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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui a memória descritiva e justificativa da proposta de áreas a excluir da 

Carta da REN – Delimitação das áreas incluídas no Município de Setúbal, elaborada pelo Instituto de 

Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Setúbal (PDM).  

De acordo com a norma de procedimentos n.º 14/OT da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), os elementos sistematizados no 

relatório da fase 1 (A12.A Relatório da delimitação da Reserva Ecológica Nacional), incorporam a 

explicitação dos critérios de delimitação de cada uma das tipologias de área a integrar na Reserva 

Ecológica Nacional (REN), a metodologia utilizada para a aplicação dos critérios de delimitação e a 

indicação das fontes de informação utilizadas na delimitação de cada tipologia. 

Consiste num instrumento fundamental para conhecimento da estrutura biofísica do território, 

sobretudo no Município de Setúbal, que não se encontra dotado de Carta de REN publicada, 

vigorando o artigo 42º previsto no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), aprovado 

pelo D. L. n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de 

novembro, 96/2013, de 19 de julho, 80/2015, de 14 de maio, e 124/2019 de 28 de agosto – Inexistência 

de Delimitação Municipal. Excetua-se a delimitação da REN na área da Mitrena – Parque Industrial 

Sapec Bay, aprovado por Portaria n.º 147/2015 de 25 de maio, e publicada em D.R., 1ª série, n.º 100, 

de 25 de maio de 2015.  

O método de análise da proposta de exclusão das áreas integradas na REN foi aplicado a todo o solo 

urbano e rústico do concelho, tendo como referência a sobreposição com a Planta de Ordenamento - 

Classificação e Qualificação do Solo. O princípio subjacente às propostas de exclusão ocorre sempre 

que se verifique a sobreposição da restrição de utilidade pública com o solo urbano e com o solo 

rústico, nas situações de ocupação humana ou onde esteja prevista essa ocupação (salvo em 

situações onde a classificação do solo urbano ou rústico seja compatível com o RJREN). 

Estabilizada a metodologia adotada no processo de exclusão das áreas da REN, definidos os critérios 

de base e as orientações fornecidas pelas entidades competentes na matéria, foi apresentada e 

submetida a apreciação das entidades da Comissão Consultiva, em sede de conferência 

procedimental, a proposta de exclusões à REN para o município de Setúbal. A pronúncia das 

entidades formalizou-se através dos seguintes pareceres: 

 Parecer CCDRLVT com referência S08803-201906-P, de junho de 2019; 

 Parecer ICNF com referência 28874/2019/DCNF-LVT/DPAP, de 30 de maio de 2019; 

 Parecer APA (ARH do Tejo e Alentejo) com referência S034695-201906-ARHTO.DPI, de 4 

de abril de 2019; 
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 Parecer ANEPC enviado por email de 31 de maio de 2019. 

A Conferência de Serviços, teve lugar aquando da Conferência Procedimental da Proposta de Plano 

e Relatório Ambiental, e realizou-se no dia 28 de junho de 2019. Atendendo ao conteúdo dos 

pareceres emitidos e o resultado da concertação com as entidades, foram reformulados os pedidos 

de exclusão acautelando as correspondentes orientações. 

A abertura do período de Discussão Pública da revisão do PDM de Setúbal foi aprovada em reunião 

de Câmara n.º 3/2020, realizada a 05/02/2020, segundo a Deliberação de Câmara n.º 42/2020. No 

dia 9 de abril de 2020 foi publicado o Aviso n.º 6033/2020 em Diário da República, relativo ao início 

do período de Discussão Publica da Revisão do Plano, no entanto, a contagem do tempo da discussão 

pública ficou suspensa até levantamento do regime excecional de suspensão dos prazos, em virtude 

da situação pandémica. 

Na sequência da Deliberação aprovada em reunião de Câmara no dia 3 de junho de 2020, foi 

novamente publicado o início do Período de Discussão Pública do Plano, através do Aviso n.º 9181-

A/2020 no Diário da República n.º 116, II série, de 17 de junho de 2020. Este período decorreu por 30 

dias úteis, entre 25 de junho e 5 de agosto de 2020. 

Ponderadas as exposições apresentadas durante o período de discussão pública da revisão do PDM 

com incidência na REN, bem como vertidas as orientações emanadas na conferência de serviços, 

resultou uma proposta de delimitação reformulada, aprovada pela deliberação n.º 97/2021, 

apresentada na reunião da Câmara Municipal de Setúbal (CMS) de 7 de abril de 2021. 

Esta proposta foi enviada para apreciação das diversas entidades, em sede de Conferência Decisória, 

nos termos do disposto no n. º6, do art.º 11.º, RJREN. Os elementos do plano, nomeadamente os da 

proposta de delimitação da REN, foram disponibilizados via email em 23 e 29 de março de 2021 para 

efeitos de conferência decisória. 

Nesse âmbito foram emitidos pelas respetivas entidades os seguintes pareceres: 

 Parecer CCDRLVT com referência 06842-202104-DSOT/DOT, de 15 de abril de 2021; 

 Parecer ICNF com referência S-014058/2021, de 16 de abril; 

 Parecer APA – ARH do Alentejo, através de email em 17 de abril de 2021 e ARH do Tejo 

com referência S021981-202103-ARHTO.DPI, de 30 de março de 2021; 

 Parecer ANEPC com referência OF/4050/CDOS15/2021, de 22 de abril de 2021. 

A conferência decisória desenvolveu-se em 5 reuniões, realizadas nos dias 16 e 29 de abril, 12 e 24 

de maio de 2021 e 9 de junho, onde estiveram representadas as diferentes entidades, e durante as 

quais foram reanalisados os polígonos de exclusão alvo de parecer favorável condicionado e 

desfavorável.  
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Como resultado foi redesenhada a proposta de delimitação da REN de acordo com o estabelecido 

nas reuniões de concertação, atendendo às seguintes orientações: 

 O ICNF alegou em alguns polígonos de exclusão a desconformidade com a Proteção do 

Sobreiro e Azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio na sua redação atual). Neste 

sentido foi aferido, em algumas visitas de campo, a delimitação de povoamento de sobreiro 

e de azinheira reproduzidos na Planta de Condicionantes, Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública – Recursos Naturais e na Planta de Ordenamento – Estrutura 

Ecológica Municipal e enviadas ao ICNF para aprovação. Noutras situações onde se verificou 

a sobreposição de áreas propostas a excluir com o povoamento de sobreiro/azinheira foi 

eliminado ou redelimitado o polígono de exclusão. 

Considerou ainda o ICNF existirem dois polígonos de exclusão subordinados a afetação e 

perturbação de habitats da Rede Natura 2000, porquanto foi redelimitado um deles, e 

comprovada a inexistência de habitats prioritários no outro, pelo que se manteve inalterado.  

Nas situações sujeitas total ou parcialmente a processo de ratificação, foi entendimento do 

ICNF que se aplicam os Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP), e que 

qualquer proposta de exclusão da REN com incidência nas duas Áreas Protegidas (AP) está 

dependente da decisão referente à ratificação. Nestes termos, todos os polígonos da REN a 

excluir nas AP que recaem nos regimes de proteção em vigor dos respetivos POAP, 

mereceram parecer desfavorável. Nestas situações foram os polígonos de exclusão 

mantidos na sua versão original aguardando-se a decisão do processo de ratificação. 

 A ANEPC no seu parecer técnico alertou para a persistência, na proposta de delimitação, de 

algumas áreas de risco a serem acauteladas, de forma a garantir o não incremento de risco 

em particular nas áreas de Prevenção de Riscos Naturais (ZAC, ZAM e AIV) e áreas de 

Proteção do Litoral. Do resultado desse parecer e em consonância com as reuniões de 

concertação foram reformulados ou eliminados os polígonos de exclusão, bem como 

conduzidos na fundamentação apresentada, para as medidas destinadas a evitar incremento 

de risco tal como reproduzidas no Capítulo II, do Título III, do Regulamento do PDM. 

 A APA – ARH do Alentejo veio, para a região hidrográfica do Sado e Mira (RH6), emitir o 

seu parecer favorável à proposta de delimitação da REN, tendo-se, contudo, verificado que 

para a região hidrográfica do Tejo (RH5), através do parecer emitido pela ARH do Tejo, 

existirem algumas situações sujeitas a alteração, por redesenho ou eliminação dos polígonos 

de exclusão, designadamente por apenas serem aceites exclusões em áreas efetivamente 

comprometidas e cujo uso se verifique ser incompatível com RJREN.  

 A CCDRLVT alertou para um conjunto de situações de incompatibilidade nas diversas 

tipologias de REN, refletidas em ata, tendo-se procedido à eliminação e/ou reconfiguração 

de determinados polígonos de exclusão e consequentes alterações em sede de regulamento, 

planta de ordenamento e planta de condicionantes. 
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Esta entidade ressalva ainda que, pelo facto de existir um número significativo de propostas 

de exclusão que estão suportadas em propostas de ordenamento que carecem de 

ratificação, por incompatibilidade com os Planos Especiais de Ordenamento do Território 

(PEOT), a decisão sobre a exclusão destas propostas ficará dependente do processo de 

ratificação do plano em Conselho de Ministros.  

 

1.1. METODOLOGIA DO PROCESSO DE EXCLUSÃO DE ÁREAS DA REN 

Os elementos gráficos do processo foram trabalhados em ambiente SIG (GeoMedia® Desktop - 

Versão 16.5), utilizando o sistema global de referência recomendado pela EUREF (European 

Reference Frame, subcomissão da IAG - Associação Internacional de Geodesia) designado por 

Sistema de Referência Terrestre Europeu 1989 (European Terrestrial Reference System - ETRS89). 

As metodologias utilizadas para a delimitação das áreas a integrar na REN seguem o estipulado nas 

orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, concretizadas na Resolução do 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 quadro seguinte são sistematizadas as tipologias de REN verificadas no concelho de Setúbal, com 

a quantificação da sua superfície e respetiva relação perante a superfície do concelho. 

 

Quadro 1 – Quadro Síntese de todas as áreas incluídas por tipologia 

 

Tipologia(s) REN 
Superfície 

(ha) 

% da 
superfície 

do 
concelho 

Águas de transição e respetivos leitos (AT) 6361,303 27,619 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (AEREHS) 3918,216 17,012 

Áreas de instabilidade de vertentes (AIV) 1943,099 8,436 

Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção de Recarga de Aquíferos (AEIPRA) 6746,740 29,292 

Arribas 102,415 0,445 

Dunas costeiras litorais 2,251 0,010 

Escarpas e respetivas faixas de proteção (FPEscarpas) 162,399 0,705 

Faixa de proteção da base das arribas (FPBA) 103,566 0,450 

Faixa de proteção das águas de transição (FPAT) 877,272 3,809 

Faixa de proteção do topo das arribas (FPTA) 260,913 1,133 

Faixa marítima de proteção costeira (FMPC) 3758,536 16,318 

Faixa terrestre de proteção costeira (FTPC) 4,560 0,020 
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Tipologia(s) REN 
Superfície 

(ha) 

% da 
superfície 

do 
concelho 

Ilhéus e rochedos emersos no mar 0,701 0,003 

Margem das águas de transição (MAT) 483,890 2,101 

Margem dos cursos de água (Margem) 281,455 1,222 

Praias 969,970 4,211 

Sapais 2888,237 12,540 

Zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC) 1325,756 5,756 

Zonas ameaçadas pelo mar (ZAM) 24,176 0,105 

Área total de REN (com sobreposições) 30215,456   

Área total de REN (sem sobreposições) 21861,660   

 

O procedimento de formalização das áreas a excluir da REN teve a seguinte sequência: 

1. Sobreposição da Carta da REN – Delimitação das áreas incluídas no Município de Setúbal 

com a Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo; 

2. Sobreposição com o limite do solo urbano; 

3. Seleção no solo urbano de todas as categorias de espaço; 

4. Sobreposição com os limites dos Alvarás de loteamento e com as Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal; 

5. Sobreposição com os compromissos urbanísticos válidos; 

6. Sobreposição com os limites do solo rústico nas categorias de solo com ocupação humana. 

Os polígonos sujeitos a exclusão da REN reportam a dois tipos de situações: 

1. Áreas classificadas como solo urbano e solo rústico com ocupação humana, legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas e/ou compromissos urbanísticos válidos - C. 

2. Áreas classificadas como solo urbano e solo rústico com ocupação humana, destinadas a 

satisfação de carências existentes, em matéria de habitação, turismo, equipamentos, 

atividades económicas e infraestruturas - E. 

A proposta de delimitação da REN para o município de Setúbal foi inicialmente submetida a 

apreciação da CCDRLVT, nos termos do disposto no n.º 1, do Art.º 11º do RJREN, tendo aquela 

entidade promovido a conferência procedimental com todas as entidades administrativas 

representativas dos interesses a ponderar em função das áreas da REN em presença. 

Do resultado da concertação com as entidades, atendendo aos pareceres previamente emitidos, 

foram reformulados os pedidos de exclusão acautelando as correspondentes orientações. 
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Salienta-se que a numeração dos polígonos de exclusão seguiu a sequência numérica inicial, e que 

nos casos em que obtiveram parecer desfavorável das entidades foram retirados, pelo que a 

numeração não é sequencial. Noutras situações os polígonos de exclusão foram renomeados com 

acréscimo de letras ou letras e números, designadamente quando dentro da mesma mancha foram 

alteradas as categorias do solo ou não aceite a exclusão de alguma tipologia.  

Na sequência das reuniões de concertação com a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa 

e Vale do Tejo (DRAPLVT), no âmbito da Delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN), houve 

ainda necessidade de alteração da classificação de solo urbano para solo rústico, em situações que 

já tinham merecido parecer favorável da CCDRLVT e da APA, o que promoveu algumas alterações 

aos polígonos de exclusão REN. 

Considerando que a CCDRLVT aceitou a exclusão das zonas ameaçadas por cheias (ZAC) em outros 

centros urbanos da região, nomeadamente no Centro Histórico de Tomar, reuniu o Município de 

Setúbal com a CCDRLVT em 31 de agosto de 2020 para esclarecimentos sobre a possibilidade de 

exclusão nas ZAC. Nesta sequência o Município de Setúbal vem propor a exclusão da REN nas ZAC 

localizadas na área do Centro Histórico de Setúbal (Espaços Habitacionais e Espaços Centrais – 

Centro Histórico) bem como, nas áreas urbanas consolidadas adjacentes com a mesma tipologia de 

malha e densidade de ocupação (Espaços Centrais consolidados).  

A proposta de exclusão destas áreas fundamenta-se no facto de corresponderem a áreas urbanas 

consolidadas, na sua grande parte integradas no Centro Histórico de Setúbal e integralmente incluídas 

na Área de Reabilitação Urbana (última alteração aprovada pela Assembleia Municipal de Setúbal em 

21 de fevereiro de 2021 – Deliberação n.º 33/21, publicada em Diário da República, através do Aviso 

n.º 6936/2021, n.º 74, 2ª série, parte H, de 16 de abril de 2021), estando enquadradas pelo Plano de 

Gestão de Riscos de Inundação da RH6, aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 51/2016, de 20 de setembro (republicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, 

de 18 de novembro), que classifica a Zona Ameaçada por Cheias das Ribeiras da Figueira e do 

Livramento, como de perigosidade baixa.  

O estudo de delimitação da Zona Ameaçada por Cheias na área urbana da Baixa de Setúbal, já 

contempla a implementação das duas importantes obras de controlo de cheias que foram executadas 

nas bacias hidrográficas das ribeiras da Figueira e do Livramento, destacando-se o facto de estas 

intervenções integrarem devidamente os cenários de futuro agravamento das condições climáticas e 

o ordenamento do território na gestão dos riscos de inundações. 

Encontra-se aprovada e a decorrer a Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU Setúbal), 

de acordo com o Programa Estratégico (PERU), publicada em Aviso n.º 2174/2018 em Diário da 

República 2º série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2018. Na estratégia municipal aprovada, para além 

da visão e dos objetivos estratégicos relacionados com a reabilitação urbana, foram identificadas as 

ações estruturantes, quer nas infraestruturas públicas como no edificado público e privado, que 
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incluem as ações de reabilitação consideradas urgentes, que por vários motivos foram considerados 

fatores imprescindíveis na regeneração da malha urbana e na requalificação do ambiente consolidado 

envolvente. Foram classificados como intervenções urgentes todos os prédios urbanos identificados 

em ruína ou vazios urbanos (43), em função do Péssimo e Mau estado de conservação, num total de 

297 edifícios, o que se traduz em cerca de 10% do edificado que carece de intervenção urgente.  

O centro histórico de Setúbal e áreas urbanas adjacentes é tipologicamente caraterizado por uma 

estrutura de propriedade pequena e muito fragmentada, por edifícios maioritariamente de apenas um 

ou dois pisos, e que a experiência dos últimos anos de acompanhamento das operações de 

reabilitação do edificado revelam ser imprescindível para a viabilidade económica da intervenção, o 

aproveitamento de toda a capacidade construtiva quer no aumento do número de pisos, quando 

obviamente é possível, quer apenas pela introdução de área de construção habitável no 

aproveitamento do esconso da cobertura. Esta situação é ainda justificada pelo facto de as obras de 

reabilitação urbana estarem sujeitas a uma série de custos de contexto, relacionado com a 

compatibilidade das soluções técnicas obrigatórias, custos associados a estudos, peritagens e 

trabalhos arqueológicos inerentes, bem como, todas as limitações físicas que muitas obras estão de 

facto sujeitas. 

Existe assim a necessidade de ponderar a gestão do risco e a garantia de um quadro favorável à 

captação de investimento para a reabilitação urbana, requalificação e dinamização socioeconómica 

da Cidade de Setúbal, sujeitando esta área aos condicionalismos à ocupação constantes do artigo 

15.º do regulamento do PDM (cuja redação foi proposta pela APA no âmbito da Conferência 

Procedimental e validada pela APA/ARH Alentejo em dezembro de 2020, e concertada com a 

CCDRLVT, APA/ARH Alentejo e ANEPC no âmbito da conferência decisória).  

No âmbito da reunião de trabalho ocorrida com a CCDRLVT em 26 de fevereiro de 2021 foi auscultada 

aquela entidade sobre a possibilidade de exclusão da REN em solo rústico (à semelhança do já 

ocorrido em outros Municípios, designadamente no de Sintra), uma vez que as orientações para as 

exclusões da REN, à data, apenas tinham ocorrido no solo urbano. Nesta sequência foi referido pela 

CCDRLVT que poderia o Município apresentar as propostas de exclusão à REN nas seguintes 

categorias do solo rústico, com ocupação humana: 

 Áreas de Edificação Dispersa dos Tipos I e II; 

 Aglomerados Rurais; 

 Espaços de Ocupação Turística; 

 Espaços destinados a Equipamentos e Infraestruturas; 

 Espaços de Atividades Industriais. 

À semelhança do aplicado para o solo urbano, e na sequência do esclarecimento acima referido, para 

as tipologias de classificação do solo acima identificadas, foram igualmente designados os polígonos 

de exclusão (C) e (E). 
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Passam a elencar-se com as respetivas fundamentações as áreas cuja classificação e qualificação 

do solo rústico são passiveis de exclusão à REN. 

 Áreas de Edificação Dispersa do Tipo I e II - correspondem a espaços existentes em solo 

rústico de características híbridas, de cariz urbano-rural, que devem ser objeto de um regime 

de uso do solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento e infraestruturação numa 

ótica de sustentabilidade, devendo ser infraestruturadas com recurso a soluções apropriadas 

às suas características. São predominantemente áreas com uso habitacional (1ª habitação), 

sobretudo na zona nascente do concelho, de moradias unifamiliares na sua maioria isoladas, 

embora se verifique existirem outras edificações associadas a outros usos, designadamente 

equipamentos, comércio e atividades económicas. Estas áreas correspondem a zonas 

dominantemente com edificações que distam entre si cerca de 50 a 80 metros, conforme 

recomendações fornecidas pela CCDRLVT para a sua delimitação e na sequência dos 

ensaios realizados em áreas de estudo com cerca de 25 ha (veja-se fundamentação 

apresentada no Relatório do Plano nas páginas 95 a 98). Pelo exposto considerou-se 

reunirem as condições para integrar esta classificação e qualificação do solo. 

No município de Setúbal o fenómeno do povoamento disperso apresenta uma expressão 

considerável, sobretudo nas áreas nascente e poente do concelho. Ainda que, de 

características distintas, quer na origem do seu aparecimento, quer na sua função e 

representatividade, este tipo de ocupação é facilmente identificável e encontra-se 

relativamente delimitado.  

 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, 

foram 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 integradas 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. 

Correspondem aos 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. 

