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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

94.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 11 de agosto de 2021 

 
 

 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  339922//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
AATTLLEETTAA  LLIILLIIAANNAA  CCÁÁ  EE  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVAA  NNOOVVAASS  LLUUZZEESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 

 
SAUDAÇÃO À ATLETA LILIANA CÁ E À 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVAS LUZES 
 
 
A atleta Liliana Cá classificou-se num histórico 5º 
lugar na prova de lançamento do disco nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020 no passado dia 2 de 
agosto de 2021. Liliana Cá, que representa a 
Associação Desportiva Novas Luzes, sedeada na 
freguesia da Bobadela, obteve a marca de 63 
metros e 93 centímetros alcançando a melhor 
classificação de sempre de uma lançadora 
portuguesa em Jogos Olímpicos.  
 
A Câmara de Loures, reunida em 11 de agosto 
2021, saúda a atleta Liliana Cá, pelo seu diploma 
olímpico, felicita o seu treinador Luis Herédio e a 
Associação Novas Luzes na pessoa do seu 
presidente, José Custódio. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à Associação, à atleta, ao seu treinador 
bem como à comunicação social. 
 
Loures, 11 de agosto de 2021 
 

 
O Presidente da Câmara em exercício 

 
 

(a) Paulo Piteira 
  
(Aprovada por unanimidade) 
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  339933//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
EEQQUUIIPPAA  DDEE  GGIINNÁÁSSTTIICCAA  DDOO  GGRRUUPPOO  DDEESSPPOORRTTVVOO  
DDEE  LLOOUUSSAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 
 

SAUDAÇÃO À EQUIPA DE GINÁSTICA DO 
GRUPO DESPORTVO DE LOUSA 

 
 
Na disputa do Campeonato Nacional da 1ª 
Divisão, que decorreu em Anadia no dia 24 de 
julho de 2021, a equipa de ginástica acrobática 
do Grupo Desportivo de Lousa, conquistou 9 
lugares de pódio, com destaque para o par Isaac 
Coelho e Daniela Saloio, campeões nacionais 
em Pares Mistos Séniores. 
 
O Município de Loures saúda o Grupo 
Desportivo de Lousa, todos os seus atletas, 
técnicos, dirigentes e familiares que contribuíram 
para os brilhantes resultados alcançados, 
desejando que os mesmos sirvam de incentivo 
para o prosseguimento da importante atividade 
do clube, nomeadamente no trabalho 
desenvolvido nos escalões de formação. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à Associação, atletas, técnicos e 
treinadores, Junta de Freguesia, Assembleia de 
Freguesia e Comunicação Social. 
 
Loures, 11 de agosto de 2021 
  

O Presidente da Câmara em exercício 
 
 

(a) Paulo Piteira 
  
(Aprovada por unanimidade) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DELIBERAÇÕES 



 

 
N.º 16 

 

 

 

12 de AGOSTO 
de 2021 

 
 
 
 

6 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336688//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
NNÃÃOO  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO,,  AA  EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  EE  AA  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTAARR  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  VVIISSAANNDDOO  AA  CCEEDDÊÊNNCCIIAA,,  
EEMM  DDIIRREEIITTOO  DDEE  SSUUPPEERRFFÍÍCCIIEE,,  DDAA  PPAARRCCEELLAA  
DDEE  TTEERRRREENNOO  SSIITTAA  NNAA  TTAAPPAADDAA  DDOO  
MMAARRCCHHAANNTTEE,,  NNOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  
DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  EE  PPRRIIOORR  
VVEELLHHOO  PPAARRAA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  EE  EEXXPPLLOORRAAÇÇÃÃOO  
DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  CCOOMMEERRCCIIAALL  EE  PPAARRQQUUEE  
DDEE  EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  SSUUBBTTEERRRRÂÂNNEEOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 

A. Por deliberação tomada na 15.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 10 de dezembro de 
2020, que incidiu sobre a proposta de 
deliberação nº 496/2020, foi aprovado o 
procedimento de concurso tendente à 
celebração de um contrato de cedência em 
direito de superfície de uma parcela de 
terreno, situada na Tapada do Marchante, no 
Prior Velho, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho,  com a área de 
2.398,20 m2, com direito de utilização do 
subsolo, para construção de edificado 
destinado a equipamento comercial e 
construção de um parque para 
estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 30 
anos – Processo n.º 2/DPFA/DCP/2020; 

 
B. O prazo para apresentação das propostas 

terminou em 05 de julho de 2021; 
 
C. No dia 7 de julho de 2021 foi apresentada, em 

mão, uma proposta conforme registo 
E/80122/2021; 

 
D. No dia 9 de julho de 2021, reuniu o Júri do 

procedimento, uma vez que, constatado que 
até ao dia 5 de julho de 2021, nenhuma 
proposta foi apresentada, acordaram reunir 
nessa data. Contudo, deparou-se o Júri com a 
apresentação de uma proposta ao 
procedimento em apreço no dia 7 de julho de 
2021, como referido em C), concluindo que a 
mesma foi apresentada fora de prazo e não 
podia deixar de ser excluída; 

 
E. A apresentação de proposta depois do termo 

fixado para a sua apresentação constitui 
causa de exclusão da mesma; 

 

F. Consequentemente, como a única proposta 
apresentada foi excluída, não há lugar à 
adjudicação, extinguindo-se o procedimento e 
determinando a revogação da decisão de 
contratar. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação, a não 
adjudicação do procedimento de concurso público 
tendente à celebração de um contrato de 
cedência em direito de superfície de uma parcela 
de terreno, situada na Tapada do Marchante, no 
Prior Velho, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho com a área de 2.398,20 
m2, com direito de utilização do subsolo, para 
construção de edificado destinado a equipamento 
comercial e construção de um parque para 
estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 30 anos, 
com a consequente extinção do procedimento, 
revogando a decisão de contratar, por analogia, 
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 79.º conjugado com o n.º 1 do artigo 80.º 
ambos do Código dos Contratos Públicos. 
 
Loures, 30 de julho de 2021. 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara em Exercício 
e dos Senhores Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária. Abstiveram-
se as Senhoras Vereadoras e o Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e a 
Senhora Vereadora e os Senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido Social Democrata) 
 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336699//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  77ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002211--22002255,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 
Considerando que: 
 
A. No âmbito das medidas de contingência e 

mitigação à COVID19, há necessidade de 
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reforçar as dotações associadas ao “Fundo de 
Emergência Social”, para fazer face a 
determinadas despesas, nomeadamente 
aquisição de serviços (testagem e vacinação); 
  

B. De acordo com a execução orçamental 
realizada e prevista, é necessário proceder a 
alguns reajustamentos nas Grandes Opções 
do Plano (GOP’s) e Orçamento da Despesa, 
que se encontram compensadas entre si, 
nomeadamente Reparação e Beneficiação de 
Edifícios Escolares (EB A-das-Lebres e EB 
Luís Sttau Monteiro); Aluguer de Monoblocos 
(antigas instalações da Junta de Freguesia da 
Portela e EB Mário de Sá Carneiro); 
Orquestras Sinfónicas Juvenis; Exames 
auxiliares de diagnóstico; Serviços de Saúde; 
Plano de Desfibrilhação e Controlo preventivo 
de Pragas Urbanas. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei 
nº54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, aprovar a, 7ª Alteração Permutativa ao 
Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-2025 
(9ª Alteração dos Documentos Previsionais), 
conforme documento em anexo.  
 
