionais 
a Consolidar dos tipos I e II.  

Ressalva-se que, para os Espaços urbanos de baixa densidade manter-se-á a referência de 500 
m² de área mínima do lote ou parcela. Para os prédios que à data da entrada em vigor do PDMS 
tenham uma área inferior a 500 m², admite-se, excecionalmente, uma área de construção (Ac) 
máxima de 150 m². 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento • Retirar a menção ao limite máximo da 
profundidade das empenas, bem como, a 
área mínima de lote de 500 m² para os 
Espaços Habitacionais a Consolidar dos 
tipos I e II 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 
Digital (email) e 
Papel 

Sim (8 documentos) FP 121 
 

Participação 

Participante 

Carlos Miguel Esteves Santos 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre a construção em curso e prevista de edifícios habitacionais 

O reclamante manifesta o seu desagrado relativamente à construção em curso de um edifício de 6 
pisos (mais cave) e à previsão de construção de mais 2 edifícios de iguais dimensões, na 
proximidade da zona de moradias onde reside. 

Questiona a aprovação do respetivo licenciamento de construção por parte da CMS, em áreas 
contíguas a uma zona habitacional de baixa densidade e em detrimento da criação de zonas 
verdes, solicitando a sua intervenção urgente. 

Localização 

Poço de Canelas, Quinta do Hilário/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da área objeto de participação pública 

 

 

Localização da área objeto de participação pública sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, e limite 
do alvará de loteamento n.º 13/96 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 3 

 

 

Extrato do alvará de loteamento n.º 13/96 e correspondente quadro sinótico 

Resposta 

A. Reclamação sobre a construção em curso e prevista de edifícios habitacionais 

A presente participação pública reporta-se à manifestação de desagrado relativamente à 
construção em curso de um edifício de 6 pisos (mais cave) e à previsão de construção de mais 2 
edifícios de iguais dimensões, na proximidade da moradia onde reside. Questiona a aprovação do 
respetivo licenciamento de construção por parte da CMS, em áreas contíguas a uma zona 
habitacional de baixa densidade e em detrimento da criação de zonas verdes, solicitando a sua 
intervenção urgente. 

Perante a informação fornecida quanto à localização da área objeto de participação pública, 
verifica-se que a moradia do reclamante integra o alvará de loteamento n.º 13/96, em vigor, 
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correspondendo ao lote 1, destinado a habitação (2pisos+2pisos cv), com parqueamento, conforme 
especificações constantes no quadro sinótico em anexo. 

A área circundante sobre a qual recai a reclamação acerca da construção de edifícios, prevê que 
nos lotes 2 e 3 (na proximidade da moradia do lote 1), sejam construídos dois edifícios, 
respetivamente com, 4 e 6 pisos, igualmente destinados a habitação. 

Tendo esta área, sido sujeita a uma operação de loteamento, em respeito pelas disposições 
constantes no PDM de 94 em vigor e, encontrando-se o alvará de loteamento n.º 13/96, também 
em vigor, conclui-se que a presente reclamação não encontra objeto de enquadramento em sede 
de revisão do PDM. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Nuno Maia Silva / AISET - Associação da Indústria da Península de Setúbal 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre conteúdos relacionados com a atividade industrial – Relatório e Avaliação 
Ambiental Estratégica 

Do contributo submetido, no qual a AISET exprime a sua opinião quanto às abordagens e opções 
de uso do território vertidas na proposta de revisão do PDM, mormente no que respeita às 
considerações e opções veiculadas sobre a atividade industrial, destaca-se: 

• Sobre o Relatório de Revisão do PDM 

Considera que, na sua globalidade, a revisão do PDM de Setúbal se traduz num bom documento, 
todavia constata a total desvalorização da atividade industrial nas políticas e estratégias definidas, 
evidente em três campos distintos: 

a) a quase total omissão do peso, relevância e tradição da atividade industrial no atual território; 

b) a diminuta atenção que é consagrada à evolução da atividade industrial e ao seu acolhimento 
nas medidas preconizadas no PDM; 

c) as referências generalizadamente críticas e penalizadoras da atividade já existente. 

• Sobre a Avaliação Ambiental Estratégica 

De acordo com o exposto pela associação, o documento padece de profundas deficiências 
técnicas, uma vez que revela, no que à atividade industrial contemporânea diz respeito, um atroz 
desconhecimento. São salientadas a análise simplista, as declarações opinativas e as contradições 
factuais, considerando esta AAE profundamente limitada e reveladora de preconceitos primários e 
criticismo apriorístico da atividade industrial no concelho. 

Localização 

Todo o Concelho  
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Reclamação sobre conteúdos relacionados com a atividade industrial – Relatório e Avaliação 
Ambiental Estratégica 

No seguimento da presente participação pública quanto ao referido acerca do Relatório do plano 
da revisão do PDM, quanto à escassa importância atribuída à atividade industrial do concelho e 
falta de consubstanciação da estratégia e modelo de organização espacial do território nesta 
temática, salienta-se o seguinte: 

A Visão Estratégica preconizada para o município de Setúbal define um conjunto de princípios para 
o seu desenvolvimento que se materializam no correspondente modelo de organização espacial da 
revisão do PDM. 

“A Visão Estratégica tem como ambição - Atribuir a Setúbal a liderança e uma forte influência na 
Península de Setúbal, assim como em parte do Alentejo, através do reforço das suas 
potencialidades de pólo de nível superior, nomeadamente através da atividade portuária, das 
atividades industrial/logística e turísmo e através do compromisso com a qualificação do território.” 

Para dar resposta a esta premissa foram formulados os objetivos globais do plano, apresentados 
na fase 2 do PDM, ponderando os desafios estratégicos definidos no PES2026 e o trabalho 
partilhado com a Avaliação Ambiental Estratégica, dos quais se salientam: 

OG5. Assegurar uma base sustentável de conciliação entre o desenvolvimento económico e a 
preservação dos valores naturais/ambientais do Concelho. 

OG6. Estruturar e potenciar a rede dos espaços de acolhimento de atividades económicas 
especializadas, nomeadamente logísticas, industriais, terciárias e turísticas. 

Para dar resposta a estes objetivos estabeleceram-se os seguintes eixos de desenvolvimento 
estratégico (EE) que constituem o suporte da Visão Estratégica e focalizam os objetivos globais do 
Plano (OG). 

“EE 2. Setúbal, Plataforma Portuária, Logística e Empresarial:. Pretende-se consolidar e reforçar a 
atividade do porto de Setúbal, em articulação com as funções urbanas, e fortalecer e diversificar a 
base económica, nomeadamente através da qualificação dos espaços de acolhimento empresarial 
e da promoção da Economia do Mar.” 

Atentas as medidas e ações preconizadas para o Eixo EE2 acima, constantes da tabela 15 – 
Síntese do Eixo Estratégico 2 Setúbal, Plataforma Portuária, Logística e Empresarial (página 54 do 
Relatório do plano), encontram-se inequivocamente descritas as ações e os planos previstos para 
a sua concretização. As correspondentes ações e planos, estão devidamente vertidos no Programa 
de execução, plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. 
Encontram-se igualmente materializados nos objetivos das correspondentes UOPG’s e SUOPG’s 
definidas na Planta de Ordenamento – Programação estratégica C2.11 e, Anexo 5 do regulamento 
do PDM. 

Consideram-se assim perfeitamente demonstradas, tanto a relevância que a atividade industrial 
representa para o concelho, como também, a posição política e estratégica adotada pelo município 
perante o que se encontra preconizado no modelo de organização espacial para o território afeto a 
esta atividade. São claros os objetivos e ações de valorização e qualificação das áreas com forte 
vocação para o acolhimento de atividades económicas, para as quais se pretende promover a sua 
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requalificação e consolidação através da diversificação funcional com a oferta de espaços de 
excelência e posição de destaque internacional. 

Em resposta ao parecer da Associação Industrial da Península de Setúbal relativamente à Revisão 
do Plano Diretor Municipal de Setúbal, no que diz respeito aos comentários feitos ao Relatório 
Ambiental, a equipa da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) recorda que este é um instrumento 
de apoio à tomada de decisão que visa a promoção do Desenvolvimento Sustentável do Território 
e das suas comunidades.  

De acordo com a legislação nacional e comunitária trata-se de contribuir para a integração das 
considerações ambientais na preparação e aprovação de Planos e Programas, com envolvimento 
de público e autoridades ambientais, que, neste caso, contribui para a aprovação da revisão do 
PDM - Plano Diretor Municipal de Setúbal. 

O Relatório Ambiental é um documento que pretende ser transparente e imparcial, portanto, não 
deverá ser descredibilizado por referir que algumas atividades industriais são prejudiciais ao 
ambiente, factos que são suportados por diversos estudos científicos e evidencias, devidamente 
referidos no relatório. As atividades industriais instaladas no município de Setúbal necessitam de 
Licença Ambiental para operar, cumprindo assim um conjunto de requisitos legais ambientais, com 
exigentes limites de emissões e efluentes gasosos ou líquidos. No entanto, como referido no 
Relatório Ambiental, os efluentes e emissões resultantes das suas atividades ainda contribuem 
negativamente para o estado do ambiente (apesar de cumprirem os requisitos legais definidos), 
tendo a AAE apenas evidenciado este facto.  

No que diz respeito ao indicador Água Segura, este é um indicador correspondente à percentagem 
de água controlada e de boa qualidade, sendo esta o produto da percentagem de cumprimento da 
frequência de amostragem pela percentagem de cumprimento dos valores paramétricos fixados na 
legislação dos parâmetros sujeitos a controlo de rotina 1 (CR1), controlo de rotina 2 (CR2) e controlo 
de inspeção (CI), tal como definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, 
incluindo-se a monitorização dos parâmetros radioativos no controlo de inspeção. Este indicador 
determina a qualidade da água para consumo humano e é disponibilizado anualmente pela 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Este indicador não avalia a 
qualidade das águas do ponto de vista ecológico, ao contrário do que é apresentado no estado final 
das massas de água do Estuário do Sado, na tabela 4.68 (página 187), que determina que a área 
do estuário onde se localizam as indústrias possui uma qualidade medíocre, de acordo com o artigo 
5.º da DQA (dados fornecidos pela Câmara Municipal de Setúbal). Ou seja, é evidente a relação 
entre a indústria localizada na Mitrena e a fraca qualidade da água superficial, do ponto de vista 
ecológico. 

No que se refere à qualidade do ar em Setúbal, conforme referido no relatório, a qualidade é boa 
durante a maior parte do ano independentemente dos poluentes e das estações de medição, 
registando-se valores de concentrações de poluente abaixo dos valores limites definidos na 
legislação em vigor. No entanto, de acordo com a informação científica mais recente e referenciada 
no relatório ambiental, Setúbal possui um conjunto de condições climatéricas e meteorológicas na 
maior parte dos dias do ano, favoráveis a uma boa dispersão de poluentes e, em última instância, 
confere uma boa qualidade do ar nesta região apesar das fortes emissões industriais. Ou seja, 
ainda que os resultados das estações de qualidade do ar apontem para resultados favoráveis, ainda 
ocorrem emissões industriais com forte impacto no ambiente à escala regional. 

Tendo em conta os comentários do parecer, e tendo em consideração que a Avaliação Ambiental 
Estratégica é processo efetuado ao longo da execução do PDM, longo e exaustivo com grande 
grau de complexidade, poderão ter ocorrido algumas incongruências no discurso que irão ser 
devidamente revistas, analisadas e sempre que necessário alteradas e corrigidas de forma a 
robustecer o documento. Assim, no que respeita à avaliação da relocalização da zona industrial, a 
equipa entendeu retirar esta recomendação, mantendo-se a proposta para avaliação da área total 
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dedicada à zona industrial pelo facto de estar localizada junto e numa área protegida e 
ecologicamente sensível. Reescreveu-se a questão relacionada com as dragagens. 

Gostaríamos de reforçar a seriedade do trabalho desenvolvido no processo da AAE e deixar claro 
que a AAE não pretende beneficiar e ou prejudicar nenhuma atividade em específico, tendo sempre 
como objetivo de melhorar a conformidade de políticas ambientais específicas para planos e 
programas que se aplicam diretamente a sectores ambientais. O processo subjacente à AAE 
pretende fazer um acompanhamento do PDM e ir chamando à atenção para as questões 
ambientais fundamentais, que poderão ser consideradas ou não no modelo final proposto pela 
equipa do PDM.  

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

AAE • Alterações pontuais mencionadas acima 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (site) Não FP 123 
 

Participação 

Participante 

António Laertes Bela Leal Pereira Amorim Lopes 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão de percursos exclusivos 

De acordo com a exposição apresentada, uma rede ciclável estruturante, deve ser segura e 
confortável, coerente, direta e atrativa integrando percursos de ligação aos principais geradores de 
deslocações em bicicleta; equipamentos escolares, de saúde, culturais, administrativos, 
desportivos e de lazer, assim como polos de emprego (e.g. zonas industriais). Deve igualmente 
abranger as interfaces de transporte, promovendo, assim, a deslocação combinada com soluções 
de transporte público. 

O requerente considera que apesar de a autarquia ter dado início à implementação da rede ciclável 
estruturante, estando já construídos alguns troços, estes ainda não configuram uma rede com as 
características acima descritas. Refere ainda que a rede deve ser dedicada e exclusiva aos 
velocípedes e não partilhada com o modo pedonal, encontrando-se ainda muito dispersa. 

B. Sugestão de melhorias na rede viária e no espaço público 

Considera também imprescindíveis medidas físicas de acalmia de tráfego, nomeadamente a 
redução das velocidades do tráfego motorizado, a criação generalizada de zonas 30 e a criação de 
zonas seguras de coexistência ou livres de automóveis nas imediações das escolas. 

No espaço público, propõe que esteja contemplada provisão necessária e redundante de estrutura 
de parqueamento para velocípedes dispersa por todo o território do Município de Setúbal, nas suas 
diversas tipologias, servindo os destinos dos munícipes, promovendo a integração com os 
diferentes meios de transporte e a saúde de comunidades escolares, e apoiando os residentes com 
espaço seguro e prático de parqueamento residencial. 

C. Proposta de revisão dos objetivos de quota modal para o modo ciclável 
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Em conformidade com a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2030, propõe que o 
Município adote os objetivos de quota modal de viagens em bicicleta de 4% até 2025 e de 10% até 
2030, devendo as políticas locais e projetos para o espaço público refletir, na prática, este 
compromisso assumido.  

D. Proposta de criação de equipamento – Pequenos/ médios equipamentos culturais 

Na componente cultural, sugere equipamentos de pequeno/ médio porte, dotados de equipamento 
técnico e instrumentos que possam servir o potencial cultural que a cidade tem, de forma 
organizada, sistémica e orientada. 

Localização 

Todo o Concelho  

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Redes existentes & previstas no PMSTS, PMSTS - CMS 
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Existente & Proposta – Revisão PDM 2020, Geoportal de Setúbal – CMS 

 

Rede ciclável estruturante existente e proposta para o concelho no PMSTS, PMSTS - CMS  

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede ciclável proposta – Inclusão de percursos exclusivos 

A presente participação submetida durante o período de discussão pública da revisão do PDM 
centra-se num conjunto de sugestões relacionadas com a rede ciclável proposta para o município.  

Tendo por referência o Plano de ação do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal 
(PMSTS), foi traçado na revisão do PDM o Plano de Ação Ciclável, devidamente assinalado e 
orçamentado no Programa de Execução, Plano de financiamento e Fundamentação da 
Sustentabilidade Económica e Financeira. 
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O Plano de Ação Ciclável inclui três projetos, a saber: 

1 – Desenvolvimento da rede ciclável municipal – numa extensão total de cerca de 123 km de 
percursos de mobilidade quotidiana ou mista, ligando aos principais polos passíveis de gerar 
deslocações em bicicleta, nomeadamente equipamentos escolares, de saúde, culturais, 
administrativos, desportivos e de lazer, assim como polos de emprego e abrangendo as interfaces 
de transporte, para combinação com soluções de transporte público; 

2 – Implementação de parqueamento de bicicletas e outros equipamentos de apoio - considerando-
se prioritárias as interfaces de transporte; 

3 – Implementação de um sistema de bicicletas partilhadas - objeto de um estudo próprio que defina 
a dimensão da frota, o número e localização das estações e ainda o próprio modo de funcionamento 
do sistema. 

No âmbito do PMSTS, encontra-se prevista a criação de uma rede ciclável estruturante 
hierarquizada, adequando a tipologia de percursos cicláveis aos volumes de circulação 
rodoviária, à velocidade permitida nas vias e aos seus utilizadores preferenciais (e.g., para as 
redes cicláveis que passam junto às escolas dever-se-á ter cuidados acrescidos na definição dos 
corredores cicláveis), de modo a criar condições de conforto e segurança para a utilização deste 
modo nas deslocações de curta/média distância.  

Não obstante o definido nos elementos constituintes e de acompanhamento da revisão do PDM em 
matéria de rede ciclável, conforme acima referenciado, mediante necessidades futuras poderá 
haver lugar a ajustamentos e melhorias na rede ciclável municipal. 

B. Sugestão de melhorias na rede viária e no espaço público 

Não obstante a pertinência das sugestões apresentadas a escala de definição da implementação 
das estruturas de parqueamento para velocípedes não é definida em sede de revisão do PDM, 
devendo ser equacionada no âmbito das diversas operações urbanísticas ou intervenções no 
espaço público. 

Esta questão poderá ser alvo de ponderação no âmbito da revisão do REUMS – Regulamento de 
Edificação e Urbanização do Município de Setúbal, que constitui a escala adequada ao seu 
enquadramento. 