 Espaços de Ocupação Turística – nestas áreas de acordo com o regime jurídico específico 

aplicável, são admitidas as tipologias de empreendimentos turísticos previstas na legislação 

específica, devendo ser assegurado o adequado conjunto de instalações, estruturas, 

equipamentos e serviços complementares relacionados com a animação ambiental, a 

visitação de áreas naturais, o desporto de natureza e a interpretação ambiental. 
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Correspondem às seguintes ocupações turísticas: a Quinta da Arrábida em Casais da Serra, 

o Parque de Campismo de Picheleiros, o Parque Ambiental do Alambre, o Parque de 

Campismo da Gâmbia, a Quinta Moinhos de São Filipe, mas também, áreas onde se propõe 

o uso turístico, designadamente a 7.ª Bataria do Outão. Esta última, pela sua localização 

privilegiada será extremamente pertinente para o concelho, prevendo-se a reconversão da 

zona militar atualmente desativada, para o uso turístico. Algumas destas propostas de 

classificação em área de jurisdição do Parque Natural da Arrábida (PNA), foram sugeridas 

pelo próprio ICNF, com o intuito de permitir uma gestão mais adequada do território. Por se 

apresentarem incompatíveis com os regimes de proteção do Plano de Ordenamento do 

Parque Natural da Arrábida (POPNA) constituem áreas sujeitas ao procedimento de 

ratificação do PDM, a submeter à aprovação de Conselho de Ministros. De acordo com o 

resultado da conferência decisória, para o Parque Ambiental do Alambre, ficou decidido 

abdicar da exclusão à REN. No caso da 7ª Bataria do Outão, continuando classificada com o 

Espaços de Ocupação Turística em solo rústico, ficou estabelecido que uma eventual 

exclusão à REN nesta área, seria apenas efetuada no âmbito da elaboração de um Plano de 

Pormenor para a UOPG 14. 

 Espaços destinados a Equipamentos e Infraestruturas – são admitidos os usos relativos a 

equipamentos e infraestruturas de utilidade pública e de uso coletivo, cuja edificabilidade 

permitida resulta da exata satisfação do interesse público geral da operação a concretizar. 

Integram-se nesta categoria de espaço o CEADA – Centro Escutista da Arrábida e o Forte 

Santa Maria da Arrábida. Algumas destas propostas de classificação em área de jurisdição 

do PNA, foram sugeridas pelo próprio ICNF, com o intuito de permitir uma gestão mais 

adequada do território. Por se apresentarem incompatíveis com os regimes de proteção do 

POPNA constituem áreas sujeitas ao procedimento de ratificação do PDM, a submeter à 

aprovação de Conselho de Ministros. Quanto ao Forte de Santa Maria da Arrábida, face aos 

valores em presença, ficou acordado no âmbito da conferência decisória a não exclusão da 

REN. 

 Espaços de Atividades Industriais - correspondem às áreas onde ocorre a instalação de 

atividades industriais, com expressão territorial relevante, diretamente ligadas à exploração 

de recursos geológicos e energéticos. Integra-se nesta categoria a área afeta às instalações 

da Secil.  

Após a devida apreciação dos contributos recebidos no âmbito da Discussão Pública, incorporados 

no Relatório de Ponderação do Período de Discussão Pública, as participações consideradas 

favoráveis, materializaram-se em alterações aos documentos que constituem e que acompanham a 

revisão do plano, designadamente as áreas a submeter a exclusão da REN.  

Independentemente da natureza dos pedidos de participação pública, os quais se reportam a 

questões regulamentares, à classificação e qualificação do solo, à afetação da Reserva Agrícola 
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Nacional (RAN) e da REN, entre outros, ressalva-se que as fichas de participação abaixo enumeradas 

dizem especificamente respeito às áreas que detêm implicação nas propostas de exclusão à REN e 

que mereceram acolhimento por parte do Município.  

Solo urbano 

 FP 10 (Bacalhoa-Vinhos de Portugal S.A.) – Polígono E 66; 

 FP 18 (Diogo Faria) – Polígono C 166; 

 FP 30 (Urbino Manuel da Costa Felício) - Polígono C 66, C69; 

 FP 43 (Rodrigo Valério) - Polígono C 66, C69; 

 FP 49 (Isabel Gautier) - Polígono C 66, C69; 

 FP 54 (Manuel Duarte) - Polígono C 66, C69; 

 FP 57 (Nuno Silvestre) - Polígono C 66, C69; 

 FP 70.1 (Maria Viegas) - Polígono C 66, C69; 

 FP 74 (Maria Clara Madeira) - Polígono C 66, C69; 

 FP 75(Joaquim Pereira) - Polígono C 66, C69; 

 FP 76 (Sara Pina) - Polígono C 66, C69; 

 FP 77 (Eduardo Pires) – Polígono C 154; 

 FP 82 (Cesarina Belo) – Polígono C 31; 

 FP 83 (Mariana Duarte) - Polígono C 66, C69; 

 FP 85 (Quitéria Rato) - Polígono C 66, C69; 

 FP 87 (Maria Dias) - Polígono C 66, C69; 

 FP 89 (Ana Rita Dias) - Polígono C 66, C69; 

 FP 90 (Eduardo Hernani) - Polígono C 66, C69; 

 FP 92 (Ana Cascais) - Polígono C 66, C69; 

 FP 93 (Carlos Costa) – Polígono E 67; 

 FP 95.1 (Maria Antonieta Matos) – Polígono C 27; 

 FP 95.2 (Maria Antonieta Matos) – Polígono C 170; 

 FP 95.7 (Maria Antonieta Matos) – Polígonos C 18A, C 20, C139A, C139B, C 167, C168, E 

10; 

 FP 96 (Armando Sacramento) - Polígono C 66, C69; 

 FP 97 (João Viegas) - Polígono C 66, C69; 

 FP 100 (Laserperformance) – Polígono C 164; 

 FP 103 (António Ferreira) – Polígono E 65; 

 FP 106 (Pedro Barros) - Polígono C 66, C69; 

 FP 109 (António Canhão) - Polígono C 66, C69; 

 FP 114 (Maria Eugénia Gamito) – Polígono C 150; 

 FP 124 (Airliquide) – Polígono C 155; 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL                                          

Relatório – Exclusões à Proposta de Delimitação da REN   

 

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 14 

 FP 126 (APSS) – Polígonos C 156, C157, C160, C162 e C163; 

 FP 135 (João Howell Pato) – Polígono C 205 e E77; 

 FP 142 (Lisnave) – Polígonos C160; 

Solo Rústico 

 FP 99 (Maria Teresa Pereira) – Polígono C 250. 

Nos termos da alínea e), do ponto B.1. – Análise geral, constante do parecer da CCDRLVT - 

documento S08803-201906-P, emitido no âmbito da conferência procedimental, é referido que “(…) 

No caso da área portuária atenta às especificidades da área admitem-se exclusões nas diversas 

tipologias, mas restringindo-se às áreas edificadas(…)”. Considerando que os espaços abrangidos 

por infraestruturas portuárias e terraplenos existentes, se encontram perfeitamente consolidados e 

são maioritariamente constituídos por aterros artificiais, sobre os quais incidem diversas tipologias de 

REN incompatíveis com o desenvolvimento e expansão das atividades portuárias, procedeu-se à 

proposta de exclusão nas seguintes áreas, de acordo com a participação pública submetida pela 

Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS):  

 Terminal do Trem Naval,  

 Terrapleno de Santa Catarina,  

 Terrapleno da Sorefame,  

 Terminal da Lisnave,  

 Terminal da Termitrena, 

 Terminal da Secil/Outão.  

No âmbito da conferência decisória foi concertado com as diversas entidades as exclusões nas áreas 

portuárias, nomeadamente por apenas merecerem parecer favorável as situações que 

apresentassem construção, tendo sido retiradas das exclusões as áreas livres de ocupação, mesmo 

que constituindo aterros artificializados. 

Quanto ao terminal Secil/Outão e pese embora constitua uma área totalmente construída, entendeu 

a CCDRLVT não aceitar qualquer exclusão à REN, alegando que existem mecanismos no RJREN 

que permitem, por um lado, a viabilização de ações diretamente ligadas à operação portuária, e, por 

outro, a ponderação das mesmas face à sensibilidade da área em presença. 

Assim as tipologias de REN que consubstanciaram as propostas de exclusão nas áreas portuárias 

são as seguintes: 

 Margem das águas de transição (MAT); 

 Águas de transição e respetivos leitos (AT); 

 Faixa de proteção das águas de transição (FPAT). 
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Elencam-se ainda as situações em que os polígonos de exclusão da REN integram, total ou 

parcialmente, as áreas a propor a ratificação em Conselho de Ministros, pelo que a aceitação sobre 

esses polígonos, se encontra vinculada à decisão do processo de ratificação: 

 C22 (Parcialmente); 

 C23 (Parcialmente); 

 C24 (Parcialmente); 

 C27 (Parcialmente); 

 C28 (Totalmente); 

 C29 (Totalmente); 

 C30 (Parcialmente); 

 C31 (Parcialmente); 

 C36 (Parcialmente); 

 C37 (Parcialmente); 

 C38A (Parcialmente); 

 C42 (Parcialmente); 

 C43 (Parcialmente); 

 C44 (Totalmente); 

 C46 (Parcialmente); 

 C47 (Parcialmente); 

 C49 (Parcialmente); 

 C53 (Parcialmente); 

 C54 (Parcialmente); 

 C55 (Parcialmente); 

 C62A(Parcialmente); 

 C62B(Parcialmente); 

 C65 (Parcialmente); 

 C117A (Parcialmente); 

 C122 (Parcialmente); 

 C123 (Totalmente); 

 C125B (Parcialmente); 

 C140B (Parcialmente); 

 C152 (Parcialmente); 

 C187 (Totalmente); 

 C189 (Totalmente); 

 C190 (Parcialmente); 

 C192 (Parcialmente); 
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 C194 (Parcialmente); 

 C195C (Parcialmente); 

 C198 (Parcialmente); 

 C200 (Parcialmente); 

 C201 (Totalmente); 

 C204 (Parcialmente); 

 C205 (Parcialmente); 

 C206 (Parcialmente); 

 C208 (Totalmente); 

 C212 (Totalmente); 

 C213 (Totalmente); 

 C214 (Parcialmente); 

 C215 (Parcialmente); 

 C216 (Parcialmente); 

 C217 (Parcialmente); 

 C218 (Parcialmente); 

 C221 (Parcialmente); 

 C224 (Parcialmente); 

 C225 (Totalmente); 

 C227 (Parcialmente); 

 C228 (Totalmente); 

 C229 (Totalmente); 

 C230 (Totalmente); 

 C231 (Totalmente); 

 C232 (Totalmente); 

 C233A (Totalmente); 

 C233B (Totalmente); 

 C235 (Parcialmente); 

 C237 (Parcialmente); 

 C238 (Parcialmente); 

 C244 (Totalmente); 

 C245 (Totalmente); 

 C247 (Parcialmente); 

 C249 (Parcialmente); 

 C250 (Totalmente); 

 C251 (Totalmente); 
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 C252 (Totalmente); 

 C273 (Parcialmente); 

 C289A (Parcialmente); 

 C290 (Parcialmente); 

 C291 (Parcialmente); 

 C298 (Parcialmente); 

 C299 (Parcialmente); 

 C303 (Parcialmente); 

 C308 (Parcialmente); 

 E3 (Parcialmente)  

 E8 (Totalmente); 

 E63 (Parcialmente); 

 E66 (Totalmente); 

 E75 (Parcialmente); 

 E76 (Totalmente); 

 E78 (Totalmente); 

 E79 (Totalmente); 

 E81 (Totalmente); 

Do resultado da conferência decisória, porquanto a CCDRLVT definiu que as Áreas de Edificação 

Dispersa Tipo I, coincidentes com as Faixas de Proteção das Águas de Transição, teriam se ser 

reclassificadas, passando a Áreas de Edificação Dispersa Tipo II. Assim verificou-se que o polígono 

n.º C275, inicialmente sujeito a processo de ratificação, deixou de o ser em virtude da sua incidência 

nos Espaços de Proteção Complementar do Tipo II do PORNES, nos quais foram delimitadas UOPG 

e SUOPG, não estando por isso sujeitas a ratificação. 

 A presente proposta de delimitação da REN, conformada com as orientações e pareceres das 

entidades, resulta em três tipos de situações:  

 Polígonos de exclusão eliminados – sempre que não se verificou a concordância de todas as 

entidades; 

 Polígonos de exclusão redelimitados - ponderadas as situações, caso a caso, com a 

concordância das entidades foram redesenhadas as áreas a sujeitar a exclusão da REN; 

 Polígonos de exclusão inalterados – face à fundamentação apresentada pelo Município foram 

aceites nas reuniões de concertação, e estabelecido em ata a aprovação dos polígonos em 

causa; 

 Polígonos de exclusão inalterados – polígonos em áreas que aguardam decisão do processo 

de ratificação do PDM. 
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Considerando todos os pressupostos evidenciados, resultantes da concertação com as entidades, 

quer em sede de conferência procedimental quer decisória, dos esclarecimentos fornecidos pela 

CCDRLVT e contributos da APA, ICNF e ANEPC, bem como das alterações decorrentes do período 

de Discussão Pública da Revisão do PDM, apresentam-se as propostas de exclusão à REN nas 

tipologias abaixo elencadas: 

 Áreas de instabilidade de vertentes (AIV)* (1) 

 Margem das águas de transição (MAT)* (2) 

 Águas de transição e respetivos leitos (AT)* (2) 

 Faixa de proteção das águas de transição (FPAT)*(2)(3) 

 Áreas Estratégicas de Infiltração e de Proteção de Recarga de Aquíferos (AEIPRA)* (4) 

 Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (AEREHS)* (4) 

 Zonas Ameaçadas por Cheias (ZAC)*(5) 

 Faixa de Proteção ao Topo das Arribas (FPTA) *(6) 

*(1) – Apenas foram consideradas as exclusões dos sistemas da REN em causa, em áreas 

consolidadas/edificadas, bem como áreas intersticiais para efeitos de colmatação do aglomerado. 

*(2) – É apenas admitida a exclusão nas áreas edificadas e artificializadas da área portuária e na 

frente ribeirinha. 

*(3) – É apenas admitida a exclusão nas áreas edificadas na área habitacional da Reserva Natural do 

Estuário do Sado (RNES). 

*(4) – Proposta de exclusão em situações de áreas maioritariamente edificadas e/ou comprometidas. 

*(5) – Proposta de exclusão no Centro Histórico de Setúbal e nas áreas urbanas consolidadas 

adjacentes com a mesma tipologia de malha. 

*(6) - Proposta de exclusão apenas no polígono E63 correspondente à parcela cadastral n.º 1 do 

Plano de Pormenor da Frente da Ribeirinha. 

 

1.2. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS A EXCLUIR  

Após a identificação dos polígonos a excluir, estes foram divididos em duas tipologias de área: 

I. Áreas comprometidas legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (C). 

II. Áreas destinadas à satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades 

económicas, equipamentos e infraestruturas (E). 
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A representação destas áreas é feita através de uma tabela com identificação das tipologias REN 

correspondentes e numeradas conforme se apresenta seguidamente: 

 Áreas comprometidas (C) 

 

 Áreas destinadas à satisfação de carências existentes (E) 

 

 A contabilização sintetizada das duas tipologias de área por percentagem, em proporção às 

tipologias e à superfície do município é representada da seguinte forma: 

 

 

1.2.1. ÁREAS A EXCLUIR POR COMPROMISSO  

Quadro 2 - Áreas comprometidas legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas 

 

Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C1 1,114 AEIPRA 1,114 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

Atividades Económicas - Espaços de terciário consolidados. Espaço 
totalmente edificado.  

C2 25,397 AEIPRA 25,397 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I.  Área Urbana de Génese Ilegal - AUGI n.º 11/12. 
Tem processo de Loteamento (7.0.0.5.12/01 - COMAVE - Associação 

Proprietários Vale Florete I) com aprovação da arquitetura e a 
concessão da autorização de loteamento por deliberação n.º 573/2006 
tomada em reunião de Câmara realizada no dia 6/09/2006. Encontra-se 

a decorrer o prazo para requerer a emissão do alvará de loteamento. 
Foi alterada a delimitação por ajustes aos limites cadastrais das AUGI. 

O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, não estando 
previstas exclusão das áreas definidas na Planta Síntese do alvará de 

Loteamento como espaços verdes e que correspondem à área de 
implantação da futura bacia de retenção. 

Nº de 
ordem 

Superfície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

Área do 
sistema (ha) 

Fundamentação 

     

Nº de 
ordem 

Superfície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

Área do 
sistema (ha) 

Fim a que se 
destina 

Fundamentação Uso atual Uso 
Proposto 

        

Tipologia 
REN 

Áreas efetivamente já comprometidas  
 

Áreas a excluir para satisfação de carências existentes 

 Superfície 
(ha) 

% referente à 
(s) tipologia (s) 

% da 
superfície do 

município 

Superfície 
(ha) 

% referente à 
(s) tipologia (s) 

% da superfície do 
município 
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C3 3,503 AEIPRA 3,503 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra cedência para equipamento de utilização 
coletiva - Alvará de Loteamento n.º 21/79. Trata-se efetivamente de 
uma área de cedência para equipamento de utilização coletiva que 

deverá ficar assegurada na sua totalidade, de forma a não comprometer 
a futura implantação. Foi alterada a delimitação resultado de um maior 
rigor na georreferenciação de um alvará datado de 1979. Em fase de 

licenciamento do equipamento de utilização coletiva, os espaços 
verdes/livres e não ocupados por edificação deverão reintegrar a REN. 

C4-A 0,060 AEREHS 0,060 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra cedência para equipamento de utilização 
coletiva - Alvará de Loteamento n.º 21/79. Foi apenas considerada a 
exclusão quando a área colidisse com lotes constituídos ao abrigo do 

Alvará de Loteamento n.º 21/79, permanecendo em REN as áreas 
coincidentes com espaços verdes tal como definidos na Planta Síntese 

do Loteamento. 

C4-B 0,024 AEREHS 0,024 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra cedência para equipamento de utilização 
coletiva - Alvará de Loteamento n.º 21/79. Foi apenas considerada a 
exclusão quando a área colidisse com lotes constituídos ao abrigo do 

Alvará de Loteamento n.º 21/79, permanecendo em REN as áreas 
coincidentes com espaços verdes tal como definidos na Planta Síntese 

do Loteamento. 

C4-C 0,049 AEREHS 0,049 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra cedência para equipamento de utilização 

coletiva - Alvará de Loteamento n.º 21/79. Área efetivamente edificada e 
a que corresponde lote do Alvará de Loteamento n.º 21/79. 

C5 4,146 AEIPRA 4,146 
Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 

Integra os Alvarás de Loteamento n.º 1/18 e 12/83 

C6 9,225 AEIPRA 9,225 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra os Alvará de Loteamento n.º 12/83; 15/99; 
04/02 e 1/18 e AUGI 8 

C7 0,032 AEIPRA 0,032 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano. Trata-se de uma área impermeabilizada pela rede 
viária existente. 

C8 2,180 AEIPRA 2,180 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
terciário consolidados. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano. Atualmente encontra-se ocupado pela superfície 
comercial Continente, Pizza Hut, licenciados pelo processo n.º 78/17 
com Alvará de Utilização n.º 139/18. O polígono foi redelimitado,  pós 
conferência decisória, mantendo em REN as áreas de cedência para 

espaços verdes e de equipamento de utilização coletiva e onde 
presentemente se encontra instalado um parque infantil. 

C9 1,093 AEIPRA 1,093 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
terciário consolidados. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano. Atualmente encontra-se ocupado pela superfície 
comercial Continente, Pizza Hut, licenciados pelo processo n.º 78/17 

com Alvará de Utilização n.º 139/18. O Polígono, pós conferência 
decisória, mantém-se inalterado.  
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C10 0,358 AEIPRA 0,358 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C11 1,369 AEIPRA 1,369 
Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 

Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 17/83 - Espaço total ou 
parcialmente edificado e urbanizado 

C12 1,103 AEIPRA 1,103 
Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 

Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área necessária 
à consolidação e coerência do aglomerado urbano 

C13 0,603 AEIPRA 0,603 
Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 

Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 06/96 - Espaço total ou 
parcialmente edificado e urbanizado 

C14 1,105 AEIPRA 1,105 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 4/01 

C15 181,528 AEIPRA 181,528 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano. A área da mancha foi reduzida por acertos 
resultantes de participações recebidas no âmbito da discussão pública, 

e revisão de limites na classificação dos espaços verde de recreio e 
lazer. 

C16 1,488 AEIPRA 1,488 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 10/00 

C17 0,017 AEIPRA 0,017 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C18-A 67,383 AEIPRA 67,383 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado - Inclui AUGI n. º27. Reformulação da mancha 
assente na necessidade de alteração da Classe de Espaço nas AUGI, 

resultando na diminuição da sua área. A área remanescente desta 
mancha foi agrupada à mancha de exclusão C20.  A reavaliação tem 

por base a Participação Pública FP 95.7 (Maria Antonieta Matos), 
resultante do Período de Discussão Pública. À área redefinida e já alvo 
de aprovação da exclusão integra o Plano de Pormenor da Salmoura, 

publicado em D.R. 2ªsérie, n.º 242, Parte H, Aviso n.º 19563/2020 de 27 
de novembro e Declaração de Retificação n.º 888/20, publicada em 

D.R. 2ª série, n.º 245, Parte H, de 18 de dezembro. 