Loures, 04 agosto 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara em Exercício 
e dos Senhores Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária. Abstiveram-
se as Senhoras Vereadoras e o Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e a 
Senhora Vereadora e os Senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 7ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2021 e 
Opções do Plano 2021-2025, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337700//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  AA  
VVÁÁRRIIAASS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
CCAAMMPPAANNHHAA  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  RREETTOOMMAA  DDAA  
AATTIIVVIIDDAADDEE  DDOO  MMOOVVIIMMEENNTTOO  AASSSSOOCCIIAATTIIVVOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 
Considerando que: 
 
A. O desporto e a cultura são essenciais ao 

desenvolvimento individual e coletivo e que a 
sua promoção e desenvolvimento tem no 
movimento associativo local um parceiro da 
maior importância para a concretização de 
oferta plena de atividades de índole cultural, 
desportiva e recreativa; 
 

B. Na 88ª reunião ordinária do executivo 
municipal realizada a 19/05/2021, foi aprovada 
a deliberação 210/2021, que previu a 
atribuição de apoio financeiro ao movimento 
associativo concelhio, visando a retoma das 
suas atividades, em período pandémico. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 23.º conjugado com as 
alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 29.º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, a aprovação do pagamento dos 
valores indicados na tabela anexa, a atribuir a 
cada uma das associações candidatas à 
campanha de retoma. 
 
Loures, 3 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
 

Tabela - Valores a pagamento por entidade 
 

Associação NIF Valor a atribuir 

AGITA - Associação 
Cultural e Social 504079727 555,16 € 

AKS - Associação Karaté 
Shoto 

504831178 650,00 € 

AMRT - Associação para a 
Mudança e Representação 
Transcultural 

503107344 660,00 € 

APSIA - Associação dos 
Planadores de Santa Iria de 
Azóia 

503165310 169,74 € 

Associação de Moradores 
de Santo Antonio dos 
Cavaleiros 

501116516 1.301,80 € 
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Associação NIF Valor a atribuir 

Associação dos Moradores 
da Portela 500742367 224,16 € 

Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de 
Camarate 

501241230 905,28 € 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Fanhões 

501141090 120,00 € 

Associação Operária de 
Promoção Intercultural 516266659 22.806,72 € 

Associação Para O 
Desenvolvimento de Uma 
Economia Solidária e 
Sustentável 

510701027 2.912,72 € 

Associação Plasticena-
Teatro Educativo 510302980 3.820,00 € 

Atlético Clube Tojal 501279237 2.135,00 € 

Clube de Futebol de Santa 
Iria 501372652 2.258,25 € 

Clube Veteranos Leões de 
Camarate 

508694396 66,82 € 

CNE Agrupamento 895 S. 
João da Talha 

500972052 64,94 € 

Gato Ruim - Associação 
Cultural 510420060 1.135,00 € 

Grupo Desportivo Águias de 
Camarate 

501661379 4.396,88 € 

Grupo Desportivo Lousa 501182276 210,53 € 

Infantado Futebol Clube 503879991 2.105,00 € 

Linha de Defesa - Ass. 
Defesa do Ambiente de 
Loures - ADAL 

508425328 113,78 € 

Pioneiros Basket Loures 513848177 840,00 € 

Sociedade Filarmónica 
União Pinheirense 

501441646 1.893,00 € 

Sociedade Recreativa da 
Manjoeira 501429255 1.843,58 € 

Sociedade Recreativa de 
Casainhos 

501853260 1.033,20 € 

Sociedade Recreativa e 
Musical 1º de Agosto Santa 
Iriense 

501121587 2.175,00 € 

Sport Clube Sanjoanense 501599100 2.800,00 € 

Taekwondo Clube Santo A. 
Cavaleiros 

505258030 550,00 € 

Associação NIF Valor a atribuir 

Teatro A Descoberto 505856220 348,00 € 

União D. Ponte Frielas 502642882 6.475,00 € 

TOTAL  64.569,56 € 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara em 
Exercício, dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária e das 
Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Votaram contra a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 

 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337711//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
IISSEENNÇÇÕÕEESS  DDEE  TTAAXXAASS  CCOONNCCEEDDIIDDAASS  NNOOSS  
TTEERRMMOOSS  DDAASS  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  CCAAMMAARRÁÁRRIIAASS  
DDEE  2200  DDEE  MMAAIIOO  EE  1188  DDEE  NNOOVVEEMMBBRROO  DDEE  22002200;;  
--  CCOOMMUUNNIICCAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 
Considerando que: 
 
A. A Câmara na 62ª e 75ª reuniões ordinárias, 

realizadas respetivamente a 20 de maio de 
2020 e a 18 de novembro de 2020, aprovou 
as propostas de deliberação n.º 238/2020 e 
n.º 545/2020, isentando do pagamento de 
taxas, respetivamente durante os meses de 
abril, maio, junho, julho e agosto de 2020 e 
durante os meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2020, a todas as 
entidades públicas e/ou privadas, nos 
seguintes domínios: 
 

a) Utilização e ocupação da via pública 
(excetuando as zonas concessionadas, os 
bancos, as instituições de crédito e as 
seguradoras);  
 

b) Afixação de publicidade de natureza 
comercial, excetuando mobiliário urbano 
concessionado e publicidade exterior (vulgo 
outdoors e outros suportes publicitários 
similares), os bancos, as instituições de 
crédito e as seguradoras; 
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B. Foram recebidos na Câmara Municipal 360 
pedidos referentes a 7 freguesias, a saber: 
Junta de Freguesia de Bucelas, Junta de 
Freguesia de Fanhões, Junta de Freguesia de 
Loures, Junta de Freguesia de Lousa, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela e 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas que eximiram o 
pagamento de 108.838,84€ (cento e oito mil 
oitocentos e trinta e oito mil euros e oitenta e 
quatro cêntimos), conforme quadro 1 e 2 da 
informação técnica E/86821/2021, anexa a 
esta proposta de deliberação; 

 
C. De acordo com o n.º 3 das propostas de 

deliberação n.º 238/2020 e n.º 545/2020 as 
isenções concedidas terão de ser submetidas 
a ratificação da Câmara Municipal; 

 
D. Igualmente de acordo com o n.º 4 das citadas 

propostas de deliberação, depois de 
ratificadas pela câmara municipal, as 
isenções concedidas devem ser comunicadas 
ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere: 
 
1. Ratificar as isenções concedidas;  
2. Caso a proposta de deliberação seja 

aprovada, comunicar a deliberação à 
Assembleia Municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas.  

