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PROPOSTA DE: Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Setúbal na área de Poçoilos e 

adoção de Medidas Preventivas 

A alteração nas perspetivas de desenvolvimento económico-social gerada pelas alterações climáticas e nesta medida pelos 

novos objetivos da política de energia, constitui uma circunstância excecional que torna desadequadas algumas normas do 

Plano Diretor Municipal de Setúbal (PDMS), na sua redação atualmente em vigor. 

 

No atual quadro de referência estratégico, destacam-se os desafios impostos pelas alterações climáticas e o compromisso 

assumido por Portugal, em 2016, na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações 

Climáticas, de alcançar a neutralidade carbónica até 2050, ou, idealmente, até 2045, conforme decorre da recém publicada 

Lei de Bases do Clima (“LBC”), cujo principal objetivo é o da transição rápida e justa para uma economia competitiva, 

circular, resiliente e neutra em carbono. 

 

A LBC vem compilar um conjunto de objetivos e de compromissos da política pública climática e de energia já existentes 

e assumidos no ordenamento jurídico português, designadamente, no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (“RNC 

2050”), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, no Plano Nacional de Energia e 

Clima (“PNEC 2030”), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho de 2020 e, 

também, na Estratégia Nacional do Hidrogénio (“EN-H2”), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

63/2020, de 14 de agosto de 2020. Entre estes objetivos, encontram-se precisamente: 

 

1) A promoção de uma transição rápida e socialmente equilibrada para uma economia sustentável e uma sociedade 

neutras em gases de efeito de estufa; 

2) Assegurar uma trajetória sustentável e irreversível de redução das emissões de gases de efeito de estufa; 

3) Promover o aproveitamento das energias de fonte renovável e a sua integração no sistema energético nacional; 

4) Reforçar a resiliência e a capacidade nacional de adaptação às alterações climáticas. 

 

A revisão do PDMS, aprovada em sessão da Assembleia Municipal de Setúbal de 10 de setembro de 2021, encontra-se 

atualmente na sua fase final, tendo sido solicitada a ratificação ministerial ao abrigo do n.º 2 do artigo 90.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

 

Um dos objetivos da revisão do PDMS consiste na promoção da melhoria da qualidade ambiental do Concelho, 

fomentando a resolução de passivos ambientais, a valorização da estrutura ecológica, a mitigação dos riscos e o reforço 

da capacidade de resiliência às alterações climáticas.  

 

É perante esta perspetiva, quer de objetivos estratégicos nacionais e municipais em matéria de alterações climáticas e 

transição energética, quer de quadro temporal, de momento incerto, para efeitos da entrada em vigor da revisão do 

PDMS, que importa assegurar a viabilização de dois projetos de investimento estratégico na área das energias renováveis 

perspetivados para a área de Poçoilos, no município de Setúbal, que não poderão ser viabilizados à luz do PDMS ainda 

em vigor. Salienta-se que, os respetivos compromissos de concretização não são compagináveis com a pendência do 

  



procedimento de ratificação e, que por isso, justificam a presente suspensão do PDMS e a adoção de medidas preventivas 

de natureza antecipatória.  

 

Estes projetos consistem na implementação de uma Central Fotovoltaiva com 24 MW de potência nominal com recurso a 

energia solar e numa Central de Produção de Hidrogénio Verde, os quais, seguidamente se especificam, não obstante, um 

maior desenvolvimento sobre esta matéria, constante no Relatório de Fundamentação em anexo: 

 

a) Central Fotovoltaiva com 24 MW de potência nominal com recurso a energia solar (24 Unidades de Pequena 

Produção – UPP), utilizando tecnologia fotovoltaica tradicional sobre uma estrutura móvel, que entregará a 

totalidade da energia produzida à Rede Elétrica de Serviço Público (“RESP”), já com potência de ligação atribuída 

pela Direção Geral de Energia e Geologia, ao abrigo da denominada “aceitação sob reserva de registo prévio”, cujo 

certificado de exploração terá que ser requerido até abril de 2023, sob pena de caducidade, prevendo-se um prazo de 

construção de 10 a 12 meses, o que impõe que o início da construção se inicie no fim do primeiro trimestre deste ano, 

início do segundo. O valor de investimento na Central Fotovoltaica é de, aproximadamente, € 17.500.000,00 

(dezassete milhões e quinhentos mil euros). 