C18-B 1,153 AEIPRA 1,153 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado - Inclui AUGI n. º27. Alteração da classe de 
espaço por adequação ao Plano de Pormenor da Salmoura, , publicado 

em D.R. 2ªsérie, n.º 242, Parte H, Aviso n.º 19563/2020 de 27 de 
novembro e Declaração de Retificação n.º 888/20, publicada em D.R. 2ª 

série, n.º 245, Parte H, de 18 de dezembro. 

C18-C 0,021 AEIPRA 0,022 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado - Inclui AUGI n. º27. Alteração da classe de 
espaço por adequação ao Plano de Pormenor da Salmoura, , publicado 

em D.R. 2ªsérie, n.º 242, Parte H, Aviso n.º 19563/2020 de 27 de 
novembro e Declaração de Retificação n.º 888/20, publicada em D.R. 2ª 

série, n.º 245, Parte H, de 18 de dezembro. 
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C18-D 0,002 AEIPRA 0,002 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado - Inclui AUGI n. º27. Alteração da classe de 
espaço por adequação ao Plano de Pormenor da Salmoura, , publicado 

em D.R. 2ªsérie, n.º 242, Parte H, Aviso n.º 19563/2020 de 27 de 
novembro e Declaração de Retificação n.º 888/20, publicada em D.R. 2ª 

série, n.º 245, Parte H, de 18 de dezembro. 

C19 4,212 AEIPRA 4,212 
Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 

de baixa densidade consolidados. Colmatação da Malha Urbana. 

C20 57,619 AEIPRA 57,619 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente ou totalmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 5/01, 7/90, 11/89, 5/08, 2/93, 3/82, 6/78, 1/01, 7/97, 
5/96, 10/88 e 11/81. Reformulação da mancha assente na necessidade 

de alteração da Classe de Espaço nas AUGI - passou a integrar a 
delimitação da AUGI 27 (anteriormente incluída na mancha C18-A). A 
AUGI em causa também sofreu alguns pequenos ajustes cadastrais. A 

reavaliação tem por base a Participação Pública FP 95.7 (Maria 
Antonieta Matos), resultante do Período de Discussão Pública. 

C21 0,606 AEIPRA 0,606 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade a consolidar. Colmatação da Malha Urbana. 

Processo de Loteamento n.º 939/99 - A operação de loteamento foi 
aprovada por despacho de 23/8/2010, encontrando-se em licenciamento 

as obras de urbanização. 

C22 5,221 

AEREHS 0,671 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente ou totalmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 12/96, 12/88, 32/98, 18/82 e 4/89. A mancha foi 
reduzida em função do limite dos regimes de proteção do POPNA. Área 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM  

AEIPRA 5,222 

C23 1,589 

AEREHS 0,557 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 
8/98. Redução da mancha em função da concertação com a DRAPLVT. 

Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM  

AEIPRA 1,589 

C24 12,243 

AEREHS 1,310 
Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 

Integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 17/97, 10/88, 14/00, 
2/03 e 11/91. Acertos de limites cadastrais em resultado da concertação 

com a DRAPLVT. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. 
Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM  

AEIPRA 12,243 

C25 1,163 AEIPRA 1,163 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano 

C26 8,995 AEIPRA 8,995 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaços de Atividades Económicas 
- espaço parcialmente edificado e necessário à ampliação da atividade. 

Redução da mancha em função da concertação com a DRAPLVT. 

C27 3,744 

AEREHS 0,006 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano. Redução da mancha a norte em função da 
concertação com a DRAPLVT, a sul decorrente da Participação Pública 

FP 95. 1 (Maria Antonieta Matos). Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

AEIPRA 3,744 
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Nº de 
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Superfí
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REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C28 1,883 

AEREHS 0,096 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. A mancha foi reduzida em função do limite dos 

regimes de proteção do POPNA. Integração em espaço urbano de baixa 
densidade em virtude da presença de aglomerado populacional que 

segundo informação da BGE, fonte INE, possui edificações (fogos) que 
remontam às seguintes épocas de construção: 1919-1945; 1946-1960 e 

1961-1970. Estando em causa a existência de um aglomerado 
populacional com 10 fogos e cuja presença remonta há largas décadas 

atrás, bem anteriores à entrada em vigor do POPNA, considera-se 
adequado e fundamentado o reconhecimento deste aglomerado 

populacional como solo urbano de baixa densidade. Área totalmente 
sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de 

Ratificação do PDM  

AEIPRA 1,883 

C29 2,982 

AEREHS 1,940 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados- Instalações da Rodoviária do Alentejo. Redução 
da mancha em função da concertação com a DRAPLVT e em função do 

limite dos regimes de proteção do POPNA. Área totalmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM  
AEIPRA 2,982 

C30 2,371 AEIPRA 2,371 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais - Centro 
Histórico. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área 
necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano. Área 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM  

C31 3,637 AEIPRA 3,637 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 

3/09 e 5/85 e Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado. 
Aumento da área de exclusão com base na participação pública FP 82 
(Cesarina Belo) e resultante das reuniões de concertação com o ICNF. 
Parcialmente integra área sujeita a ratificação (polígono 17). Aguarda 

decisão do Processo de Ratificação do PDM  

C32 0,395 AEIPRA 0,395 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais - Centro 
Histórico. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área 

necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano 

C33 6,922 AEIPRA 6,922 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - espaço 
parcialmente edificado e necessário à ampliação da atividade. O 
Polígono foi redelimitado após concertação com a DRAP-LVT e 

salvaguardando o povoamento de sobreiros em sede de conferência 
decisória. 

C34 9,943 
AEREHS 0,211 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço totalmente edificado. 
Diminuição da área de exclusão em função da concertação com a 

DRAPLVT. AEIPRA 9,943 

C35 0,454 

AEREHS 0,141 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 

urbanizado e integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 10/85 e 
11/83. Diminuição da área de exclusão em função da concertação com 

a DRAPLVT e APA, restringindo-se à área edificada. O polígono foi 
redelimitado, pós conferência decisória, salvaguardando as zonas 

verdes permeáveis. 

AEIPRA 0,454 
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Nº de 
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REN 
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Área do 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C36 0,955 

AEREHS 0,486 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 14/81. Cedência à 
Câmara Municipal do lote 1 como cedência mista (Equipamento + 
Verde). Trata-se de uma área de cedência para equipamento de 

utilização coletiva que deverá ficar assegurada na sua totalidade, de 
forma a não comprometer a futura implantação. Área parcialmente 

sujeita a ratificação do PDM. O Polígono foi redelimitado, pós 
conferência decisória, porquanto apenas excluída a parte ocupada pelo 

equipamento (depósitos de água). Aguarda decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  

AEIPRA 0,955 

C37 1,731 
AEREHS 0,475 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra o Alvará de Loteamento n.º 14/81. Área 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  AEIPRA 1,731 

C38-A 14,459 

AEREHS 2,244 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra os Alvarás de Loteamento n.º 14/76, 14/96 
e 14/87. Aumento da área a sul compatibilizando a mancha pelo limite 
do regime de proteção do POPNA.  A mancha 38 foi dividida em 38A e 

38 B, de acordo com os limites do PNA. Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

AEIPRA 14,459 

C38-B 0,093 AEIPRA 0,093 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra os Alvarás de Loteamento n.º 14/76, 14/96 

e 14/87. A mancha 38 foi dividida em 38A e 38 B, de acordo com os 
limites do PNA, não tendo sofrido qualquer alteração no polígono que 

atualmente corresponde ao 38 B. 

C39 4,207 AEIPRA 4,207 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Integra os Alvarás de Loteamento 
n.º 10/85 e 11/83. Diminuição do polígono resultado da concertação 

com a DRAPLVT. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, não sendo excluídos os espaços verdes e as zonas de vinha. 

C40 1,442 AEIPRA 1,442 
Solo Urbano - Espaços Verdes - Espaços verdes de recreio e lazer. 

Integra uma área verde de recreio e lazer existente. 

C41 0,264 AEIPRA 0,265 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 
Colmatação da Malha Urbana. Aumento da mancha integrando parte do 

polígono C38, por alteração à classe de espaço na Planta de 
Classificação e Qualificação do Solo. 

C42 3,082 AEIPRA 3,082 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais - Centro Histórico. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área necessária 
à consolidação e coerência do aglomerado urbano. Área parcialmente 

sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  

C43 0,932 
AEREHS 0,058 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de Ratificação do PDM.  AEIPRA 0,932 

C44 3,565 
AEREHS 0,265 Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados. Área totalmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda 
decisão do Processo de Ratificação do PDM.  AEIPRA 3,565 

C45 0,374 AEIPRA 0,374 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 
11/98. 

C46 8,693 AEIPRA 8,693 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais - Centro Histórico. 
Integra os Alvarás de Loteamento n.º 17/76 e 13/87. Área parcialmente 

sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  
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C47 9,022 

AEREHS 0,550 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra os Alvarás de Loteamento n.º 19/98; 02/91 
e 02/85. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de Ratificação do PDM.  
AEIPRA 9,022 

C48 0,101 AEIPRA 0,101 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais - Centro 
Histórico. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área 

necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano. 

C49 9,818 

AEREHS 0,925 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente os Alvará de Loteamento n.º 

30/98, 23/79 e 25/79. Alterações resultantes da concertação da 
DRAPLVT e ajuste da mancha ao regime de proteção do POPNA. Área 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

AEIPRA 9,818 

C50 2,558 AEIPRA 2,558 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais - Centro 
Histórico. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área 

necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano 

C51 0,733 AEIPRA 0,733 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 
2/86 

C52 0,253 AEIPRA 0,253 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C53 6,343 AEIPRA 6,343 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra os Alvarás de Loteamento n.º 5/80 e 1/86. 

Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

C54 1,795 AEIPRA 1,795 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais - Centro 
Histórico. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área 
necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano. Área 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

C55 4,957 AEIPRA 4,957 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 
28/98 e 4/92. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C62-A 16,352 

AEREHS 0,183 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado. Coincidente com o 

Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha aprovado pelo Aviso n.º 
9641/2014, publicado em DR, 2ª série, n.º 162, de 25 de agosto de 2014 
e em consonância com a REN do Plano de Pormenor. A tipologia praias 
deixou de existir nesta área. O aumento do polígono de exclusão deve-

se a alterações na configuração da tipologia de FPAT. Área 
parcialmente sujeita a ratificação do PDM. O Polígono, pós conferência 
decisória, foi redelimitado e dividido em 2, deu origem ao C62-A (não 
foram excluídas as áreas coincidentes com a tipologia AT e AIV nas 
áreas não edificadas) e C62-B (solicitada a exclusão por ser AIV e 

AEREHS numa área edificada). Área sujeita a riscos naturais, mistos e 
tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM.  Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 
PDM.  

AIV 0,380 

MAT 7,644 

FPAT 16,120 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL                                          

Relatório – Exclusões à Proposta de Delimitação da REN   

 

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 26 

Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C62-B 0,309 

AIV 0,210 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado. Coincidente com o 

Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha aprovado pelo Aviso n.º 
9641/2014, publicado em DR, 2ª série, n.º 162, de 25 de agosto de 2014 
e em consonância com a REN do Plano de Pormenor. A tipologia praias 
deixou de existir nesta área. O aumento do polígono de exclusão deve-

se a alterações na configuração da tipologia de FPAT. Área 
parcialmente sujeita a ratificação do PDM. O Polígono, pós conferência 
decisória, foi redelimitado e dividido em 2, deu origem ao C62-A (não 
foram excluídas as áreas coincidentes com a tipologia AT e AIV nas 
áreas não edificadas) e C62-B (solicitada a exclusão por ser AIV e 

AEREHS numa área edificada). Área sujeita a riscos naturais, mistos e 
tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM.  Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 
PDM.  

AEREHS 0,253 

C63 0,189 AEREHS 0,189 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados. Escola Básica e Secundária Lima de Freitas 

C64 0,003 AIV 0,003 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Escola Básica e Secundária Lima de Freitas. O Polígono 
foi redelimitado, pós conferência decisória, cingindo-se a exclusão de 
AIV à área edificada dentro dos limites da escola. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C65 5,999 AEREHS 5,999 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. 
Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C66 0,223 AIV 0,223 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra o Alvará de Loteamento n.º 2/97. 

Diminuição do polígono de exclusão face às participações públicas 
FP30/FP43/FP49/FP54/FP57/FP70.1/FP74/FP75/FP76/FP83/FP85/FP8
7/FP89/FP90/FP92/FP96/FP97/FP106/FP109, dos residentes do Bairro 

Colinas de São Francisco, o que levou a uma redelimitação da 
qualificação do solo, com aumento dos espaços verdes, onde se abdica 

da exclusão à REN. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, não sendo excluídas as áreas não edificadas. Área sujeita a 
riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - 

Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C67 0,040 AIV 0,040 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 2/98. O Polígono foi 
redelimitado, pós conferência decisória, não sendo pedida a exclusão 

das áreas não edificadas (campo de futebol). Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C68 0,037 AEREHS 0,037 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Integra o Alvará de Loteamento n.º 2/97 

C69 0,760 AEREHS 0,760 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Integra o Alvará de Loteamento n.º 2/97. 

Diminuição do polígono de exclusão face às participações públicas 
FP30/FP43/FP49/FP54/FP57/FP70.1/FP74/FP75/FP76/FP83/FP85/FP8
7/FP89/FP90/FP92/FP96/FP97/FP106/FP109, dos residentes do Bairro 

Colinas de São Francisco, o que levou a uma redelimitação da 
qualificação do solo, com aumento dos espaços verdes, onde se abdica 

da exclusão à REN. 
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Superfí
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REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C70 1,055 AEREHS 1,055 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Integra o Alvará de Loteamento n.º 3/74 

C71 0,160 AEREHS 0,160 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C72 1,051 AEREHS 1,051 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C73 1,017 AEREHS 1,017 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C74 1,134 
AEIPRA 0,105 Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra total ou parcialmente os Alvarás de 
Loteamento n.º 7/98, 6/87 e 18/83 AEREHS 1,134 

C75 1,189 AEIPRA 1,189 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra o Alvará de Loteamento n.º 8/86 

C76 0,026 AEIPRA 0,026 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Ajustes residuais resultantes da redefinição dos 
limites do perímetro urbano. 

C77 1,622 AEIPRA 1,622 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

atividades industriais consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 
26/98 

C78 0,831 
AEREHS 0,647 Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

atividades industriais consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 
26/98 AEIPRA 0,831 

C79 0,856 AEREHS 0,856 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 
17/97, 10/88, 14/00, 2/03 e 11/91 

C80 0,022 AEREHS 0,023 
Solo Rústico - Espaços destinados a Equipamentos e Infraestruturas - 

Espaços de equipamentos. Integra parcialmente o Alvará de 
Loteamento n.º 08/97. 

C81 1,683 
AEREHS 0,024 Solo Rústico - Espaços destinados a Equipamentos e Infraestruturas - 

Espaços de equipamentos. Espaço parcialmente edificado e necessário 
à ampliação do Colégio do Centeio. AEIPRA 1,683 

C83 0,038 AEIPRA 0,038 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C85 0,022 AEIPRA 0,022 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Ajustes residuais resultantes da 

redefinição dos limites do perímetro urbano. Correções aos limites da 
AEIPRA. 

C86 0,066 AEIPRA 0,066 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Ajustes residuais resultantes da 

redefinição dos limites do perímetro urbano. Correções aos limites da 
AEIPRA. 

C87 0,432 AEREHS 0,432 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados. Campo de Futebol do Grupo Desportivo e Recreativo 1º 
de Maio 
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Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C88 0,160 AEREHS 0,160 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano 

C89 0,553 
AEIPRA 0,095 Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra o Alvará de Loteamento n.º 9/02 AEREHS 0,519 

C90 0,151 AEIPRA 0,151 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C91 0,089 AEIPRA 0,089 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra o Alvará de Loteamento n.º 9/02. 

Correções aos limites da AEIPRA. 

C92 6,813 AEIPRA 6,813 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

atividades industriais consolidados. Espaços de Atividades Económicas 
- Espaços de Atividades Industriais. Correções aos limites da AEIPRA. 

C93 5,159 AEIPRA 5,159 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

atividades industriais consolidados. Correções aos limites da AEIPRA. 

C95 1,393 AEREHS 1,393 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra os Alvarás de Loteamento n.º 18/84, 3/91 e 
14/98 

C96 0,045 AEIPRA 0,045 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

Terciário. O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, por 
forma a salvaguardar o povoamento de sobreiro. 

C97 11,699 AEIPRA 11,699 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Cemitério de Algeruz. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, salvaguardando o povoamento de sobreiro. 

C100 0,344 AEREHS 0,344 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados. 

C101 0,170 AEREHS 0,170 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Integra o Alvará de Loteamento n.º 9/88 

C102 0,637 AEREHS 0,637 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 9/88 

C103 0,583 AEREHS 0,583 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Integra o Alvará de Loteamento n.º 3/84 

C104 0,916 AEREHS 0,916 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 3/84 

C105-A 7,622 

MAT 3,803 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área necessária 
à consolidação e coerência do aglomerado urbano. Divisão do polígono 
C105 em A e B, face à alteração da qualificação do solo. O Polígono foi 
redelimitado, pós conferência decisória, não excluindo os pontões em 
áreas de AT. Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 
regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 

PDM. 

FPAT 7,622 

C106 0,016 FPAT 0,016 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais - Centro Histórico. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou área necessária 

à consolidação e coerência do aglomerado urbano. O Polígono 
mantém-se inalterado, pós conferência decisória, dado tratar-se de uma 

área completamente construída dentro da malha urbana consolidada. 
Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C108 0,012 AIV 0,012 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 
Edifício demolido pela Câmara Municipal por se encontrar em estado de 
ruína e constituir perigo para a segurança pública. O edifício é visível no 
Google Earth nas imagens anteriores a 2014 e provas diretas de 1956 

estando inscrito na matriz predial, pelo que constitui um direito do 
proprietário, não se identificando alternativa fora da AIV para a sua 
reconstrução, em resultado da concertação com a CCDRLVT na 
reunião datada de 11/10/2019. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, restringido a exclusão à área edificada. Área 
sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação 

própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C109 0,183 AEREHS 0,183 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C110 0,026 AEREHS 0,026 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados 

C112 0,344 AEREHS 0,344 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 

consolidados 

C113 0,096 FPAT 0,096 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais a consolidar. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Ajustes resultantes dos limites da qualificação 

do solo. 

C114-A 0,213 

MAT 0,018 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de infraestruturas 
estruturantes. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou 
área necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano. 

Foram acauteladas as orientações da CCDRLVT designadamente a não 
exclusão de áreas livres em MAT e FPAT, de acordo com o parecer 
datado de junho de 2019. Ajustes ao polígono de exclusão face a 

alterações na configuração da tipologia de FPAT. O Polígono mantém-
se inalterado, pós conferência decisória, por não se verificar a 

existência de AT - Área completamente ocupada pela linha de caminho 
de ferro. Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 

FPAT 0,214 

C114-
B1 

33,132 

MAT 17,837 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 
FPAT. O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, e dividido 
em 2, dando origem ao C114-B1 e C114-B2 (retirados os pontões em 

AT e retiradas as áreas livres a nascente). Área sujeita a riscos naturais, 
mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do 

Título III do Regulamento do PDM. 

FPAT 33,124 

C114-
B2 

1,889 FPAT 1,889 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 
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MAT 1,378 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 
FPAT. O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, e dividido 
em 2, dando origem ao C114-B1 e C114-B2 (retirados os pontões em 

AT e retiradas as áreas livres a nascente). Área sujeita a riscos naturais, 
mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do 

Título III do Regulamento do PDM. 

C114-C 0,095 FPAT 0,095 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de infraestruturas 
estruturantes. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou 
área necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano. 

Foram acauteladas as orientações da CCDRLVT designadamente a não 
exclusão de áreas livres em MAT e FPAT, de acordo com o parecer 
datado de junho de 2019.  Ajustes ao polígono de exclusão face a 

alterações na configuração da tipologia de FPAT. O Polígono mantém-
se inalterado, pós conferência decisória, por não se verificar a 

existência de AT. Área completamente contruída, ocupada por uma 
rodovia. Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 

C114-D 0,083 FPAT 0,083 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de infraestruturas 
estruturantes. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado ou 
área necessária à consolidação e coerência do aglomerado urbano. 