 
Loures, 4 de agosto de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337722//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  AA  
BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  DDEE  
BBEENNSS  MMÓÓVVEEIISS  PPAARRAA  IINNCCOORRPPOORRAARR  OO  
AACCEERRVVOO  MMUUSSEEOOLLÓÓGGIICCOO  EE  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDAA  
RREEDDEE  DDEE  MMUUSSEEUUSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 
Considerando que: 
 
A. No primeiro quadrimestre de 2021, os Museus 

Municipais de Loures foram contatados por 
diversos particulares, manifestando a intenção 
de doar ao Município os objetos constantes da 
lista em anexo à informação registada com o 
nº E/60239/2021; 
 

B. A iniciativa dos doadores constitui um 
contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções; 
 

C. A incorporação de novas obras nos acervos 
dos museus municipais e centros de 
documentação, permitirá atualizar e 
complementar conteúdos museológicos e 
documentais, e assim, alargar a diversidade 
da oferta e divulgação da história e do 
património museológico concelhio; 
 

D. A incorporação por doação encontra-se 
regulada no artigo 15º do Capítulo VIII do 
Regulamento da Rede de Museus de Loures e 
especificamente no nº 1 do artigo 16º do 
capítulo VI e no nº 1 do artigo 15º, também do 
capítulo VI, respetivamente, dos regulamentos 
da Política de Incorporações do Museu de 
Cerâmica de Sacavém e do Museu Municipal 
de Loures. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do nº 1 do artigo 33º do anexo I, da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação a benefício de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos 
e patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado com o nº E/60239/2021, com o 
valor total de 2.345,00€ (dois mil trezentos e 
quarenta e cinco euros) e que se destinam a 
incorporar o acervo museológico e documental da 
Rede de Museus de Loures. 
 
Loures, 04 de agosto de 2021 
 

(…) 
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Extrato da informação n.º 
05/DC/DCDJ/DC/UPM/AR/JP 

(E/60239/2021) 
 
(…) 
 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM – RESERVAS 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

Peças de serviço de jantar, motivo 
decorativo nº 11, marca 
estampada Gilman & Cta – 
Sacavém – Portugal: 

 

Valentina 
Castro 

Mendes 

6 Pratos rasos 
180,00 € (30,00 

€/unidade) 

8 Tigelas 
160,00 € (20,00 

€/unidade) 
1 Tigela, formato Francês, motivo 
decorativo nº 711, marca 
estampada Gilman & Cta 

20,00 € 

TOTAL : 15 360,00 €  

 
MUSEU MUNICIPAL DE LOURES – RESERVAS 

 
DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

1 Avental 35,00 € 

Maria 
Albertina 

Inácio 

1 Cuecas 25,00 € 

1 Bolsa 40,00 € 

1 Guarda talher (colher) 50,00 € 

2 Naperons 
50,00 € (25,00 

€/unidade) 

1 Camisa de dormir 25,00 € 

1 Cuecas de flanela 25,00 € 

1 Cuecas de homem 50,00 € 

1 Corpete modelador (Haley) 30,00 € 

1 Corpete 40,00 € 

1 Cinta cueca 45,00 € 

1 Toalha de mesa de cozinha 65,00 € 

1 Almofada 25,00 € 

1 Limpa ouvidos 25,00 € 

1 Clister 20,00 € 

1 Camisa de dormir em cetim 30,00 € 

1 Fronha de travesseiro 35,00 € 

2 Guarda guardanapos 
100,00 € 
(50,00 

€/unidade) 

1 Pano de tabuleiro 65,00 € 

1 Renda de ponta 75,00 € 

1 Coberta de arca 35,00 € 

1 Armadilha para insetos 30,00 € 

1 Vestido de Carnaval 25,00 € 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

1 Pano de prateleira 35,00 € 

Maria 
Albertina 

Inácio 

1 Toalha de lavatório em linho 75,00 € 

1 Cortina de cozinha 35,00 € 

1 Gola 20,00 € 

1 Toalha de mesa renda (rosetas 
grandes) 

120,00 € 

1 Toalha de mesa em renda 
(rosetas pequenas) 

100,00 € 

1 Galactómetro (densímetro) 70,00 € 
Ana Rita 

Palmeirim 

TOTAL: 32 1400,00 €  

 
MUSEU DO VINHO E DA VINHA – BUCELAS - RESERVAS 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

1 Sacarímetro 35,00 € 

Ana Rita 
Palmeirim 1 Hidrómetro 80,00 € 

5 Termómetro de laboratório 
400,00 € (80,00 

€/unidade) 

TOTAL: 7 515,00 €  

 
MUSEU DO VINHO E DA VINHA DE BUCELAS - CENTRO 

DE DOCUMENTAÇÃO CAMILO ALVES 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 

2 Fotografias 10, 00 € 

Fernando 
dos Santos 

Serra 
Brandão 

1 Livro – “Manual prático e técnico 
sobre engarrafamento de vinhos e 
licores”, 1927 

45,00 € 
Ana Rita 

Palmeirim 
1 Brochura, edição da Vinidão, 
1992 

15,00 

TOTAL: 4 70,00 €  

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337733//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  DDIIRREEÇÇÃÃOO--GGEERRAALL  
DDOO  PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  CCUULLTTUURRAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições e competências no domínio 
da educação e cultura, nomeadamente, no 
que concerne ao apoio a atividades e ações 
com interesse para a população; 
 

B. Anteriormente, foram outorgados entre o 
Município de Loures e o IPPAR – Instituto 
Português do Património Arquitetónico, em 
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2004, e o IRHU - Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I.P, em 2010, parcerias 
com o objetivo respetivamente, de partilha de 
informação referente ao património 
classificado de Loures e cooperação técnico-
científica e fornecimento de bens e serviços 
SIPA - Sistema de Informação para o 
Património Arquitetónico; 
 

C. O Município de Loures e a Direção-Geral do 
Património Cultural, entendem que se torna 
mais eficiente o congregar de todas as 
valências e atualizações necessárias num 
novo protocolo de colaboração que reflita as 
atuais competências de cada uma das 
instituições, bem como, a vontade atual das 
partes; 
 

D. Submetido à apreciação da Direção-Geral do 
Património Cultural, foi dado parecer positivo à 
sua execução, que se encontra em anexo ao 
documento E/132356/2020. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar o protocolo 
de colaboração a estabelecer com a Direção-
Geral do Património Cultural, nos termos do 
documento registado em webdoc sob o nº 
E/82989/2021, cuja minuta se anexa e faz parte 
integrante da presente proposta 

 
Loures, 27 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de 
Colaboração entre a Direção-Geral do Património 
Cultural e o Município de Loures, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337744//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCIINNEETTEEAATTRROO  DDEE  LLOOUURREESS  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDOOSS  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  PPAARRAA  EENNSSAAIIOOSS  
DDAA  BBAANNDDAA  FFIILLAARRMMÓÓNNIICCAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 

A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, com o NIF 501 064 
770, solicitou a utilização do Cineteatro de 
Loures, para ensaios da Banda Filarmónica, 
todas as sextas-feiras, entre as 20h00 e as 
23h00, entre junho e dezembro de 2021, com 
interrupção em agosto, nos termos do 
documento registado sob o nº E/55378/2021; 
 

B. A utilização do Cineteatro de Loures 
pressupõe o pagamento, por hora, de 6,70€ 
(seis euros e setenta cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 