O PMSTS além de promover a realização de Planos de Mobilidade Escolares, que visam aumentar 
a autonomia, competência e segurança dos alunos, nas deslocações casa-escola encorajando-os 
irem a pé ou de bicicleta para a escola, pretende ainda proceder à implementação de zonas 30 nas 
áreas circundantes, de forma a promover a segurança rodoviária dos elementos mais vulneráveis 
do ecossistema da mobilidade. 

Além disso, encontra-se previsto no PMSTS a limitação da circulação automóvel nas vias de acesso 
local, de forma a permitir o convívio em segurança entre o transporte individual, os peões e as 
bicicletas, apostando no ordenamento do estacionamento e na disciplina da circulação automóvel, 
através da formalização de zonas de coexistência nos arruamentos do centro histórico e zona 
envolvente (como o Bairro Troino e Fontaínhas), onde a velocidade máxima é apenas 20 km/h;  

Complementarmente à formalização das zonas de coexistência, está equacionada a restrição da 
circulação automóvel em alguns destes arruamentos da zona histórica de Setúbal, através da 
implementação de Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC), apenas acessíveis a 
residentes e comerciantes. 

Além das áreas circundantes a equipamentos escolares, encontra-se igualmente prevista a 
implementação de Zonas 30 nas zonas residenciais ou com elevada concentração de comércio e 
serviços, visando a redução dos volumes de tráfego motorizado e a melhoria das condições de 
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segurança das deslocações em modos suaves, através da imposição de uma velocidade limite de 
30km/h e de medidas ao nível do desenho urbano.  

C. Proposta de revisão dos objetivos de quota modal para o modo ciclável 

A mobilidade urbana em Portugal tem evoluído de forma lenta, onde subsiste uma excessiva 
dependência dos cidadãos relativamente à utilização do “carro próprio”, a utilização do transporte 
público é quase que exclusivamente significativa nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e o 
modo pedonal é em geral elevado, mas pelas más razões (falta de alternativas ou fraco poder 
económico) e não tanto pelo incremento/ qualidade da infraestrutura que lhe serve de suporte.  

Neste contexto, a utilização da bicicleta como meio de transporte que responda às necessidades 
de deslocação das pessoas na sua vida quotidiana é ainda muito pouco significativa, residual 
mesmo, verificando-se no último Inquérito à Mobilidade do território nas Áreas Metropolitanas do 
Porto e de Lisboa promovido pelo INE em 2017, que a quota modal de utilização da bicicleta nos 
movimentos pendulares do Município de Setúbal era de apenas 0,2 %, realidade não muito 
diferente dos restantes municípios da AML. 

Tendo presente que diversos estudos internacionais demonstram que a bicicleta é uma opção mais 
competitiva e eficiente nas deslocações até 4 km, sendo um modo até mais rápido do que a opção 
pelo transporte individual quando se considera o tempo de acesso até ao veículo e a procura de 
estacionamento, o Município de Setúbal definiu no seu PMSTS atingir a quota de transferência para 
a bicicleta de 2% em 2026, tendo vindo a investir no desenvolvimento em infraestruturas dedicadas 
e seguras que possibilite olhar de forma mais utilitária para a bicicleta. 

Mais recentemente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019, de 2 de agosto - EMNAC 
2020 -2030, que aprovou a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, aponta 
como metas: 

METAS 2030: 

• Quota modal de viagens em bicicleta no território nacional de 7,5% 

• Quota modal de viagens em bicicleta nas cidades de 10% 

• Extensão total de ciclovias de 10 000 Km 

• Redução da sinistralidade rodoviária de ciclistas em 50% 

METAS 2025: 

• Quota modal de viagens em bicicleta no território nacional de 3% 

• Quota modal de viagens em bicicleta nas cidades de 4% 

• Extensão total de ciclovias de 5 000 Km 

• Redução da sinistralidade rodoviária de ciclistas em 25% 

Deste modo, o valor de 2% de quota modal de viagens em bicicleta no território municipal pode ser 
reajustado para 3%, em 2025 e 7,5% para 2030 para existir concertação com a referida estratégia, 
que é posterior à realização do PMSTS, que integra a revisão do PDM.  

D. Proposta de criação de equipamento – Pequenos/ médios equipamentos culturais 

Na Planta de Equipamentos e Infraestruturas – Equipamentos A8.6, pode ser consultada a 
informação referente a todos os equipamentos existentes e previstos no Concelho. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 
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Documentos a alterar Alterações 

REUMS • Ponderação da introdução de norma 
respeitante à implementação de estruturas 
de parqueamento para velocípedes 

Relatório dos Estudos de Caracterização do 
plano 

• Reajustamento do valor da quota modal de 
viagens em bicicleta no território municipal 
para 3% em 2025 e 7,5 % para 2030, tendo 
como objetivo a concertação entre o que se 
encontra definido no PMSTS e a Estratégia 
Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 
2020-2030 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 
Digital (email) e 
Papel 

Sim (1 documento) FP 124 
 

Participação 

Participante 

Ana Lancastre Freitas (pela Sociedade Portuguesa do Ar Líquido "ARLÍQUIDO", Lda.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de exclusão da delimitação da REN 

A AIR LIQUIDE é proprietária de um prédio urbano composto por 4 edifícios destinados a armazém, 
atividade industrial e serviços, com uma área de 25 362,72 m², cujas construções se encontram 
devidamente licenciadas. O prédio em questão encontra-se inserido na zona industrial e portuária 
da Mitrena, sendo que a empresa adquiriu o terreno em questão para aí desenvolver a sua atividade 
industrial. 

De acordo com o PDM de 1994, o referido prédio encontra-se na zona classificada como Espaços 
Industriais, na categoria de Área Industrial I1 (Existente) e não está inserido em áreas da RAN nem 
da REN. Na proposta do PDM em revisão, encontra-se em Solo Urbano, classificado na categoria 
de Espaços de Atividades Económicas, na subcategoria de Espaços de Atividades Industriais 
Consolidados e está integrado na SUOPG 16.1 - Mitrena Nascente, correspondente à área de 
intervenção do Plano de Pormenor de Mitrena Nascente (PPMN). 

Conforme a exposição em análise, a AIR LIQUIDE, no âmbito do procedimento de elaboração do 
PPMN, manifestou a sua discordância com a proposta de inclusão na REN da parte sul do seu 
terreno, considerando que as construções licenciadas existentes nessa zona constituem 
compromissos urbanísticos assumidos anteriormente pela CMS. 

É também destacado que na proposta de delimitação da REN a propriedade em apreço se 
encontra, na sua generalidade, incluída em AEPRA e, em particular, no que ao seu troço a sul diz 
respeito, na Faixa de Proteção das Águas de Transição. Paralelamente, na proposta de exclusão 
de área bruta da REN, encontra-se prevista a exclusão da REN da delimitação C122, relativa a 
"áreas comprometidas". No entanto, esta exclusão apenas inclui a parcela norte do terreno, ficando 
a parcela a sul incluída na designada Faixa de Proteção das Águas de Transição. Por último, 
também nas áreas a excluir da REN Bruta sobre Planos de Ordenamento, a UOPG da Mitrena 
Nascente aparece reduzida com a eliminação da referida Faixa. 
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A requerente faz referência ao ponto 436 da Análise e Ponderação dos Pareceres no Âmbito de 
Conferência Procedimental, em que se admite que, pese embora, por princípio, não seja de aceitar 
a exclusão da tipologia Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção e 
sapais "exceto nas áreas edificadas na faixa de proteção exterior à margem (...)". 

Assim, analisados o Relatório de Exclusões à Proposta de Delimitação da REN e a Planta A.13.3 - 
Áreas a excluir da REN sobre a Planta de Ordenamento: Classificação e Qualificação do Solo, 
verificou que em tais documentos não foi vertido o que consta no citado ponto 436, porquanto na 
já referida delimitação C122, não foi considerada a parte mais a sul da propriedade em causa que, 
nos termos da proposta de delimitação da REN, integra a faixa de proteção exterior à margem onde 
existem edificações devidamente licenciadas. 

Em face do exposto, é solicitada a alteração da proposta de delimitação da REN, bem como a da 
proposta de exclusões à delimitação da REN, incluindo os respetivos elementos que integram tais 
propostas, e, em consequência, no que respeita à parcela C122, deverá ser incluída na proposta 
de exclusão a faixa a sul que se encontra na Faixa de Proteção das Águas de Transição. 

B. Proposta de alteração da cartografia temática – Planta de Condicionantes 

A requerente, conforme o exposto anteriormente, não concorda com a inclusão de parte do seu 
prédio (na zona sul) em área da REN, tendo verificado que na Planta de Condicionantes (Recursos 
Hídricos), existe uma faixa a sul do prédio da AIR LIQUIDE que estará em domínio público hídrico, 
margens da água do mar.  

C. Proposta de alteração da cartografia temática – EEM 

Na Planta de Ordenamento, referente à EEM, verifica-se que o prédio da AIR LIQUIDE está inserido 
em Zona de Recarga de Aquíferos. Já na Planta de Síntese da EEM, parte do terreno aparece na 
Estrutura Ecológica Urbana. Contudo, da análise da referida planta não se consegue perceber a 
razão pela qual as edificações constantes a sul do prédio da AIR LIQUIDE aparentemente integram 
a Estrutura Ecológica Urbana, não se entendendo igualmente a razão pela qual o polígono 
delimitado não contempla às construções licenciadas e existentes na parte sul do seu prédio. 

Neste sentido, considera a AIR LIQUIDE que esta planta deverá ser retificada, por forma a abarcar 
as construções existentes na parte sul do seu prédio e que são visíveis na planta em apreço, visto 
que se trata de preexistências. 

D. Proposta de alteração da cartografia temática – Planta dos Compromissos Urbanísticos, e do 
respetivo Relatório 

Analisada a Planta e Relatório dos Compromissos Urbanísticos, foi verificado que em tais 
documentos, no que à propriedade da AIR LIQUIDE diz respeito, não são identificados os alvarás 
de licença emitidos pela CMS. 

Com efeito, para além dos alvarás de loteamento, deveriam ter sido referidos os alvarás de licença 
que dizem respeito às operações urbanísticas incidentes sobre o prédio da AIR LIQUIDE, tanto 
mais tendo em conta que tais compromissos urbanísticos assumem especial relevância, em sede 
de exclusões à proposta de delimitação da REN. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia de São Sebastião 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Proposta de exclusão da delimitação da REN 

Tendo em consideração o parecer da CCDR-LVT (Documento S08803-201906-P), 
designadamente a alínea e) do ponto B.1. – Análise Geral, em que se define que “por princípio não 
se aceita a exclusão da tipologia Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de 
proteção e Sapais, exceto das áreas edificadas na faixa de proteção exterior à margem. 

No presente caso está-se perante duas situações distintas, as áreas habitacionais na área da 
RNES e a área industrial e portuária da Mitrena. No primeiro caso não se aceitam as exclusões nas 
tipologias sapais e margens de águas de transição e as exclusões na faixa de proteção às águas 
de transição, exteriores à margem, devem restringir-se ao edificado existente. No caso da área 
portuária atenta às especificidades da área admitem-se exclusões nas diversas tipologias, mas 
restringindo-se às áreas edificadas. Nas áreas industriais caso as faixas de proteção não se 
encontrem ainda ocupadas devem ser mantidas em REN.”,  

Neste sentido, foi proposta a exclusão à REN em todas as tipologias, dentro do perímetro da parcela 
da Air Liquide, fundamentada na ocupação urbana presente e licenciada através do Processo de 
Licenciamento n.º 430/74 com Licença de Utilização n.º 144/20209 de 30 de agosto de 1979 ,para 
3 edifícios destinados a fins industriais, bem como, na Classificação e Qualificação do Solo nos 
termos da Revisão do PDM - Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. 

Ressalva-se no entanto que, em sede de Conferência Decisória da REN e analisada a proposta 
por parte das entidades competentes, foi apenas aceite a exclusão para as Áreas de elevado risco 
de erosão hídrica do solo (AEREHS) e Faixa de proteção das águas de transição (FPAT). Não foi 
aceite a exclusão da REN para a Margem das Águas de Transição (MAT), ficando acordado em 
ata que a CMS procederia à redelimitação do polígono sujeito a exclusão, salvaguardado a MAT, 
de acordo com as orientações estabelecidas. 

B. Proposta de alteração da cartografia temática – Planta de Condicionantes 

A alteração à Planta de Condicionantes inclui a Proposta de exclusão por compromisso C155, a 
qual, após decisão tomada em sede de Conferência Decisória da REN, foi objeto de redelimitação 
de acordo com o explanado no ponto A. 

C. Proposta de alteração da cartografia temática – EEM 

Nesta área a EEM concretiza-se através da Estrutura Ecológica Urbana, que visa potenciar e 
intensificar os processos ecológicos em áreas edificadas, constituindo assim uma estrutura de 
proteção, de regulação climática e de suporte da produção vegetal integrada no tecido urbano. 

Por sua vez, integra ainda o Sistema azul – Zona de recarga de aquíferos, constituído por todas 
as áreas e territórios responsáveis pela circulação e acumulação de água, onde se enquadram as 
linhas de água e os respetivos leitos de cheia e ainda zonas onde existem condições de recarga 
aquífera. 
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A EEM não constitui uma restrição de utilidade pública, constitui sim, um instrumento de valorização 
do território, informando sobre os sistemas ecológicos em sentido lato, em presença, que devem 
ser considerados no uso e transformação do solo. 

D. Proposta de alteração da cartografia temática – Planta dos Compromissos Urbanísticos, e do 
respetivo Relatório 

O instrumento de gestão territorial cujo objeto de ação reporta à escala municipal, como é o caso 
de um Plano Diretor Municipal, em sede de representação dos Compromissos Urbanísticos e de 
acordo com o estipulado na alínea c), do n.º 3, do artigo 97.º do D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio, 
deverá apenas indicar e representar espacialmente os alvarás de licença de loteamento, os títulos 
de comunicação prévia de operações urbanísticas emitidos, bem como, as informações prévias 
favoráveis em vigor. O Relatório dos Compromissos Urbanísticos é acompanhado pela Planta n.º 
A 7.1 – Planta de Compromissos Urbanísticos. 

A não representação dos títulos emitidos ao abrigo das restantes operações urbanísticas na Planta 
dos Compromissos Urbanísticos da revisão do PDM, não invalida obviamente os direitos 
constituídos ao abrigo desses títulos válidos. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação em Espaços de atividades 
industriais consolidados 

Planta de Condicionantes – REN C3.1 • Incluir proposta de exclusão da REN por 
compromisso C155 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (site) Não FP 125 
 

Participação 

Participante 

Maria José Epifânio Sanches Cardoso 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na participação em análise, a proprietária de um terreno situado em Brejos de Azeitão com uma 
área total de 110 000 m², solicita a alteração da classificação e qualificação do solo propostas para 
esta zona no âmbito da revisão do PDM de Setúbal. 

De acordo com o exposto, a requerente considera que a categoria mais adequada seria, pelo 
menos, a dos Espaços de Baixa Densidade, à semelhança do que está previsto para a zona da 
Salmoura, tendo em conta que o terreno em causa é contíguo à zona urbana de Brejos de Azeitão. 

Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da EEM (corredores vitais do PROTAML (amarelo) e 
estrutura ecológica fundamental (verde), RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
prédio em apreço, com cerca de 11,0 ha está classificado da seguinte forma: 

- Espaços agrícolas de produção; 

- Outros espaços agrícolas. 

Existência de Espaços-Canal. 

A área integra a EEM, (Corredores Vitais do PROTAML e estrutura ecológica fundamental). 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água, Zona ameaçada pelas cheias e Áreas 
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPRA). 

- Solos em RAN. 

Verifica-se a existência de infraestruturas urbanas na proximidade. 

Não estão assinalados quaisquer compromissos urbanísticos. 

Face à escassa densidade de ocupação da parcela e respetiva dimensão da estrutura fundiária 
(11,0 ha), bem como, atentos os critérios a observar para a integração em solo urbano de acordo 
com o n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, não se verificam 
reunidas as condições para a classificação desta área em solo urbano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (site) Sim (1 documento) FP 126 
 

Participação 

Participante 

Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. (APSS) 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na sequência da análise realizada pela APSS aos documentos do PDM em revisão sobre as 
matérias relacionadas com as áreas de jurisdição portuária, foram propostas algumas alterações, 
nomeadamente relacionadas com as Plantas de Ordenamento, que se sintetizam em seguida: 

• Integração do Terminal da Secil/ Outão na categoria de Atividades Portuárias; 

• Revisão da EEM, tendo em conta o ponto anterior e o resultado da definição da situação relativa 
à classificação e desafetações da REN na área de jurisdição portuária, não devendo abranger 
áreas afetas a terminais portuários ou à sua expansão, como acontece no caso do Terminal da 
Secil/ Outão. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 15.º, Art.º 125.º e Art.º 126.º 

Relativamente ao Regulamento, salientam-se da exposição apresentada as seguintes propostas: 

• Alteração do Art.º 15.º, pois deve ser claramente salvaguardado o necessário regime de 
exceção de modo a garantir a prossecução da atividade portuária nas Áreas sujeitas a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos – Tsunami, cheias e inundações, ou ser revisto em função da 
definição que vier a ser feita em relação às questões da REN; 

• Clarificação do Art.º 125.º, através da introdução do texto proposto; 

• Alteração do n.º 10 do Art.º 126.º, através da substituição do texto atual pela redação proposta. 