Foram acauteladas as orientações da CCDRLVT designadamente a não 
exclusão de áreas livres em MAT e FPAT, de acordo com o parecer 
datado de junho de 2019.  Ajustes ao polígono de exclusão face a 

alterações na configuração da tipologia de FPAT. O Polígono mantém-
se inalterado, pós conferência decisória, por não se verificar a 

existência de AT. Área completamente contruída, ocupada por uma 
rodovia. Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 

C114-
E1 

0,195 FPAT 0,195 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 
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REN 
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Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C114-
E2 

0,055 FPAT 0,055 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C114-
E3 

0,089 FPAT 0,089 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C114-
E4 

1,251 FPAT 1,251 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C114-
E5 

0,779 FPAT 0,779 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C114-
E6 

1,358 

AIV 0,017 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

AEIPRA 0,345 

FPAT 1,358 

C114-
E7 

1,898 

AEIPRA 0,049 Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

FPAT 1,899 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C114-
E8 

0,140 FPAT 0,140 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C114-
E9 

0,091 FPAT 0,091 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C114-
E10  

219,192 

AIV 1,360 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

FPAT 2,230 

AEREHS 3,997 

AEIPRA 218,462 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C114-
E11 

1,198 FPAT 1,198 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019.  Ajustes ao 
polígono de exclusão face a alterações na configuração da tipologia de 

FPAT. Ajustes resultantes de acertos nos espaços verdes de proteção e 
enquadramento resultantes da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena 
- Parque Industrial SAPEC Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 
2.ª série n.º 139, de 22 de julho de 2013. Acertos do perímetro urbano 

ao limite da RNES. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 11, considerando a não exclusão das áreas 
coincidentes com MAT e áreas livres em FPAT. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C114-
G1 

2,733 

FPAT 2,733 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019. O Polígono 
foi redelimitado, pós conferência decisória, e dividido em 2, C114-G1 e 
C114-G2 porquanto foram salvaguardadas as áreas livres. Área sujeita 
a riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - 

Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 

MAT 1,817 

C114-
G2 

1,503 

FPAT 1,503 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Espaço total ou parcialmente 

edificado e urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência 
do aglomerado urbano. Foram acauteladas as orientações da 

CCDRLVT designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e 
FPAT, de acordo com o parecer datado de junho de 2019. O Polígono 
foi redelimitado, pós conferência decisória, e dividido em 2, C114-G1 e 
C114-G2 porquanto foram salvaguardadas as áreas livres. Área sujeita 
a riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - 

Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 

MAT 1,503 

C116 0,885 

MAT 0,849 Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Áreas edificadas integradas em 

Espaços de Atividades Portuárias. Reconfigurado atendendo às 
orientações da CCDRLVT para a não exclusão das áreas coincidentes 

com a tipologia AT 

FPAT 0,885 

C117-A 171,621 

AEREHS 1,818 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Parque Industrial da Sapec Bay. 
Reconfigurado atendendo às orientações da CCDRLVT para a não 
exclusão das áreas livres coincidentes com a tipologia AT, MAT e 
FPAT, do parecer datado de junho de 2019. Ajustes resultantes de 

acertos nos espaços verdes de proteção e enquadramento resultantes 
da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena - Parque Industrial SAPEC 
Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 2.ª série n.º 139, de 22 de 

julho de 2013. Acertos do perímetro urbano ao limite da RNES. Área 
parcialmente sujeita a ratificação do PDM. O Polígono foi redelimitado, 

pós conferência decisória, porquanto não foram excluídas as áreas 
coincidentes com MAT e não exclusão de áreas livre em FPAT. Área 
sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação 

FPAT 3,714 

AEIPRA 171,081 
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própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. Aguarda 
decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C117-B 9,344 

MAT 4,740 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Parque Industrial da Sapec Bay. 
Reconfigurado atendendo às orientações da CCDRLVT para a não 
exclusão das áreas livres coincidentes com a tipologia AT, MAT e 
FPAT, do parecer datado de junho de 2019. Ajustes resultantes de 

acertos nos espaços verdes de proteção e enquadramento resultantes 
da 5ª alteração ao PDM na área da Mitrena - Parque Industrial SAPEC 
Bay - Aviso n.º 9397/2013, publicado no D.R. 2.ª série n.º 139, de 22 de 

julho de 2013. Acertos do perímetro urbano ao limite da RNES. O 
Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, porquanto 

salvaguardadas as áreas livres. Área sujeita a riscos naturais, mistos e 
tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM. 

FPAT 9,344 

C118-A 0,781 

MAT 0,717 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Reconfigurado face às orientações 

da CCDRLVT no parecer de junho de 2019. O Polígono foi redelimitado, 
pós conferência decisória, e dividido em 2 (C118-A e C118-B), 
porquanto salvaguardadas as áreas livres. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

FPAT 0,781 

C118-B 1,451 

FPAT 1,451 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

atividades portuárias consolidados. Reconfigurado face às orientações 
da CCDRLVT no parecer de junho de 2019. O Polígono foi redelimitado, 

pós conferência decisória, e dividido em 2 (C118-A e C118-B), 
porquanto salvaguardadas as áreas livres. Área sujeita a riscos 

naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 
II, do Título III do Regulamento do PDM. 

MAT 0,615 

C122 85,794 

AEREHS 0,594 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
Atividades Industriais consolidados -Parque Industrial da Mitrena e 

Alvará de Loteamento n.º 12/87. Reconfigurado face às orientações da 
CCDRLVT, no parecer de junho de 2019. Acertos por compatibilização 

aos regimes de proteção do PORNES. Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. O Polígono mantém-se inalterado, pós conferência 

decisória, porquanto confirmada a inexistência de habitats prioritário 
(RN2000) no estudo da BIO3. 

AEIPRA 85,794 

C123 0,100 FPAT 0,100 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Integra o Alvará de Loteamento n.º 18/88. Reconfigurado 

face às orientações da CCDRLVT, no parecer de junho de 2019.  
Acertos por compatibilização aos regimes de proteção do PORNES. 

Área totalmente sujeita a ratificação do PDM por classificação do 
Campo Municipal Júlio Tavares, Praias do Sado em Espaços de 
Equipamento Consolidados. Aguarda decisão do Processo de 

Ratificação do PDM.  

C124-A 1,547 FPAT 1,547 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 

33/98 e 8/02. Foram acauteladas as orientações da CCDRLVT 
designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e FPAT, de 

acordo com o parecer datado de junho de 2019.  O Polígono mantém-se 
inalterado, pós conferência decisória, tendo sido reformulado o C124-B 

em cumprimento do acordado com a CCDRLVT. 

C124-B 0,150 FPAT 0,150 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 

33/98 e 8/02. Foram acauteladas as orientações da CCDRLVT 
designadamente a não exclusão de áreas livres em MAT e FPAT, de 
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acordo com o parecer datado de junho de 2019.  O Polígono foi 
redelimitado, pós conferência decisória, salvaguardando as áreas livres. 

C125-A 0,770 FPAT 0,770 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 

4/81. Foram acauteladas as orientações da CCDRLVT designadamente 
a não exclusão de áreas livres em MAT e FPAT, de acordo com o 

parecer datado de junho de 2019.  

C125-B 0,897 FPAT 0,897 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 

4/81. Foram acauteladas as orientações da CCDRLVT designadamente 
a não exclusão de áreas livres em MAT e FPAT, de acordo com o 

parecer datado de junho de 2019. Acertos por compatibilização aos 
regimes de proteção do PORNES. Área parcialmente sujeita a 

ratificação do PDM. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, salvaguardando as áreas livres. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do PDM.  

C126 0,093 AEIPRA 0,093 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Ajustes residuais resultantes da redefinição dos 
limites do perímetro urbano. Correções aos limites da AEIPRA. 

C127 0,144 AEIPRA 0,144 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Ajustes residuais resultantes da redefinição dos 
limites do perímetro urbano. Correções aos limites da AEIPRA. 

C128 1,656 AEIPRA 1,656 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Correções aos limites da AEIPRA. O Polígono foi 

redelimitado, pós conferência decisória, porquanto salvaguardado o 
povoamento de sobreiros. 

C129 0,006 AEIPRA 0,006 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de infraestruturas 

estruturantes. Ajustes residuais resultantes da redefinição dos limites do 
perímetro urbano. Correções aos limites da AEIPRA. 

C130 59,501 

AEREHS 1,500 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

atividades industriais consolidados. Bluebiz Global Parques. Correções 
aos limites da AEIPRA. O Polígono mantém-se inalterado, pós 

conferência decisória, porquanto não se verificou a presença de 
povoamento de sobreiros. 

AEIPRA 59,501 

C131 6,585 AEIPRA 6,585 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais a 
consolidar - tipo II. Integra o Alvará de Loteamento n.º 3/85. O Polígono 
foi redelimitado, pós conferência decisória, porquanto salvaguardado o 

povoamento de sobreiros. 

C132 4,103 AEIPRA 4,103 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos 
consolidados. Equipamento Existente Pista de Atletismo do Vale da 

Rosa 

C133 15,576 AEIPRA 15,576 
Solo Urbano - Espaços de Uso Especial - Espaços de equipamentos a 

consolidar. Integra o Alvará de Loteamento n.º 3/85  

C134 9,729 AEIPRA 9,729 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais a 

consolidar - tipo II. Integra o Alvará de Loteamento n.º 3/85. Correções 
aos limites da AEIPRA. 

C135 0,015 AEIPRA 0,015 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Ajustes residuais resultantes da redefinição dos 
limites do perímetro urbano. Correções aos limites da AEIPRA. 

C136 3,703 AEIPRA 3,703 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados. Correções aos limites da AEIPRA. 
Reconfiguração a sul face à concertação com a DRAPLVT. 

C137 4,594 AEIPRA 4,594 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados 
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C138 4,450 AEIPRA 4,450 
Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 

consolidados - tipo I. Integra o Alvará de Loteamento n.º 31/98.  

C139-A 5,919 AEIPRA 5,919 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra total ou parcialmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 2/10. Reformulação da mancha assente na necessidade 
de alteração da Classe de Espaço nas AUGI, tendo sido subdividida em 

A e B. A reavaliação tem por base a Participação Pública FP 95.7 
(Maria Antonieta Matos). 

C139-B 6,873 AEIPRA 6,873 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Reformulação da mancha assente na 
necessidade de alteração da Classe de Espaço nas AUGI, tendo sido 

subdividida em A e B. A reavaliação tem por base a Participação 
Pública FP 95.7 (Maria Antonieta Matos). 

C140-A 0,395 

AEIPRA 0,036 Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Integra parcialmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 8/85 e 7/85. Reconfigurada face às orientações da 
CCDRLVT, do parecer de junho de 2019.  FPAT 0,360 

C140-B 0,160 FPAT 0,160 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Integra parcialmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 8/85 e 7/85. Reconfigurada face às orientações da 
CCDRLVT, do parecer de junho de 2019. Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C140-C 0,025 FPAT 0,025 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Integra parcialmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 8/85 e 7/85. Reconfigurada face às orientações da 
CCDRLVT, do parecer de junho de 2019.  

C140-D 0,192 FPAT 0,192 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Integra parcialmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 8/85 e 7/85. Reconfigurada face às orientações da 
CCDRLVT, do parecer de junho de 2019.  

C140-E 0,038 AEIPRA 0,038 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Integra parcialmente os Alvarás de 

Loteamento n.º 8/85 e 7/85. Reconfigurada face às orientações da 
CCDRLVT, do parecer de junho de 2019. Correções aos limites da 

AEIPRA. 

C141 0,187 AEIPRA 0,187 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Ajustes residuais resultantes da 

redefinição dos limites do perímetro urbano. Correções aos limites da 
AEIPRA. 

C142-A 7,088 AEIPRA 7,088 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados. Opção de renumeração dos polígonos por os 
mesmos serem fisicamente independentes. 

C142-B 1,138 AEIPRA 1,138 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados. Opção de renumeração dos polígonos por os 
mesmos serem fisicamente independentes. 

C144 11,637 AEIPRA 11,637 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados 

C145 9,757 AEIPRA 9,757 
Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Integra os Alvarás de Loteamento n.º 

22/98 e 15/79. Correções aos limites da AEIPRA. 
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C146 3,203 AEIPRA 3,203 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano 

C149 0,610 AEIPRA 0,610 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados. Correções aos limites da AEIPRA. 

C150 2,510 AEIPRA 2,510 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Integra parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 
7/75. Correções aos limites da AEIPRA. A reavaliação tem por base a 

Participação Pública FP 114 (Maria Eugénia Gamito), resultante do 
período de Discussão Pública. 

C151 0,175 AEIPRA 0,175 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 

terciário consolidados. Ajustes residuais resultantes da redefinição dos 
limites do perímetro urbano. Correções aos limites da AEIPRA. 

C152 7,297 AEIPRA 7,297 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Espaço total ou parcialmente edificado e 
urbanizado ou área necessária à consolidação e coerência do 

aglomerado urbano. Acertos por compatibilização aos regimes de 
proteção do PORNES. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. 

Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C153-A 4,260 AEIPRA 4,260 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais a 
consolidar - tipo I. Pedido de Informação Prévia n.º 9/19 favorável, 

Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica. Estudo 
Urbanístico de Brejos de Canes, aprovado pela Deliberação da Câmara 
Municipal n.º 226/2020, de 15 de julho. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, e dividido em 3 (C153-A, C153-B e C153-C), 
porquanto salvaguardado o povoamento de sobreiros.  

C153-B 0,171 AEIPRA 0,171 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais a 
consolidar - tipo I. Pedido de Informação Prévia n.º 9/19 favorável, 

Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica. Estudo 
Urbanístico de Brejos de Canes, aprovado pela Deliberação da Câmara 
Municipal n.º 226/2020, de 15 de julho. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, e dividido em 3 (C153-A, C153-B e C153-C), 
porquanto salvaguardado o povoamento de sobreiros.  

C153-C 0,892 AEIPRA 0,892 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais a 
consolidar - tipo I. Pedido de Informação Prévia n.º 9/19 favorável, 

Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica. Estudo 
Urbanístico de Brejos de Canes, aprovado pela Deliberação da Câmara 
Municipal n.º 226/2020, de 15 de julho. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, e dividido em 3 (C153-A, C153-B e C153-C), 
porquanto salvaguardado o povoamento de sobreiros.  

C154 1,168 

AEREHS 0,324 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo II. Áreas necessárias à consolidação e coerência do 

Aglomerado Urbano. Pedido de Informação Prévia n.º 2959/18 
favorável, PARTIJ - Construções e Investimentos Imobiliários, Quinta 

dos Marmelinhos, Estrada de Palmela, União de Freguesias de Setúbal. 
A reavaliação tem por base a Participação Pública FP 77 (Eduardo 

Pires), resultante do Período de Discussão Pública, a qual foi 
considerada viável atendendo que a proximidade do edificado existente 

a sul da parcela permite o prolongamento da mesma linguagem e 
densidade urbanas e favorece o remate do perímetro urbano. 

AEIPRA 1,105 

C155 0,557 AEREHS 0,080 
Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Espaço total ou parcialmente 
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AEIPRA 0,557 

edificado e urbanizado. Processo de Licenciamento n.º 430/74 com 
Licença de Utilização n.º 144/20209 de 30 de agosto de 1979 - 3 

edifícios destinados a fins industriais. A reavaliação tem por base a 
Participação Pública FP 124 (AirLiquide), resultante do período de 
Discussão Pública. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 

decisória, porquanto salvaguardadas as margens. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

FPAT 0,557 

C156 2,018 AT 2,018 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Terminal totalmente edificado - 

Trem Naval. A reavaliação tem por base a Participação Pública FP 126 
(APSS), resultante do período de Discussão Pública. O Polígono foi 

redelimitado, pós conferência decisória, não se excluindo os pontões. 
Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 

C157 0,146 AT 0,146 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Terminal totalmente edificado - 

Trem Naval. A reavaliação tem por base a Participação Pública FP 126 
(APSS), resultante do período de Discussão Pública. O Polígono foi 

redelimitado, pós conferência decisória, não se excluindo os pontões. 
Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 

C160 10,206 AT 10,206 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Terminal totalmente edificado - 

Tanquisado. A reavaliação tem por base a Participação Pública FP 126 
(APSS), e FP 142 (Lisnave) resultante do período de Discussão Pública. 
O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, de acordo com o 
acordado nas reuniões da Conferência Decisória. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C162 111,766 AT 111,766 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Terminal totalmente edificado - 
Lisnave. A reavaliação tem por base a Participação Pública FP 126 
(APSS), resultante do período de Discussão Pública. O Polígono foi 

redelimitado, pós conferência decisória, de acordo com o acordado nas 
reuniões da Conferência Decisória. 

C163 19,366 AT 19,366 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades portuárias consolidados. Terminais existentes e respetivas 

áreas de expansão necessárias ao desenvolvimento portuário - 
Termitrena. A reavaliação tem por base a Participação Pública FP 126 

(APSS), resultante do período de Discussão Pública. O Polígono foi 
redelimitado, pós conferência decisória, de acordo com o acordado nas 
reuniões da Conferência Decisória. Área sujeita a riscos naturais, mistos 
e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM. 

C164 5,543 AEIPRA 5,543 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais a consolidar. Para o local existe Pedido de 

Informação Prévia n.º 39/19 válido e decalcado na Planta de 
Compromissos Urbanísticos. Já se encontra, presentemente, em 

apreciação o processo de obras n.º 310/20 para o licenciamento de um 
Campus Industrial. A reavaliação tem por base a Participação Pública 

FP 100 (Laserperformance), resultante do período de Discussão 
Pública. O Polígono mantém-se inalterado, pós conferência decisória, 

de acordo com o acordado nas reuniões da Conferência Decisória.  
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C166 0,112 

AEREHS 0,009 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Nesta zona existe uma habitação construída no 
início do século XX, que consiste na casa secundária da Quinta de 

Santo António. O requerente pretende proceder à reabilitação e 
alteração dentro dos mesmos parâmetros arquitetónicos. Esta 

construção integra o conjunto edificado da quinta, com ligação próxima 
à casa principal, ambas edificadas em momento anterior ao PDM de 

1994, conforme atesta a documentação predial. A reavaliação tem por 
base a Participação pública FP 18 (Diogo Faria), resultante do período 

de Discussão Pública. 

AEIPRA 0,112 

C167 3,790 AEIPRA 3,790 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Reformulação da mancha assente na 

necessidade de alteração da Classe de Espaço nas AUGI. A 
reavaliação tem por base a Participação Pública FP 95.7 (Maria 

Antonieta Matos), resultante do Período de Discussão Pública. Esta 
exclusão já se encontrava aprovada, e resultou da reformulação da 

mancha n.º C18-A. 

C168 5,312 AEIPRA 5,312 

Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade - Espaços urbanos 
de baixa densidade consolidados. Reformulação da mancha assente na 

necessidade de alteração da Classe de Espaço nas AUGI. A 
reavaliação tem por base a Participação Pública FP 95.7 (Maria 

Antonieta Matos), resultante do Período de Discussão Pública. Esta 
exclusão já se encontrava aprovada, e resultou da reformulação da 

mancha n.º C18-A. 

C170 4,427 AEIPRA 4,427 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I, face à ocupação urbana presente e coerência do 

perímetro urbano na área em causa. A área em apreço estava 
classificada como Espaço Urbano - Áreas Consolidadas - Malhas 

Urbanas Habitacionais no PDM de 94, encontrando-se pré-registados 
para o local dois processos de loteamento (4.9.944/99 e 4.9.699/91 sem 
emissão de alvará); diversos processos de obra (P.O. 226/07, 362/91, 
45/91 (LU 6/96), 50/89, 486/97(LU 473/98),99/11, 487/97,369/69(LU 

1299 de 4/4/1989), 668/04,36/89 (com LU), 580/03). A reavaliação tem 
por base a Participação Pública FP 95.2 (Maria Antonieta Matos), 

resultante do período de Discussão Pública. 

C171 0,008 AEIPRA 0,008 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas - Espaços de 
atividades industriais consolidados. Ligeiros acertos resultantes de 

problemas de georreferenciação detetados nos limites da mancha de 
Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos. 

C172 0,010 AEIPRA 0,010 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Ligeiros acertos resultantes de problemas de 

georreferenciação detetados nos limites da mancha de Áreas 
Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos. O Polígono foi 

redelimitado, pós conferência decisória, porquanto se salvaguardaram 
as  áreas coincidentes com habitats prioritários (RN2000) identificados 

no estudo da BIO3. 

C173 0,965 AEIPRA 0,965 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais 
consolidados - tipo I. Reformulação da mancha resultante da 

reconfiguração do perímetro urbano decorrente das reuniões com o 
ICNF. A mancha em causa integrava a exclusão C31.  