C. As utilizações, nos meses de junho e julho de 
2021, correspondem ao pagamento de três 
horas por semana, no período de sete 
semanas, o que perfaz o valor de 140,70€ 
(cento e quarenta euros e setenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
do valor relativo à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do nº 2 do artigo 10º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de 
Loures, em conjunção com a al. u) do nº1 do 
artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, 
nos meses de junho de julho de 2021 e nos 
termos previstos no documento registado sob o nº 
E/55378/2021, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Loures, no valor total 
de 140,70€ (cento e quarenta euros e setenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 27 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337755//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCIINNEETTEEAATTRROO  DDEE  LLOOUURREESS  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDOOSS  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  PPAARRAA  AA  
RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  GGEERRAALL  
OORRDDIINNÁÁRRIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 

A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, com o NIF 501 064 
770, solicitou a utilização do Cineteatro de 
Loures, nos dias 24 e 25 de maio de 2021, 
entre as 20h30 e as 23h00, para a realização 
de Assembleia Geral Ordinária; 
 

B. A utilização do Cineteatro de Loures 
pressupõe o pagamento, por hora, de 6,70€ 
(seis euros e setenta cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 

C. A ocupação teve a duração de duas horas e 
trinta minutos, em cada dia de utilização, 
perfazendo um total de cinco horas, a que 
corresponde um valor a pagamento de 33,50€ 
(trinta e três euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
do valor relativo à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do nº 2 do artigo 10º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de 
Loures, em conjunção com a al. u) do nº1 do 
artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, à 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, no valor total 33,50€ (trinta 
e três euros e cinquenta cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 
 
Loures, 27 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337766//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
AAUUDDIITTÓÓRRIIOO  AANNTTÓÓNNIIOO  FFEERRRREEIIRRAA  AAOO  
AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  EEDDUUAARRDDOO  
GGAAGGEEIIRROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, 

em Sacavém, solicitou a utilização do Auditório 
António Ferreira, o Compositor, no Museu de 
Cerâmica de Sacavém, no dia 3 de julho de 
2021, para a realização de um encontro dos 
alunos da disciplina de Moral; 
 

B. A cedência do referido auditório, sem 
utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora de 5,50€ 
(cinco euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 
 

C. A ocupação teve a duração de uma hora, do 
que resulta um valor total a cobrar de 5,50€ 
(cinco euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade requereu a isenção de pagamento 
pela utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. u) 
do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro, em Sacavém, no valor total de 
5,50€ (cinco euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 27 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 16 

 

 

 

12 de AGOSTO 
de 2021 

 
 
 
 

13 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337777//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  AAOOSS  
BBOOAAVVIISSTTEEIIRROOSS  --  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVAA,,  
CCUULLTTUURRAALL  EE  RREECCRREEAATTIIVVAA  DDOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  
BBOOAAVVIISSTTAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Os Boavisteiros - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa do Bairro da Boavista, 
com o NIF 515 585 793, solicitou a cedência 
do Pavilhão José Gouveia para a realização 
de jogos e atividades desportivas dirigidas aos 
jovens, nos dias 16 e 29 de maio de 2021; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia, 
pressupõe o pagamento de 10,53€ (dez euros 
e cinquenta e três cêntimos) por hora, sem IVA 
incluído;  
 

C. A ocupação teve a duração de cinco horas, 
entre as 9h00 e as 14h00, no dia 16 de maio e 
de quatro horas, entre as 10h00 e as 14h00, 
no dia 29 de maio, do que resulta um valor 
total a pagamento de 116,57€ (cento e 
dezasseis euros e cinquenta e sete cêntimos), 
com IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade, que disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição, 
solicitou a isenção do pagamento dos valores 
relativos à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a isenção do pagamento pela utilização do 
mesmo, aos Boavisteiros – Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro da 
Boavista, no valor total de 116,57€ (cento e 
dezasseis euros e cinquenta e sete cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 27 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337788//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSAALLAA  
PPOOLLIIVVAALLEENNTTEE  DDAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
JJOOSSÉÉ  SSAARRAAMMAAGGOO  ÀÀ  JJUUNNTTAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 

A. A Junta de Freguesia de Loures, com o NIF 
506 849 171, solicitou a utilização da Sala 
Polivalente da Biblioteca Municipal José 
Saramago, para a realização de reunião com o 
Instituto Nacional de Estatística, no dia 29 de 
junho de 2021, entre as 12h00 e as 13h00; 
 

B. A utilização da Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal José Saramago sem recurso a 
audiovisual, prevê o pagamento por hora, do 
valor de 17,50€ (dezassete euros e cinquenta 
cêntimos), IVA incluído; 
 

C. A ocupação teve a duração de uma hora, 
correspondendo a um valor total de 17,50€ 
(dezassete euros e cinquenta cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade supramencionada requereu a 
isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. e) do artigo 19º das Normas de 
Funcionamento da Rede de Bibliotecas 
Municipais, em vigor, conjugado com a al. u) do 
nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
a isenção do pagamento, à Junta de Freguesia de 
Loures, pela utilização da Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal José Saramago, no valor 
total de 17,50€ (dezassete euros e cinquenta 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 27 de julho de 2021  
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  337799//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
DDEE  PPAATTIINNAAGGEEMM  DDEE  LLIISSBBOOAA  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  ((11..ªª))  PPRROOVVAA  DDOO  TTOORRNNEEIIOO  
NNEEVVEESS  CCAARRVVAALLHHOO  ––  CCIIRRCCUUIITTOO  NNAACCIIOONNAALL  
““SSPPEEEEDDYY””  DDEE  PPAATTIINNAAGGEEMM  DDEE  VVEELLOOCCIIDDAADDEE,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A Associação de Patinagem de Lisboa, com o 

NIF 501 409 696, realizou no dia 30 de maio 
de 2021, entre as 11h00 e as 18h00, no 
Pavilhão José Gouveia, a primeira prova do 
Torneio Neves Carvalho – Circuito Nacional 
"SPEEDY", de Patinagem de Velocidade; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia, prevê 
o pagamento, do valor/hora de 33,62€ (trinta e 
três euros e sessenta e dois cêntimos), sem 
IVA incluído; 
 

C. A ocupação teve a duração de sete horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 289,47€ (duzentos e oitenta e nove euros e 
quarenta e sete cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia em 
conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção do pagamento pela utilização 
do respetivo pavilhão, à Associação de 
Patinagem de Lisboa, no valor total de 289,47€ 
(duzentos e oitenta e nove euros e quarenta e 
sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 
Loures, 27 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338800//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
DDEE  PPAATTIINNAAGGEEMM  DDEE  LLIISSBBOOAA  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  ((22..ªª))  PPRROOVVAA  DDOO  TTOORRNNEEIIOO  
NNEEVVEESS  CCAARRVVAALLHHOO  ––  CCIIRRCCUUIITTOO  NNAACCIIOONNAALL  
““SSPPEEEEDDYY””  DDEE  PPAATTIINNAAGGEEMM  DDEE  VVEELLOOCCIIDDAADDEE,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A Associação de Patinagem de Lisboa, com o 

NIF 501 409 696, realizou no dia 26 de junho 
de 2021, entre as 15h00 e as 18h00, no 
Pavilhão José Gouveia, a segunda prova do 
Torneio Neves Carvalho – Circuito Nacional 
"SPEEDY" de Patinagem de Velocidade; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia, prevê 
o pagamento, do valor/hora de 33,62€ (trinta e 
três euros e sessenta e dois cêntimos), sem 
IVA incluído; 
 