C. Proposta de exclusão da delimitação da REN/ Proposta de alteração da cartografia de base 
– Atualização das áreas do Trem Naval, terrapleno de St. ª Catarina e terminais Termitrena, 
Lisnave e Tanquisado 
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Por último, elencam-se as propostas e questões relacionadas com as Condicionantes, 
concretamente com a REN: 

• Revisão da carta da REN, tendo em conta aspetos já transmitidos em fases anteriores, 
designadamente o facto de a cartografia de base da REN não estar de acordo com a situação 
atual relativa ao Trem Naval e ao terrapleno de St. ª Catarina e aos terminais Termitrena, 
Lisnave e Tanquisado; 

• Revisão da classificação da Termitrena, Lisnave e Tanquisado como Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias (assim como o próprio rio), dado que o desenvolvimento portuário é incompatível com 
essa classificação; 

• A fundamentação da delimitação da REN bruta, não tem em conta as necessidades específicas 
do Porto de Setúbal, designadamente dos seus terminais e áreas de expansão, nem a 
informação prestada sobre conteúdos litorais e linha de costa e esquece o que resulta do 
disposto no n.º 6 da secção II do RJREN. A delimitação proposta pela APSS baseia-se, 
nomeadamente na evolução das condições económicas e ambientais, como as decorrentes de 
projetos públicos ou privados a executar na área cuja exclusão se pretende, designadamente 
o projeto de Melhoria de Acessibilidades Marítimas ao Porto de Setúbal. 

• As referidas áreas são também classificadas como Águas de Transição, e embora as atividades 
portuárias sejam compatíveis com este regime de proteção, tal indicação infringe o disposto no 
n.º 2 do Art.º 11.º da Lei 54/2005, de 15/11, na sua redação atual decorrente da Lei 31/2016, 
de 23/08, bem como o disposto no n.º 6 da alínea j) do Anexo I, a que se refere o Art.º 5.º do 
RJREN. 

• Reavaliação ou desafetação da REN da área correspondente às Águas de Transição, dado 
que passou a ser classificada também como Zona Ameaçada pelas Cheias, abrangendo 
igualmente os terminais referidos, com a agravante de esta classificação não ser compatível 
com o desenvolvimento portuário; 

• Desafetação da REN da área classificada como Zona Ameaçada pelo Mar que abrange o 
Terminal Secil/ Outão, dado que, de acordo com o Anexo II do RJREN, a beneficiação de 
infraestruturas portuárias também não é considerada compatível com o desenvolvimento da 
atividade portuária no local; 

• Desafetação da REN da área classificada como Área Estratégica de Proteção e Recarga de 
Aquíferos, uma vez que a área abrangida se encontra totalmente artificializada e 
impermeabilizada e que o regime de proteção é incompatível com a atividade portuária 
existente no local; 

• Desafetação da REN dos terraplenos de St. ª Catarina e Sorefame, à semelhança da exclusão 
contemplada na Carta da REN em relação a outras áreas intercalares artificializadas que estão 
ainda por ocupar ao longo da frente marginal da Mitrena. 

Localização 

Áreas sob Jurisdição Portuária 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.5_Estrutura Ecológica Municipal - Síntese, RPDMS 

 

Extrato da Planta de Condicionantes C3.1_Reserva Ecológica Nacional, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

No seguimento da exposição submetida em sede do período de discussão pública da revisão do 
PDM, foi alterada a Classificação e Qualificação do Solo, dentro dos limites do Terminal Portuário 
da Secil/Outão, que passa a figurar como Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - 
Espaços de atividades portuárias consolidados, considerando que se trata de uma área totalmente 
edificada. 

Nesta área a EEM concretiza-se através da Estrutura Ecológica Urbana, que visa potenciar e 
intensificar os processos ecológicos em áreas edificadas, constituindo assim uma estrutura de 
proteção, de regulação climática e de suporte da produção vegetal integrada no tecido urbano. 

Por sua vez, integra ainda o Sistema azul – Zona de recarga de aquíferos, constituído por todas 
as áreas e territórios responsáveis pela circulação e acumulação de água, onde se enquadram as 
linhas de água e os respetivos leitos de cheia e ainda zonas onde existem condições de recarga 
aquífera. 

A EEM não constitui uma restrição de utilidade pública, constitui sim, um instrumento de valorização 
do território, informando sobre os sistemas ecológicos em sentido lato, em presença, que devem 
ser considerados no uso e transformação do solo. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 15.º, Art.º 125.º e Art.º 126.º 

- No art.º 15.º foi ponderada a integração de normativa de exceção no que concerne à prossecução 
da atividade portuária em Áreas sujeitas a riscos naturais mistos e tecnológicos, designadamente 
em áreas da ZAC visto tratarem-se de áreas atualmente comprometidas e impermeabilizadas. 

- O n.º 1 do art.º 125.º reporta especificamente aos Espaços de Atividades Industriais Consolidados 
e aos Espaços de Atividades Industriais a Consolidar no que diz respeito à distribuição dos usos 
permitidos. Os Espaços de Atividades Portuárias e respetivos usos permitidos são exclusivamente 
balizados no n.º 3 do artigo 125.º 

- A alteração sugerida para o n.º 10 do art.º 126.º foi analisada e considerada a integrar no respetivo 
regulamento: “As obras de requalificação, ampliação ou construção de infraestruturas portuárias 
bem como quaisquer outras estruturas a implantar em área do domínio público marítimo, sob 
jurisdição da autoridade marítima estão sujeitas a parecer prévio da respetiva Capitania do Porto, 
encontrando-se sujeitas a parecer ou aprovação da APSS – Administração dos Portos de Setúbal 
e Sesimbra, S.A., a realização de quaisquer obras na sua área de jurisdição.” 

C. Proposta de exclusão da delimitação da REN/ Proposta de alteração da cartografia de base 
– Atualização das áreas do Trem Naval, terrapleno de St. ª Catarina e terminais Termitrena, 
Lisnave e Tanquisado 

Tendo em consideração o parecer da CCDR-LVT (Documento S08803-201906-P), 
designadamente a alínea e) do ponto B.1. – Análise Geral, em que se define que “por princípio não 
se aceita a exclusão da tipologia Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de 
proteção e Sapais, exceto das áreas edificadas na faixa de proteção exterior à margem. No 
presente caso está-se perante duas situações distintas, as áreas habitacionais na área da RNES e 
a área industrial e portuária da Mitrena. No primeiro caso não se aceitam as exclusões nas 
tipologias sapais e margens de águas de transição e as exclusões na faixa de proteção às águas 
de transição, exteriores à margem, devem restringir-se ao edificado existente. No caso da área 
portuária atenta às especificidades da área admitem-se exclusões nas diversas tipologias, mas 
restringindo-se às áreas edificadas. Nas áreas industriais caso as faixas de proteção não se 
encontrem ainda ocupadas devem ser mantidas em REN.”, foram propostas exclusões à REN em 
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todas as tipologias, nas áreas já classificadas como Solo Urbano - Espaços de Atividades 
Económicas - Espaços de atividades portuárias consolidados, e que enquadram os seguintes 
limites (ajustados com a APSS): 

• Terrapleno de Santa Catarina; 

• Terrapleno Sorefame; 

• Terminal Trem Naval; 

• Terminal da Tanquisado; 

• Terminal da Lisnave; 

• Terminal da Termitrena; 

• Terminal da Secil/Outão. 

As propostas de exclusão foram fundamentadas na pré-existência dos terminais e respetivas áreas 
de expansão necessárias ao desenvolvimento portuário. 

No entanto, em sede de Conferência Decisória da REN e analisados os polígonos a excluir por 
parte das entidades competentes, ficou acordado e identificado em ata um conjunto de alterações 
a efetuar pela CMS, designadamente, a eliminação e/ou reconfiguração dos polígonos a excluir, 
salvaguardando as áreas livres existentes, conforme as diversas tipologias da REN em presença 
no território. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Espaços de Atividades Económicas - 
Espaços de atividades portuárias 
consolidados 

Planta de Condicionantes - REN • Proposta de exclusões à REN 

Regulamento • Alteração de redação no art.º 15.º e n.º 10 
do art.º 126.º 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 
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Participação 

Participante 

Fernando Jorge Costa Paulino 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Reclamação sobre a construção 
prevista 

Na reclamação apresentada, o requerente, morador na Rua Miradouro do Sado, nas Colinas de 
São Francisco, manifesta a sua discordância em relação a um conjunto de situações verificadas na 
sua área de residência, para as quais solicita alteração no âmbito da revisão do PDM, 
nomeadamente: 

• A construção prevista para a referida área residencial. 

• A proposta de qualificação de solo anteriormente agrícola para zona habitacional, inserida no 
Parque Natural da Arrábida. 

• O aumento da densidade populacional. 

• A inexistência de espaços verdes. 

• A diminuição da qualidade de vida dos residentes. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Reclamação sobre a construção 
prevista 

No seguimento da exposição apresentada e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento.  

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração da 
classificação e qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

Quanto à questão sobre a construção de edifícios, informo que esta área se encontra integrada no 
alvará de loteamento n.º 2/97, em vigor, com direitos constituídos. Trata-se de uma área 
perfeitamente consolidada, integrada na respetiva urbanização, a qual, em matéria de classificação 
e qualificação do solo corresponde aos Espaços Habitacionais consolidados tipo II. A situação 
referida não depende diretamente da revisão do PDM, devendo ser devidamente apurada e 
esclarecida em sede de processo de loteamento e de licenciamento. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 
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Participação 

Participante 

Salim Assrafali Remtula Givá 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

A reclamação em análise recai sobre as limitações de construção e ampliação previstas na revisão 
do PDM para as zonas ameaçadas por cheias (ZAC), na área que abrange grande parte do centro 
da Cidade de Setúbal. 

O reclamante, na qualidade de investidor com vários projetos em curso no Concelho, mais 
concretamente na Praça Bocage e na Rua Augusto Cardoso, deu início a um processo de compra 
de prédios em Setúbal para apostar em Turismo de qualidade para a região e alega que as 
limitações mencionadas, a serem aprovadas, terão um efeito muito negativo no desenvolvimento 
da cidade, contrariando os objetivos estratégicos estabelecidos para o próprio PDM. 

Localização 

Cidade de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Condicionantes C3.1_Reserva Ecológica Nacional, RPDMS 

Resposta 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

Analisada a participação submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, quanto ao 
território consolidado da cidade abrangido pelo Regime jurídico da REN, designadamente, as Zonas 
ameaçadas pelas cheias (ZAC), tem a informar-se o seguinte: 

Será proposta a exclusão da ZAC em sede de Conferência Decisória da REN Municipal, atendendo 
a que no Centro Histórico de Tomar foi excluída a ZAC, a título excecional, para viabilizar a 
reabilitação do edificado, assumindo-se o mesmo pressuposto no tecido urbano consolidado no 
centro da Cidade de Setúbal. No entanto, manter-se-á a aplicação de normativa específica no 
regulamento do PDM para a ocupação dessas áreas em ZAC, as quais, serão devidamente 
assinaladas na Planta de Ordenamento – Riscos Naturais, mistos e tecnológicos C2.3. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica 
Nacional C3.1 

• Delimitação das exclusões à REN (ZAC), 
nas áreas urbanas consolidadas da cidade 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (site) Não FP 129 
 

Participação 

Participante 

Karim Assrafali Remtula 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

A reclamação em análise recai sobre as limitações de construção e ampliação previstas na revisão 
do PDM para as zonas ameaçadas por cheias (ZAC), na área que abrange grande parte do centro 
da Cidade de Setúbal. 

O reclamante, na qualidade de investidor com vários projetos em curso no Concelho, mais 
concretamente na Praça Bocage, na Rua Augusto Cardoso e na Av. 22 de Dezembro, deu início a 
um processo de compra de prédios em Setúbal para apostar em Turismo de qualidade para a região 
e alega que as limitações mencionadas, a serem aprovadas, terão um efeito muito negativo no 
desenvolvimento da cidade, contrariando os objetivos estratégicos estabelecidos para o próprio 
PDM. 

Localização 

Cidade de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Condicionantes C3.1_Reserva Ecológica Nacional, RPDMS 

Resposta 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

Analisada a participação submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, quanto ao 
território consolidado da cidade abrangido pelo Regime jurídico da REN, designadamente, as Zonas 
ameaçadas pelas cheias (ZAC), tem a informar-se o seguinte: 

Será proposta a exclusão da ZAC em sede de Conferência Decisória da REN Municipal, atendendo 
a que no Centro Histórico de Tomar foi excluída a ZAC, a título excecional, para viabilizar a 
reabilitação do edificado, assumindo-se o mesmo pressuposto no tecido urbano consolidado no 
centro da Cidade de Setúbal. No entanto, manter-se-á a aplicação de normativa específica no 
regulamento do PDM para a ocupação dessas áreas em ZAC, as quais, serão devidamente 
assinaladas na Planta de Ordenamento – Riscos Naturais, mistos e tecnológicos C2.3. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica 
Nacional C3.1 

• Delimitação das exclusões à REN (ZAC), 
nas áreas urbanas consolidadas da cidade 
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Participação 

Participante 

Ana Leonor Cardoso Patrício 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Na participação em análise, a cabeça de casal da herança de Maria Cândida Pascoal Cardoso, 
proprietária de um terreno situado em Brejos de Azeitão com uma área total de 8,95 ha, solicita a 
alteração da classificação e qualificação do solo propostas para esta zona no âmbito da revisão do 
PDM de Setúbal. 

De acordo com o exposto, a requerente considera que a categoria mais adequada seria, pelo 
menos, a dos Espaços de Baixa Densidade, à semelhança do que está previsto para a zona da 
Salmoura, tendo em conta que o terreno em causa é contíguo à zona urbana de Brejos de Azeitão. 

Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da EEM (corredores vitais do PROTAML (amarelo) e 
estrutura ecológica fundamental (verde), RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação e qualificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
prédio em apreço, com cerca de 8,9 ha está classificado da seguinte forma: 

- Espaços agrícolas de produção; 

- Outros espaços agrícolas. 

Existência de Espaços-Canal. 

A área integra a EEM, (Corredores Vitais do PROTAML e estrutura ecológica fundamental). 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água, margem dos cursos de água, Zona ameaçada pelas cheias e Áreas 
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPRA). 

- Solos em RAN. 

Verifica-se a existência de infraestruturas urbanas na proximidade. 

Não estão assinalados quaisquer compromissos urbanísticos. 

Face à escassa densidade de ocupação da parcela e respetiva dimensão da estrutura fundiária 
(8,9 ha), bem como, atentos os critérios a observar para a integração em solo urbano de acordo 
com o n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, não se verificam 
reunidas as condições para a classificação desta área em solo urbano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Banco Comercial Português, S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedidos de agendamento de reunião, notificação formal e de ponderação e resposta 

O requerente é proprietário de um conjunto de lotes abrangidos pelo alvará de loteamento n.º 3/85 
e de 3 parcelas, com uma área total aproximada de 652 445 m², localizados no Vale da Rosa, 
abrangidos pelo Plano de Pormenor do Vale da Rosa e Zona Oriental de Setúbal I (PPVR) e pelo 
PDM de Setúbal vigentes, que lhes conferem potencial construtivo.  

De acordo com a exposição apresentada, na sequência de um conjunto de negociações relativas 
ao enquadramento jus-urbanístico dos ativos entre o requerente e a CMS, esta última procedeu à 
revogação do PPVR em sede de revisão do PDM de Setúbal. Anteriormente, o requerente 
apresentou 3 PIP que se encontram em consonância, quer com o PPVR (apenas abrangendo uma 
pequena parte deste último), quer com a proposta de revisão de PDM, que já foram objeto de 
decisão positiva por parte da CMS. O Município e o requerente, têm também vindo a desenvolver 
negociações no sentido da futura viabilização da instalação de um Complexo Desportivo municipal 
no Vale da Rosa, procurando-se assim dar continuidade parcial ao disposto no PPVR na proposta 
de revisão do PDM. 

Sucede que, de acordo com a informação fornecida, a aprovação dos referidos PIP ainda não foi 
formalmente notificada ao requerente e uma parte da proposta de Regulamento do PDM suscita 
dúvidas relativamente à consideração na proposta de revisão de tais PIP pelo Município de Setúbal. 
Por outro lado, a futura viabilização da instalação do Complexo Desportivo no Vale da Rosa também 
não se encontra assegurada. Assim, é solicitado à CMS que: 

• Defira o pedido de agendamento de uma reunião com os órgãos e serviços municipais, com 
vista à explicitação do teor da exposição apresentada; 

• Pondere o teor da exposição e, em consequência, proceda ao aperfeiçoamento da proposta de 
revisão do PDM de Setúbal em conformidade; 
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• Notifique formalmente o requerente da aprovação dos PIP; 

• Dê uma resposta, escrita e fundamentada, ao teor da exposição em apreço. 

B. Pedido de confirmação de exclusão da REN bruta/ Proposta de definição dos parâmetros 
urbanísticos 

A proposta de revisão do PDM integra a área de intervenção do PIP 1 em Solo Urbano, nas 
categorias de Espaços Habitacionais e Espaços de Uso Especial e subcategorias de, 
respetivamente, Espaços Habitacionais a Consolidar-Tipo II e de Espaços de Equipamentos 
Consolidados e a Consolidar. No entanto, ao contrário do PIP 1, não define parâmetros urbanísticos 
certos e quantificados para a zona de Espaços Habitacionais, recorrendo apenas a conceitos 
indeterminados relacionados com as características da envolvente, pelo que, segundo o 
requerente, importaria verter em termos rigorosos na proposta do PDM o aproveitamento 
urbanístico efetivo e quantificado dos ativos, tal como decorrente do PIP 1. A revisão do PDM 
parece ainda ignorar os direitos subjetivos plasmados no alvará de 1985. 