C175 0,002 AEIPRA 0,002 
Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 

Ligeiro acerto considerando tratar-se de uma área impermeabilizada 
pela rede viária existente. Extensão da exclusão C7. 
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C176 0,387 ZAC 0,387 

Solo Urbano - Espaços Habitacionais - Espaços habitacionais - Centro 
Histórico. Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado. Área 

urbana consolidada, integrada no Centro Histórico e na Área de 
Reabilitação Urbana de Setúbal, estando enquadrada pelo Plano de 

Gestão de Riscos de Inundação da RH6, aprovado através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro 
(republicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, 
de 18 de novembro), que classifica a Zona Ameaçada por Cheias das 

Ribeiras da Figueira e do Livramento, como de perigosidade baixa.  
Existe assim a necessidade de ponderar a gestão do risco e a garantia 
de um quadro favorável à captação de investimento para a reabilitação 

urbana, requalificação e dinamização socioeconómica da Cidade de 
Setúbal, de acordo com a estratégia municipal de reabilitação urbana 

(publicada em Aviso n.º 2174/2018 em Diário da República 2º série, n.º 
34, de 16 de fevereiro de 2018), sujeitando esta área aos 

condicionalismos à ocupação constantes do artigo 15.º do regulamento 
do PDM (cuja redação foi proposta pela APA no âmbito da Conferência 

Procedimental e validada pela APA/ARH Alentejo em dezembro de 
2020). Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 

C177 15,785 ZAC 15,785 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais - Centro Histórico. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado. Área urbana 

consolidada, integrada no Centro Histórico e na Área de Reabilitação 
Urbana de Setúbal, estando enquadrada pelo Plano de Gestão de 
Riscos de Inundação da RH6, aprovado através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro (republicada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de 

novembro), que classifica a Zona Ameaçada por Cheias das Ribeiras da 
Figueira e do Livramento, como de perigosidade baixa.  

Existe assim a necessidade de ponderar a gestão do risco e a garantia 
de um quadro favorável à captação de investimento para a reabilitação 

urbana, requalificação e dinamização socioeconómica da Cidade de 
Setúbal, de acordo com a estratégia municipal de reabilitação urbana 

(publicada em Aviso n.º 2174/2018 em Diário da República 2º série, n.º 
34, de 16 de fevereiro de 2018), sujeitando esta área aos 

condicionalismos à ocupação constantes do artigo 15.º do regulamento 
do PDM (cuja redação foi proposta pela APA no âmbito da Conferência 

Procedimental e validada pela APA/ARH Alentejo em dezembro de 
2020). Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 
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REN 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C178 3,066 ZAC 3,066 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado. Área urbana 

consolidada, integrada na Área de Reabilitação Urbana de Setúbal, 
estando enquadrada pelo Plano de Gestão de Riscos de Inundação da 

RH6, aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
51/2016, de 20 de setembro (republicada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de novembro), que classifica a Zona 
Ameaçada por Cheias das Ribeiras da Figueira e do Livramento, como 

de perigosidade baixa.  
Existe assim a necessidade de ponderar a gestão do risco e a garantia 
de um quadro favorável à captação de investimento para a reabilitação 

urbana, requalificação e dinamização socioeconómica da Cidade de 
Setúbal, de acordo com a estratégia municipal de reabilitação urbana 

(publicada em Aviso n.º 2174/2018 em Diário da República 2º série, n.º 
34, de 16 de fevereiro de 2018), sujeitando esta área aos 

condicionalismos à ocupação constantes do artigo 15.º do regulamento 
do PDM (cuja redação foi proposta pela APA no âmbito da Conferência 

Procedimental e validada pela APA/ARH Alentejo em dezembro de 
2020). Área sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com 

regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do 
PDM. 

C179 1,969 ZAC 1,969 

Solo Urbano - Espaços Centrais - Espaços centrais consolidados. 
Espaço total ou parcialmente edificado e urbanizado. Área urbana 

consolidada, integrada na Área de Reabilitação Urbana de Setúbal, 
estando enquadrada pelo Plano de Gestão de Riscos de Inundação da 

RH6, aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
51/2016, de 20 de setembro (republicada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 22-A/2016, de 18 de novembro), que classifica a Zona 
Ameaçada por Cheias das Ribeiras da Figueira e do Livramento, como 

de perigosidade baixa.  
Existe assim a necessidade de ponderar a gestão do risco e a garantia 
de um quadro favorável à captação de investimento para a reabilitação 

urbana, requalificação e dinamização socioeconómica da Cidade de 
Setúbal, de acordo com a estratégia municipal de reabilitação urbana 

(publicada em Aviso n.º 2174/2018 em Diário da República 2º série, n.º 
34, de 16 de fevereiro de 2018), sujeitando esta área aos 

condicionalismos à ocupação constantes do artigo 15.º do regulamento 
do PDM (cuja redação foi proposta pela APA no âmbito da Conferência 

Procedimental e validada pela APA/ARH Alentejo em dezembro de 
2020). O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, de acordo 

com o definido nas reuniões de concertação. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C183 1,759 AEIPRA 1,759 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 

pretendendo-se a estruturação e qualificação destas áreas através da 
melhoria das infraestruturas básicas, circulação viária/pedonal e 
espaços públicos, bem como, da colmatação do território com a 

implementação de equipamentos de utilização coletiva e serviços de 
apoio. Classificado como espaço Para-Urbano na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL                                          

Relatório – Exclusões à Proposta de Delimitação da REN   

 

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 43 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C184 0,817 AEREHS 0,817 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 

pretendendo-se a estruturação e qualificação destas áreas através da 
melhoria das infraestruturas básicas, circulação viária/pedonal e 
espaços públicos, bem como, da colmatação do território com a 

implementação de equipamentos de utilização coletiva e serviços de 
apoio. Integra o Alvará de Loteamento n.º 16/97, que teve por base o 

Plano de Pormenor Quinta do Picão, publicado em RCM n.º 182/97 de 
28 de outubro de 1997, alterado pela Declaração 14/2001, de 9 de 

janeiro de 2001. O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, 
salvaguardando o povoamento de sobreiro, assim como as áreas livres 

dos lotes do alvará de loteamento 16/97. 

C185 0,363 AEREHS 0,363 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. 

C186 2,352 AEIPRA 2,352 
Solo Rústico - Espaços destinados a Equipamentos e Infraestruturas - 

Espaços de infraestruturas. Espaço totalmente ocupado por 
infraestruturas. Integra o Alvará de Loteamento n.º 11/83. 

C187 0,749 

AEREHS 0,317 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. A mancha em questão 
estava classificada na Planta de Classificação e Qualificação do Solo 

como Espaços Urbanos de Baixa Densidade Consolidados, integrando 
o perímetro urbano, e correspondia parcialmente à mancha de exclusão 
E9 com anterior parecer favorável da CCDRLVT (junho de 2019). Das 

reuniões de concertação com a DRAPLVT houve necessidade de 
reformulação do perímetro urbano, havendo lugar à reclassificação em 

solo rústico - Edificação Dispersa tipo 2, na área em apreço. Área 
totalmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo 

de Ratificação do PDM.  

AEIPRA 0,749 

C188 2,801 AEIPRA 2,801 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como espaço Para-Urbano na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. A mancha em questão já tinha sido alvo 

de parecer favorável da CCDRLVT (junho de 2019), incluída na mancha 
C18, que integrava a primeira proposta de solo urbano. 
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C189 9,671 

AIV 0,066 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Integra 
parte do Alvará de Loteamento n.º 02/01. Área totalmente sujeita a 
ratificação do PDM. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, não excluindo as áreas de Escarpas e AIV quando não 
edificadas. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

AEREHS 3,647 

AEIPRA 9,671 

C190 1,327 AEIPRA 1,327 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia de São 
Pedro. Contempla parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 02/01. Área 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

C191 1,401 AEIPRA 1,401 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Solo Urbano - Espaços Urbanizáveis de 
Baixa Densidade na Planta de Ordenamento do PDM de 94. O Polígono 
foi redelimitado, pós conferência decisória, porquanto salvaguardada a 

área predominantemente livre. 

C192 7,278 

AEREHS 0,657 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia da 
Piedade. Integra totalmente o Alvará de Loteamento n.º 05/97 e 
parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 11/90 e 04/87. Área 
parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do PDM.  

AEIPRA 7,278 
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C193 0,063 AEIPRA 0,063 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 

pretendendo-se a estruturação e qualificação destas áreas através da 
melhoria das infraestruturas básicas, circulação viária/pedonal e 
espaços públicos, bem como, da colmatação do território com a 

implementação de equipamentos de utilização coletiva e serviços de 
apoio. Classificado como Espaços Urbanos de Baixa Densidade na 

Planta de Ordenamento do PDM de 94. 

C194 0,052 

AEREHS 0,005 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaços Urbanos de Baixa Densidade na 
Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

AEIPRA 0,052 

C195-A 3,735 

AIV 0,231 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 
Consolidados e Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. A mancha inclui os Alvarás de loteamento 

n.º 01/71 e 01/76. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 3 (C195-A, C195-B e C195-C), salvaguardando-
se as áreas não edificadas coincidentes com AIV. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

AEREHS 3,543 

C195-B 0,007 AIV 0,008 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 
Consolidados e Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. A mancha inclui os Alvarás de loteamento 

n.º 01/71 e 01/76. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, e dividido em 3 (C195-A, C195-B e C195-C), salvaguardando-
se as áreas não edificadas coincidentes com AIV. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 
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C195-C 0,039 AIV 0,039 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 
Consolidados e Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. A mancha inclui os Alvarás de loteamento 

n.º 01/71 e 01/76. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. O 
Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, e dividido em 3 

(C195-A, C195-B e C195-C), salvaguardando-se as áreas não 
edificadas coincidentes com AIV. Aguarda decisão do Processo de 

Ratificação do PDM. Área sujeita a riscos naturais, mistos e 
tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM. 

C196 0,054 AEREHS 0,054 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 
Consolidados e Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. A mancha inclui o Alvará de loteamento 
n.º 01/71 . 

C197 0,074 AEREHS 0,074 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural da Aldeia da 
Portela. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 

Consolidados e Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. A mancha inclui o Alvará de loteamento 

n.º 01/71 . 

C198 0,548 

AEREHS 0,053 
Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 

dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanizáveis de 

Baixa Densidade na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área 

AEIPRA 0,548 
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

C199 0,296 AEIPRA 0,296 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural da Aldeia da 

Portela. Classificado como Espaços Urbanos Consolidados na Planta 
de Ordenamento do PDM de 94.  

C200 0,142 AEREHS 0,142 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural da Aldeia da 
Portela. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 

Consolidados e Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. Área parcialmente sujeita a ratificação do 

PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C201 0,053 

AEIPRA 0,035 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural da Aldeia da 

Portela. Área totalmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão 
do Processo de Ratificação do PDM.  

AEREHS 0,051 

C203 0,315 AEREHS 0,315 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 
Consolidados e Espaços Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. Integra parcialmente o Alvará de 
loteamento n.º 07/07. 
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Nº de 
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REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C204 0,386 AEREHS 0,386 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 
Consolidados e Espaços Para-Urbanos na Planta de Ordenamento do 
PDM de 94. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C205 0,605 AEREHS 0,605 

 Solo Rústico - Espaços de Ocupação Turística - Espaços de ocupação 
turística. 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, verificou-se que 
este território não possui 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, solo rústico. Durante o procedimento de consulta 

pública da revisão do PDM o requerente, através da ficha de 
participação pública (FP135 - João Howell Pato), 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. 

Auscultado o ICNF no contexto do acompanhamento efetuado no 
procedimento de ratificação da revisão do PDM, concluiu-se pela 
aceitação da reclassificação e reconfiguração do solo nesta área, 

revelando-se como desajustada a manutenção do perímetro urbano 
neste território. Esta alteração integrará o conteúdo do procedimento de 
ratificação do PDM a submeter a aprovação do Conselho de Ministros. 
Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos Consolidados 
e Espaços Para-Urbanos na Planta de Ordenamento do PDM de 94. 

Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C206 0,418 AEREHS 0,418 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaços Urbanos - Espaços Urbanos 
Consolidados na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área 
parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do PDM.  
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C208 1,344 AEREHS 1,344 

Solo Rústico - Espaços de Ocupação Turística - Espaços de ocupação 
turística. 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 de Espaços de ocupação turística, em 

solo rústico, para a propriedade do Parque de Campismo de 
Picheleiros, de forma a possibilitar a adequada gestão deste território de 
acordo com os usos praticados. Área totalmente sujeita a ratificação do 
PDM. O Polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, porquanto 

salvaguardada a área de AIV. Área sujeita a riscos naturais, mistos e 
tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM. 

C212 0,139 AEREHS 0,139 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área 
totalmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo 

de Ratificação do PDM.  

C213 0,637 AEIPRA 0,637 

 Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Integra 
parcialmente o Alvará de Loteamento n.º 04/78. Área totalmente sujeita 
a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C214 0,263 AEIPRA 0,263 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais.  Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia Grande. 

Classificado como Espaços Urbanos Consolidados na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. Integra parcialmente o Alvará de 

Loteamento n.º 12/79. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. 
Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  
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(ha) 
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C215 1,357 AEREHS 1,357 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia Grande. 

Classificado como Espaços Urbanos Consolidados e Espaços 
Urbanizáveis de baixa Densidade na Planta de Ordenamento do PDM 

de 94. Integra parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 05/83 e 
20/96. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão 

do Processo de Ratificação do PDM.  

C216 1,077 

AEIPRA 0,205 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia Grande. 

Classificado como Espaços Urbanos Consolidados na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94.  Área parcialmente sujeita a ratificação do 

PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

AEREHS 1,007 

C217 0,232 AEREHS 0,232 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia Grande. 
Classificado como Espaços Urbanos Consolidados e Para-Urbanos na 

Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C218 2,292 AEREHS 2,292 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia Grande. 

Classificado como Espaços Urbanos Consolidados e Espaços 
Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de Ordenamento do PDM 

de 94. Integra totalmente o Alvará de Loteamento n.º 12/78. Área 
parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do PDM.  
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C219 0,057 AEREHS 0,057 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia Grande. 

Classificado como Espaços Urbanos Consolidados na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. 

C220 0,365 

AEREHS 0,109 

Solo Rústico - Aglomerados Rurais - Aglomerados rurais. Os 
Aglomerados Rurais correspondem a áreas edificadas compactas 
localizadas em contextos territoriais predominantemente afetos a 
funções agrícolas, florestais, de vilegiatura e de conservação da 

natureza, que não apresentam dimensão ou escala para integração no 
sistema urbano municipal. São objetivos nos Aglomerados Rurais a 

consolidação, estruturação urbana, valorização funcional e 
infraestruturação básica. Integra o Aglomerado Rural de Aldeia Grande. 

Classificado como Espaços Urbanos Consolidados na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. 

AEIPRA 0,363 

C221 2,277 AEREHS 2,277 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado e Espaços 
Urbanizáveis de Baixa Densidade na Planta de Ordenamento do PDM 

de 94. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão 
do Processo de Ratificação do PDM.  

C222 0,196 AEREHS 0,196 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. 

C223 0,023 AEREHS 0,023 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. 
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C224 0,185 AEREHS 0,185 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbanizável de Baixa Densidade na 

Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C225 0,146 AEREHS 0,146 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificada como 
Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. Área totalmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C226 0,191 AEREHS 0,191 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. O Polígono mantém-se inalterado, pós 

conferência decisória, de acordo com o definido nas reuniões da 
Conferência Decisória. 

C227 0,185 AEREHS 0,185 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. Integra o Alvará de Loteamento n.º 04/85. 
Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do PDM.  
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C228 0,011 AEREHS 0,011 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Integra o Alvará de Loteamento n.º 4/85. Área totalmente sujeita 
a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C229 0,029 

AIV 0,029 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 
Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. Área totalmente sujeita a 

ratificação do PDM. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, porquanto ajustado ao edificado. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do PDM. Área sujeita a riscos naturais, mistos 
e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM. 

AEREHS 0,029 

C230 0,228 AEREHS 0,228 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área 
totalmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo 

de Ratificação do PDM.  

C231 0,093 

AIV 0,029 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área 
totalmente sujeita a ratificação do PDM. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, não sendo excluídas áreas de AIV não 
edificadas. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM. Área 

sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação 
própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 

AEREHS 0,093 
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Nº de 
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REN 
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Área do 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C232 0,110 

AEREHS 0,110 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Área 
totalmente sujeita a ratificação do PDM. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, não sendo excluídas áreas de AIV não 
edificadas. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM. Área 

sujeita a riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação 
própria - Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 

AIV 0,110 

C233-A 0,087 

AIV 0,087 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Parcialmente 

classificado como Espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do 
PDM de 94. Área totalmente sujeita a ratificação do PDM. O Polígono 
foi redelimitado, pós conferência decisória, e dividido em 2 (C233-A e 
C233-B), não sendo excluídas áreas de AIV não edificadas. Aguarda 

decisão do Processo de Ratificação do PDM. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

AEREHS 0,087 

C233-B 0,122 

AEREHS 0,122 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Parcialmente 

classificado como Espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do 
PDM de 94. Área totalmente sujeita a ratificação do PDM. O Polígono 
foi redelimitado, pós conferência decisória, e dividido em 2 (C233-A e 
C233-B), não sendo excluídas áreas de AIV não edificadas. Aguarda 

decisão do Processo de Ratificação do PDM. Área sujeita a riscos 
naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - Capítulo 

II, do Título III do Regulamento do PDM. 

AIV 0,046 
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REN 
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Área do 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C234 0,552 AEREHS 0,552 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbanizável de Baixa Densidade na 

Planta de Ordenamento do PDM de 94. 

C235 0,391 AEREHS 0,391 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. Área parcialmente sujeita a ratificação do 
PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C236 0,088 AEREHS 0,088 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94.  

C237 1,383 AEREHS 1,383 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. Área parcialmente sujeita a ratificação do 
PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  
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Área do 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C238 0,016 AEREHS 0,016 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Espaço totalmente ocupado por infraestrutura - via. Área 
parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do PDM.  

C239 0,318 AEREHS 0,318 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94.  

C243 0,049 AIV 0,049 

Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais - Espaços de 
atividades industriais. Espaço totalmente edificado e urbanizado pelo 

complexo industrial - Secil. O Polígono foi redelimitado, pós conferência 
decisória, porquanto se cingiu a área a excluir ao edificado.  Área sujeita 

a riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - 
Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 

C244 0,589 AEREHS 0,589 

Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais - Espaços de 
atividades industriais. Espaço totalmente edificado e urbanizado pelo 

complexo industrial - Secil. Área totalmente sujeita a ratificação do 
PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C245 0,073 AEREHS 0,073 

Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais - Espaços de 
atividades industriais. Espaço totalmente edificado e urbanizado pelo 

complexo industrial - Secil. Área totalmente sujeita a ratificação do 
PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C247 0,121 AEREHS 0,121 

Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais - Espaços de 
atividades industriais. Espaço totalmente edificado e urbanizado pelo 
complexo industrial - Secil. Área parcialmente sujeita a ratificação do 

PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C249 2,419 AEREHS 2,419 

Solo Rústico - Espaços de Atividades Industriais - Espaços de 
atividades industriais. Espaço totalmente edificado e urbanizado pelo 
complexo industrial - Secil. Área parcialmente sujeita a ratificação do 

PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  
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REN 
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Área do 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C250 2,028 AEREHS 2,029 

Solo Rústico - Espaços de Ocupação Turística - Espaços de ocupação 
turística. Na sequência da participação pública submetida em sede de 

Discussão Pública da revisão do PDM, através da FP 99 - Maria Teresa 
Olaio Martins Pereira, e tendo em consideração a presença do 
empreendimento turístico da Quinta dos Moinhos de S. Filipe, 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. A 

aprovação de futuras operações urbanísticas ficará sujeita à 
observância das condicionantes em presença. A proposta de 

classificação em Espaços de ocupação turística, sendo incompatível 
com os regimes de proteção do POPNA, integrará o conteúdo sujeito ao 

procedimento de ratificação do PDM por incompatibilidade com os 
PEOT, cuja aprovação será da competência do Conselho de Ministros. 

Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C251 0,008 AEREHS 0,008 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Área totalmente sujeita 
a ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C252 0,403 AEREHS 0,403 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 
Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. Área totalmente sujeita a 

ratificação do PDM.  Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 
PDM.  

C253 7,452 AEIPRA 7,452 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado e Espaço Para-

Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C254 0,449 AEIPRA 0,449 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado e Espaço Para-
Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Integra na totalidade 

o Alvará de Loteamento n.º 02/00. 

C255 1,216 AEIPRA 1,217 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbanizável de Baixa Densidade na 

Planta de Ordenamento do PDM de 94. 

C256 16,890 AEIPRA 16,890 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Agrícola e Florestal e Espaço Para-
Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Integra os Alvarás 
de Loteamento n.º 5/84, 1/89 e 16/91. O Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, porquanto salvaguardado as áreas de 
povoamento de sobreiros. 