 

b) Central de Produção de Hidrogénio Verde, com 7,23 MW e que produzirá aproximadamente 870,6 toneladas de 

hidrogénio verde por ano, através de um processo de eletrólise alimentado a partir de uma fonte renovável e não 

poluente, a energia solar, com origem em Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC), sem injeção de 

excedente na rede e/ou através de parte da energia produzida pela Central Fotovoltaica referida, que assim surgirá 

também como um projeto complementar desta Central de Produção de Hidrogénio Verde. Esta última, já detém 

registo prévio para produção de gases renováveis junto da DGEG e beneficia da atribuição de fundos comunitários 

no âmbito do “Concurso para a apresentação de candidaturas ao Programa Operacional de Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos” (“POSEUR”), impondo a programação aprovada na candidatura, que o início da 

execução da operação se inicie em junho do corrente ano, pelo que a viabilização da edificação se terá que verificar 

no mesmo horizonte temporal da Central Fotovoltaica. 

 

c) A candidatura aprovada prevê uma comparticipação de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), com um 

investimento elegível de € 7.364.600,73 (sete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e seiscentos euros e setenta e 

três cêntimos), para um investimento total de € 10.643.312,00 (dez milhões, seiscentos e quarenta e três mil e 

trezentos e doze euros). A esse valor de investimento total destinado para a construção da Central de Hidrogénio, 

deve ainda ser acrescido cerca de €7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil euros) para a execução da 

componente fotovoltaica que gerará a energia necessária para o seu funcionamento.  

 

Em conjunto, os projetos representam um investimento de, aproximadamente, €35.543.312,00 (trinta e cinco milhões, 

quinhentos e quarenta e três mil e trezentos e doze euros), incluindo a componente das fotovoltaicas que irão alimentar a 

central de produção, aquisição de terrenos e todo o investimento diretamente ligado à produção do gás renovável. 

 

De referir, igualmente, que se encontra estimada a criação de cerca de 20 postos de trabalho diretos durante a construção 

de ambas as Centrais e de cerca de 7 postos de trabalho diretos para a sua exploração (3 a alocar à Central Fotovoltaica e 

4 a alocar à Central de Produção de Hidrogénio Verde). 

 

A área objeto de suspensão do PDMS, encontra-se plasmada nas peças desenhadas em anexo à presente Proposta, e 

compreende um conjunto de prédios rústicos situados na freguesia de Setúbal (S. Sebastião), zona de Poçoilos, inscritos 

na Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob as matrizes n.ºs 24 (Secção A), 30 (Secção B), 33 (Secção A), 34 

(Secção A), 35 (Secção A), 36 (Secção A), 39 (Secção A) e perfaz um total de cerca de 45,87 hectares. Está ainda 

qualificada no PDMS, na sua redação atualmente em vigor, na categoria “Espaços Agrícolas e Florestais” e na 

subcategoria “Área industrial I2”, dos “Espaços Industriais”.  

 

Especificamente no que refere à execução dos projetos oportunamente identificados supra face à delimitação territorial 

em presença, temos que os mesmos podem ser divididos da seguinte forma: 

 A Central de Hidrogénio Verde e 24 UPP da Central Fotovoltaica - Prédios n.ºs 24 (Secção A),33 (Secção A), 34 

(Secção A), 35 (Secção A), 36 (Secção A), 39 (Secção A). 

 6 UPP originalmente aprovadas para serem utilizadas na zona de Mitrena (Subestação do Sado), mas que foram 

já objeto de pedido de relocalização para a zona de Poçoilos - Prédio n.º 30 (Secção B). 

 



De referir ainda quanto a esta separação física que a mesma se afigura tecnicamente viável, porquanto, pese embora o 

prédio n.º 30 (Secção B) ficar geograficamente isolado dos restantes, as 6 UPP originalmente projetadas para Mitrena 

terão uma ligação própria e autónoma à rede, o que permitirá que possam existir e coexistir de forma isolada face ao 

restante projeto, o qual, gozará também da sua própria ligação à rede. 

 

Com efeito, na categoria de “Espaços Agrícolas e Florestais” – constituídos, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento 

do PDM de Setúbal (RPDMS), na sua redação atualmente em vigor, por áreas rurais do território municipal que integram 

as estruturas de produção agrícola, florestal e pecuária – são proibidas, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 

13.º do RPDMS, as seguintes atividades: 

 

a) Atividades que não estejam diretamente relacionadas com a atividade agrícola e florestal com exceção de 

equipamentos de interesse social; 

b) Atividades industriais e de armazenagem de produtos não resultantes das explorações agrícolas, florestais e/ou 

animais.  

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 14.º do RPDMS, na categoria de “Espaços Agrícolas e Florestais” apenas é autorizada a 

edificação de instalações destinadas ao apoio à exploração agrícola e florestal, à residência do proprietário ou empregados 

permanentes, ao turismo de habitação e a equipamentos. 

 

Esta restrição ao nível dos usos admissíveis inviabiliza, portanto, que na categoria de “Espaços Agrícolas e Florestais” 

sejam instalados equipamentos para a produção ou ensaio de energias alternativas não poluentes.  