Por outro lado, de acordo com a Planta de Condicionantes proposta, a área de intervenção do PIP 
1 parece abrangida pela Estrutura Ecológica Municipal, integrando a zona de recarga de aquíferos 
da REN, o que parece inviabilizar as pretensões edificatórias do requerente. Todavia, de acordo 
com a ata da reunião ocorrida em 11.10.2019, entre a CCDR, a APA e a CMS, esta última propõe 
a exclusão da área de intervenção do PIP 1 da REN, com fundamento na vigência do Alvará de 
1985, proposta que parece ser aceite na resposta da CCDR. 

São, assim, requeridas: 

• A confirmação de que o Alvará de 1985 foi devidamente considerado e que, 
consequentemente, a área do PIP 1 se encontra excluída da REN bruta; 

• A adoção, para a área de intervenção do PIP 1, dos parâmetros urbanísticos previstos no 
projeto respetivo e que já foram objeto de decisão favorável da Câmara no passado. 

C. Proposta de clarificação dos parâmetros urbanísticos – Área bruta de construção 

A proposta de PDM integra a área de intervenção do PIP 2 em Solo Urbano, na categoria de Espaço 
de Atividades Económicas e subcategoria de Espaços de Terciário a Consolidar. Conforme o 
exposto, do confronto entre a área de intervenção do PIP, os parâmetros urbanísticos do PIP 2 e a 
proposta do PDM, parece resultar que esta última padece de contradições patentes no que toca ao 
cálculo do índice de utilização da área de intervenção do PIP 2.  

Portanto, é também solicitada: 

• A clarificação expressa de tal índice no sentido de eliminar as contradições entre si, de que 
poderão resultar inclusivamente uma contradição com o índice do PIP 2 que foi objeto de 
decisão favorável da Câmara no passado, o que implica clarificar que a área bruta de 
construção da área do PIP 2 é de 40 950 m². 

D. Proposta de definição dos parâmetros urbanísticos 

A proposta de PDM integra a área de intervenção do PIP 3 em Solo Urbano, nas categorias de 
Espaços Habitacionais e Espaços Verdes e nas subcategorias de, respetivamente, Espaços 
Habitacionais a Consolidar-Tipo II e Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento. De acordo 
com o requerente, também não foram consagrados, para os Espaços Habitacionais, os parâmetros 
urbanísticos certos e quantificados, recorrendo a proposta apenas para conceitos indeterminados 
relacionados com as características da envolvente. 
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Assim, solicita por último: 

• A adoção, de forma expressa, dos parâmetros urbanísticos previstos no projeto respetivo e que 
já foram objeto de decisão favorável da Câmara no passado. 

Localização 

Vale da Rosa/ Freguesia de São Sebastião 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização das áreas objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Pedidos de agendamento de reunião, notificação formal e de ponderação e resposta 

As solicitações apresentadas no pedido de participação pública que se prendem com as matérias 
especificamente relacionadas com a revisão do PDM serão em momento oportuno devidamente 
notificadas ao requerente.  

Os conteúdos relacionados com os Pedidos de informação prévia serão exclusivamente 
esclarecidos nessa sede. 

B. Pedido de confirmação de exclusão da REN bruta/ Proposta de definição dos parâmetros 
urbanísticos 

No seguimento da participação efetuada temos a esclarecer o seguinte: 

• Para a área abrangida pelo alvará de loteamento n.º 3/85 e classificada em solo urbano na 
revisão do PDM, foram aprovados os pedidos de exclusão à REN, devidamente 
identificados na Planta de Condicionantes – REN C3.1, como áreas a excluir da REN já 
comprometidas (C131 a C134). Em sede de Conferência Decisória da REN houve que 
proceder a ligeiras reconfigurações nos polígonos de exclusão da REN, designadamente 
no C131, em virtude da presença de áreas de sobreiro. 

• O território abrangido pelo alvará de loteamento n.º 3/85, na Planta de Ordenamento – 
Programação Estratégica C2.11, integrará a Subunidade operativa de planeamento e 
gestão 20.22 Cidade Desportiva, na qual serão densificados em regulamento os objetivos 
e parâmetros de edificabilidade que mereceram parecer favorável no PIP 13/20. 

C. Proposta de clarificação dos parâmetros urbanísticos – Área bruta de construção 
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A área abrangida pelo PIP 14/20 e classificada na revisão do PDM em Espaço de Atividades 
Económicas, Espaços de Terciário a Consolidar, integrará a Subunidade operativa de planeamento 
e gestão 20.21 - Cidade do Conhecimento, representada na Planta de Ordenamento – 
Programação Estratégica C2.11, na qual serão densificados em regulamento os objetivos e 
parâmetros de edificabilidade que mereceram parecer favorável no correspondente PIP. 

D. Proposta de definição dos parâmetros urbanísticos 

A área abrangida pelo PIP 15/20 e classificada na revisão do PDM em Espaços Habitacionais, 
Espaços Habitacionais a Consolidar - Tipo II e Espaços Verdes, Espaços Verdes de Proteção e 
Enquadramento, integrará a Subunidade operativa de planeamento e gestão 20.21 - Cidade do 
Conhecimento, representada na Planta de Ordenamento – Programação Estratégica C2.11, na qual 
serão densificados em regulamento, os objetivos e parâmetros de edificabilidade que mereceram 
parecer favorável no correspondente PIP. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Programação 
Estratégica C2.11 

• Delimitação das Suopg 20.21 – Cidade do 
Conhecimento e 20.22 – Cidade Desportiva 

Regulamento • Densificação dos parâmetros de 
edificabilidade no anexo 5 do regulamento, 
para as correspondentes Suopg 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 
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Participação 

Participante 

Tiago Gavinhos 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

A reclamação em análise recai sobre as limitações de construção e ampliação previstas na revisão 
do PDM para as zonas ameaçadas por cheias (ZAC), na área que abrange grande parte do centro 
da Cidade de Setúbal. 

O reclamante alega que as limitações mencionadas, a serem aprovadas, terão um efeito muito 
negativo no desenvolvimento da cidade, contrariando os objetivos estratégicos estabelecidos para 
o próprio PDM e apresenta um caso concreto para ilustrar a questão. 

Nos imóveis localizados na Av. 22 de Dezembro, mais concretamente no n.º 68 (casa apalaçada 
cor-de-rosa) e no n.º 70 A a C (espaço aberto cimentado com alguns armazéns, que funcionou 
como sede de campanha da CDU), pretende instalar uma unidade hoteleira de luxo (com 
aproximadamente 50 quartos), mantendo a casa apalaçada e criando um edifício de 3 pisos ao 
lado (fechando a malha urbana), criando ainda um jardim e piscina na parte traseira do terreno. 

Segundo o PDM em revisão, a concretização deste projeto não será possível, pois encontra-se em 
ZAC e como tal aplicam-se as regras de restrição de construção nova e ampliação. Assim, é 
solicitado que seja viabilizada a sua execução, ou através da criação de uma exceção ou através 
da alteração do PDM, tornando-o mais flexível para permitir que o projeto apresentado e outros 
projetos de valorização da Cidade sejam viáveis. Sugere, idealmente, a introdução de ambas as 
propostas. 

Localização 

Cidade de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Condicionantes C3.1_Reserva Ecológica Nacional, RPDMS 

Resposta 

A. Reclamação sobre as restrições impostas pelo regime da REN – Exclusão da ZAC 

Analisada a participação submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, quanto ao 
território consolidado da cidade abrangido pelo Regime jurídico da REN, designadamente, as Zonas 
ameaçadas pelas cheias (ZAC), tem a informar-se o seguinte: 

Será proposta a exclusão da ZAC em sede de Conferência Decisória da REN Municipal, atendendo 
a que no Centro Histórico de Tomar foi excluída a ZAC, a título excecional, para viabilizar a 
reabilitação do edificado, assumindo-se o mesmo pressuposto no tecido urbano consolidado no 
centro da Cidade de Setúbal. No entanto, manter-se-á a aplicação de normativa específica no 
regulamento do PDM para a ocupação dessas áreas em ZAC, as quais, serão devidamente 
assinaladas na Planta de Ordenamento – Riscos Naturais, mistos e tecnológicos C2.3. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica 
Nacional C3.1 

• Delimitação das exclusões à REN (ZAC), 
nas áreas urbanas consolidadas da cidade 
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Participação 

Participante 

Cláudia Letícia Testa Sanches 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de integração no património cultural – Chaminés das antigas fábricas conserveiras 

Da observação dos recursos culturais assinalados na Planta de Ordenamento – Património Cultural 
(C2.7 e C2.8) foi constatado pela signatária da participação em análise que não constava qualquer 
referência às chaminés das antigas fábricas conserveiras que ainda subsistem na cidade de 
Setúbal. 

De acordo com a exposição apresentada, a indústria conserveira, cuja primeira fábrica se instalou 
na cidade em 1855, não chegou a subsistir 100 anos, mas teve um impacto assinalável e 
indiscutível na história da cidade, seja na vertente económica e social, mas também urbanística, 
tendo sido fundamental em vários aspetos do desenvolvimento urbano. Segundo a requerente, a 
malha urbana é irreversivelmente marcada pela construção de fábricas e a imagem da cidade é 
associada ao perfil das suas altas chaminés industriais, construídas sobretudo na zona ribeirinha, 
desde a praia da Saúde à Estrada da Graça, passando pela Rua Camilo Castelo Branco ao Bairro 
Salgado.  

Apesar da grande maioria das fábricas não ter subsistido, algumas das chaminés ainda marcam o 
panorama da cidade, constituindo, no entender da requerente, um valioso testemunho da memória 
de um momento tão marcante na história da cidade como é a indústria conserveira dos finais do 
século XIX e inícios do século XX.  

Neste sentido, é apresentada a sugestão de integrar estes importantes testemunhos patrimoniais 
na Carta acima referida, para que passem a integrar o conjunto do património cultural arquitetónico 
do Concelho de Setúbal, e, como tal, passem a usufruir de alguma proteção e salvaguarda. 

Localização 

Cidade de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Sugestão de integração no património cultural – Chaminés das antigas fábricas conserveiras 

A presente participação vem ressalvar a importância das estruturas construídas das chaminés 
pertencentes às antigas fábricas conserveiras da cidade de Setúbal e alertar para a sua ausência 
no âmbito do património cultural identificado no âmbito da revisão do PDM. 

A este respeito, tendo sido considerado pertinente este contributo, encetou o Gabinete de Projeto 
Municipal das Áreas de Reabilitação Urbana (GAPRU) da Câmara Municipal de Setúbal, um estudo 
no sentido de aferir os exemplares existentes, o seu estado de conservação e o seu enquadramento 
urbanístico atual. Resultou um levantamento de 19 estruturas de chaminé enquadradas no contexto 
da arquitetura industrial que marcou um período relevante da história da cidade, cuja integridade 
estrutural aparenta estar ainda assegurada, e que se propõe virem a integrar a Planta de 
Ordenamento – Património Cultural (Plantas C 2.7 e C2.8) e respetivo aditamento ao Anexo 1 do 
Regulamento - Imóvel identificado com os IDs 193 a 211. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Representação espacial e inclusão na 
listagem que acompanha a peça 
desenhada 

• Representação espacial e inclusão na 
listagem que acompanha a peça 
desenhada 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel 
identificado com os ID’s 193 a 211 
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Participação 

Participante 

Maria Teresa Ribeiro Gonçalves Sobrinho Frescata 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

A título de proprietária de um prédio com a área total de 24 000 m², localizado na zona das 
Galeótas, a requerente vem contestar a classificação do solo proposta para o prédio mencionado, 
em sede do PDM agora em Discussão Pública, como Espaços Agrícolas - Outros Espaços 
Agrícolas, sendo que no PDM de 1994, o mesmo estava classificado como Para-Urbano, dispondo 
de permissão de construção de uma área máxima de 400 m², que, no âmbito do PDM em revisão, 
se anula. 

Na participação em apreço, são ainda salientadas as seguintes constatações: 

• O referido prédio se encontra numa envolvente altamente urbanizada, principalmente a Oeste 
onde se encontra a Urbanização "Casas de Azeitão", de grande densidade habitacional, e a 
Este, onde ocorre urbanização de menor densidade; 

• O novo PDM estabelece a existência de um Espaço Canal para a futura instalação da Via P4 
(prevista), que ao se sobrepor à metade sul do referido prédio, afeta de forma muito sensível o 
uso Agrícola que o mesmo PDM, define para esta zona. 

Nesse sentido, é solicitada a revisão da classificação do solo proposta para o referido prédio, 
consagrando-o como Solo Urbano. 

Localização 

Galeótas/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da EEM, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 
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- Outros espaços agrícolas. 

A parcela é atravessada por Espaços Canal - Rede rodoviária distribuidora prevista (D21). 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

- A parcela é atravessada por rede elétrica de média tensão.  

O território em apreço é abrangido pela EEM, Estrutura ecológica fundamental – zona de recarga 
de aquíferos, incluindo a existência de Corredor Vital do PROTAML (assinalada na imagem a 
amarelo). 

O território envolvente possui todas a infraestruturas urbanas.  

Não se assinala a existência de compromisso urbanístico. 

O reclamante solicita a integração da parcela em solo urbano, alegando a existência de perímetro 
urbano na proximidade. 

Em virtude das condicionantes em presença, integração na EEM (que inclui Corredor Vital do 
PROTAML) e atentos os critérios a observar para a integração em solo urbano de acordo com o n.º 
3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, não se encontram reunidas 
as condições e fundamentos para a classificação desta área em solo urbano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

João Howell Pato 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

O requerente vem solicitar uma alteração da qualificação do solo rústico, correspondente a um 
reajuste da delimitação de uma zona enquadrada na categoria de Espaços de Ocupação Turística 
(T) conforme a proposta original do Plano, localizada na Quinta da Arrábida, da qual é proprietário 
e onde desenvolve a atividade de Turismo Rural – Casas de Campo. 

A redefinição do perímetro do referido Espaço de Ocupação Turística mantém a área do limite 
anterior desta categoria, justificando o pedido de alteração pela pré-existência de construções nas 
novas zonas propostas, bem como pela falta de apetência de uma parte da zona originalmente 
atribuída para o desenvolvimento de atividades de turismo ou implementação de equipamentos 
turísticos. 

Localização 

Quinta da Arrábida, Casais da Serra/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta anexa com a delimitação da alteração solicitada 

 

 

Localização da área objeto do pedido sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, 
RPDMS 
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Localização da área objeto do pedido sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição da Perigosidade de incêndio rural 
constante do PIMDFCI, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo rústico 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, em área de jurisdição do Parque Natural da Arrábida (PNA), está classificado 
da seguinte forma: 

- Espaços de ocupação turística; 

- Outros espaços agrícolas, em Áreas de Proteção Complementar do tipo II do POPNA. 

Verificam-se as seguintes condicionantes no local: 

- REN: Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, linha de água e margem dos cursos de 
água. 

- Perigosidade de incêndio rural alta e muito alta (PIMDFCI), na vertente mais a sul da área 
assinalada. 

Verifica-se a existência do PIP 2948/18 respeitante ao pedido de informação prévia sobre 
possibilidade de obras de edificação e ampliação formulado sob o requerimento nº 3708/18, ao 
abrigo do disposto no art.º 14º do mesmo diploma legal. 

Porque inserida em perímetro urbano consolidado, a operação urbanística pretendida encontra-se 
apenas sujeita ao parecer prévio da Agencia Portuguesa do Ambiente, que emitiu parecer favorável 
em 20/08/2018, mantendo-se o mesmo em vigor. Inalterados os instrumentos de gestão territorial 
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e encontrando-se em vigor o parecer então emitido pela APA, verifica-se não existir alteração dos 
pressupostos de facto e de direito que assistiram à anterior decisão favorável.  

Verifica-se igualmente a existência do PO78/19 - Legalização da ampliação "Casa do Pinheiro", 
artigo 2150 e legalização da ampliação e ampliação da "Casa do Forno", artigo 4082, na área do 
prédio rústico 26 da secção H. 

Ponderados os critérios para integração em solo urbano de acordo com o disposto no art.º 10.º da 
LBPPSOTU, art.º 71.º e art.º 72.º do RJIGT e n.º 3 do art.º 7 do DR 15/215, de 19/08, verifica-se 
que este território não possui claramente quaisquer características ou aptidão para permanecer em 
perímetro urbano, tendo-se optado no contexto da revisão do PDM, por proceder à sua 
reclassificação em Espaços de ocupação turística. 

Durante o procedimento de consulta pública da revisão do PDM o requerente vem solicitar uma 
alteração da qualificação do solo rústico, correspondente a um reajuste da delimitação de uma zona 
enquadrada na categoria de Espaços de Ocupação Turística (T) conforme a proposta original do 
Plano, localizada na Quinta da Arrábida, da qual é proprietário e, onde desenvolve a atividade de 
Turismo Rural – Casas de Campo. 

Em reuniões com o ICNF, no contexto do acompanhamento efetuado no processo de ratificação 
do PDM, demonstrou-se necessária a reclassificação e reconfiguração do uso do solo nesta área, 
revelando-se como desajustada a manutenção do perímetro urbano neste território. Esta alteração 
integrará o conteúdo da ratificação do PDM, a submeter a aprovação do Conselho de Ministros. 