C257 11,345 AEIPRA 11,345 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaço Para-Urbano na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. Integra na totalidade o Alvará de 

Loteamento n.º 16/91 e parcialmente os Alvarás de Loteamento n.º 
05/84 e 01/89. 
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 
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REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C258 9,074 AEIPRA 9,074 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Integra parcialmente Alvará de Loteamento n.º 01/89 

C259 1,054 AEIPRA 1,054 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaço Para-Urbano na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. Integra parcialmente Alvará de 

Loteamento n.º 01/89 

C260 2,157 AEIPRA 2,157 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como  Espaço Para-Urbano na Planta de 
Ordenamento do PDM de 94. 

C261 0,229 FPAT 0,229 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Após 
conferência decisória, foi entendimento a alteração para Áreas de 

Edificação Dispersa do Tipo II. 

C262 0,029 FPAT 0,029 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado na Planta de Ordenamento do PDM de 94. 
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Nº de 
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afetada 

Área do 
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(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C263 0,066 FPAT 0,066 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C264 0,077 FPAT 0,077 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C265 0,056 FPAT 0,056 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C266 0,083 FPAT 0,083 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C267 0,078 FPAT 0,078 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 
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(ha) 
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C268 0,021 FPAT 0,021 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C269 0,074 FPAT 0,074 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C270 0,037 FPAT 0,037 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C271 0,610 FPAT 0,610 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C272 0,013 FPAT 0,013 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 
edificado. O polígono foi redelimitado, pós conferência decisória, 

porquanto não excluída a área correspondeste a estufa. Área sujeita a 
riscos naturais, mistos e tecnológicos com regulamentação própria - 

Capítulo II, do Título III do Regulamento do PDM. 
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C273 0,019 FPAT 0,019 

Solo Rústico - Espaços destinados a Equipamentos e Infraestruturas - 
Espaços de equipamentos. Espaço totalmente edificado, armazém de 

Apoio do Moinho de Maré da Mourisca e parte do edificado da Casa do 
Forno, frequentemente utilizado para apoio logístico e eventos. Área 

parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

C274 0,124 FPAT 0,124 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C275 0,174 FPAT 0,174 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 
edificado. Classificado como Espaço Urbano Consolidado e Espaço 

Para-Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Após 
conferência decisória, foi entendimento a alteração para Áreas de 

Edificação Dispersa do Tipo II, de acordo com os condicionamentos do 
parecer da CCDRLVT. Uma vez que essa área integra as Áreas de 
Proteção Complementar do Tipo II do PORNES, e para a qual foi 

delimitada uma SUPOG, a mesma deixa de estar sujeita a processo de 
ratificação 

C276 0,124 

AEIPRA 0,005 Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano e Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94. 
Após conferência decisória, foi entendimento a alteração para Áreas de 

Edificação Dispersa do Tipo II. 

FPAT 0,124 

C277 0,031 AEIPRA 0,031 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Espaço totalmente edificado. Classificado como Espaço Para-

Urbano no PDM 94 
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C278 0,086 FPAT 0,087 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C279 4,265 AEIPRA 4,265 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Espaço totalmente edificado.  

C280 0,045 FPAT 0,045 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaços Culturais e Naturais face ao PDM de 94.  

C281 0,915 FPAT 0,915 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Reconhecimento da existência de solo rústico com 

ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
pretendendo-se a estruturação e qualificação destas áreas através da 

melhoria das infraestruturas básicas, circulação viária/pedonal e 
espaços públicos, bem como, da colmatação do território com a 

implementação de equipamentos de utilização coletiva e serviços de 
apoio. Espaço totalmente edificado. 

C282 0,006 FPAT 0,006 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 
Espaço Urbano Consolidado e Espaço Para-Urbano na Planta de 

Ordenamento do PDM de 94. Após conferência decisória, foi 
entendimento a alteração para Áreas de Edificação Dispersa do Tipo II. 
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C283 0,015 FPAT 0,015 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. Classificado como Espaço Para-Urbano no PDM 94. Após 
conferência decisória, foi entendimento a alteração para Áreas de 

Edificação Dispersa do Tipo II. 

C284 0,026 FPAT 0,026 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. Classificado como Espaço Para-Urbano no PDM 94. Após 
conferência decisória, foi entendimento a alteração para Áreas de 

Edificação Dispersa do Tipo II. 

C285 0,170 FPAT 0,170 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. Classificado como Espaço Para-Urbano no PDM 94. 

C286 0,010 FPAT 0,010 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 

C287 0,027 FPAT 0,027 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. 
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C288 0,013 FPAT 0,013 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Espaço totalmente 

edificado. Após conferência decisória, foi entendimento a alteração para 
Áreas de Edificação Dispersa do Tipo II. 

C289-A 1,748 AEIPRA 1,748 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado e Espaço Para-
Urbano na Planta de Ordenamento do PDM de 94. Classificado como 
Espaço Urbano Consolidado no PDM 94. Área parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  

C289-B 0,600 

AEIPRA 0,600 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaços Culturais e Naturais do PDM de 94. 

FPAT 0,600 

C290 0,228 AEIPRA 0,228 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado e Espaço 
Cultural e Natural parcialmente na Planta de Ordenamento do PDM de 

94. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  
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C291 1,691 AEIPRA 1,691 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Espaço totalmente edificado. Classificado como Espaço Urbano 
Consolidado no PDM de 94. Área parcialmente sujeita a ratificação do 

PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do PDM.  

C292 18,541 AEIPRA 18,541 

Solo Rústico - Espaços de Ocupação Turística - Espaços de ocupação 
turística. Área atualmente ocupada pelo Parque Campismo da Gâmbia, 
classificada em Solo Rústico - Espaços de Ocupação Turística, havendo 

intenção de implementar neste local um parque aventura e respetivas 
infraestruturas de apoio, compatível com a proposta de classificação. 

Classificado como Espaços de Equipamento e Serviços Públicos 
existentes no PDM 94. 

C293 1,250 AEIPRA 1,250 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. 

C294 2,048 AEIPRA 2,048 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94. 

C295 0,683 AEIPRA 0,684 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94. 
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C296 1,402 AEIPRA 1,402 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano no PDM de 94. 

C297-A 1,330 AEIPRA 1,330 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano no PDM de 94. 

C297-B 0,372 AEIPRA 0,372 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano no PDM de 94. 

C298 0,246 AEIPRA 0,246 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. Área sujeita parcialmente a 
ratificação do PDM. Aguarda decisão do Processo de Ratificação do 

PDM.  
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C299 1,042 AEIPRA 1,042 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Para-Urbano no PDM de 94. Espaço 
totalmente edificado. Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. O 
Polígono mantém-se inalterado, pós conferência decisória, porquanto 

não conflitua com povoamentos de sobreiros. 

C300 0,121 AEIPRA 0,121 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado e Espaços de Equipamentos e Serviços 
Públicos Existentes no PDM de 94. Espaço totalmente edificado. 

C301 3,762 AEIPRA 3,762 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Para-Urbano no PDM de 94. 

C302-A 3,135 AEIPRA 3,135 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 

básica. Classificado como Espaço Para-Urbano no PDM de 94. 
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C302-B 0,117 AEIPRA 0,117 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Urbano-Área Consolidada no PDM de 94. 

C303 5,170 AEIPRA 5,170 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94. 

Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

C304 6,544 AEIPRA 6,545 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94.  

C305 15,647 AEIPRA 15,647 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94. 

C306 0,616 AEIPRA 0,616 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94.  
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C307 4,611 AEIPRA 4,611 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 
Espaço Para-Urbano no PDM de 94. Espaço totalmente edificado. 

C308 4,042 AEIPRA 4,042 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo I. Reconhecimento da existência de solo rústico com 
ocupação humana, com características de povoamento disperso, 
delimitadas sobre um território menos sensível do ponto de vista 
ecológico, prevendo-se a colmatação do espaço construído. Os 

objetivos pretendidos nestas áreas são: Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; preservação da matriz de ocupação mista; e 

regularização, a título excecional, da situação jurídica das edificações e 
a promoção da estruturação do desenho urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94. 

Área parcialmente sujeita a ratificação do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do PDM.  

C309 0,666 

FPAT 0,107 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado no PDM de 94.  

AEIPRA 0,666 

C310 0,058 

AEIPRA 0,058 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. 

FPAT 0,058 

C311 1,365 AEIPRA 1,365 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. 
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Nº de 
ordem 

Superfí
cie (ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área do 
sistema 

(ha) 
Síntese da Fundamentação 

C312 2,134 AEIPRA 2,134 

Solo Rústico - Áreas de Edificação Dispersa - Áreas de edificação 
dispersa - tipo II. Estas áreas com características de povoamento 

disperso, foram delimitadas sobre um território mais sensível do ponto 
de vista ecológico e têm os seguintes objetivos: Contenção da 

tendência de dispersão da edificação; preservação da matriz de 
ocupação mista; e regularização, a título excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção da estruturação do desenho urbano e da 

infraestruturação básica. Nestas áreas apenas se permite a 
regularização e qualificação das pré-existência. Classificado como 

Espaços Culturais e Naturais no PDM 94. 

 

O universo de polígonos de exclusão identificados como (C) encontra maior expressão, no solo 

urbano, onde aproximadamente 49,76% correspondem aos usos de atividades económicas, nas quais 

as atividades industriais representam 35,42%, as atividades portuárias 11,73% e os espaços de 

terciário 2,62%. Aos usos habitacionais e misto correspondem 35,88%, onde os espaços habitacionais 

com 25,22% representam a sua maioria, seguidos pelos espaços urbanos de baixa densidade (6,06%) 

e espaços centrais (4,6%). 

No solo rústico as áreas sujeitas a proposta de exclusão (C) que detêm maior expressão respeitam 

às Áreas de Edificação Dispersa dos Tipo I e II, com 8,93%, seguidos dos Espaços de Ocupação 

Turística com cerca de 1.35%. 

1.2.2. ÁREAS A SEREM EXCLUIDAS PARA A SATISFAÇÃO DE CARÊNCIAS 

EXISTENTES EM TERMOS DE HABITAÇÃO, ATIVIDADES ECONÓMICAS 

E INFRAESTRUTURAS  

 

Quadro 3 - Áreas destinadas à satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades 

económicas, equipamentos e infraestruturas (E). 

Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E3 2,434 

AEREHS 0,168 

Turismo 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 
- Áreas 

sob 
jurisdiçã

o do 
PNA ou 
RNES e 
Espaços 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços 
turísticos 

consolidados 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 

Espaços Turísticos. Área 
parcialmente sujeita a 

ratificação do PDM. Aguarda 
decisão do Processo de 

Ratificação do PDM.  AEIPRA 2,434 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL                                          

Relatório – Exclusões à Proposta de Delimitação da REN   

 

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 72 

Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

E5 1,076 AEIPRA 1,076 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 

Baixa 
Densida

de 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo I 

Reformulação da área de 
exclusão atendendo ao 

Corredor Ecológico. 
Parcialmente incluído em 

Espaço Verde de Recreio e 
Lazer. Persiste um pequeno 

remate junto à zona urbana que 
permitirá a ligação à 

Infraestrutura Viária Proposta 
(Via Distribuidora D 21). A 

reconfiguração dá cumprimento 
ao acordado na reunião de 
concertação com a APA e 

CCDRLVT, datada de 
11/10/2019. 

E6 4,314 AEIPRA 4,314 Habitação 

Espaços 
Para-

Urbanos
; 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 

Baixa 
Densida

de e 
Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
a consolidar - 

tipo I 

Reconfiguração do Perímetro 
Urbano em função da 

Infraestrutura Viária Proposta 
(Via Distribuidora D 21) e 
implantação do Centro de 

receção de resíduos do Choilo 
e Base de apoio Logístico de 

Azeitão. Reformulação da área 
de exclusão em conformidade 
com as manchas E4 e E5, de 
acordo com o estabelecido na 
reunião de concertação com a 
APA e CCDRLVT, datada de 

11/10/2019. 

E7 1,784 AEIPRA 1,784 Habitação 
Espaços 

Para-
Urbanos 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo I 

Reconfiguração do Perímetro 
Urbano para assegurar maior 
coerência na gestão da área 

urbana. O polígono foi 
reformulado cingindo-se à área 
consolidada, de acordo com o 

estabelecido na reunião de 
concertação com a APA e 

CCDRLVT, datada de 
11/10/2019. 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E8 1,122 AEIPRA 1,122 Turismo 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 
- Áreas 

sob 
jurisdiçã

o do 
PNA ou 
RNES e 
Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços 
turísticos 

consolidados 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 
Espaços Turísticos. O polígono 
foi reformulado cingindo-se à 
área consolidada da frente 
urbana (redelimitado após 

reunião com a DRAP-LVT), e 
de acordo com o estabelecido 

na reunião de concertação com 
a APA e CCDRLVT, datada de 
11/10/2019. Área totalmente 
sujeita a ratificação do PDM 

onde se encontra implantado o 
Hotel Clube de Azeitão. O 

Polígono foi redelimitado, pós 
conferência decisória, 

porquanto ajustado à área 
edificada. Aguarda decisão do 

Processo de Ratificação do 
PDM. 

E10 6,309 AEIPRA 6,309 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 

Baixa 
Densida

de 

Solo Urbano - 
Espaços 

Urbanos de 
Baixa 

Densidade - 
Espaços 

urbanos de 
baixa 

densidade a 
consolidar 

Reconfiguração do Perímetro 
Urbano para assegurar maior 
coerência na gestão da área 
urbana. Reconfiguração de 

mancha porque inclui parte da 
área já excluída C18-A e que 

se pretende alterada, pela 
necessidade de reclassificação 
da classe de espaço nas AUGI. 
A reavaliação tem por base a 
Participação Pública FP 95.7 

(Maria Antonieta Matos), 
resultante do Período de 

Discussão Pública. 

E11-
A 

4,421 AEIPRA 4,421 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Para-

Urbanos
; 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

de 
terciário 

T1;  

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 
industriais 

consolidados 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 

Espaços de Atividades 
Económicas  

E11-
B 

9,772 AEIPRA 9,772 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Agrícola

s e 
Florestai

s; 
Espaços 
Industria

is I2  

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 

industriais a 
consolidar 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 

Espaços de Atividades 
Económicas  

E13 0,430 AEREHS 0,430 
Equipament

o 

Espaços 
de 

Equipam

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 
Espaços de Usos Especiais - 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

entos e 
Serviços 
Públicos 
Propost

os e 
Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

de 
Setúbal 

- Espaços de 
equipamentos 
a consolidar 

Equipamentos. Complexo 
Desportivo da Pedreira do Viso 

- o complexo envolve a 
edificação de 2 campos de 
futebol e piscina municipal 

coberta de 25 metros a instalar 
numa área ocupada por antigas 
pedreiras e que permitirá servir 

a zona ocidental da cidade. 

E14 0,757 AEREHS 0,757 
Equipament

o 

Espaços 
de 

Equipam
entos e 
Serviços 
Públicos 
Propost

os e 
Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

de 
Setúbal 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços de 
equipamentos 
a consolidar 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 
Espaços de Usos Especiais - 

Equipamentos. Complexo 
Desportivo da Pedreira do Viso 

- o complexo envolve a 
edificação de 2 campos de 
futebol e piscina municipal 

coberta de 25 metros a instalar 
numa área ocupada por antigas 
pedreiras e que permitirá servir 

a zona ocidental da cidade. 
Cumpre o parecer da 

CCDRLVT e APA de junho de 
2019, pela salvaguarda das 

Escarpas e respetivas faixas de 
proteção.  

E15 0,076 AEREHS 0,076 
Equipament

o 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

de 
Setúbal 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços de 
equipamentos 
a consolidar 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 
Espaços de Usos Especiais - 

Equipamentos. Complexo 
Desportivo da Pedreira do Viso 

- o complexo envolve a 
edificação de 2 campos de 
futebol e piscina municipal 

coberta de 25 metros a instalar 
numa área ocupada por antigas 
pedreiras e que permitirá servir 

a zona ocidental da cidade. 

E16 0,483 AEREHS 0,483 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 
Média 

Densida
de 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo I 

Colmatação da malha urbana - 
Reconfiguração da mancha 

restringindo-se à área 
necessária à implantação de 

frente edificada, de acordo com 
parecer da CCDRLVT datado 

de junho de 2019. 

E17 0,090 AEREHS 0,090 Habitação 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 

Colmatação da malha urbana. 
Diminuição do polígono de 

exclusão face às participações 
públicas 

FP30/FP43/FP49/FP54/FP57/F
P70.1/FP74/FP75/FP76/FP83/F
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

de 
Setúbal 

e 
Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

consolidados 
- tipo II 

P85/FP87/FP89/FP90/FP92/FP
96/FP97/FP106/FP109, dos 

residentes do Bairro Colinas de 
São Francisco, o que levou a 

uma redelimitação da 
qualificação do solo.  

E18 0,006 AEREHS 0,006 Habitação 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo II 

Reconfiguração do Perímetro 
Urbano para assegurar maior 
coerência na gestão da área 

urbana. Diminuição do polígono 
de exclusão face às 

participações públicas 
FP30/FP43/FP49/FP54/FP57/F
P70.1/FP74/FP75/FP76/FP83/F
P85/FP87/FP89/FP90/FP92/FP

96/FP97/FP106/FP109, dos 
residentes do Bairro Colinas de 
São Francisco, o que levou a 

uma redelimitação da 
qualificação do solo.  

E19 1,865 AEREHS 1,865 Turismo 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

de 
Setúbal 

e 
Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços 
turísticos a 
consolidar 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 

Espaços Turísticos. 
Reconfiguração da mancha 

retirando a exclusão que 
correspondia à zona mais 

declivosa a sudeste da 
mancha, de acordo com 

parecer de junho de 2019.  

E20 0,570 

AIV 0,542 

Turismo 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

de 
Setúbal  

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços 
turísticos a 
consolidar 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 
Espaços Turísticos. O Polígono 

foi redelimitado, pós 
conferência decisória, com 
base no estabelecido na 

Conferência Decisória. Área 
sujeita a riscos naturais, mistos 

e tecnológicos com 
regulamentação própria - 
Capítulo II, do Título III do 

Regulamento do PDM. 

AEREHS 0,530 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E22 0,030 AEREHS 0,030 
Equipament

o 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços de 
equipamentos 
a consolidar 

Reconfiguração do perímetro 
atendendo ao traçado da 

circular interna de Setúbal (C3), 
que define o limite do perímetro 

urbano, prevendo-se a 
continuidade da zona urbana 
justificada na necessidade de 

ampliação das atuais 
instalações do Hospital da Luz 

(HOSPOR), marcadamente 
insuficientes face à procura 

existente, e com a necessidade 
de construção do novo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 

Setúbal, que atualmente se 
situa na frente ribeirinha de 

Setúbal em área suscetível ao 
risco de inundação por tsunami, 
motivo pelo qual se prevê a sua 

relocalização para uma área 
livre deste tipo de risco e 

servida de boas 
acessibilidades, apoiada na 

futura circular. 

E23 0,473 AEREHS 0,473 Habitação 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

de 
Setúbal 

e 
Azeitão 

e 
Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo I 

Reconfiguração do perímetro 
atendendo ao traçado da 

circular interna de Setúbal (C3), 
que define o limite do perímetro 

urbano, prevendo-se a 
continuidade da zona urbana 
justificada na necessidade de 

ampliação das atuais 
instalações do Hospital da Luz 

(HOSPOR), marcadamente 
insuficientes face à procura 

existente, e com a necessidade 
de construção do novo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 

Setúbal, que atualmente se 
situa na frente ribeirinha de 

Setúbal em área suscetível ao 
risco de inundação por tsunami, 
motivo pelo qual se prevê a sua 

relocalização para uma área 
livre deste tipo de risco e 

servida de boas 
acessibilidades, apoiada na 

futura circular. 

E24 0,260 AEREHS 0,260 Turismo 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 

- 
Quintas 

de 
Setúbal  

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços 
turísticos 

consolidados 

Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 

Espaços Turísticos.  
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E28 0,111 AEIPRA 0,111 Habitação 

Áreas 
Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo I 

Reconfiguração do Perímetro 
Urbano para assegurar maior 
coerência na gestão da área 

urbana. Diminuição do polígono 
resultado da concertação com 

a DRAPLVT. 

E30 0,007 AEIPRA 0,007 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 
Verdes 

de 
Recreio 
e Lazer 
Propost

os 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo II 

Reconfiguração do Perímetro 
Urbano para assegurar maior 
coerência na gestão da área 

urbana. Diminuição do polígono 
resultado da concertação com 

a DRAPLVT. 