 

Idêntica restrição pode, igualmente, ser encontrada ao nível da categoria “Área Industrial I2” prevista na alínea b) do 

artigo 42.º do RPDMS porquanto, de acordo com a alínea a) do artigo 49.º do RPDMS são apenas nela admissíveis 

Indústrias dos tipos 2 e 3 e instalações destinadas a operações de gestão de resíduos e armazenagens.  

 

A exclusão de Indústrias de tipo 1 dos usos admissíveis na categoria “Área Industrial I2” é, igualmente, redutora, pela 

seguinte razão: os equipamentos para a produção ou ensaio de energias alternativas não poluentes podem revestir 

indústrias de tipo 1. Exemplo de tal situação é o caso em que, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º do SIR, o 

exercício da atividade seja enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de maio, na sua redação atual, que 

estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrado controlo integrados de poluição 

(“REI”), por se tratar de atividade enquadrada na categoria 4.2 – Fabrico de produtos químicos inorgânicos, na respetiva 

alínea a), gás-hidrogénio. 

 

Assim, e considerando que no quadro da estratégia de desenvolvimento territorial municipal plasmada na revisão do 

PDMS, se vem a introduzir um regime-regra de localização e instalação de equipamentos para a produção ou ensaio de 

energias alternativas não poluentes em qualquer espaço do território municipal, salvo nas áreas onde incidam outros 

recursos territoriais que devam prevalecer, designadamente nas Áreas Protegidas e na subcategoria de solo rústico Outros 

Espaços Agrícolas – Quintas e Espaços de Ocupação Turística, estes projetos vão ao encontro desta estratégia e 

permitirão contribuir para a prossecução dos interesses públicos em matéria energética e climática, constituindo uma 

mais-valia económica e um fator de desenvolvimento local.  

 

O referido regime quanto à localização e instalação de equipamentos para a produção ou ensaio de energias alternativas 

não poluentes (artigo 34.º do Regulamento da revisão do PDMS), estabelece para a respetiva instalação alguns 

condicionamentos (cuja salvaguarda tem que ser fundamentada por estudos técnicos específicos no âmbito do projeto dos 

equipamentos em questão ), que asseguram a compatibilização com a utilização dominante da categoria ou subcategoria 

de espaço onde ocorrem no termo da vida útil da instalação e de proteção do solo como recurso natural escasso e não 

renovável, incluindo a salvaguarda da sustentabilidade dos ecossistemas para garantia da prestação de serviços 

ambientais, a saber: 

 

 O projeto de instalação e funcionamento integrar um plano de desmantelamento e reabilitação/regeneração de acordo 

com o uso do solo definido no presente regulamento, para reposição das caraterísticas originais do terreno (n.º 3 do 

artigo 34.º); 

 A instalação dos equipamentos deve assegurar a salvaguarda dos ecossistemas naturais e as respetivas funções 

ecológicas do solo, de modo que se não prejudique o bom funcionamento dos serviços dos ecossistemas, tendo em 

consideração (n.º 4 do artigo 34.º):  



a) Que não será autorizado o corte de espécies autóctones, ou de elevado valor ecológico e/ou cultural; 

b) A instalação dos referidos equipamentos deve privilegiar territórios improdutivos, sem valor ecológico, 

económico e/ou paisagístico. 

 Devem ser salvaguardados os enquadramentos paisagísticos e urbanísticos dos usos envolventes garantindo-se uma 

distância e tratamento paisagístico envolvente ao equipamento adequados, em especial relativamente aos usos de 

habitação, turismo e equipamentos. 

 

A suspensão de um plano de âmbito municipal, por iniciativa do Município, pode ser determinada quando se verifiquem 

circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e social 

local ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano.  

 

Justifica-se assim, a suspensão parcial do PDMS na área territorial identificada nas peças desenhadas em anexo, para 

viabilização destes dois projetos, optando-se pela suspensão com adoção de medidas preventivas, por na sua génese se 

verificar a alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e social local, que a revisão do PDMS já 

concretiza, o que constitui um dos fundamentos da suspensão dos planos, a par da existência de situações de fragilidade 

ambiental incompatíveis com a concretização das respetivas opções.  

 

Em súmula, as disposições do regulamento do PDMS a suspender são as seguintes: o n.º 1 do artigo 13.º, relativo às 

atividades interditas nos “Espaços Agrícolas e Florestais”, e os artigos 14.º, 15.º, do Regulamento do PDMS, que 

estabelecem condicionamentos à edificação nesta categoria de Espaços. É suspensa, também, a alínea a) do artigo 49.º do 

Regulamento do PDMS, referente, aos tipos de estabelecimentos industriais admitidos em “Área Industrial I2”. Não é 

necessária suspensão do artigo 51.º, em virtude dos parâmetros de edificabilidade nele previstos, serem consentâneos com 

a componente industrial da Central de Produção de Hidrogénio Verde (estrutura de eletrolisadores). 