Uma vez que foram apresentados dois polígonos de exclusão da delimitação da REN (C205 e E77), 
em sede de Conferência Decisória da REN ficou estabelecido que quaisquer considerações sobre 
a exclusão da REN estão dependentes da apreciação da proposta de ratificação do plano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reconfiguração da qualificação do solo 
conforme sugerido na participação pública 
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Participação 

Participante 

João Baptista Domingues Fernandes 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Foi apresentada uma participação a requerer a inclusão em Solo Urbano de uma parcela de terreno 
classificada na revisão do PDM como Solo Rústico, nas categorias de Espaços Agrícolas de 
Produção (A.P), Outros Espaços Agrícolas (A.O) e Espaços Florestais Mistos (F.M). 

Trata-se de uma parcela com a área de aproximadamente 35 000 m², inserida numa propriedade 
com uma área total de cerca de 8 ha envolvida por áreas construídas do aglomerado urbano de 
Manteigadas, que já teve viabilidade de loteamento, suspenso devido à crise financeira de 2007/ 
2008. A proposta de alteração assenta nos seguintes pressupostos: 

• A parcela corresponde a uma ilha rodeada de espaço urbano consolidado pelo que a sua 
integração no perímetro urbano consubstancia uma ampliação natural e remate do núcleo 
urbano de Manteigadas; 

• Esta parte da propriedade está totalmente infraestruturada, salientando-se as infraestruturas 
viárias, nomeadamente o eixo principal e nascente da Cidade (antiga Estrada de Santas) que 
dista cerca de 3,5 km do Centro (Praça do Bocage); 

• Estão cumpridos os requisitos legais previstos no Art.º 10º da Lei de Bases dos Solos aprovada 
pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio;  

• Na parcela da propriedade fisicamente incluída no aglomerado de Manteigadas não é possível 
outra atividade que não a de construção urbana; 

• A inclusão da parcela proposta em perímetro urbano não desvirtua o uso do remanescente da 
propriedade. 
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Localização 

Manteigadas/ Freguesia de São Sebastião 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, com a sobreposição da proposta de 
ocupação urbana 

 

Extrato da Planta de Ordenamento C2.1_Classificação e Qualificação do Solo, RPDMS 
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Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas; 

- Espaços florestais mistos; 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- Solos integrados em REN: 

• Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, Linhas de água e margem dos 
cursos de água e Zona ameaçada pelas cheias. 

- Solos integrados em RAN. 

O território situado a sul encontra-se servidos de todas as infraestruturas urbanas.  

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos. 

A participação em apreço solicita a integração da área identificada, em solo urbano, alegando a 
proximidade à área urbana situada a sul. 

Não obstante a proximidade verificada, trata-se de solo rústico sem qualquer tipo de ocupação no 
local, verificando-se ainda, a existência de condicionantes afetas aos regimes jurídicos da RAN e 
da REN. 

Foi realizada a avaliação dos critérios previstos no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 
15/2015 de 19 de agosto, em matéria de classificação em solo urbano. Refira-se ainda que, de 
acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º, o solo urbano compreende o solo total ou parcialmente 
urbanizado ou edificado, o que não se verifica neste caso em concreto, visto estarmos em presença 
de uma área periférica, sem qualquer tipo de ocupação. Face ao acima exposto, concluindo-se não 
estarem reunidas as condições para a classificação deste território em solo urbano. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 

 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL 

Relatório de ponderação da Discussão Pública 

 

Câmara Municipal de Setúbal 

Edifício Ciprestes – Av. dos Ciprestes, 15, 2900-319 Setúbal, telefone: 265 537 000, email: pdm@mun-setubal.pt, www.mun-setubal.pt 1 

FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (email) Sim (11 documentos) FP 137 
 

Participação 

Participante 

Francisco Mousinho Latino Tavares (pela Mistlegrove Issuer Holdings Designated Activity 
Company) 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Proposta de integração em Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão – Criação de SUOP 

Na participação em apreço é contestada a proposta do PDM em revisão de qualificar como espaços 
verdes de recreio e lazer a área correspondente a duas parcelas de terreno (adjacentes entre si) 
situadas em Vale Pintassilgo, de que a requerente é credora hipotecária. Assim, considera que a 
delimitação de uma nova SUOPG e a qualificação do solo como espaço edificável, e 
nomeadamente como espaços urbanos de baixa densidade, é a opção que melhor articula a 
situação fáctica do solo e os interesses públicos e privados que sobre ele incidem, facilitando a 
conciliação entre as suas pretensões e as do Município. 

De acordo com o exposto, os imóveis encontram-se sinalizados na Planta da Situação Existente 
como espaços descobertos ou com vegetação esparsa, mas já bastante artificializados e 
comprometidos com o seu uso urbano. São diretamente servidos por rede viária (que inclui 
elementos típicos de utilização urbana e de proximidade), sistemas de abastecimento de águas, 
sistemas de drenagem de águas residuais, infraestruturas de transporte de energia elétrica e rede 
de transporte coletivo, encontrando-se, há mais de 25 anos, imobilizados na sua urbanização e 
edificação por via da ausência de promoção de um plano de urbanização ou de pormenor. 

A proposta de regime de uso do solo é impeditiva da atribuição de edificabilidade concreta que a 
requerente pretende garantir para os imóveis em função da sua destinação, e potencia que a 
imobilização destes se prolongue por pelo menos mais 8 anos sem que sejam materialmente afetos 
ao interesse público e sem que os seus proprietários sejam indemnizados pelos prejuízos que 
decorrem dessa funcionalização. A requerente considera ainda que a qualificação proposta não 
atende à vocação dos terrenos, em face das redes de infraestruturação de que se encontram 
dotados, tendo o Município apontado como único fundamento a necessidade de manter uma área 
de desafogo da malha urbana periférica, localizada nesta área em função da situação existente no 
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local, o que permite uma maior maleabilidade no que respeita à existência ou não desta área ou na 
sua especial conformação espacial. 

É assim proposto que se priorize, após a entrada em vigor do novo PDM, a delimitação de uma 
unidade de execução correspondente à SUOPG, que assegurará, por natureza, para os terrenos 
em causa e nos terrenos circundantes, um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição 
de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos. A execução da estrutura urbana projetada 
pelo Município para a área dos imóveis pode beneficiar de uma lógica de concertação entre o 
Município e os proprietários a incluir em SUOPG e em unidade de execução, porquanto por esta 
via se permite a concretização, em simultâneo, dos interesses privados (a atribuição de 
edificabilidade aos imóveis) e das pretensões do Município (a disponibilização de áreas para fins 
públicos). 

Localização 

Vale do Cobro/ Freguesia de São Sebastião 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Imagem aérea com a delimitação da SUOP proposta 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 
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Área abrangida pela EEM – Estrutura ecológica fundamental, Sistema verde, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Proposta de integração em Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão – Criação de SUOP 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Espaços verdes de recreio e lazer; 

- Espaços habitacionais consolidados tipo I. 

Existência de Espaços Canal (prolongamento da via P1). 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linhas de água, margem dos cursos de água e Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo. 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

O território em apreço é abrangido pela EEM, Estrutura ecológica fundamental - Subsistema 
verde correspondendo a áreas e corredores com vegetação, maioritariamente destinados à 
produção vegetal. 

A área encontra-se servida de todas a infraestruturas.  

Não se assinala a existência de compromisso urbanístico. 

Na participação submetida é solicitado que a área integre o solo urbano e uma SUOPG. 

Analisados os fundamentos apresentados concorda-se somente com a integração desta área em 
uma SUOPG, remetendo para futuro instrumento de gestão territorial a definição dos pressupostos 
e intenções de ocupação deste território, não havendo para já, lugar à reclassificação em solo 
urbano. 
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Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Programação 
estratégica 

• Integração em SUOPG 
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Participação 

Participante 

Margarida Carvalho (pela Seven Properties – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A.) 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 14.1 - Praia da Saúde-Albarquel 

No Relatório e no Regulamento da proposta de revisão do PDM, na UOPG 14 – Frente Ribeirinha 
de Setúbal / SUOPG 14.1 – Praia da Saúde-Albarquel está prevista a construção de um parque de 
estacionamento, cuja localização forçosamente em propriedade privada não é considerada 
aceitável pela requerente, solicitando assim que: 

• Seja alterado o conteúdo do relatório referente à UOPG 14 – Frente Ribeirinha de Setúbal (pág. 
143 e 144) passando a ter a redação proposta na exposição entregue. 

• Seja alterado o texto do Regulamento, ANEXO 5. Objetivos e regulamentação das UOPG e 
SUOPG, passando a adotar-se para a SUOPG 14.1 o texto proposto para o Relatório. 

B. Proposta de introdução de UOPG 

A signatária da exposição em análise, proprietária da Herdade da Comenda, pretende desenvolver 
e implementar um projeto turístico, como forma de recuperar, reabilitar e preservar esse património, 
tendo em conta o interesse histórico, paisagístico, ambiental, arqueológico e edificado da Herdade. 

Considera que a melhor forma de consagrar essa intenção será através da delimitação de uma 
nova UOPG. A delimitação proposta inclui toda a frente ribeirinha da Herdade, mas exclui a parte 
situada a Norte da EN2 e a parte poente da Herdade, mais próxima do Outão e da zona de extração 
de inertes. 

Tendo em conta o exposto, requer que: 

• Seja incluída na Planta de ordenamento, regulamento e relatório a delimitação e constituição 
de uma nova UOPG, com o programa proposto no documento anexo (Participação 1.pdf). 
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C. Proposta de inclusão em área de intervenção de regime especial – PNA/ Proposta de 
alteração de UOPG – UOPG 11 - Comenda-Gávea-Ecoparque do Outão 

Conforme as considerações da expoente, o “Parque de Merendas da Comenda” constitui parte 
integrante da Herdade, e apesar de se encontrar numa zona de elevado interesse paisagístico, 
natural e arqueológico, apresenta-se atualmente extremamente desqualificado, destacando-se o 
mobiliário urbano desadequado, as estruturas de grelhadores, o lixo e o estado geral de incúria. 

No POPNA, esta zona integra as “Áreas de proteção complementar do tipo I”, no entanto, na 
proposta de revisão do PDM, está classificado como ANARP – Áreas não abrangidas por regimes 
de proteção, situação da qual a requerente discorda. Considera que a utilização futura desta zona 
deveria ser objeto de concertação entre a CMS e a proprietária, com vista à elaboração de um 
programa e de um projeto que permitisse a efetiva requalificação deste espaço e a criação de um 
“Parque Urbano”. Requer, assim, que: 

• Seja alterada a Planta de Ordenamento - Regimes especiais, da proposta de revisão do PDM, 
em que o “parque de merendas da Comenda” está classificado como ANARP – Áreas não 
abrangidas por regimes de proteção, passando a “Áreas de proteção complementar do tipo I”, 
conforme consta do POPNA em vigor. 

• Seja alterado o conteúdo do relatório referente à UOPG 11 – Comenda-Gávea-Ecoparque do 
Outão (pág. 141 e 142) passando a ter a proposta na exposição entregue. 

• Seja alterado o texto do Regulamento, ANEXO 5. Objetivos e regulamentação das UOPG e 
SUOPG, passando a adotar-se o texto proposto para o Relatório. 

Localização 

Comenda/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Planta de localização da UOPG proposta 
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Extrato da Planta de Ordenamento C2.2_Regimes-Especiais, RPDMS 

 

 

Localização da área objeto de participação pública, com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de UOPG – SUOPG 14.1 - Praia da Saúde-Albarquel 

A diretrizes que constam da SUOPG 14.1 foram vertidas do plano de praia do POOC Sintra Sado. 

B. Proposta de introdução de UOPG 

A exposição apresentada foi discutida com o ICNF perante o contexto de ratificação do PDM, 
tendo sido uma situação considerada desfavorável face aos pressupostos e valores em presença 
neste território. 

C. Proposta de inclusão em área de intervenção de regime especial – PNA/ Proposta de 
alteração de UOPG – UOPG 11 - Comenda-Gávea-Ecoparque do Outão 

A área do Parque da Comenda que integra a UOPG 11 ficou efetivamente sem regime de proteção 
associado, tendo em vista a concretização dos objetivos de requalificação daquele local, tendo sido 
uma situação abordada junto do ICNF, a qual integrará a proposta de ratificação do PDM. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 
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2020-08-05 
Digital (site e 
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Participação 

Participante 

André Teixeira Couto 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Variante entre a rotunda na EN10 e a 
EN379 

Na exposição em apreço, o requerente, em representação dos coproprietários e/ou proprietários 
de três prédios rústicos sitos na União das Freguesias de Azeitão, pronuncia-se sobre vários 
aspetos que se lhe afiguram de grande relevância, assinalando também possíveis lapsos. 

O primeiro ponto tem a ver com o espaço canal estabelecido no PDM de 1994, para rodovia 
(variante) entre a rotunda na EN10 a poente e a EN 379 após Vendas de Azeitão, sem que a via 
tenha sido construída. No pressuposto de que a variante prevista se mantém necessária e é 
concretizada, e que também é necessária a nova via agora prevista entre o Pingo Doce de Azeitão 
e a Rua da Sociedade Musical, o requerente discorda do traçado proposto, considerando que este 
implicará o abate de um elevado número de sobreiros na área poente do prédio rústico, para além 
de dividir a propriedade sem que daí resulte qualquer benefício para os proprietários. Assim, propõe 
duas alternativas (admitindo outras a definir pelos técnicos da CMS em conjunto com os 
proprietários das parcelas envolvidas): 

• Uma primeira (a azul), desviando para sul o traçado logo à saída da atual área comercial, 
seguindo caminhos já existentes, nomeadamente a Rua da Sociedade Musical do Brejo do 
Clérigo numa maior extensão, opção que reduz substancialmente o número de sobreiros a 
abater. 

• Uma segunda (a laranja), cortando-se uma pequena área no limite sul da propriedade, que tem 
oliveiras, há muito sem produzir, e até um idêntico número de sobreiros, mas não os melhores 
exemplares adultos em produção. 

Considera que qualquer uma destas soluções tem vantagens, designadamente, ao nível da 
proteção do sobreiro, pois em ambas se afetam menos exemplares e, em particular, adultos em 
produção. 
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B. Proposta de alteração dos usos – Espaços Florestais 

O prédio 196 C, de acordo com o PDM ainda em vigor, estava classificado como espaço para-
urbano. Neste enquadramento foi solicitado um PIP tendo em vista a possibilidade de ser 
construído um equipamento social. 

De acordo com a proposta de regulamento, passou a haver um conjunto de outras possibilidades 
de utilização deste espaço, mas retirou-se a possibilidade que foi objeto do PIP, facto de que o 
requerente discorda. Considera que, num contexto demográfico em que há cada vez mais 
população de idade avançada, mas também em que cada vez mais os idosos estão ativos durante 
mais anos, propostas inovadoras de residência para a 3ª idade constituem uma solução que 
diferencia e valoriza a oferta a disponibilizar no concelho de Setúbal, entendendo que a 
possibilidade de serem instalados equipamentos sociais como o proposto deve ser mantida. 

C. Proposta de alteração da cartografia temática – Ajustamento de delimitação de área urbana 

No limite Norte/Noroeste da propriedade está assinalada como área urbana uma estreita faixa para 
além do limite do loteamento (processo 05/04), que é também o limite do prédio 196 da secção C, 
situação que o requerente crê tratar-se de um lapso. 

D. Outras reclamações 

Por último, o requerente manifesta o seu desagrado em relação a outras situações verificadas na 
referida propriedade, nomeadamente: 

• O depósito em cerca de 2 ha (numa propriedade com pouco mais de 11 ha) de entulhos de 
obras e materiais provenientes de jardins e outros desconhecidos, aumentando o risco de fogo 
rural, destruindo regeneração natural e danificando árvores existentes, sendo que cerca de 4 
ha estão incluídos na área da faixa de gestão de combustível, com redução da produtividade 
potencial e aumento dos custos. 

• O roubo de cortiça em 100 % dos sobreiros adultos em 2011 e em mais de 90 % em 2018 e 
em 2019 (antes de perfazerem 9 anos de criação), tal como o corte pontual de árvores para 
lenha ou para árvore de Natal. 

• O atravessamento da propriedade fora dos caminhos por veículos todo-o-terreno. 

• A criação de novas classificações e regulamentações como sejam “ruas multifuncionais”, 
“estrutura ecológica urbana” e outras, pois progressivamente tem vindo a ser criado um espaço 
mais seguro para os residentes, com maior diversidade ecológica, sem que o mesmo deixe de 
ser aprazível em termos paisagísticos. 

Localização 

Brejos de Azeitão/ União das Freguesias de Azeitão 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Sugestão de alternativa de traçado da rede viária prevista (tracejado azul e laranja) 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Sugestão de alteração na rede viária proposta – Variante entre a rotunda na EN10 e a 
EN379 

No seguimento do exposto na participação pública, a sugestão de alternativa ao futuro traçado da 
rede viária foi alvo de análise, constatando-se que face ao número de sobreiros existentes e 
aquando do futuro projeto de execução da via, a questão da salvaguarda dos mesmos será tida em 
consideração, não existindo fundamento para nesta fase alterar o traçado esquemático proposto e 
respetivo Espaço-Canal. 
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B. Proposta de alteração dos usos – Espaços Florestais 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço, com cerca de 113.750,00 m2 está classificado da seguinte forma: 

- Espaços florestais mistos. 

Existência de Espaços Canal. 

A parcela integra a EEM – estrutura ecológica fundamental. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPRA). 

- Não se verifica a existência de solos em RAN. 

Identifica-se a existência de sobreiros. 