E34-
A 

3,545 AEIPRA 3,545 
Atividade 

Económica 

Espaço 
Urbaniz
ável - 
Áreas 

Habitaci
onais ou 

de 
Terciário
; Espaço 

Verde 
de 

Proteçã
o e 

Enquadr
amento 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
terciário a 
consolidar 

Integra o Estudo Urbanístico da 
Quinta do Xarraz aprovado pela 
Deliberação n.º 107/16, sob a 

Proposta n.º 
24/2016/DURB/DIPU, na 

Reunião de CMS realizada em 
6/4/2016. Colmata a 

necessidade de integrar 
urbanisticamente o loteamento 

"Jardins de Santiago", e cria 
uma oferta urbana adjacente 

qualificadora, destinada 
nomeadamente ao acolhimento 

de atividades económicas. 
Prevê uma nova entrada na 

Cidade de Setúbal de acesso à 
Zona Poente, com ligação ao 
Nó de Poçoilos/Sublanço da 
A2/EN10 (existente) - troço 

integrado na circular interna de 
Setúbal proposta (C3). As 
áreas vitais encontram-se 

asseguradas na contiguidade 
do Parque Urbano Florestal do 

Xarraz. Após pareceres 
emitidos pelas entidades no 

âmbito da conferência 
decisória, designadamente o do 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

AEREHS 2,046 

ICNF que alerta para a 
presença de povoamento de 
sobreiro, foi reduzida a área 

afeta às atividades económicas 
e aumentada a área afeta a 
espaços verdes de recreio e 

lazer, e consequentemente da 
área vital considerada na 

estrutura ecológica municipal. 
As alterações referidas tiveram 
como base o levantamento de 
povoamento puro ou misto de 

sobreiro e os pequenos núcleos 
puros ou mistos de sobreiro, 
elaborado no âmbito Estudo 

Urbanístico do Xarraz. O 
polígono foi redelimitado, e 

subdividido em 3 polígonos E 
34-A; E 34-B e E34-C. 

E34-
B 

1,684 AEIPRA 1,684 
Atividade 

Económica 

Espaço 
Urbaniz
ável - 
Áreas 

Habitaci
onais ou 

de 
Terciário
; Espaço 

Verde 
de 

Proteçã
o e 

Enquadr
amento 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
terciário a 
consolidar 

Integra o Estudo Urbanístico da 
Quinta do Xarraz aprovado pela 
Deliberação n.º 107/16, sob a 

Proposta n.º 
24/2016/DURB/DIPU, na 

Reunião de CMS realizada em 
6/4/2016. Colmata a 

necessidade de integrar 
urbanisticamente o loteamento 

"Jardins de Santiago", e cria 
uma oferta urbana adjacente 

qualificadora, destinada 
nomeadamente ao acolhimento 

de atividades económicas. 
Prevê uma nova entrada na 

Cidade de Setúbal de acesso à 
Zona Poente, com ligação ao 
Nó de Poçoilos/Sublanço da 
A2/EN10 (existente) - troço 

integrado na circular interna de 
Setúbal proposta (C3). As 
áreas vitais encontram-se 

asseguradas na contiguidade 
do Parque Urbano Florestal do 

Xarraz. Após pareceres 
emitidos pelas entidades no 

âmbito da conferência 
decisória, designadamente o do 

ICNF que alerta para a 
presença de povoamento de 
sobreiro, foi reduzida a área 

afeta às atividades económicas 
e aumentada a área afeta a 
espaços verdes de recreio e 

lazer, e consequentemente da 
área vital considerada na 

estrutura ecológica municipal. 
As alterações referidas tiveram 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

como base o levantamento de 
povoamento puro ou misto de 

sobreiro e os pequenos núcleos 
puros ou mistos de sobreiro, 
elaborado no âmbito Estudo 

Urbanístico do Xarraz. O 
polígono foi redelimitado, e 

subdividido em 3 polígonos E 
34-A; E 34-B e E34-C. 

E34-
C 

3,833 

AEIPRA 3,833 

Atividade 
Económica 

Espaço 
Urbaniz
ável - 
Áreas 

Habitaci
onais ou 

de 
Terciário
; Espaço 

Verde 
de 

Proteçã
o e 

Enquadr
amento 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
terciário a 
consolidar 

Integra o Estudo Urbanístico da 
Quinta do Xarraz aprovado pela 
Deliberação n.º 107/16, sob a 

Proposta n.º 
24/2016/DURB/DIPU, na 

Reunião de CMS realizada em 
6/4/2016. Colmata a 

necessidade de integrar 
urbanisticamente o loteamento 

"Jardins de Santiago", e cria 
uma oferta urbana adjacente 

qualificadora, destinada 
nomeadamente ao acolhimento 

de atividades económicas. 
Prevê uma nova entrada na 

Cidade de Setúbal de acesso à 
Zona Poente, com ligação ao 
Nó de Poçoilos/Sublanço da 
A2/EN10 (existente) - troço 

integrado na circular interna de 
Setúbal proposta (C3). As 
áreas vitais encontram-se 

asseguradas na contiguidade 
do Parque Urbano Florestal do 

Xarraz. Após pareceres 
emitidos pelas entidades no 

âmbito da conferência 
decisória, designadamente o do 

ICNF que alerta para a 
presença de povoamento de 
sobreiro, foi reduzida a área 

afeta às atividades económicas 
e aumentada a área afeta a 
espaços verdes de recreio e 

lazer, e consequentemente da 
área vital considerada na 

estrutura ecológica municipal. 
As alterações referidas tiveram 
como base o levantamento de 
povoamento puro ou misto de 

sobreiro e os pequenos núcleos 
puros ou mistos de sobreiro, 
elaborado no âmbito Estudo 

Urbanístico do Xarraz. O 
polígono foi redelimitado, e 

subdividido em 3 polígonos E 
34-A; E 34-B e E34-C. 

AEREHS 0,737 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E37 0,751 AEIPRA 0,751 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Verdes 

de 
Proteçã

o e 
Enquadr
amento 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 

industriais a 
consolidar 

Estruturação do Pólo de 
Serviços, Logística e Industria 

Ligeira de Poçoilos 

E38 2,365 AEIPRA 2,365 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

de 
Terciário 

T1 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 

industriais a 
consolidar 

Estruturação do Pólo de 
Serviços, Logística e Industria 

Ligeira de Poçoilos. O Polígono 
foi redelimitado, pós 

conferência decisória, 
salvaguardando o povoamento 

de sobreiros. 

E39 0,961 AEIPRA 0,961 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Industria

is 
Propost

os - 
Área 

Industria
l I2 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 

industriais a 
consolidar 

Estruturação do Pólo de 
Serviços, Logística e Industria 
Ligeira de Poçoilos. Correções 

aos limites de AEIPRA. 

E41 0,991 AEIPRA 0,991 
Equipament

o 

Espaços 
Verdes 

de 
Proteçã

o e 
Enquadr
amento 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços de 
equipamentos 
consolidados 

Integra o Estudo Urbanístico - 
Pólo Comercial de Monte Belo 
aprovado pela Deliberação de 

CMS n.º 445/2010 de 
2/12/2010, que tem como 

objetivo a criação de um pólo 
comercial destinado à 

implantação de superfícies 
comerciais retalhista, com boas 
acessibilidades rodoviárias que 

promovam a sua articulação 
com o tecido urbano 

envolvente, designadamente a 
Av. José Saramago (já 

executada). A área de ZAC 
encontra-se salvaguardada, 

sendo qua a mancha em causa 
se encontra fundamentada na 

necessária ampliação do 
Cemitério de Algeruz. 

E44 0,504 AEIPRA 0,504 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Verdes 

de 
Proteçã

o e 
Enquadr
amento 

e 
Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

de 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
terciário a 
consolidar 

Integra o Estudo Urbanístico - 
Pólo Comercial de Monte Belo - 
Reconfiguração do Perímetro 

Urbano propondo a sua 
integração em Espaços 

Atividades Económicas. As 
áreas vitais encontram-se 

asseguradas na proximidade 
de acordo com a Planta da 

Estrutura Ecológica Municipal. 
O Polígono foi redelimitado, 

pós conferência decisória, em 
consonância com o estudo 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL                                          

Relatório – Exclusões à Proposta de Delimitação da REN   

 

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 81 

Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

Terciário 
T1 

urbanístico e salvaguardando o 
povoamento de sobreiros. 

E45 0,155 AEREHS 0,155 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

de 
Terciário 

T1 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 

terciário 
consolidados 

Integra o Estudo Urbanístico - 
Pólo Comercial de Monte Belo - 
Colmatação da malha urbana 
propondo a sua integração em 

Espaços de Atividades 
Económicas  

E47 0,510 AEREHS 0,510 Habitação 

Unidade 
Operativ

a de 
Planeam

ento 1 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo II 

Áreas necessárias à 
consolidação e coerência do 

Aglomerado Urbano 

E49 0,151 AEREHS 0,152 Habitação 

Unidade 
Operativ

a de 
Planeam

ento 1 

Solo Urbano - 
Espaços 
Centrais - 
Espaços 
centrais a 
consolidar 

Integrada no Perímetro Urbano 
numa área parcialmente 

ocupada, mas já 
infraestruturada que se 

pretende consolidar, suportada 
na Planta de fundamentação do 
Solo Urbano, de acordo com o 
n.º 3, do artigo 7º, do D.R. n.º 

15/2015 de 19 agosto. O 
Polígono mantém-se inalterado, 
pós conferência decisória, por 

existirem loteamentos 
aprovados em terrenos que são 

pertença do IRHU. 

E50 0,574 AEREHS 0,574 Habitação 

Unidade 
Operativ

a de 
Planeam

ento 1 

Solo Urbano - 
Espaços 
Centrais - 
Espaços 
centrais a 
consolidar 

Integrada no Perímetro Urbano 
numa área parcialmente 

ocupada, mas já 
infraestruturada que se 

pretende consolidar, suportada 
na Planta de fundamentação do 
Solo Urbano, de acordo com o 
n.º 3, do artigo 7º, do D.R. n.º 

15/2015 de 19 agosto. O 
Polígono mantém-se inalterado, 
pós conferência decisória, por 

existirem loteamentos 
aprovados em terrenos que são 

pertença do IRHU. 

E51 0,559 AEREHS 0,559 Habitação 

Unidade 
Operativ

a de 
Planeam

ento 1 

Solo Urbano - 
Espaços 
Centrais - 
Espaços 
centrais a 
consolidar 

Integrada no Perímetro Urbano 
numa área parcialmente 

ocupada, mas já 
infraestruturada que se 

pretende consolidar, suportada 
na Planta de fundamentação do 
Solo Urbano, de acordo com o 
n.º 3, do artigo 7º, do D.R. n.º 
15/2015 de 19 agosto. Existe 

Loteamento IHRU 7. 19.1.1.17 - 
Loteamento INH - Cabeço da 
Bolota (ap.11 de 2005/11/11) 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

compromisso válido, decalcado 
na Planta de Compromissos 
Urbanísticos. O Polígono foi 

redelimitado, pós conferência 
decisória, não sendo excluída a 

área situada a sul da via. 

E52 0,210 AEREHS 0,210 
Equipament

o 

Unidade 
Operativ

a de 
Planeam

ento 1 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços de 
equipamentos 
consolidados 

Integrada no Perímetro Urbano 
numa área parcialmente 

ocupada, mas já 
infraestruturada que se 

pretende consolidar, suportada 
na Planta de fundamentação do 
Solo Urbano, de acordo com o 
n.º 3, do artigo 7º, do D.R. n.º 

15/2015 de 19 agosto. O 
polígono inclui parte do E51 por 
ter existido uma reclassificação 

do solo. 

E53 20,657 AEIPRA 20,657 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Verdes 

de 
Proteçã

o e 
Enquadr
amento 

e 
Espaços 
Industria

is 
Propost

os - 
Área 

Industria
l I1 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 

industriais a 
consolidar 

Consolidação do Pólo Industrial 
da Mitrena 

E54 3,894 AEIPRA 3,894 
Equipament

o 

Espaços 
Verdes 

de 
Proteçã

o e 
Enquadr
amento 

e 
Espaços 
Industria

is 
Propost

os - 
Área 

Industria
l I1 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços de 
equipamentos 
a consolidar 

Implantação do Quartel e 
Centro Internacional de Gestão 

da Emergência (CIGE) e do 
Quartel da Companhia de 
Bombeiros Sapadores de 

Setúbal. O Polígono mantém-
se inalterado, pós conferência 

decisória, dado serem do 
conhecimento da ANEPC os 

instrumentos de gestão do risco 
e de proteção civil existentes 

para esta área, 
designadamente a Carta de 

Riscos da Mitrena e o Plano de 
Emergência Externo da 

Mitrena. 

E58 0,332 AEIPRA 0,332 Habitação 

Espaços 
de 

Equipam
entos e 
Serviços 
Públicos 
Propost

Solo Urbano - 
Espaços 

Urbanos de 
Baixa 

Densidade - 
Espaços 

urbanos de 

Áreas necessárias à 
consolidação e coerência do 

Aglomerado Urbano. Correções 
aos limites da AEIPRA. 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

os e 
Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 
Média 

Densida
de 

baixa 
densidade 

consolidados 

E59 6,534 

AEREHS 1,280 

Atividade 
Económica 

Espaços 
Verdes 

de 
Proteçã

o e 
Enquadr
amento; 
Espaços 
Industria
is - Área 
Industria

l I1; 
Espaços 

de 
Equipam
entos e 
Serviços 
Públicos 
Propost

os e 
Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 
Média 

Densida
de 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 

industriais a 
consolidar 

Área prevista para expansão de 
Atividades Industriais - Bluebiz 
Global Parques. Correções aos 

limites da AEIPRA. 

AEIPRA 6,534 

E60 0,997 AEIPRA 0,997 Habitação 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
a consolidar - 

tipo II 

Áreas necessárias à 
consolidação e coerência do 

Aglomerado Urbano. O 
Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, 
salvaguardando os 

povoamentos de sobreiros. 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E61 4,130 AEIPRA 4,130 Habitação 

Espaços 
Agrícola

s e 
Florestai

s; 
Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

de 
Terciário 

T1 e 
Espaços 
Industria
is - Área 
Industria

l I2 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
a consolidar - 

tipo I 

Áreas necessárias à 
consolidação e coerência do 

Aglomerado Urbano. A área em 
causa está ocupada com as 

antigas instalações da 
Metalimex, que se pretende 

reverter para o uso 
habitacional. Parte deste 

polígono passou a integrar o 
polígono C153 com 

compromisso válido (Pedido de 
Informação Prévia n.º 9/19, 

Fundação Minerva - Cultura - 
Ensino e Investigação 

Científica e Estudo Urbanístico 
de Brejos de Canes, aprovado 
pela Deliberação da Câmara 
Municipal n.º 226/2020, de 15 

de julho). Face ao 
compromisso existente a 

poente e área consolidada a 
norte pretende-se a 

continuidade do solo urbano. O 
Polígono foi redelimitado, pós 

conferência decisória, 
porquanto foram redelimitados, 

pós visita de campo, os 
povoamentos de sobreiro nesta 
área zona e houve necessidade 
de redefinição do polígono para 

que fosse salvaguardado o 
povoamento.  

E62 3,128 AEIPRA 3,128 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 

Alta 
Densida

de e 
Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 
Verdes 

de 
Recreio 
e Lazer 
Propost

os 

Solo Urbano - 
Espaços 
Centrais - 
Espaços 
centrais 

consolidados 

A área integra a SUOPG 15.6 - 
Estudo Urbanístico Envolvente 
do Parque Urbano da Várzea 
aprovado em Deliberação de 

Câmara Municipal n.º 
241/2016, de 27.07.2016. O 

Polígono mantém-se inalterado, 
pós conferência decisória, 
atendendo ao resultado da 

concertação. 

E63 0,395 

FPTA 0,395 

Turismo 

Espaços 
de Usos 
Especiai

s - 
Instalaç

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços 

Parcela Cadastral n.º 1 do 
Plano de Pormenor da Frente 

Ribeirinha aprovado pelo Aviso 
n.º 9641/2014, publicado em 

DR, 2ª série, n.º 162, de 25 de 
AEREHS 0,052 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

AIV 0,076 

ões para 
fins 

militares
. 

turísticos 
consolidados 

agosto de 2014. Parcela 
vendida pelo Estado Português 

à empresa Libertas, 
Investimentos Imobiliários S.A. 

para construção de um 
Estabelecimento Hoteleiro. 

Após conferência decisória o 
Município decidiu não revogar o 
PP da Frente Ribeirinha, pelo 

que a exclusão se mantém 
inalterada. Área parcialmente 
sujeita a ratificação do PDM. 

Aguarda decisão do Processo 
de Ratificação do PDM.  

E64 0,208 AEIPRA 0,208 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 
Verdes 

de 
Recreio 
e Lazer 
Propost

os 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo II 

Áreas necessárias à 
consolidação da malha urbana 
e reconfiguração do perímetro 
urbano de forma a assegurar 
infraestruturas de apoio ao 
espaço verde de recreio e 

lazer. 

E65 2,089 AEIPRA 2,089 
Atividade 

Económica 

Espaços 
Industria

is 
Propost
os I2 e 

Espaços 
Agrícola

s e 
Florestai

s 

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 
atividades 

industriais a 
consolidar 

Estando prevista a alteração da 
parcela a norte para Espaços 
de Atividades Económicas - 

Espaços Industriais a 
consolidar, por existência de 
um compromisso assumido 

(PIP n.º 39/19) e já em fase de 
licenciamento (P.O. n.º 310/20) 
para um Campus Industrial, e 

na perspetiva de criar uma 
continuidade e ligação com o 

Pólo de Serviços e Logística de 
Poçoilos a sul, pretende-se a 

alteração da classificação deste 
prédio cadastral integrando-o 

em Espaços de Atividades 
Económicas - Espaços 

Industriais a consolidar e 
consequentemente alteração 

no perímetro urbano. A 
reavaliação tem por base a 
Participação Pública FP 103 

(António Ferreira), resultante do 
Período de Discussão Pública. 

O Polígono foi redelimitado, 
pós conferência decisória, em 
consonância com o acordado 
nas reuniões da Conferência 

Decisória. 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E66 0,417 

AEREHS 0,196 

Atividade 
Económica 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 
- Áreas 

sob 
jurisdiçã

o do 
PNA  

Solo Urbano - 
Espaços de 
Atividades 

Económicas - 
Espaços de 

terciário 
consolidados 

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 uma 

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. A reavaliação tem por 

base a Participação Pública FP 
10 (Bacalhoa Vinhos de 

Portugal S.A.), resultante do 
Período de Discussão Pública. 

Área totalmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  

AEIPRA 0,417 

E67 0,058 AEIPRA 0,058 Habitação 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 
- Áreas 

de 
Quintas 

de 
Setúbal 

Solo Urbano - 
Espaços 

Habitacionais 
- Espaços 

habitacionais 
consolidados 

- tipo II 

A reavaliação tem por base a 
Participação Pública FP 93 

(Carlos Costa), resultante do 
período de Discussão Pública, 
a qual foi considerada viável 
atendendo à criação de uma 

frente urbana na continuidade 
da existente a norte, numa área 

completamente servida de 
infraestruturas urbanas e 
favorecendo o remate do 

perímetro urbano. 

E68 0,002 AEREHS 0,002 
Equipament

o 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Urbano - 
Espaços de 

Uso Especial 
- Espaços de 
equipamentos 
a consolidar 

Reconfiguração do perímetro 
atendendo ao traçado da 

circular interna de Setúbal (C3), 
que define o limite do perímetro 

urbano, prevendo-se a 
continuidade da zona urbana 
justificada na necessidade de 

ampliação das atuais 
instalações do Hospital da Luz 

(HOSPOR), marcadamente 
insuficientes face à procura 

existente, e com a necessidade 
de construção do novo Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 

Setúbal, que atualmente se 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

situa na frente ribeirinha de 
Setúbal em área suscetível ao 

risco de inundação por tsunami, 
motivo pelo qual se prevê a sua 

relocalização para uma área 
livre deste tipo de risco e 

servida de boas 
acessibilidades, apoiada na 

futura circular. 

E73 0,011 AEREHS 0,011 Habitação 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Rústico - 
Aglomerados 

Rurais - 
Aglomerados 

rurais 

Os Aglomerados Rurais 
correspondem a áreas 
edificadas compactas 

localizadas em contextos 
territoriais predominantemente 

afetos a funções agrícolas, 
florestais, de vilegiatura e de 

conservação da natureza, que 
não apresentam dimensão ou 

escala para integração no 
sistema urbano municipal. São 

objetivos nos Aglomerados 
Rurais a consolidação, 
estruturação urbana, 

valorização funcional e 
infraestruturação básica. 

Integra o Aglomerado Rural da 
Aldeia da Portela. Classificado 

como Espaço Urbano 
Consolidado no PDM 94. 