C. A ocupação teve a duração de três horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 124,06€ (cento e vinte e quatro euros e 
seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia em 
conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção do pagamento pela respetiva 
utilização, à Associação de Patinagem de Lisboa, 
no valor total de 124,06€ (cento e vinte e quatro 
euros e seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 
 
Loures, 29 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338811//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IINNCCLLUUSSÃÃOO  DDEE  NNOOVVOOSS  
VVIINNHHOOSS  EE  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  DDEE  
VVEENNDDAA  AAOO  PPÚÚBBLLIICCOO,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  EEMM  RREEGGIIMMEE  DDEE  CCOONNSSIIGGNNAAÇÇÃÃOO,,  
NNAA  LLOOJJAA  DDOO  MMUUSSEEUU  DDOO  VVIINNHHOO  EE  DDAA  VVIINNHHAA,,  
EEMM  BBUUCCEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A.  Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente no que concerne à promoção 
de produtos locais; 
 

B. Como forma de apoio à divulgação e 
comercialização de bens, os produtores de 
Bucelas propuseram ao Município a venda de 
vinhos e produtos locais, na loja do Museu do 
Vinho e da Vinha de Bucelas, em regime de 
consignação; 
 

C. No nº 7 do artigo 31º do regulamento interno 
da Rede de Museus de Loures, é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre 
o preço de custo;  
 

D. Foi aprovada a deliberação nº 473/2014, na 
25ª reunião ordinária do executivo municipal 
de 29/10/2014, na qual se introduziu a venda 
de vinhos e produtos dos vários produtores 
locais, em regime de consignação, na loja do 
Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas; 
 

E. O produtor Monte do Roseiral vem por 
documento registado sob o webdoc nº 
E/70753/2021 requerer a inclusão de dois 
novos vinhos na listagem anexa ao contrato 
de consignação respetivo, bem como a 
alteração de preços de venda ao público, no 
que concerne a vinhos já incluídos nessa lista. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual e nos termos previstos no 
documento registado sob o nº E/70753/2021, 
aprovar: 
 
 
 
 
 

1. A inclusão de dois novos vinhos na listagem 
anexa ao contrato de consignação respetivo 
 

 Preço indicado pelo 
consignante sem IVA 

Preço de Venda 
ao Público 

MONTE DO 
ROSEIRAL grande 
reserva regional 
lisboa 2015 (novo) 

13,30€ 15,03 € 

MONTE DO 
ROSEIRAL arinto 
floral regional 
lisboa 2020 (novo) 

4,37€ 4,94 € 

 
 

2. A alteração do preço de venda ao público, 
com IVA incluído à taxa legal em vigor 

 

 Preço indicado pelo 
consignante sem IVA 

Preço de Venda 
ao Público 

MONTE DO 
ROSEIRAL doc 
bucelas 2020. 

4,37€ 4,94 € 

MONTE DO 
ROSEIRAL 
syrah/merlot 2018 
regional lisboa 

7,51€ 8,49 € 

Ana Andorinha doc 
bucelas 2020 

7,51€ 8,49 € 

 
 
Loures, 27 de julho de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338822//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  SSUUBBMMEETTEERR  AA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
PPÚÚBBLLIICCAA,,  PPOORR  UUMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  ((4455))  DDIIAASS,,  AA  
SSEEGGUUNNDDAA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  
DDOO  PPLLAANNOO  DDIIRREETTOORR  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Pela deliberação sobre a proposta n.º 

409/2020, a Câmara Municipal de Loures 
decidiu em 12/08/2020, iniciar o procedimento 
de alteração ao Plano Diretor Municipal, com o 
desígnio – Alterações Regulamentares; 
 

B. Decorridos mais de cinco anos sobre a 
vigência do Plano Diretor Municipal de Loures 
a necessidade desta alteração justifica-se, por 
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terem sido identificadas algumas situações, 
essencialmente regulamentares, no âmbito da 
gestão urbanística, que necessitam de 
clarificação, alteração e correções de erros 
materiais; 
 

C. O presente procedimento de alteração incide 
exclusivamente sobre o regulamento do PDM, 
traduzindo a retificação, clarificação ou melhor 
especificação de alguns dos preceitos 
regulamentares, e que se prendem 
essencialmente com condições de 
conformação física do edificado, com os 
âmbitos e as formas de aplicação de índices e 
outros parâmetros urbanísticos, e ainda com 
um esforço de simplificar a formulação de 
disposições de conteúdo mais complexo; 
 

D. Tais alterações corrigem e resolvem situações 
particulares de Munícipes que vem desde já a 
sua situação urbanística resolvida; 
 

E. A CCDR procedeu, em 24 de junho de 2021, à 
Conferência Procedimental prevista no artigo 
86º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 
– Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), que concluiu parecer 
globalmente favorável com ressalva de alguns 
aspetos a clarificar; 
 

F. Nessa sequência, face às questões colocadas 
pelas entidades consultadas, a presente 
proposta de alteração do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal incorporou as 
correções adequadas à sua satisfação, nos 
termos apresentados no “Relatório de 
Fundamentação após Pareceres das 
Entidades Consultadas”; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, ao abrigo do 
disposto no nº2 do artigo 89º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, aprovado pelo D.L. n.º 80/2015, de 
14 de maio, aprovar: 
 
− A abertura do período de discussão 

pública, por um período de 45 (quarenta e 
cinco) dias, da proposta para a 2ª Alteração 
ao Regulamento do PDM de Loures, a que 
refere o AVISO n.º 15142/2020, publicado 
no Diário da República n.º 191, 2ª série de 
30 de setembro de 2020, 

 
(…) 
 
Loures, 4 de agosto de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A 2.ª Alteração ao 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Loures, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338833//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0044//22000011,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDEE  SSÃÃOO  VVIICCEENNTTEE,,  EEMM  
SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6699..449955//UURRBB__LLAA__LL//22002211  ––  BBGGRR  ––  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  
RREESSÍÍDDUUOOSS,,  LLDDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. BGR – Gestão de Resíduos Lda., requereu 

uma alteração ao alvará de licença de 
loteamento, titulada pelo alvará n.º 04/2001, 
sito no Bairro de São Vicente, São João da 
Talha, na União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela;  
 

B. A proposta consiste na alteração do polígono 
de implantação da edificação principal e 
telheiros do lote 60 do alvará de loteamento 
4/2001 e respetivos aditamentos;  
 

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 
consulta pública, não resultou qualquer 
oposição, reclamação ou sugestão à 
pretensão de alteração do loteamento; 
 

D. Foi consultada a União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, através do E/47127/2021, a qual 
emitiu parecer favorável; 
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/85826/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art.º. 5º e do n. º1 do art.º. 23º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
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Aprovar, a alteração à licença de 
loteamento titulada pelo alvará nº 04/2001, 
designadamente através da proposta de 
alteração dos parâmetros urbanísticos do 
Lote 60 do Bairro de São Vicente, em São 
João da Talha, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, nos termos expressos na planta 
síntese e quadro urbanimétrico, conforme 
pretensão instruída no processo 
69495/Urb/LA/L/2021 em nome de BGR – 
Gestão de Resíduos, Lda. . 