O território envolvente à parcela encontra-se servido de todas as infraestruturas urbanas.  

Encontra-se assinalado o PIP2975/18, para o qual foi emitido parecer favorável à localização do 
equipamento de apoio social sob determinadas condições, salientando-se o integral cumprimento 
dos requisitos aplicáveis à instalação da atividade, nos termos do disposto no DL 64/2007, com as 
alterações em vigor, conforme pareceres emitidos pela Autoridade de Saúde e pelo Instituto de 
Segurança Social. 

A realização da operação urbanística ficará sujeita ao procedimento de licença e existência dos 
pareceres favoráveis das entidades identificadas sobre o projeto de arquitetura, nos termos do 
disposto no art.º 7º do DL 64/2007 de 14/03, com a redação em vigor dada pelo DL 33/2014 de 
04/03. Foi emitido parecer desfavorável à divisão da propriedade. 

No âmbito da presente participação solicita o requerente que seja admitida na categoria de Espaços 
florestais mistos, a instalação de equipamentos sociais. 

De acordo com o art.º 19.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, o uso dominante 
dos espaços florestais é o que decorre das potencialidades para o desenvolvimento florestal, com 
base no mais adequado aproveitamento do solo vivo e dos demais recursos e das condições 
biofísicas que garantem a sua fertilidade. 

Podem desenvolver-se nestes espaços outras atividades ou utilizações compatíveis com o uso 
dominante e a necessidade da sua estabilização, designadamente de aproveitamento de recursos 
ecológicos e energéticos e atividades agroindustriais, turísticas, de lazer e culturais, conforme 
regulamentação a estabelecer nos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, a qual 
deve terem consideração a avaliação do risco de incêndio. 

Nos espaços agrícolas constantes da revisão do PDM os equipamentos de interesse social apenas 
são permitidos nos Outros espaços agrícolas, Quintas.  

Com base nos fundamentos legais acima referidos, não se consideram reunidas as condições para 
permitir a implementação de equipamentos de interesse social nos espaços florestais. 

C. Proposta de alteração da cartografia temática – Ajustamento de delimitação de área urbana 

Quanto ao exposto na participação pública relativamente a uma estreita faixa integrada em solo 
urbano na parcela, após verificação dos elementos desenhados e informação constante no alvará 
de loteamento n.º 5/04 e correspondente sobreposição com o limite do prédio 196 da secção C, 
procedeu-se ao necessário acerto da classificação do solo. 
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D. Outras reclamações 

Quanto às restantes temáticas abordadas na participação, excetuando as já apreciadas nos pontos 
A, B e C, a sua resolução está fora do âmbito da revisão do PDM. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Redefinição do solo urbano de acordo com 
o disposto no alvará de loteamento n.º 5/04 
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Participação 

Participante 

Tiago Lourenço do Nascimento 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de manutenção do direito à preexistência – Projeto aprovado e licenciado 

O proprietário de um terreno com a área de 2 000 m² situado no Grelhal, vem requerer que seja 
mantido o direito à preexistência – projeto aprovado e licenciado. O PDM aprovado em 1994 
classificava esta área como urbanizável, tendo sido construídas infraestruturas e surgido 
loteamentos urbanos no local. Segundo o requerente, a classificação de solo agrícola agora 
proposta no âmbito da revisão do PDM, não obstante o terreno não ter qualquer viabilidade para 
esse uso, não lhe permite tirar qualquer rentabilidade da propriedade. 

O reclamante comprou o identificado prédio há cerca de 2 anos com projeto aprovado, no âmbito 
do processo de licenciamento nº 55/12, para construção de uma moradia. Em meados de 2020, 
reunidas as condições para dar início à construção, foi informado pelos serviços técnicos da CMS, 
de que o processo estaria caducado, verificando-se, após consulta aos respetivos documentos, 
haver informações técnicas e despacho no sentido de declarar a caducidade, cuja notificação não 
foi recebida pelo destinatário (apesar de haver um documento dos Correios a informar que a 
“entrega foi conseguida”). 

O requerente faz referência ao previsto no Regulamento do PDM em revisão, nomeadamente nos 
Artigos 36.º e 37.º, que seja feito um juízo de valor pelos decisores quanto às “Preexistências e 
Atos Válidos” onde se elenca no n.º 1, alínea b) … “licenciados, aprovados”, bem como ao disposto 
no RJUE, ao qual recorre para justificar que, não tendo havido notificação do titular do processo, 
nem consequentemente audiência prévia, a caducidade não foi declarada e como tal o projeto 
aprovado constitui uma preexistência válida para efeitos do novo PDM. 

Localização 

Grelhal/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Pedido de manutenção do direito à preexistência – Projeto aprovado e licenciado 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço (cerca de 2000 m2) está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas. 

No limite sul da parcela verifica-se a existência de linha de água. 

Não se verifica a existência de compromissos urbanísticos, encontrando-se a área servida de todas 
as infraestruturas urbanas. 

A participação em apreço solicita a integração da parcela em solo urbano, garantindo o direito à 
preexistência – projeto aprovado e licenciado. 

Na sequência da reavaliação ao solo urbano efetuada na área de jurisdição do PNA, os 
aglomerados populacionais existentes foram reclassificados em solo rústico de acordo com os 
diferentes tipos de ocupação humana. 

A parcela objeto de participação pública foi reclassificada no PDM em revisão em outros Espaços 
agrícolas face à inexistência de ocupação ou compromisso urbanístico válido. 

Analisados os fundamentos apresentados e em virtude da proximidade ao aglomerado populacional 
do Grelhal, considera-se de aceitar a reclassificação da parcela em Aglomerados Rurais. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Reclassificação em Aglomerados rurais 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (site) Não FP 141 
 

Participação 

Participante 

Cláudia Lopes Quintas Santos 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Promoção do uso da bicicleta como meio de transporte 

De acordo com o contributo apresentado, o uso da bicicleta convencional é o mais eficiente porta-
a-porta para distâncias até 7 km (o diâmetro da cidade de Setúbal) e o uso da bicicleta com 
assistência elétrica é o mais eficiente até 15 km, competindo com o automóvel particular até 20 km 
(o diâmetro do Município de Setúbal). 

Segundo a expoente, mais de 90 % do território do Município de Setúbal tem declives inferiores a 
5 %, o que representa um potencial indiscutível para o uso regular e disseminado da bicicleta como 
meio de transporte. 

Localização 

Todo o Concelho 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

- 

Resposta 

A. Promoção do uso da bicicleta como meio de transporte 

A participação submetida durante o período de discussão pública da revisão do PDM centra-se 
sobre a promoção do uso da bicicleta como algo a difundir e incentivar, tendo em conta as 
características topográficas da cidade e parte significativa do Concelho. 
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Tendo por referência o Plano de ação do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal 
(PMSTS), foi traçado na revisão do PDM o Plano de Ação Ciclável, devidamente assinalado e 
orçamentado no Programa de Execução, Plano de financiamento e Fundamentação da 
Sustentabilidade Económica e Financeira. 

O Plano de Ação Ciclável inclui três projetos, a saber: 

1 – Desenvolvimento da rede ciclável municipal – numa extensão total de cerca de 95 km de 
percursos de mobilidade quotidiana ou mista, ligando aos principais polos passíveis de gerar 
deslocações em bicicleta, nomeadamente equipamentos escolares, de saúde, culturais, 
administrativos, desportivos e de lazer, assim como polos de emprego e abrangendo as interfaces 
de transporte, para combinação com soluções de transporte público; 

2 – Implementação de parqueamento de bicicletas e outros equipamentos de apoio - considerando-
se prioritárias as interfaces de transporte; 

3 – Implementação de um sistema de bicicletas partilhadas - objeto de um estudo próprio que defina 
a dimensão da frota, o número e localização das estações e ainda o próprio modo de funcionamento 
do sistema. 

Não obstante o definido nos elementos constituintes e de acompanhamento da revisão do PDM em 
matéria de rede ciclável, conforme acima referenciado, mediante necessidades futuras poderá 
haver lugar a ajustamentos e melhorias na rede ciclável municipal. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (email) Sim (2 documentos) FP 142 
 

Participação 

Participante 

Lisnave – Estaleiros Navais S.A. 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Reclamação sobre conteúdos relacionados com a atividade industrial – Relatório e Avaliação 
Ambiental Estratégica 

A Lisnave – Estaleiros Navais S.A. pronunciou-se sobre um conjunto de aspetos que considera 
pertinentes ver esclarecidos, nomeadamente sobre conteúdos relacionados com a atividade 
industrial encontrados no Relatório, conforme se sintetiza: 

• O Relatório da Revisão do PDM face à Indústria é desajustado, face à sua função e relevância, 
e deveria expressamente referir ao longo do seu texto a importância desta atividade para o 
desenvolvimento económico e social do Concelho de Setúbal. 

Considera também existirem no documento de Avaliação Ambiental Estratégica várias referências 
incorretas no que respeita à atividade industrial contemporânea e, concretamente, à Lisnave, 
referindo: 

• Dever-se-á na Avaliação Ambiental Estratégica rever o que se afirma, designadamente na 
página 31 e que diminui a relevância da atividade industrial no Concelho de Setúbal, Península 
da Mitrena. 

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 1.º, Art.º 2.º, Art.º 15.º, Art.º 33.º, Art.º 56.º e 
outras questões 

Quanto ao Regulamento, salientam-se os seguintes comentários e propostas de alteração: 

• Art.º 1.º, alínea 3: “O PDM vincula diretamente as entidades públicas e os particulares”, dever-
se-ia esclarecer melhor a recomendação da “Lei de bases gerais da política pública de solos, 
de ordenamento do território e de urbanismo - Lei n.º 31/2014, Art.º 39.º, isto é “em Ponderação 
de interesses públicos e privados”. 
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• Art.º 2.º - Objetivos e estratégia: deveria refletir mais claramente um dos principais objetivos do 
novo RJIGT, “as melhorias das condições de vida e de trabalho das populações”. 

• Art.º 15.º - “Tsunami”, cheias e inundações: tal como no Art.º 18.º, n.º 4, nos espaços portuários 
podemos ter da mesma forma que “Nos espaços de atividades portuárias não se aplicam as 
restrições definidas no anterior n.º 2”. Ainda neste ponto em articulação com o Capítulo I, Art.º 
154.º, deveriam ser previstas medidas de contenção da subida expectável do nível do mar nos 
próximos anos, em salvaguarda da orla costeira. 

• Art.º 33.º - Interdição e condicionamentos gerais: no ponto 3 deveria modificar-se o texto como 
se propõe na participação. 

• Art.º 56.º - Atividades condicionadas: os terrenos de perímetro urbano enquadrados na Rede 
Natura 2000, não podendo haver incompatibilidades com a classificação de solo urbano, Art.º 
126.º, em especial os pontos 9 e 10, sendo que no número 10 deveria ser acrescentado e “no 
caso de afetar a prossecução da atividade portuária também ficam sujeitos a parecer prévio da 
APSS”. 

• Outras questões: 

− Referências no regulamento às atividades portuárias, devem ser fundamentadas como 
atividades de apoio ao desenvolvimento das mesmas; 

− Deve ser salvaguardado que o Art.º 130.º do Regulamento não é aplicável às parcelas 
dominiais sob gestão portuária que sejam atribuídas exclusivamente para comércio, serviços, 
turismo e equipamentos; 

− Índice de Impermeabilização máximo deve ser apenas indicativo para as áreas de Gestão 
Portuária devido à própria natureza dos terraplenos ganhos ao rio; 

− Classificação da frente portuária da Mitrena como espaços de atividades portuárias, com 
regulamentação própria, compatível com a gestão dominial dos mesmos; 

− Ressalvar que qualquer instrumento de planeamento que possa vir a ser desenvolvido no 
âmbito das UOPG, não poderá interferir nas áreas afetas a instalações portuárias existentes. 

C. Pedido de esclarecimento sobre elementos do Plano – Plantas C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, 
C3.1, C3.6, A4, A5, A13.4 e outras questões 

Em seguida, apresenta-se ainda a síntese da análise efetuada com base nas plantas que integram 
o PDM e questões que a empresa considera deverem ser esclarecidas: 

• Planta C2.1 (Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do solo): O Estaleiro está 
identificado em exclusivo como Espaços de atividades portuárias consolidados (AE.Pc), 
embora a cor também corresponda a Espaço industrial consolidado (AE.Ic). Aplica-se também 
esta classificação? 

• Planta C2.2 (Planta de Ordenamento - Regimes Especiais): A linha de água parece incorporar 
as lajes da Eclusa à cota +4,30 m do Zero Hidrográfico (ver a Planta A6 que está correta). 

• Planta C2.3 (Planta de Ordenamento – Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos): Porque é que 
o Hydrolift não está identificado como sendo de suscetibilidade sísmica como o restante 
estaleiro ou vice-versa? Qual o critério para que o Hydrolift também não esteja comtemplado 
como zona limite de inundação máxima? 

• Planta C2.4 (Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal): Porque é que o estaleiro 
mais antigo está identificado como zona de aluviões sendo que o Hydrolift não está? Os 
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terrenos não são recentes? Todo o Estaleiro poderia estar identificado como o Hydrolift? A zona 
marcada de Sapal não parece correta. 

• Planta C2.5 (Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal): No mapa aparecem 
áreas assinaladas como estrutura ecológica urbana nas imediações do Estaleiro a nascente e 
Ex Cado, assim como à volta da Tanquisado. 

− Qual o significado desta área?  

− Tem alguma correspondência com a M12 Elaboração e implementação do PU da Mitrena, PP 
da Frente Ribeirinha, EU do Polo Comercial do Monte Belo, PP do Polo Tecnológico de Setúbal 
e o PP da Mitrena Nascente? 

− Onde se situa o PU da Mitrena/ PP da Mitrena Nascente? Não parece adequado desenvolver 
uma zona urbana na proximidade da Lisnave e da Tanquisado. Nesta planta não está ainda 
assinalado a Branco a ligação dos edifícios com o n.º 1 do Plano Diretor do Estaleiro da Lisnave 
na Mitrena (Armazéns Ex-cado) com ligação à estrada EN-4 do lado nascente. 

• Planta C3.1 (Planta de Condicionantes- Reserva Ecológica Nacional): Não é suficientemente 
claro o sombreado dado dos Estaleiro da Mitrena da Lisnave, assim como a Tanquisado. Deve 
ser esclarecida a classificação atribuída. 

• Planta C3.6 (Planta de Condicionantes – Infraestruturas e Indústria): As infraestruturas elétricas 
de Média Tensão ainda têm as linhas antigas que estão fora de serviço. 

• Planta A4 (Planta de Enquadramento Regional): O Estaleiro da Lisnave na Mitrena encontra-
se duplamente classificado como Aglomerado Urbano e Rede Natura 2000 - ZPE. O que 
prevalece, quais as implicações? 

• Planta A5 (Situação existente): O Estaleiro da Mitrena está sobretudo classificado como Zona 
húmida e parcialmente como pastagens e espaços descobertos ou com vegetação esparsa o 
que não corresponde à realidade, pois todo o território foi conquistado ao rio devendo ser 
classificado como artificializado. 

• Planta A13.4 (Delimitação das áreas incluídas na REN do Município de Setúbal. Áreas a excluir 
da REN bruta sobre fotografia aérea 2016): Qual a razão do Estaleiro da Lisnave na Mitrena 
não estar excluído? Devido à Rede Natura 2000? Implicações? 

• Outras questões: 

− Planta de condicionantes deve identificar limite da área de jurisdição portuária. 

− As áreas artificializadas e/ou necessárias para a prossecução da atividade portuária devem ser 
retiradas da Estrutura Ecológica Municipal. 

Localização 

Península da Mitrena/ Freguesia do Sado 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

 

 

Extratos do Anexo entregue com os mapas mais relevantes 
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Resposta 

A. Reclamação sobre conteúdos relacionados com a atividade industrial – Relatório e Avaliação 
Ambiental Estratégica 

No seguimento da presente participação pública quanto ao referido acerca do Relatório do plano 
da revisão do PDM, nomeadamente quanto aos conteúdos desajustados alusivos à Indústria, face 
à sua função e relevância, devendo expressamente ser referida a importância desta atividade para 
o desenvolvimento económico e social do Concelho de Setúbal, tem a salientar-se o seguinte: 

A Visão Estratégica preconizada para o município de Setúbal define um conjunto de princípios para 
o seu desenvolvimento que se materializam no correspondente modelo de organização espacial da 
revisão do PDM. 

“A Visão Estratégica tem como ambição - Atribuir a Setúbal a liderança e uma forte influência na 
Península de Setúbal, assim como em parte do Alentejo, através do reforço das suas 
potencialidades de pólo de nível superior, nomeadamente através da atividade portuária, das 
atividades industrial/logística e turísmo e através do compromisso com a qualificação do território.” 

Para dar resposta a esta premissa foram formulados os objetivos globais do plano, apresentados 
na fase 2 do PDM, ponderando os desafios estratégicos definidos no PES2026 e o trabalho 
partilhado com a Avaliação Ambiental Estratégica, dos quais se salientam: 

OG5. Assegurar uma base sustentável de conciliação entre o desenvolvimento económico e a 
preservação dos valores naturais/ambientais do Concelho. 

OG6. Estruturar e potenciar a rede dos espaços de acolhimento de atividades económicas 
especializadas, nomeadamente logísticas, industriais, terciárias e turísticas. 

Para dar resposta a estes objetivos estabeleceram-se os seguintes eixos de desenvolvimento 
estratégico (EE) que constituem o suporte da Visão Estratégica e focalizam os objetivos globais do 
Plano (OG). 