E74 0,016 AEREHS 0,017 Habitação 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Rústico - 
Áreas de 

Edificação 
Dispersa - 
Áreas de 
edificação 

dispersa - tipo 
I 

Reconhecimento da existência 
de solo rústico com ocupação 

humana, com características de 
povoamento disperso, 

delimitadas sobre um território 
menos sensível do ponto de 

vista ecológico, prevendo-se a 
colmatação do espaço 

construído. Os objetivos 
pretendidos nestas áreas são: 

Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; 
preservação da matriz de 

ocupação mista; e 
regularização, a título 

excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção 
da estruturação do desenho 

urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado, 
no PDM 94. 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E75 0,224 AEREHS 0,224 Habitação 

Espaços 
Para-

Urbanos
; 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 

Baixa 
Densida

de e 
Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Rústico - 
Áreas de 

Edificação 
Dispersa - 
Áreas de 
edificação 

dispersa - tipo 
I 

Reconhecimento da existência 
de solo rústico com ocupação 

humana, com características de 
povoamento disperso, 

delimitadas sobre um território 
menos sensível do ponto de 

vista ecológico, prevendo-se a 
colmatação do espaço 

construído. Os objetivos 
pretendidos nestas áreas são: 

Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; 
preservação da matriz de 

ocupação mista; e 
regularização, a título 

excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção 
da estruturação do desenho 

urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como 

Espaço Urbano Consolidado, 
Espaços Urbanizáveis de Baixa 

Densidade e Espaços Para-
Urbanos no PDM 94. Área 

parcialmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  

E76 0,384 AEREHS 0,385 Habitação 
Espaços 

Para-
Urbanos 

Solo Rústico - 
Áreas de 

Edificação 
Dispersa - 
Áreas de 
edificação 

dispersa - tipo 
II 

Estas áreas com características 
de povoamento disperso, foram 
delimitadas sobre um território 
mais sensível do ponto de vista 
ecológico e têm os seguintes 

objetivos: Contenção da 
tendência de dispersão da 
edificação; preservação da 

matriz de ocupação mista; e 
regularização, a título 

excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção 
da estruturação do desenho 

urbano e da infraestruturação 
básica. Nestas áreas apenas 
se permite a regularização e 

qualificação das pré-existência. 
Classificado como Espaços 

Para-Urbanos no PDM 94. Área 
totalmente sujeita a ratificação 
do PDM. Aguarda decisão do 
Processo de Ratificação do 

PDM.  
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

E77 0,006 AEREHS 0,006 Turismo 

Espaços 
Para-

Urbanos
; 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Rústico - 
Espaços de 
Ocupação 
Turística - 

Espaços de 
ocupação 
turística 

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, 
verificou-se que este território 

não possui 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, solo rústico. 

Durante o procedimento de 
consulta pública da revisão do 
PDM o requerente, através da 
ficha de participação pública 
(FP135 - João Howell Pato), 

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. Auscultado o 

ICNF no contexto do 
acompanhamento efetuado no 
procedimento de ratificação da 
revisão do PDM, concluiu-se 

pela aceitação da 
reclassificação e 

reconfiguração do solo nesta 
área, revelando-se como 

desajustada a manutenção do 
perímetro urbano neste 

território.  

E78 0,788 AEREHS 0,788 
Equipament

o 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 
- Áreas 

sob 
jurisdiçã

o do 
PNA  

Solo Rústico - 
Espaços 

destinados a 
Equipamento

s e 
Infraestrutura
s - Espaços 

de 
equipamentos 

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 de Espaços de 

equipamentos, em solo rústico, 
para parte da propriedade do 

centro escutista do CEADA, de 
forma a possibilitar a adequada 

gestão deste território de 
acordo com os usos praticados. 

Área totalmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  

E79 0,173 AEREHS 0,173 
Equipament

o 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 
- Áreas 

sob 
jurisdiçã

o do 
PNA  

Solo Rústico - 
Espaços 

destinados a 
Equipamento

s e 
Infraestrutura
s - Espaços 

de 
equipamentos 

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 de Espaços de 

equipamentos, em solo rústico, 
para parte da propriedade do 

centro escutista do CEADA, de 
forma a possibilitar a adequada 

gestão deste território de 
acordo com os usos praticados. 

Área totalmente sujeita a 
ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  

E80 0,090 AEREHS 0,091 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 

Baixa 
Densida

de 

Solo Rústico - 
Áreas de 

Edificação 
Dispersa - 
Áreas de 
edificação 

dispersa - tipo 
I 

Reconhecimento da existência 
de solo rústico com ocupação 

humana, com características de 
povoamento disperso, 

delimitadas sobre um território 
menos sensível do ponto de 

vista ecológico, prevendo-se a 
colmatação do espaço 

construído. Os objetivos 
pretendidos nestas áreas são: 

Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; 
preservação da matriz de 

ocupação mista; e 
regularização, a título 

excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção 
da estruturação do desenho 

urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como 

Espaços Urbanizáveis de Baixa 
Densidade, no PDM 94. 

E81 0,147 AEREHS 0,147 Indústria 

Espaços 
Culturais 

e 
Naturais 
- Áreas 

sob 
jurisdiçã

o do 
PNA  

Solo Rústico - 
Espaços de 
Atividades 

Industriais - 
Espaços de 
atividades 
industriais 

Espaço integrado nos limites do 
complexo industrial - Secil. 

Espaço parcialmente ocupado 
por via. Área totalmente sujeita 
a ratificação do PDM. Aguarda 

decisão do Processo de 
Ratificação do PDM.  

E82 0,119 AEREHS 0,119 Indústria 

Espaços 
para 

Indústria 
Extrativa 

Solo Rústico - 
Espaços de 
Atividades 

Industriais - 
Espaços de 

Espaço integrado nos limites do 
complexo industrial - Secil. 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

atividades 
industriais 

E83 0,071 AEREHS 0,071 Habitação 

Espaços 
Urbaniz
áveis - 
Áreas 

Habitaci
onais de 

Baixa 
Densida

de 

Solo Rústico - 
Aglomerados 

Rurais - 
Aglomerados 

rurais 

Os Aglomerados Rurais 
correspondem a áreas 
edificadas compactas 

localizadas em contextos 
territoriais predominantemente 

afetos a funções agrícolas, 
florestais, de vilegiatura e de 

conservação da natureza, que 
não apresentam dimensão ou 

escala para integração no 
sistema urbano municipal. São 

objetivos nos Aglomerados 
Rurais a consolidação, 
estruturação urbana, 

valorização funcional e 
infraestruturação básica. 

Integra o Aglomerado Rural do 
Grelhal. Classificado como 

Espaços Urbanizáveis de Baixa 
Densidade no PDM 94. Espaço 
parcialmente ocupado pela EN 

10. 

E84 0,058 AEREHS 0,058 Habitação 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Rústico - 
Aglomerados 

Rurais - 
Aglomerados 

rurais 

Os Aglomerados Rurais 
correspondem a áreas 
edificadas compactas 

localizadas em contextos 
territoriais predominantemente 

afetos a funções agrícolas, 
florestais, de vilegiatura e de 

conservação da natureza, que 
não apresentam dimensão ou 

escala para integração no 
sistema urbano municipal. São 

objetivos nos Aglomerados 
Rurais a consolidação, 
estruturação urbana, 

valorização funcional e 
infraestruturação básica. 

Integra o Aglomerado Rural do 
Grelhal. Classificado como 

Espaços Urbanos 
Consolidados no PDM 94. 

Espaço parcialmente ocupado 
pela EN 10. 

E85 0,057 AEREHS 0,057 Habitação 

Espaços 
Urbanos 
- Áreas 

Consolid
adas - 
Malhas 

Urbanas 
Habitaci

onais 

Solo Rústico - 
Aglomerados 

Rurais - 
Aglomerados 

rurais 

Os Aglomerados Rurais 
correspondem a áreas 
edificadas compactas 

localizadas em contextos 
territoriais predominantemente 

afetos a funções agrícolas, 
florestais, de vilegiatura e de 

conservação da natureza, que 
não apresentam dimensão ou 

escala para integração no 
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Nº 
de 

orde
m 

Super
fície 
(ha) 

Tipologia 
REN 

afetada 

Área 
do 

siste
ma 
(ha) 

Fim a que 
se destina 

Uso 
atual 

Uso 
proposto 

Síntese da Fundamentação 

sistema urbano municipal. São 
objetivos nos Aglomerados 

Rurais a consolidação, 
estruturação urbana, 

valorização funcional e 
infraestruturação básica. 

Integra o Aglomerado Rural do 
Grelhal. Classificado como 

Espaços Urbanos 
Consolidados no PDM 94 

E86 0,184 AEIPRA 0,184 Habitação 
Espaços 

Para-
Urbanos 

Solo Rústico - 
Áreas de 

Edificação 
Dispersa - 
Áreas de 
edificação 

dispersa - tipo 
I 

Reconhecimento da existência 
de solo rústico com ocupação 

humana, com características de 
povoamento disperso, 

delimitadas sobre um território 
menos sensível do ponto de 

vista ecológico, prevendo-se a 
colmatação do espaço 

construído. Os objetivos 
pretendidos nestas áreas são: 

Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; 
preservação da matriz de 

ocupação mista; e 
regularização, a título 

excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção 
da estruturação do desenho 

urbano e da infraestruturação 
básica. Classificado como 
Espaços Para-Urbanos no 

PDM 94. O Polígono foi 
redelimitado, pós conferência 
decisória, salvaguardando o 

povoamento de sobreiro. 

E87 0,536 AEIPRA 0,536 Habitação 

Espaços 
Agrícola

s e 
Florestai

s 

Solo Rústico - 
Áreas de 

Edificação 
Dispersa - 
Áreas de 
edificação 

dispersa - tipo 
I 

Reconhecimento da existência 
de solo rústico com ocupação 

humana, com características de 
povoamento disperso, 

delimitadas sobre um território 
menos sensível do ponto de 

vista ecológico, prevendo-se a 
colmatação do espaço 

construído. Os objetivos 
pretendidos nestas áreas são: 

Contenção da tendência de 
dispersão da edificação; 
preservação da matriz de 

ocupação mista; e 
regularização, a título 

excecional, da situação jurídica 
das edificações e a promoção 
da estruturação do desenho 

urbano e da infraestruturação 
básica. 
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Os polígonos de exclusão identificados como (E), maioritariamente em solo urbano, refletem usos de 

atividades económicas de 58,33%, distribuídos pelas atividades industriais com 48,08% e atividades 

terciárias com 10,25%. Segue-se o uso habitacional e misto com cerca de 25,58% (no qual se 

encontram integrados os Espaços Habitacionais Tipo I e II, Espaços Urbanos de Baixa Densidade e 

Espaços Centrais). 

No solo rústico as áreas sujeitas a proposta de exclusão (E) que detêm maior expressão, respeitam 

às Áreas de Edificação Dispersa dos Tipo I e II, com 1,45%. 

Em matéria de satisfação de carências (E) importa evidenciar que as mais expressivas, e que 

seguidamente se enumeram, integram Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) e 

Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), relevantes no âmbito da estratégia do 

modelo de ordenamento municipal:  

 Polígonos de Exclusão E11A e E11B – Integram-se na SUOPG 1.3 – Salmoura, pretendendo-

se para esta área a reestruturação do tecido urbano existente assegurando a adequada 

compatibilização entre as funções habitacional, industrial, terciário e equipamentos de 

utilização coletiva. Pretende-se ainda a ampliação das instalações da Coca-Cola European 

Partners Portugal, Unip Lda., nomeadamente a capacidade de armazenagem da empresa, 

condição fundamental à sustentabilidade económica local e a consequente criação de novos 

postos de trabalho.  

 

 Polígonos de Exclusão E22, E23 e E68 – para este território é proposta a SUOPG 20.4 – 

Entrada Poente da Cidade que tem como objetivo principal a conclusão da circular interna de 

Setúbal (C3) permitindo o fecho do anel até à EN 10 (poente), dotando esta área de novas 

acessibilidades. Ressalva-se a garantia da ampliação do Hospital da Luz de Setúbal e a 

construção do novo Quartel/Sede da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Setúbal, contribuindo para o fecho da malha urbana em articulação com as novas 

acessibilidades a implementar. O atual Quartel dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, situado 

na frente ribeirinha encontra-se em área suscetível ao risco de inundação por tsunami, motivo 

pelo qual se pretende a sua relocalização para a área supracitada. 

 

 Polígono de Exclusão E34A, E34B e E34C – esta área inclui-se na SUOPG n.º 20.11 - Xarraz 

na qual se encontra aprovado o Estudo Urbanístico da Quinta do Xarraz segundo a 

Deliberação de Câmara Municipal n.º 107/16, de 6 de abril de 2016. Colmata a necessidade 

de integrar urbanisticamente o loteamento "Jardins de Santiago", e cria uma oferta urbana 

adjacente qualificadora, destinada nomeadamente ao acolhimento de atividades económicas, 

bem como de comércio, serviços e turismo, complementado por usos habitacionais e de 

equipamentos. Prevê uma nova entrada na Cidade de Setúbal de acesso à zona poente, com 
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ligação ao Nó de Poçoilos/Sublanço da A2/EN10 (existente) - troço integrado na circular 

interna de Setúbal proposta (C3).  

 

 Polígonos de Exclusão E41, E44 e E45 – esta área inclui-se na SUOPG 20.14– Monte Belo 

e para a qual se encontra aprovado o Estudo Urbanístico do Pólo Comercial de Monte Belo 

segundo a Deliberação de Câmara Municipal n.º 445/10 de 2 de dezembro de 2010. Para 

este território pretende-se a consolidação de um pólo de terciário destinado à implantação de 

comércio retalhista e serviços, prevendo igualmente a função habitacional em articulação com 

o tecido urbano envolvente. Está implícita a melhoria da rede viária e da rede de modos 

suaves, assim como a implantação de equipamentos e espaços verdes de recreio e lazer.  

 

 Polígonos de Exclusão E53 e E54 – esta área inclui-se na UOPG 21 – Mitrena. Para esta área 

pretende-se a qualificação da Península Industrial da Mitrena como centro de excelência para 

o acolhimento de atividades económicas, através da consolidação da vocação industrial 

permitindo a criação de áreas e serviços de apoio às empresas, bem como a requalificação 

das redes de infraestruturas, melhoria das acessibilidades e valorização do espaço público. 

Prevê-se a construção dos seguintes equipamentos: Quartel e Centro Internacional de Gestão 

da Emergência (CIGE) e Quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal. 

 

 Polígono de Exclusão E62 – esta área é abrangida pela SUOPG 20.9 – Envolvente do Parque 

Urbano da Várzea na qual se encontra aprovado o Estudo Urbanístico da Envolvente do 

Parque Urbano da Várzea (EUPUV) segundo a Deliberação de Câmara Municipal n.º 

241/2016, de 27 de julho de 2016. Dos pressupostos e objetivos para esta área destacam-se 

a implementação de um modelo urbano multifuncional, sendo permitidos os usos de 

habitação, comércio, serviços, turismo (hotelaria e restauração), equipamentos coletivos, 

estacionamento em silo e industria compatível. Este estudo permitiu a estruturação da rede 

viária, entretanto executada, no sentido de estabelecer as adequadas funções de ligação 

entre o interior e o exterior da cidade, bem como a articulação com as restantes áreas urbanas 

envolventes. 
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1.2.3. REPRESENTAÇÃO FINAL DO UNIVERSO DAS ÁREAS A EXCLUIR - AS 

EFETIVAMENTE JÁ COMPROMETIDAS E AS QUE SE PRETENDEM 

EXCLUIR PARA SATISFAÇÃO DE CARÊNCIAS EXISTENTES 

Quadro 4 – Síntese das Áreas a Excluir 

Tipologia(s) REN 

Áreas efetivamente já 
comprometidas 

Áreas a excluir para satisfação de 
carências existentes 

Superfície 
(ha) 

% referente 
à(s) 

tipologia(s) 

% 
superfície 

do 
concelho 

Superfície 
(ha) 

% referente 
à(s) 

tipologia(s) 

% 
superfície 

do 
concelho 

AEIPRA 1333,358 25,565 5,789 84,718 1,624 0,368 

AEIPRA+AEREHS 22,654 4,734 0,098 4,427 0,925 0,019 

AEIPRA+AEREHS+AIV 0,066 0,119 0,000 - - - 

AEIPRA+AEREHS+FPAT 1,265 21,871 0,005 - - - 

AEIPRA+AIV 1,360 0,324 0,006 - - - 

AEIPRA+AIV+FPAT 0,017 18,208 0,000 - - - 

AEIPRA+FPAT 5,505 11,400 0,024 - - - 

AEREHS 43,083 1,905 0,187 8,806 0,389 0,038 

AEREHS+AIV 0,534 0,055 0,002 0,501 0,052 0,002 

AEREHS+AIV+FPAT 0,038 3,653 0,000 - - - 

AEREHS+AIV+FPTA - - - 0,050 0,061 0,000 

AEREHS+FPAT 0,102 6,644 0,000 - - - 

AEREHS+FPTA - - - 0,002 0,004 0,000 

AIV 0,809 0,269 0,004 0,040 0,013 0,000 

AIV+FPAT 0,112 19,283 0,000 - - - 

AIV+FPAT+MAT 0,003 7,160 0,000 - - - 

AIV+FPTA - - - 0,026 0,042 0,000 

AT 143,502 2,258 0,623 - - - 

FPAT 49,642 48,270 0,216 - - - 

FPAT+MAT 40,919 32,881 0,178 - - - 

FPTA - - - 0,317 2,742 0,001 

ZAC 21,207 5,796 0,092 - - - 

Total 1664,175 210,392 7,225 98,888 5,853 0,429 
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Quadro 5 – Síntese das Áreas a Excluir (Total) 

Tipologia(s) REN 
Superfície afeta a exclusões 

(ha) 
% relativamente à superfície do concelho 

AEIPRA 1418,076 6,157 

AEIPRA+AEREHS 27,081 0,118 

AEIPRA+AEREHS+AIV 0,066 0,000 

AEIPRA+AEREHS+FPAT 1,265 0,005 

AEIPRA+AIV 1,360 0,006 

AEIPRA+AIV+FPAT 0,017 0,000 

AEIPRA+FPAT 5,505 0,024 

AEREHS 51,889 0,225 

AEREHS+AIV 1,035 0,004 

AEREHS+AIV+FPAT 0,038 0,000 

AEREHS+AIV+FPTA 0,050 0,000 

AEREHS+FPAT 0,102 0,000 

AEREHS+FPTA 0,002 0,000 

AIV 0,850 0,004 

AIV+FPAT 0,112 0,000 

AIV+FPAT+MAT 0,003 0,000 

AIV+FPTA 0,026 0,000 

AT 143,502 0,623 

FPAT 49,642 0,216 

FPAT+MAT 40,919 0,178 

FPTA 0,317 0,001 

ZAC 21,207 0,092 

Total 1763,063 7,655 
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2. CONCLUSÃO 

 

A proposta de REN para o concelho de Setúbal como se verificou, resulta da aplicação dos critérios 

e diretrizes plasmados nas orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, concretizadas na 

Resolução do 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 e discutidas em 

sede de concertação com as principais entidades com tutela sobre esta restrição de utilidade pública, 

como são a CCDRLVT, APA/ARH do Tejo e Alentejo, ANEPC e ICNF.  

Verifica-se que o município de Setúbal tem a superfície de 23032,5 ha, de acordo com a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), e que a REN apresenta 21861,6 ha no seu total, sendo 

que aproximadamente 18161 ha encontram-se dentro dos limites da CAOP. Da análise do Quadro 2 

e 3 conclui-se que a proposta de exclusão da REN do concelho de Setúbal corresponde a um 

somatório total de 378 polígonos, que totalizam 1763,5 ha de área a excluir e correspondem na sua 

maioria a zonas já comprometidas (C) (1664,6 ha). 

As propostas de exclusão representam uma área pouco expressiva do ponto de vista quantitativo 

(9,7% do território municipal abrangido por REN) e incidem maioritariamente no solo urbano constante 

da Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo C2.1.  

Conforme exposto nos Quadros 4 e 5, dos sistemas da REN em presença, alvo de exclusão, detêm 

maior expressão as áreas em AEIPRA (6,2% do território municipal). As restantes áreas propostas a 

exclusão, integradas nos respetivos sistemas da REN e face ao território concelhio, representam 

percentagens sempre inferiores a 1%. 

Da análise ao Quadro 5 ressalva-se que na tipologia AT são propostos excluir 143,5 ha que incidem 

sobre os Espaços de Atividades Económicas – Espaços de Atividades Portuárias Consolidados, em 

virtude de constituírem áreas completamente consolidadas maioritariamente compostas por aterros 

artificiais necessários ao desenvolvimento e expansão da atividade portuária. 

A presente proposta de REN assegura, por um lado, a preservação dos valores naturais fundamentais 

presentes em toda a faixa litoral, na massa de água de transição, nos principais cursos de água e nos 

sistemas de aquíferos e, por outro lado, a prevenção e mitigação de riscos de pessoas e bens 

associados às tipologias de áreas de elevado risco de erosão hídrica dos solos, zonas ameadas por 

cheias, zonas ameaçadas pelo mar e arribas e respetivas faixas de proteção. 
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