 
(…) 
 
Loures, 03 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara em 
Exercício, dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária e das 
Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338844//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  88//22000099,,  NNAA  QQUUIINNTTAA  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAASS  
AARREEIIAASS  EEMM  CCAAMMAARRAATTEE,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE,,  UUNNHHOOSS  EE  
AAPPEELLAAÇÇÃÃOO  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  6688..333311//UURRBB__LL__LL  ––  
AAMMAARROO  DDIIAASS  AANNTTUUNNEESS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Amaro Dias Antunes, requereu uma alteração 

ao alvará de licença de loteamento, titulada 
pelo alvará n.º 08/2009, sito na Rua A e Rua 
B, Quinta São João das Areias, Camarate, na 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação;  
 

B. A pretensão consiste no aumento da área de 
implantação dos lotes 29, 30 e 31, 
(aumentando na globalidade 148 m2) e 
redefinição de polígonos base de implantação 
destes e dos lotes 35 e 36;  
 

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 
consulta pública, não resultou qualquer 
oposição, reclamação ou sugestão à 
pretensão de alteração do loteamento; 

 
D. Foi consultada a União das Freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação, através do 
E/92252/2020, a qual emitiu parecer favorável; 
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/81402/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art.º. 5º e do n. º1 do art.º. 23º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar, a alteração à licença de 
loteamento titulada pelo alvará nº 08/2009, 
com declarações de retificação de 10-12-
22009, 9-2-2012 e aditamento de 20-12-
2016, que titula a reconversão urbanística 
da AUGI para atividades económicas na 
Quinta São João das Areias, em Camarate, 
na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, nos termos expressos 
na planta síntese e quadro urbanimétrico, 
conforme pretensão instruída no processo 
68331/URB_L_L em nome de Amaro Dias 
Antunes. 

 
(…) 
 
Loures, 03 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara em 
Exercício, dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária e das 
Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338855//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0011//22001188,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  FFRRAATTEERRNNIIDDAADDEE,,  
EEMM  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6688..557799//UURRBB__LLAA__LL//22002200  ––  GGUUAALLTTEERR  GGOOMMEESS  
VVIICCEENNTTEE)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Gualter Gomes Vicente, requereu uma 

alteração ao alvará de licença de loteamento, 
titulada pelo alvará n.º 01/2018, sito na Rua de 
Santa Teresinha, lote 54 – célula 8, Bairro da 
Fraternidade, São João da Talha, na União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela;  
 

B. A proposta consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos do lote 54, do Bairro 
da Fraternidade – Célula 8, abrangido pelo 
alvará de loteamento 1/2018, através da 
retificação das áreas de implantação, 
construção de anexo, telheiro, 
estacionamento, número de fogos e anulação 
do condicionamento à legalização existente; 
 

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 
consulta pública, não resultou qualquer 
oposição, reclamação ou sugestão à 
pretensão de alteração do loteamento; 
 

D. Foi consultada a União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, através do E/9060/2021, a qual 
emitiu parecer favorável; 
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/54827/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art.º. 5º e do n. º1 do art.º. 23º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar, a alteração à licença de 
loteamento titulada pelo alvará nº 01/2018, 
designadamente através da proposta de 
alteração dos parâmetros urbanísticos do 
Lote 54 do Bairro da Fraternidade, em São 

João da Talha, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, nos termos expressos na planta 
síntese e quadro urbanimétrico, conforme 
pretensão instruída no processo 
68579/Urb/LA/L/2020 em nome de Gualter 
Gomes Vicente. 

 
(…) 
 
Loures, 03 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338866//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0055//22001199,,  NNAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPOORRTTEELLAA,,  
NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  
EE  PPOORRTTEELLAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  6688..118800//UURRBB__LL__LL  ––  
IINNNNEEVVOOAA  ––  PPRROOJJEETTOOSS  NNEEGGÓÓCCIIOOSS  
PPRROOMMOOÇÇÕÕEESS,,  SSAA..)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Innevoa – Projetos Negócios Promoções, Sa., 

requereu uma alteração ao alvará de 
loteamento com obras de urbanização, titulada 
pelo alvará n.º 5/2019, de 5-10-2019, sito na 
Avenida dos Ralis, Portela, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela;  
 

B. A pretensão consiste na alteração do 
faseamento da execução das obras de 
urbanização e correção da compatibilização 
das áreas de cedência, face à realidade 
existente no local;  
 

C. Tal faseamento não prejudica o interesse 
público uma vez que fica garantida a 
realização das infraestruturas principais da 
urbanização, nomeadamente a rede viária; 
 

D. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/76000/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art.º. 5º e do n. º1 do art.º. 23º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
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555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar, a alteração à licença de 
loteamento titulada pelo alvará nº 05/2019, 
com obras de urbanização sito na Portela, 
na União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, nos termos expressos na planta 
síntese e quadro urbanimétrico, conforme 
pretensão instruída no processo 
68180/URB_L_L em nome de Innevoa – 
Projetos Negócios Promoções, Sa.. 

 
(…) 
 
Loures, 04 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336600//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0099//11999944,,  NNAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  QQUUIINNTTAA  
DDOO  CCOONNVVEENNTTIINNHHOO,,  EEMM  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  
DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  3311..991199//UU  
––  AAGGNNOOLLAAIIVV  ––  SSOOCCIIEEDDAADDEE  CCOONNSSTTRRUUTTOORRAA  
DDEE  VVIIAALLOONNGGAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Agnolaiv – Sociedade de Construtora de 

Vialonga, requereu uma alteração à licença de 
loteamento, titulada pelo alvará n.º 09/1994, 
de 12.07.1994, sito na Quinta do Conventinho 
– Santo António dos Cavaleiros, na União de 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas; 
 

B. A proposta consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos deste loteamento, 
nomeadamente, e em síntese: 
 

a. Através da alteração do desenho urbano da 
designada 2ª subfase localizada entre a Av. 
Luís de Camões e a Rua Fernão Mendes 
Pinto (lote 65 a 69 – agora designados 65a 
a 65e - 71, 72a, 72b, 77a, 77b, 78a 78b, 
92a e 92b); 
 

b. Alteração do número de fogos nos 
quarteirões não edificados da 1ª subfase 
(lotes 73 a 76 e 79 a 86); 

 

c. Alteração da implantação e áreas de três 
lotes de moradias da 1ª subfase (lotes 87, 
88 e 90); 

 
d. Concentração das atividades económicas 

nos lotes 92a e 92bc, com redução da 
percentagem da sua área total de 15% 
para 5,9%, fundamentadas no disposto no 
ponto 5 do art.º 64ºdo Regulamento do 
PDM, constatando-se as múltiplas 
unidades comerciais já existentes, há anos 
sem ocupação e sem procura; 

 
e. Manutenção da área bruta de construção; 

 
C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 

consulta pública, não resultou qualquer 
oposição, reclamação ou sugestão à 
pretensão de alteração do loteamento; 
 

D. Foi consultada a União de Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, a fls. 
3924, a qual emitiu parecer favorável; 
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (a fls. 3931 a 3933 do Processo 
31.919/U) é proposto aceitar o pedido de 
alteração ao alvará de loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art. 5º e do art. 23º e n.º 4 do art. 27º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar, a alteração à licença de 
loteamento titulada pelo alvará nº 09/1994, 
que se refere à urbanização da Quinta do 
Conventinho, em Santos António dos 
Cavaleiros, nos termos expressos na 
síntese e quadro urbanimétrico, conforme 
pretensão instruída no processo 31.919/U, 
em nome de Agnolaiv – Sociedade 
Construtora de Vialonga.  