“EE 2. Setúbal, Plataforma Portuária, Logística e Empresarial:. Pretende-se consolidar e 
reforçar a atividade do porto de Setúbal, em articulação com as funções urbanas, e fortalecer e 
diversificar a base económica, nomeadamente através da qualificação dos espaços de acolhimento 
empresarial e da promoção da Economia do Mar.” 

Atentas as medidas e ações preconizadas para o Eixo EE2 acima, constantes da tabela 15 – 
Síntese do Eixo Estratégico 2 Setúbal, Plataforma Portuária, Logística e Empresarial (página 54 do 
Relatório do plano), encontram-se inequivocamente descritas as ações e os planos previstos para 
a sua concretização. As correspondentes ações e planos, estão devidamente vertidos no Programa 
de execução, plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. 
Encontram-se igualmente materializados nos objetivos das correspondentes UOPG’s e SUOPG’s 
definidas na Planta de Ordenamento – Programação estratégica C2.11 e, Anexo 5 do regulamento 
do PDM. 

Consideram-se assim perfeitamente demonstradas, tanto a relevância que a atividade industrial 
representa para o concelho, como também, a posição política e estratégica adotada pelo município 
perante o que se encontra preconizado no modelo de organização espacial para o território afeto a 
esta atividade. São claros os objetivos e ações de valorização e qualificação das áreas com forte 
vocação para o acolhimento de atividades económicas, para as quais se pretende promover a sua 
requalificação e consolidação através da diversificação funcional com a oferta de espaços de 
excelência e posição de destaque internacional. 

Em resposta ao parecer da Lisnave relativamente à Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal, 
no que diz respeito aos comentários feitos ao Relatório Ambiental, a equipa da Avaliação 
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Ambiental Estratégica (AAE) recorda que este é um instrumento de apoio à tomada de decisão que 
visa a promoção do Desenvolvimento Sustentável do Território e das suas comunidades.  

De acordo com a legislação nacional e comunitária trata-se de contribuir para a integração das 
considerações ambientais na preparação e aprovação de Planos e Programas, com envolvimento 
de público e autoridades ambientais, que, neste caso, contribui para a aprovação da revisão do 
PDM- Plano Diretor Municipal de Setúbal. 

O Relatório Ambiental é um documento que pretende ser transparente e imparcial, portanto, não 
deverá ser descredibilizado por referir que algumas atividades industriais são prejudiciais ao 
ambiente, factos que são suportados por diversos estudos científicos e evidencias, devidamente 
referidos no relatório. As atividades industriais instaladas no município de Setúbal necessitam de 
Licença Ambiental para operar, cumprindo assim um conjunto de requisitos legais ambientais, com 
exigentes limites de emissões e efluentes gasosos ou líquidos. No entanto, como referido no 
Relatório Ambiental, os efluentes e emissões resultantes das suas atividades ainda contribuem 
negativamente para o estado do ambiente (apesar de cumprirem os requisitos legais definidos), 
tendo a AAE apenas evidenciado este facto.  

A atividade industrial no município de Setúbal em geral e o Porto e a atividade portuária em 
particular, são determinantes no desenvolvimento económico do município e da região. No entanto, 
são também um importante foco de poluição que põe em risco os recursos naturais presentes no 
território. Desta forma, o município pretende assegurar uma estratégia de sustentabilidade que 
concilie o desenvolvimento económico e a preservação dos valores naturais/ambientais do 
Concelho. A Avaliação Ambiental Estratégica chamou a atenção para a necessidade de estruturar 
e potenciar a rede dos espaços de acolhimento de atividades económicas especializadas, 
nomeadamente logísticas, industriais, terciárias e turísticas, por forma a reduzir ao máximo os 
impactos negativos. Assim, a AAE determina que as atividades industriais são importantes para o 
desenvolvimento do município, no entanto possuem diversos efeitos adversos no ambiente e alerta 
para a necessidade de o município ser cada vez mais exigente por forma a apostar numa indústria 
cada vez menos poluente e adaptada à sensibilidade ecológica do território onde se encontra 
instalada. 

Tendo em conta os comentários do parecer, e tendo em consideração que a Avaliação Ambiental 
Estratégica é processo efetuado ao longo da execução do PDM, longo e exaustivo e com grande 
grau de complexidade, poderão vir a ser devidamente revistas, analisadas e possivelmente 
alteradas algumas afirmações, de forma a ir de encontro aos comentários propostos. 

Ainda assim, gostaríamos de reforçar a seriedade e a independência do trabalho desenvolvido no 
processo da AAE e deixar claro que a AAE não pretende beneficiar e ou prejudicar nenhuma 
atividade em específico, tendo sempre como objetivo melhorar a conformidade de políticas 
ambientais específicas para planos e programas que se aplicam diretamente a sectores ambientais. 

O processo subjacente à AAE pretende fazer um acompanhamento do PDM e ir chamando à 
atenção para as questões ambientais fundamentais, que poderão ser consideradas ou não no 
modelo final proposto pela equipa do PDM.  

B. Proposta de alteração do Regulamento – Art.º 1.º, Art.º 2.º, Art.º 15.º, Art.º 33.º, Art.º 56.º e 
outras questões 

As sugestões de alteração de redação ao longo do articulado do regulamento do plano foram 
devidamente ponderadas, tendo-se procedido aos ajustes considerados adequados. 

C. Pedido de esclarecimento sobre elementos do Plano – Plantas C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, 
C3.1, C3.6, A4, A5, A13.4 e outras questões 
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Planta C2.1 - A cor da legenda diz respeito à classificação do solo (neste caso Espaços de 
Atividades Económicas). A simbologia da legenda diz respeito à qualificação do solo, neste caso, 
Espaços de atividades portuárias consolidados. Para identificar a classe/subclasse e os respetivos 
parâmetros aplicáveis consultar a legenda da Planta “C2.1-Classificação e Qualificação do Solo” e 
o regulamento do PDM. 

Planta C2.2 - A linha de água consta da Cartografia de Base da Revisão do PDM, dados 
homologados pela DGT, não passíveis de alteração e presente em todas as plantas da Revisão do 
PDM (incluindo a Planta “A6-Fundamentação do Solo Urbano”). 

Planta C2.3 - Os dados presentes na Planta “C2.3 - Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos” têm a 
sua origem na Carta de Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos (2013) para ao concelho de Setúbal, 
elaborada no contexto do Relatório de Avaliação e Cartografia de Riscos Naturais, Mistos e 
Tecnológicos no Concelho de Setúbal. 

Planta C2.4 – Foi efetuada a correção à classe “Aluviões” que consta da EEM com os dados da 
Carta Geológica e, atualizada a classe “Sapal” com os dados a REN Bruta (excluído do sapal a 
classe salinas e salinas-piscicultura). 

Planta C2.5 - Esta área foi incluída na EE Urbana dado ter sido classificada como “Espaços de 
Enquadramento - Mitrena” na EE Municipal (Planta C2.4). O PP da Mitrena Nascente situa-se a 
norte, devendo ser consultada a Planta de Ordenamento – Programação estratégica C2.11 para 
verificação espacial da SUOPG. 

Planta C3.1 - O sombreado corresponde às tipologias “Águas de transição e respetivos leitos” e 
“Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes nos termos da LTRH”. 
Irá ser apresentado pedido de exclusão da REN em virtude da sua classificação como “Espaços de 
Atividades Económicas -  Espaços de atividades portuárias consolidados” a planta “C2.1-
Classificação e Qualificação do Solo”. 

Planta C3.6 – Foi solicitado à entidade competente informação atualizada acerca das redes de 
energia elétrica, tendo-se procedido à atualização da informação.  

Planta A4 - A dupla classificação indicada não acontece. A classe “Aglomerado Urbano” presente 
na Planta “A4-Enquadramento Regional” corresponde aos principais aglomerados urbanos e/ou 
principais áreas artificializadas identificados na Revisão do PDM. A identificação como “Zona de 
Proteção Especial” da Rede Natura 2000 é independente desta classificação, mantendo-se os 
condicionalismos impostos por este regime. 

Planta A5 – Foi detetado um lapso na representação da legenda, entretanto já corrigido. A 
classificação Pastagens/vegetação esparsa advém da classificação constante na COS2015 (fonte: 
DGT). 

Planta A13.4 - Esta área foi sujeita a proposta de exclusão dos solos em REN, matéria discutida e 
reajustada em sede de Conferência Decisória da REN. 

Outras questões: 

- O limite da área de jurisdição portuária (APSS) encontra-se identificado na Planta “C3.6-Servidões 
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública – Infraestruturas e Indústrias”. 

- A Estrutura Ecológica Municipal não constitui uma condicionante (como é o caso da REN), não 
sendo necessário proceder à exclusão de áreas. 
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Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Regulamento e Plantas C2.4, C3.6, A5 e A13.4 • Efetuadas conforme menção no texto 
acima 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Digital (email) Sim (1 documento) FP 143 
 

Participação 

Participante 

Pedro Manuel de Carvalho Bandeira e Cunha 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

X Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 

A participação em análise recai sobre uma parcela de terreno com 35 217 m², parte de uma 
propriedade em Pinhal do Assa-Monte, para a qual se requer a exclusão da RAN. 

De acordo com a informação disponibilizada, o PDM de 1994 classificou a propriedade como 
Espaço Agrícola e Florestal, sendo que os solos não estavam incluídos em RAN apesar das 
propriedades confinantes estarem quase totalmente sujeitas a esta restrição de utilidade pública. 
Na proposta de revisão do PDM foi ampliada a delimitação da RAN, passando a abranger uma 
parte da propriedade. 

O motivo da proposta em apreço prende-se com a pretensão da IBERDROLA RENEWABLES 
PORTUGAL, S.A., de instalar uma central solar tendo, para tanto, feito contrato-promessa de 
compra e venda da propriedade em causa bem como das duas propriedades limítrofes, abarcando 
uma área total de 84,9 ha. Os estudos e projetos começaram a ser desenvolvidos com o anterior 
PDM em vigor e a equipa técnica implantou a central fora de solos da RAN. Porém, atenta a nova 
delimitação verificou-se que a implantação dos painéis solares ocupa cerca de 36 000 m² de área 
incluída em RAN. 

Segundo o requerente, a instalação tem de cumprir aquele dimensionamento não havendo 
nenhuma área onde a central solar possa ser implantada sem incluir solos da RAN. Acrescenta 
ainda que a área remanescente da propriedade terá afetação agrícola e que os solos não ficam 
inutilizados da sua função agrícola, retomando a mesma findo o prazo da utilização pretendida. 

Localização 

Pinhal do Assa-Monte/ Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de exclusão da delimitação da RAN 

No contexto da participação pública da revisão do PDM vem a IBERDROLA RENEWABLES 
PORTUGAL, S.A. solicitar a exclusão dos solos da Reserva Agrícola Nacional, numa área que 
totaliza cerca de 35 217 m², conforme elementos anexos, tendo por objetivo a instalação de uma 
central fotovoltaica. 

De acordo com a Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo, da revisão do 
plano, a área encontra classificada em: 

- Espaços agrícolas de produção. 

Verificam-se as seguintes condicionantes no local: 

• REN: Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; 

• RAN. 

Os princípios de exclusão dos solos RAN apenas são admissíveis em solo urbano e sujeitos a 
parecer favorável da DRAPLVT. Os Espaços agrícolas de produção assim classificados na Planta 
de Ordenamento do PDM são por si só definidos mediante a presença de solos em RAN. 
Verificando-se que o enquadramento da parcela é de natureza rústica (à qual ainda acresce a 
presença de outras condicionantes), conclui-se que a pretensão requerida de exclusão dos solos 
da RAN é desfavorável. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Grupo de Moradores das Colinas de S. Francisco Xavier 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Os signatários da participação em apreço, moradores nas Colinas de S. Francisco Xavier, solicitam 
a alteração da classificação da área envolvente a esta zona residencial, entre o campo de futebol 
e o bairro, proposta na revisão do PDM como Espaços Habitacionais a consolidar - Tipo I, para 
Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento ou Espaços Verdes de Recreio e Lazer, conforme 
o PDM de 1994. 

Os requerentes elencam os seguintes aspetos a considerar: 

• As características do relevo desta parte da cidade, inserida numa zona de perigosidade de 
incêndio muito alta, dispondo de poucos acessos para combate a incêndios, e que, em ocasiões 
de chuvas intensas, apresenta um cariz de cabeceira de bacia de drenagem.  

• As condições naturais existentes, nomeadamente o relevo, que impõem restrições 
significativas à mobilidade e acessibilidades no bairro, conforme é assumido no PMSTS. 

• A intenção de ser retomada a construção de um edifício no centro da urbanização, que agravará 
a densidade urbana. 

• O não cumprimento das exigências previstas na legislação em vigor, relativamente às 
dimensões dos arruamentos, aos espaços verdes e de utilização coletiva e aos equipamentos 
de utilização coletiva. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

O Convento de São Francisco e respetiva cerca não se encontram na listagem de património (a 
defender e valorizar), nos anexos ao regulamento do PDM. De acordo com a exposição 
apresentada, o valor e o interesse cultural, urbanístico e arquitetónico do Convento são evidentes, 
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reconhecidos pela própria Direcção-Geral do Património Cultural no seu Sistema de Informação 
para o Património Arquitetónico, pelo que é proposta a sua inclusão na referida lista e eventual 
classificação como monumento de interesse municipal. 

Localização 

Viso/ União das Freguesias de Setúbal 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto de participação, sobre ortofotomapas 2016 e Planta de Ordenamento, RPDMS 

 

Localização da parcela do Convento de S. Francisco sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e 
Condicionantes, RPDMS 
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Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

No seguimento da exposição apresentada e após visita ao local confirmou-se a necessidade de 
repensar a classificação e qualificação do solo tendo em conta a avaliação de um conjunto de 
componentes urbanas e condições orográficas do local, designadamente, a articulação viária, a 
topografia existente, condicionantes em presença, enquadramento urbano das pré-existências e 
áreas potenciais para a criação de espaços verdes de recreio e lazer e espaços verdes de proteção 
e enquadramento.  

Neste sentido, procedeu-se à reconfiguração do perímetro urbano e à correspondente alteração da 
classificação e qualificação do solo na área objeto da presente participação pública. 

B. Sugestão de integração no património cultural – Convento de S. Francisco 

Na exposição apresentada é proposta a integração do Convento de S. Francisco na listagem do 
Património Cultural.  

Efetivamente, reconhece-se a importância, no contexto da memória histórica da cidade e do seu 
desenvolvimento urbanístico, deste que terá sido o primeiro edifício conventual da então vila de 
Setúbal. Construído originalmente no início do século XV, sofreu várias campanhas de 
reconstrução e alteração ao longo do tempo, tendo sido irreversivelmente alterado no século XIX, 
após a extinção das ordens religiosas. No século XX é adaptado a quartel, mas após a saída dos 
militares o edifício fica devoluto e entrou num estado de degradação que hoje se encontra muito 
avançado. Pertence ao Estado Português, sob a alçada da Direção-Geral de Património. 

Ponderadas as razões apresentadas no presente contributo, entende-se pertinente a sua 
integração no conjunto de imóveis incluídos no património cultural relevante do Concelho e a sua 
correspondente identificação na Planta de Património Cultural do PDM, constando do Anexo 1 do 
respetivo Regulamento - Imóvel identificado com o ID192. 

Face à Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo, a propriedade está 
classificada em Espaços turísticos a consolidar. Integra também a SUPOG 15.1 – Convento de S. 
Francisco, cujos pressupostos e objetivos definidos, constantes no regulamento do plano, 
assentam na requalificação do Convento, em respeito pelo equilíbrio entre a reabilitação e 
refuncionalização do mesmo na vertente de dinamização turística e de equipamentos. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Classificação e 
qualificação do solo C2.1 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
C2.7 
Planta de Ordenamento - Património Cultural 
Setúbal C2.8 

• Reclassificação do solo conforme shapes 
fornecidas 

• Representação espacial (apurar onde 
constará a representação pois o imóvel fica 
na zona de fronteira das peças desenhadas 
do património cultural) 

• Inclusão do imóvel na listagem que 
acompanha as peças desenhadas 

Regulamento do PDM • Anexo 1 do Regulamento – Imóvel a 
identificar com o ID192 
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DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-19 Papel Sim (1 documento) FP 145 
 

Participação 

Participante 

Augusto David Lemos Simões da Cruz 

Tema 

X Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de classificação do solo 

Na exposição apresentada, o requerente apresenta os resultados do processo de peritagem e 
divisibilidade de um imóvel urbano com a área total de 3 075 m², localizado em S. Pedro de Alcube 
e confrontado com a Estrada Nacional 10, Rua da Aldeia Grande e outros arruamentos. 

De acordo com o relatório de avaliação de imóveis apresentado, o PDM de Setúbal de 1994 
classifica aquela zona como espaço urbano consolidado, com o inerente aumento de índice de 
utilização bruto para 0,5, conforme estabelecido no Art.º 71.º, alínea c) do Regulamento do PDM. 
Classifica, ainda, parte da área dos lotes (cerca de 210 m²) como espaço verde de proteção e 
enquadramento à EN 10. 

Tendo o referido processo o objetivo da formação de quinhões, o perito considerou o imóvel em 
apreço de fácil divisão, sugerindo a divisão em duas partes e considerando possível o destaque de 
qualquer uma das parcelas. 

No entanto, à luz da classificação do solo proposta na revisão do PDM, este procedimento é 
inviabilizado visto que o referido imóvel passa a estar enquadrado em Solo Rústico, situação que 
o requerente pretende reverter. 