 

De acordo com o n.º 7 do artigo 126.º e o n.º 3 do artigo 134.ºdo RJIGT, a suspensão de um plano territorial da iniciativa 

do Município implica o estabelecimento de medidas preventivas. 

 

De acordo com a situação em concreto e atendendo ao princípio da proporcionalidade, foram estabelecidas as medidas 

preventivas, com o conteúdo material adequado e necessário para a salvaguarda dos interesses públicos a proteger com a 

suspensão do Plano. 

 

As medidas preventivas adotadas, constituem uma forma de salvaguardar o efeito útil do procedimento de revisão do 

PDMS, que se encontra já em fase de ratificação, pretendendo-se com a sua revisão, no que refere à área objeto do 

presente procedimento, contemplar os projetos relativos à execução de equipamentos para a produção ou ensaio de 

energias alternativas não poluentes. 

 

O articulado das medidas preventivas encontra-se incorporado no Capítulo 6 do Relatório de Fundamentação em anexo.  

 

As medidas preventivas entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República e têm uma duração 

de um ano, prorrogável por mais um ano, conforme o disposto no n.º 1 do art.º 141.º do RJIGT, caducando com a entrada 

em vigor da revisão do PDMS, se a mesma ocorrer, entretanto.  

 

Mais se informa que, a área a abranger pelas medidas preventivas não se encontrou nos últimos quatro anos sujeita a 

medidas preventivas ou normas provisórias, de acordo com o estabelecido no n.º 5 do art.º 141.º do RJIGT. 

 

A tramitação do procedimento é a seguinte: 

 A Câmara Municipal aprova a proposta de Suspensão parcial do PDM e o estabelecimento de medidas preventivas e 

remete a mesma à CCDR-LVT para emissão de parecer (n.º 3 do art.º 126.º do RJIGT).  

 Após a emissão de parecer pela CCDR-LVT, a Câmara Municipal submete a proposta de suspensão parcial do PDM 

e o estabelecimento de medidas preventivas (acompanhada do parecer da CCDR-LVT) à Assembleia Municipal de 

Setúbal para aprovação. 

 Após aprovação pela Assembleia Municipal, são publicados na 2.ª série do Diário da República os seguintes 

elementos: i) a deliberação que suspende parcialmente o PDM e que estabelece as medidas preventivas; ii) o 

articulado das medidas preventivas; iii) e a planta com a delimitação da área sujeita a suspensão parcial do PDM e de 

adoção das medidas preventivas). As peças escritas e desenhadas serão igualmente alvo de depósito na Direção-Geral 

do Território (DGT). 



 

Pelo atrás exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Setúbal delibere o seguinte: 

1) Aprovar a Suspensão parcial do PDM de Setúbal na área de Poçoilos, assente nos fundamentos apresentados atrás, 

para uma área de 45,87 hectares, conforme Peças Desenhadas em anexo; 

2) Aprovar a adoção de medidas preventivas para a área sujeita à Suspensão parcial, pelo prazo de 1 ano a contar da 

data da sua publicação no Diário da República, prorrogável nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 141.º do 

RJIGT;  

3) Remeter a presente deliberação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR-LVT) para emissão de parecer, nos termos do n.º 3 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

4) Submeter a proposta de Suspensão parcial do PDM de Setúbal na área de Poçoilos e o estabelecimento de medidas 

preventivas (acompanhada do parecer da CCDR-LVT) à Assembleia Municipal de Setúbal para aprovação. 

 

 

 

Anexos: 

 

1 – Peças escritas: 

 Relatório de Fundamentação da Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Setúbal na área de Poçoilos e 

adoção de Medidas Preventivas. 

 Requerimento apresentado pela HYPERION RENEWABLES SOUSEL, UNIPESSOAL LDA. 

 

2 – Peças desenhadas: 

 Planta 01 – Planta de localização;  

 Planta 02 – Planta de cadastro; 

 Planta 03 – Extrato da Planta de ordenamento do PDMS em vigor; 

 Planta 04 – Extrato da Planta de condicionantes do PDMS em vigor; 

 Planta 05 – Extrato da planta de ordenamento - C2.1 Classificação e Qualificação do Solo da revisão do PDMS; 

 Planta 06 – Planta de delimitação da área da Suspensão parcial do PDMS e de adoção das Medidas Preventivas. 

 

Mais se propõe a aprovação em minuta da parte da ata referente à presente deliberação. 

 

 

 

 

 

 

 TÉCNICO   O CHEFE DE DIVISÃO 

 

 

  

 

 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO   O PROPONENTE 

 

 

  

 
 

APROVADA / REJEITADA  por :  Votos Contra;  Abstenções;  Votos a Favor. 

 
Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos n.ºs 3 e 4, do art  57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA  O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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