 
(…) 
 
Loures, 14 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara em 
Exercício, dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária e das 
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Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Votaram contra a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338877//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AA  LLOOCCAALLIIDDAADDEE  DDAA  
PPOORRTTEELLAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA,,  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOAAOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº  
3377..110099//OOMM--DD)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A União das Juntas de freguesia de Stª Iria de 

Azóia, S. João da Talha e Bobadela, propôs 
os nomes dos topónimos abaixo mencionados, 
na localidade da Portela da Azóia, naquela 
freguesia; 
 

B. Os topónimos propostos foram aprovados na 
sexta reunião ordinária da Assembleia da 
União das juntas de freguesias de Stª Iria de 
Azóia, S. João da Talha e Bobadela, realizada 
no dia 2 de junho do corrente ano; 
 

C. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 260, é manifestada a 
concordância e solicitada a aprovação dos 
topónimos na localidade de Portela da Azóia;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 1, 
do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor, delibere aprovar os seguintes 
topónimos na Portela de Azóia, na união das 
juntas de freguesia de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela.  
 
• Denominar “Avenida de São Sebastião”, ao 

troço de arruamento com início na Rua Alto 
de São Lourenço e termo na Rua Calhas; 
Rua da Nossa Senhora da Assunção; 
 

• Denominar “Rua 5 de Outubro” ao troço do 
arruamento com início na Avenida 25 de 
Abril; Avenida Serpa Pinto e termo na Rua 
Vasco Santana; 
 

• Denominar “Rua Alto de São Lourenço” ao 
troço de arruamento com início na Avenida 
25 de Abril e termo na Rua da Bela Vista; 
 

• Denominar “Rua Antero de Quental” ao 
troço de arruamento com início na Rua 
Dom Manuel I; Rua 5 de Abril e termo na 
Rua Alto de São Lourenço; 
 

• Denominar “Rua Ary dos Santos” ao troço 
de arruamento com início na Rua Vasco 
Santana e termo na Rua Barbosa du 
Bocage; Rua Cândido de Oliveira; Rua da 
Bela Vista; 
 

• Denominar “Rua Barbosa du Bocage” ao 
troço de arruamento com início na Rua 
Cândido de Oliveira; Rua Ary dos Santos; 
Rua da Bela Vista e termo na Rua do 
Miradouro de São Lourenço; Rua Central; 
 

• Denominar “Rua Cândido de Oliveira” ao 
troço do arruamento com início na Avenida 
25 de Abril; Avenida 11 de Março e termo 
na Rua Barbosa du Bocage; Rua Ary dos 
Santos; Rua da Bela Vista; 
 

• Denominar “Rua da Caneira” ao troço de 
arruamento com início na Rua Alto de São 
Lourenço e termo na Travessa Central; 
 

• Denominar “Rua da Bela Vista” ao troço de 
arruamento com início na Rua Barbosa du 
Bocage; Rua Cândido de Oliveira; Rua Ary 
dos Santos e termo na Rua José António 
de Azevedo; 
 

• Denominar “Rua Sabino Pedro Henriques” 
ao troço de arruamento com início na Rua 
Ary dos Santos e termo Rua Alto de São 
Lourenço; 
 

• Denominar “Rua Filipa de Lencastre” ao 
troço de arruamento com início na Rua 
Fernando Namora e termo na Rua da 
Liberdade; 
 

• Denominar “Rua Dom Pedro V” ao troço de 
arruamento com início na Rua Fernando 
Namora e termo na Rua Dom Dinis; 
 

• Denominar “Rua Dom Dinis” ao troço de 
arruamento com início na Avenida 25 de 
Abril; Rua Fernando Namora; Rua da Igreja 
e termo na Rua da Rosa Branca; 
 

• Denominar “Rua Fernando Namora” ao 
troço de arruamento com início na Avenida 
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25 de Abril; Rua Dom Dinis; Rua da Igreja e 
termo na Rua Dom Manuel I; 
 

• Denominar “Rua Dom Manuel I” ao troço de 
arruamento com início na Rua da Rosa 
Branca e termo na Rua 5 de Outubro; Rua 
Antero de Quental; 
 

• Denominar “Rua Rainha Santa Isabel” ao 
troço de arruamento com início na Rua 
Germano Vidigal e termo na Rua Ary dos 
Santos; 
 

• Denominar “Rua Vasco Santana” ao troço 
de arruamento com início na Rua Dom 
Manuel I e termo na Rua Cândido de 
Oliveira; 
 

• Denominar “Rua Alexandre Herculano” ao 
troço de arruamento com início na Rua 
Camilo Castelo Branco e termo na Avenida 
25 de Abril; 
 

• Denominar “Rua Camilo Castelo Branco” 
ao troço de arruamento com início na Rua 
General Humberto Delgado e termo na Rua 
1 de Maio; 
 

• Denominar “Rua Fernando Pessoa” ao 
troço de arruamento com início na Rua 
Catarina Eufémia e termo na Rua Chãos de 
Santo Amaro; Rua Belo Horizonte; 
 

• Denominar “Rua Catarina Eufémia” ao 
troço de arruamento com início na Avenida 
11 de Março e termo na Avenida 11 de 
Março; 
 

• Denominar “Avenida 11 de Março” ao troço 
de arruamento com início na Avenida 
Infante Santo e termo na Avenida 25 de 
Abril; Rua Cândido de Oliveira; 
 

• Denominar “Rua de São Pedro” ao troço de 
arruamento com início na Rua das Forças 
Armadas e termo na Avenida 11 de Março;  
 

• Denominar “Travessa da Vinha Grande”, ao 
troço de arruamento com início na Avenida 
11 de Março e termo na Rua Catarina 
Eufémia. 