Localização 

S. Pedro de Alcube/ União das Freguesias de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

• Aglomerados rurais. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

• Zona de servidão à EN10 (20 metros ao eixo da via); 

• Sítio RN 2000 PTCON0010; 

• REN – Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo – de acordo com o anexo II do RJ 
da REN os vários usos e ações admitidos são sujeitos a comunicação prévia. 

Não se verifica a existência de alvará de loteamento no local. 

Face ao PDM em revisão, na área de jurisdição do PNA as opções estratégicas definidas pelo 
Município resultaram em alterações no que são os perímetros urbanos em vigor. 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, as áreas de aglomerados 
rurais constituem áreas edificadas predominantemente habitacionais e de apoio a atividades 
localizadas em solo rústico dispondo de infraestruturas e de serviços de proximidade, para as quais 
não se adeque a integração em solo urbano. Neste contexto, devem ser delimitadas e 
regulamentadas de forma a garantir a sua qualificação como espaços de articulação de funções 
residenciais e de desenvolvimento rural, bem como a sua infraestruturação com recurso a soluções 
apropriadas às suas características.  

No contexto territorial do Município as áreas a integrar nesta categoria de espaço correspondem a 
núcleos de edificação em solo rústico sem escala ou dimensão para integrar o perímetro urbano, 
possuindo dimensões e densidades distintas, perfeitamente identificadas e contidas. 
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Integram especificamente esta categoria de espaço, os aglomerados populacionais das Aldeias de 
São Pedro, Piedade e Portela, Aldeia Grande, Portinho da Arrábida e Grelhal, os quais detêm uma 
designação própria e possuem dez ou mais alojamentos destinados à habitação. 

Na sequência do pedido de participação pública submetido e, face ao contexto acima explanado 
considera-se desfavorável a classificação da parcela em solo urbano. 

Refira-se ainda que, no contexto da Conferência Decisória da REN perante a proposta apresentada 
de exclusão dos solos em REN (AEREHS), a correspondente aprovação estará condicionada ao 
resultado da ratificação do PDM e respetiva aprovação em Conselho de Ministros. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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Participação 

Participante 

Nuno Tangarrinhas 

Tema 

X Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

X Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Pedido de esclarecimento sobre classificação e qualificação do solo/ Pedido de 
esclarecimento sobre Espaço Canal 

No seguimento de um atendimento presencial, realizado a 13 de março de 2020 em Azeitão, o 
requerente vem solicitar esclarecimentos sobre a classificação e qualificação do solo definidos na 
revisão do PDM de Setúbal, nomeadamente sobre a viabilidade de edificação proposta para a área 
de um prédio rústico situado na zona das Casas de Azeitão - fases 1 e 3. 

Conforme as informações prestadas, o referido prédio, classificado como para-urbano no PDM de 
1994, foi objeto de um PIP apresentado em março através do Arq. Nuno Maroco, cujos elementos 
se encontram anexados ao contributo submetido. 

Faz também referência a alguns aspetos relacionados com os Espaços Canal presentes neste 
território. Assim, questiona: 

• a proposta de reserva de solo para a D20, na rua da Matosa, espaço canal a poente sul - norte, 
de 50 m de largura para cada lado do eixo da via, dando como exemplo a D21, variante a 
construir a sul das Galeotas desde a rotunda da EN10 até à Vendas, cujo espaço canal entre 
as Casas de Azeitão - fase 1 e 2 é de 50 m de largura, com uma reserva de solo prevista de 
apenas 10 metros para cada lado do eixo da via; 

• se estão previstos passeios, estacionamento público e paragens de autocarros, tendo em conta 
as carências identificadas, nomeadamente na zona do Jardim-Escola das Casas de Azeitão; 

• se se prevê a modificação do traçado e / ou o alargamento da rua da Matosa na zona do terreno 
em apreço. 
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Posteriormente, a advogada Filipa Esperança, em representação do requerente, submeteu uma 
participação (sintetizada no presente relatório na Ficha de Ponderação FP 78) onde são 
desenvolvidas com mais detalhe as questões abordadas na exposição em análise. 

Localização 

Ervideiro/ União das Freguesias de Azeitão 

 

Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do ordenamento e Condicionantes, RPDMS 

 

 

Localização da parcela sobre ortofotomapas 2016 e infraestruturas existente 
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Resposta 

A. Pedido de esclarecimento sobre classificação e qualificação do solo/ Pedido de 
esclarecimento sobre Espaço Canal 

Segundo a Planta de Ordenamento da revisão do PDMS - Classificação e qualificação do solo o 
terreno em apreço está classificado da seguinte forma: 

- Outros espaços agrícolas. 

A parcela é abrangida por Espaços canal. 

Verificam-se as seguintes condicionantes: 

- REN: 

• Linha de água (relativamente coincidente com o limite poente da parcela); margem dos 
cursos de água (DPH), Zona ameaçada pelas cheias e Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos (AEPRA). 

As ZAC e margem dos cursos de água não são passíveis de exclusão da REN.  

Não existe fundamento para a exclusão de AEPRA. 

Assinala-se a existência do PIP 18/20. 

Infraestruturas existentes na área contígua à parcela: rede de energia elétrica, rede de 
abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais e rede de águas pluviais (linha de 
água). 

Segundo os números 4.º e 5.º do art.º 141.º do regulamento do PDM em revisão os Espaços canal 
da rede rodoviária prevista constituem área “non aedificandi” até à aprovação do projeto de 
execução. Até à aprovação do respetivo projeto de execução os espaços canal da rede rodoviária 
prevista são os constantes da Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo. 

A via D20 (rede rodoviária distribuidora prevista), ao longo de toda a sua extensão apresenta um 
espaço canal que dista 50 m para cada lado do seu eixo. Trata-se de um território que apresenta 
descontinuidades urbanas, verificando-se a existência de áreas consolidadas intercaladas com 
áreas em solo rústico com baixa densidade de ocupação. Nas áreas livres de ocupação abrangidas 
pelos Espaços canal deverá ser garantida a correspondente reserva de solo, de forma a que não 
seja comprometida a futura execução da infraestrutura viária. 

Em virtude da escala de atuação mais abrangente de um PDM, esta, não se constitui a sede 
adequada para a definição de criação de passeios, zonas de estacionamento e paragens de 
autocarro, as quais, serão devidamente acauteladas em outros instrumentos de gestão territorial 
ou operações urbanísticas, desenvolvidas em escala apropriada à implementação dessas 
propostas. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

- - 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-08-05 Papel Não FP 147 
 

Participação 

Participante 

Libertas, Investimentos Imobiliários, S.A. 

Tema 

 Classificação do Solo 

 Qualificação do Solo 

X Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

 Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de introdução de SUOPG – Clarificação de parâmetros de edificabilidade e 
delimitações 

Na participação apresentada, a supracitada empresa, na qualidade de proprietária do prédio 
identificado no Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha de Setúbal como “prédio n.º de cadastro 
1”, vem sujeitar à consideração da CMS ponderar delimitar uma SUOPG coincidente com o 
perímetro do prédio em causa, esclarecendo cabal e definitivamente a edificabilidade do prédio, 
face a parâmetros e delimitações divergentes entre os diferentes elementos do Plano. 

Localização 

Cidade de Setúbal 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização da área objeto do pedido sobre ortofotomapas 2016 com 
sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de introdução de SUOPG – Clarificação de parâmetros de edificabilidade e 
delimitações 

A presente participação pública submetida em sede de discussão pública da revisão do PDM, 
solicita que na área correspondente ao prédio em apreço, seja delimitada uma Subunidade 
Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG), com a indicação dos respetivos pressupostos, 
objetivos e parâmetros de edificabilidade aplicáveis, a constar dos elementos constituintes da 
revisão do PDM. 

Atendendo às especificidades e objetivos pretendidos para o local considera-se que a sugestão 
efetuada merece aceitação e será devidamente incorporada nos diversos elementos constituintes 
da revisão do plano. 

Decisão 

Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – Programação 
estratégica C2.11 

• Delimitação de SUOPG 

Regulamento • Descritivo a incorporar na SUOPG, 
constante do anexo 5 do regulamento 
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FICHA DE PONDERAÇÃO 

 

DATA DA EMISSÃO FORMATO DOCUMENTOS ANEXOS DESIGNAÇÃO 

2020-06-19 Papel Sim (3 documentos) FP 148 
 

Participação 

Participante 

IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

Tema 

 Classificação do Solo 

X Qualificação do Solo 

 Regulamento e Parâmetros Urbanísticos 

 Proposta de RAN 

X Proposta de REN 

 Outras Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

X Outras Reclamações, Observações ou Sugestões à Proposta de Plano 

Síntese 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Proposta de exclusão da delimitação 
da REN 

O IHRU, como proprietário de vários terrenos no concelho de Setúbal, procedeu a uma análise das 
propostas contidas na revisão do PDM de Setúbal, que enquadrarão as futuras operações 
urbanísticas que o Instituto ali pretende desenvolver, muitas delas em parceria com a CMS, cujas 
conclusões remeteu no âmbito da Discussão Pública do documento citado. Assim, os contributos 
apresentados e esclarecimentos solicitados presentes na participação em apreço, decorrem da 
referida análise que incidiu sobre os terrenos do Plano Integrado de Setúbal (PIS), em que o IHRU 
mantém propriedade, posse e compromissos, nos quais considerou a existência de diversas 
situações a esclarecer e, do ponto de vista do Instituto, a garantir na revisão do PDM: 

• Loteamento Quinta da Bela Vista – LOTE 4B3 

− Loteamento do Fundo de Fomento da Habitação (ap. 18 de 1993/12/15) – Quinta da Bela Vista 
na Av. D. Manuel I – com 3 lotes constituídos, 2 construídos e habitados, e o sobrante lote 4B3, 
com a área de 12 275 m², destinado a construção de comércio, indústria, serviços e 
estacionamento. 

− É solicitado o reconhecimento do compromisso, ampliando a exclusão E47/C109 da área REN 
contígua sobre parte do lote 4B3 – Loteamento Quinta da Bela Vista, a sul da Av. D. Manuel I. 

− A totalidade do lote, embora não esteja inserida em REN, está numa área para a qual é 
proposta a classificação de Espaço Verde de Proteção e Enquadramento, i.e., sem capacidade 
construtiva. De acordo com a exposição em análise, o terreno apresenta óbvia capacidade 
construtiva para unidade hoteleira, pelo que é proposta a revisão de classificação para EC.ac 
– Espaços Centrais a consolidar, a par do reconhecimento do lote constituído. 

B. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 
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• Loteamento INH (ap. 11 de 2005/11/11) Cabeço da Bolota 

− Loteamento Instituto Nacional de Habitação (ap. 11 de 2005/11/11) Cabeço da Bolota – com 3 
lotes constituídos, áreas de 1 266,86 m², 1 915,83 m² e 1 518,60 m², destinados a habitação, 
comércio e estacionamento, em terreno com óbvia capacidade construtiva e com viabilidade 
aprovada pelo executivo camarário em 04/05/2005, de acordo com o exposto pelo requerente. 

C. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

• Parcela 199 – Edificabilidade a nascente do loteamento Vilas Sul 

− Para esta área, a revisão do PDM propõe a classificação como Espaço Verde de Proteção e 
Enquadramento. Na perspetiva do IHRU, o terreno apresenta óbvia aptidão construtiva, pelo 
que é solicitada a reconsideração de nova classificação de compromisso, que mantenha a 
continuidade da estrutura verde proposta em plano e a edificabilidade referida. 

D. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Proposta de alteração de traçado de 
linha de água 

• Parcelas 244, 246, 249, 250, 255, 257 – Edificabilidade – PIS 1990/2001 

− Na revisão do PDM, é identificada uma linha de água e respetiva área marginal, que atravessa 
as parcelas supra identificadas, para a qual é proposta a classificação de Espaço Verde de 
Proteção e Enquadramento. Conforme a participação apresentada, a referida linha de água, de 
traçado livre e sem carácter permanente e de desenvolvimento irregular no seu início, 
apresenta as suas margens regularizadas com as obras de infraestruturação efetuadas, 
atravessando as vias em aqueduto no troço final (Av. Teixeira do Vale).  

− O requerente considera que a mencionada área, classificada como Espaço Verde de Proteção 
e Enquadramento, é conflituante com o traçado de arruamentos já lançados no terreno, e retira 
extensivamente capacidade construtiva. Assim, propõe o ordenamento da linha de água com 
novo traçado, que permita a conjugação da edificabilidade com a natural drenagem do território. 

E. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

• Parcelas 34, 151 e 245 – Terroa – Edificabilidade a norte da Av. António Sérgio 

− Por último, a revisão do PDM apresenta uma nova via, que prolonga para norte a Rua dos 
Sobreiros/ Av. Júlio Santos, cruzando a Av. António Sérgio. Para a área marginal da via é 
proposta a classificação de Espaço Verde de Proteção e Recreio. O novo eixo viário margina 
as parcelas 34 e 245, utilizando e redefinindo a parcela 151. De acordo com o contributo 
apresentado, a implantação do referido eixo viário vai obrigar a extensiva e profunda alteração 
da morfologia do terreno e do seu coberto vegetal atual, pelo que é considerada viável a 
reclassificação para EH.1c – Espaços Habitacionais a consolidar – tipo 1 (baixa densidade, 
morfologia variável, edifícios isolados ou em banda até 3 pisos), sem prejuízo da manutenção 
da linha de água inicial e respetiva faixa de proteção. 

Localização 

Área de intervenção do PIS 
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Análise e Ponderação 

Enquadramento 

 

Localização das áreas objeto de participação sobre ortofotomapas 2016 com sobreposição do Ordenamento, RPDMS 

Resposta 

A. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Proposta de exclusão da delimitação 
da REN 

No seguimento da participação pública submetida em sede discussão pública da revisão do PDM 
e de acordo com os conteúdos elencados, informa-se o seguinte: 

É feita referência ao Loteamento do Fundo de Fomento da Habitação (ap. 18 de 1993/12/15) – 
Quinta da Bela Vista na Av. D. Manuel I – com 3 lotes constituídos, 2 construídos e habitados, e o 
sobrante lote 4B3, com a área de 12.275 m², destinado a construção de comércio, indústria, 
serviços e estacionamento, juntando-se informação comprovativa em anexo. 

Nesta sequência, o Lote 4B3 localizado a sul da Av. Belo Horizonte, integrando o compromisso 
destinado a construção de unidade hoteleira, foi reclassificado em Espaços Habitacionais tipo II a 
consolidar, à exceção da área mais a nascente em virtude das condições topográficas e da 
presença de REN - Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

B. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A área correspondente ao Loteamento do Instituto Nacional de Habitação (ap. 11 de 2005/11/11) 
Cabeço da Bolota possui 3 lotes constituídos destinados a habitação, comércio e estacionamento, 
tendo sido aprovada pelo executivo camarário em 04/05/2005, conforme documentação 
apresentada. Na Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do solo a área integrava 
Espaços de Uso Especial, Espaços de equipamentos consolidados, a qual, na sequência da 
presente participação foi reclassificada em Espaços Centrais, Espaços centrais a consolidar. 

C. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 
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Parte da área a nascente do loteamento Vilas Sul integra a classificação de Espaço Verde de 
Proteção e Enquadramento. Na sequência da exposição efetuada pelo IHRU foi considerada a 
reclassificação de parte desta área em Espaços Habitacionais a consolidar tipo II, mantendo a 
perspetiva de assegurar a continuidade da estrutura verde proposta em articulação com a área 
habitacional envolvente. 

D. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano/ Proposta de alteração de traçado de 
linha de água 

Na presente participação é referido que as áreas assinaladas se encontram parcialmente 
classificadas como Espaço Verde de Proteção e Enquadramento, sendo conflituantes com o 
traçado dos arruamentos já lançados no terreno e diminuindo extensivamente a capacidade 
construtiva.  

Atente-se que o local é abrangido por linha de água e correspondente domínio público hídrico, 
integrando ainda o Corredor Vital do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), sendo necessário assegurar a conectividade da estrutura 
verde existente. Para além de ajustamentos de pormenor realizados nos espaços verdes de 
proteção e enquadramento em virtude dos compromissos existentes, não é possível acolher a 
sugestão de alteração da qualificação do solo conforme consta da participação pública. 

E. Proposta de alteração de qualificação do solo urbano 

A área referida na participação pública encontra-se classificada em Espaços verdes de recreio e 
lazer e Espaços de equipamentos consolidados, verificando-se ainda a existência de Espaço Canal 
respeitante ao prolongamento da via P1 (rede rodoviária distribuidora prevista). 

A área possui solos em REN - Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e linhas de água.  

O território em apreço é abrangido pela EEM, Estrutura ecológica fundamental - Subsistema verde 
correspondendo a áreas e corredores com vegetação, maioritariamente destinados à produção 
vegetal. 

Analisados os fundamentos apresentados informa-se que esta área integrará a Subunidade 
Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG) 20.22 - Setúbal Nascente, remetendo para futuro 
instrumento de gestão territorial a definição dos pressupostos e intenções de ocupação deste 
território, não havendo para já, lugar à reclassificação em solo urbano. 

Decisão 

Favorável󠄀 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Previsto no PDM 

Fora do âmbito 
do PDM 

Documentos a alterar Alterações 

Planta de Ordenamento – classificação e 
qualificação do solo C2.1 

• Alteração na qualificação do solo de acordo 
com o estipulado na informação supra e 
consensualizado com o IHRU 

Planta Compromissos Urbanísticos A.7 • Integração dos compromissos identificados 
pelo IHRU 

 