 
(…) 
 
Loures, 3 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338888//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  RREEFFOORRÇÇOO  DDAA  VVEERRBBAA  
AAFFEETTAA  ÀÀ  MMEEDDIIDDAA  DDEE  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  
HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  JJOOVVEEMM  EEMM  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. A medida municipal de Apoio Financeiro à 

Habitação Jovem em Loures, implementada 
recentemente pelo Município, tem como 
objetivos principais potenciar a fixação, 
atração e autonomização dos jovens, facilitar o 
acesso à habitação e promover a capacitação 
e organização familiar desta população que, 
estando a exercer atividade laboral, tem 
dificuldades no pagamento das suas rendas 
de habitação; 
 

B. Consiste numa medida de apoio financeiro a 
atribuir a jovens, com idades compreendidas 
entre os 18 e os 35 anos, que residem ou 
pretendem residir na área do concelho de 
Loures, consubstanciado na modalidade de 
arrendamento ou aquisição de imóvel com 
recurso a crédito, destinado a habitação 
própria permanente, mediante a concessão de 
uma subvenção mensal; 
 

C. Conforme definido no respetivo normativo, o 
período para apresentação de candidaturas, 
decorreu entre os dias 1 de junho e 2 de 
agosto e resultou na receção on-line, através 
do Balcão Único, de 150 candidaturas, 
número que superou a expectativas 
inicialmente previstas; 
 

D. No âmbito do processo de análise das 
candidaturas, atualmente em curso, se 
perspetiva que, a sua grande maioria, reúna 
os requisitos exigidos para beneficiar deste 
apoio financeiro para pagamento dos seus 
compromissos habitacionais, durante um 
período de 12 meses, a efetivar entre 
dezembro de 2021 e novembro de 2022; 
 

E. Sendo um processo muito recente, cuja 
análise está ainda a decorrer, não é possível 
ainda calcular os valores reais a considerar no 
âmbito deste programa, perspetivando-se, 
contudo, que o apoio a conceder irá 
ultrapassar o orçamento inicialmente previsto; 
 

F. Para a execução desta medida de apoio, o 
Município afetou, do Orçamento Municipal, 
verba no valor total de 100.000,00 € (cem mil 
euros); 
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G. Atendendo aos resultados apresentados, 
entende-se como necessária uma revisão do 
valor cabimentado e o reforço da verba afeta à 
medida de Apoio Financeiro à Habitação 
Jovem em Loures. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar o reforço da verba afeta à 
medida de Apoio Financeiro à Habitação 
Jovem em Loures, no valor de 60.000,00 € 
(sessenta mil euros), totalizando o montante de 
160.000€, conforme informação nº 
99/DCSH/ACA, de 04.08.2021. 
 
Loures, 4 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338899//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AA  PPAARRÓÓQQUUIIAA  DDEE  SSAANNTTAA  
MMAARRIIAA  DDEE  LLOOUURREESS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFEESSTTAA  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. No âmbito das suas competências o 

Departamento de Coesão Social e Habitação 
através da Unidade da Inclusão e Cidadania 
assegura, entre outras, o tratamento das 
questões religiosas com relevância pública e 
promove a relação institucional com as 
entidades religiosas, apoiando e 
acompanhando as suas atividades; 
 

B. A paróquia de loures, à semelhança de anos 
anteriores, solicitou apoio material, logístico e 
financeiro ao Município, para realização das 
Festas em Honra de Santa Maria de Loures, 
que decorreram entre os dias 1 e 10 de 
outubro de 2021; 
 

C. As Festas de Santa Maria de Loures 
apresentaram uma programação diversificada, 
com atividades que comtemplam, para além 
de ações de âmbito religioso, ações culturais, 
recreativas, musicais, entre outras, contando, 
para tal com o envolvimento e participação de 
várias entidades locais; 

D. Para fazer face às necessidades e despesas 
inerentes ao evento a entidade solicitou ao 
município apoio financeiro, não tendo esta 
mencionado o valor do montante pretendido; 
 

E. O orçamento disponível para este tipo de 
atividades apenas possibilitou, no momento, a 
transferência da verba possível, pelo que o 
Município assumiu apoiar financeiramente este 
evento, com o valor de 3000,00€ (três mil 
euros). 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibere aprovar a transferência de 
verba no valor de 3.000,00€ (três mil euros), à 
Paroquia de Santa Maria de Loures, para apoio 
às despesas inerentes à Festa de Santa Maria de 
Loures, de acordo com o previsto na informação 
n.º 96/DCSH/UIC/SEC/2021, de 2 de agosto. 
 
Loures, 4 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  336655//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO--
PPRROOGGRRAAMMAA  VVIISSAANNDDOO  AA  CCRRIIAAÇÇÃÃOO  EE  
PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDEE  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  DDEE  EENNSSIINNOO  
SSUUPPEERRIIOORR  PPOOLLIITTÉÉCCNNIICCOO  NNAA  ZZOONNAA  NNOORRTTEE  
DDEE  LLIISSBBOOAA;;  --  AASS  MMIINNUUTTAASS  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  
DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  OO  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  CCUURRSSOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  
SSUUPPEERRIIOORREESS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. A proposta de Criação da Plataforma de 

Formação, Conhecimento e Inovação de 
Lisboa Norte, tem por objetivo garantir um 
esforço coletivo para a qualificação superior 
da população no concelho de Loures, 
estimulando a capacitação social e 
económica, assim como a modernização do 
tecido produtivo numa das regiões de Portugal 
com maior densidade populacional e afetados 
pela crise pandémica e social emergente; 
 

B. Se entende ser esta uma estratégia a seguir e 
a materializar, nomeadamente ao nível da 
formação técnica superior e requalificação dos 
jovens e adultos, assim como dar corpo a um 
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modelo de intervenção planeado, com uma 
oferta formativa especializada, em 
consonância com as expetativas e 
necessidades do tecido empresarial e as 
dinâmicas atuais da competitividade dos 
mercados; 
 

C. Importa salientar neste contexto, referências 
acerca da Estratégia Municipal para a 
Educação, que tem como visão a construção 
de um território educativo, tendo como objetivo 
promover a garantia do acesso a uma 
educação de qualidade a toda a população, na 
esfera das ações da competência municipal, 
visando acima de tudo garantir a equidade e 
paridade de oportunidades a todos os que em 
Loures residem; 
 

D. A vasta oferta educativa existente em Loures – 
distinguida pelas boas práticas e resultados 
sobejamente alcançados – sendo o seu 
território limitado pelos concelhos de Arruda 
dos Vinhos, Sintra, Odivelas, Lisboa, Vila 
Franca de Xira e Mafra, com cerca de 200 mil 
habitantes, demonstrando desta forma, não só 
a sua real dimensão geográfica como a 
facilidade com a proximidade existente com a 
região de Lisboa, capital de país; 
 

E. Não existe ainda oferta de cursos profissionais 
de ensino superior sediados no território 
municipal, levando à mobilização de massas 
de jovens e adultos para fora do Concelho; 
 

F. O presente contrato-programa contribui para o 
desenvolvimento das metas acordadas entre o 
Governo e as instituições de ensino superior, 
no âmbito do Contrato de Legislatura (2020-
2023) em vigor, tendo em vista aumentar a 
oferta de formação superior nos concelhos da 
Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, 
Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca 
de Xira (Lisboa Norte), sendo o mesmo 
celebrado entre:  
 

− O Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, através da Direção-Geral 
do Ensino Superior (DGES); 
 

− O Ministério da Coesão Territorial (MCT), 
através das Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo (CCDRLVT), Centro (CCDRC) 
e Alentejo (CCDRA); 

 
− Os Municípios da Amadora, Arruda dos 

Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, 
Torres Vedras e Vila Franca de Xira; 

 

− Os Institutos Politécnicos de Leiria, 
Santarém, Setúbal e Tomar; 

 
− As entidades e empresas signatárias, que 

se assumem como membros fundadores 
de um grupo a alargar no futuro. 

 
G. Na concretização deste projeto implicará a 

importância das parcerias e do trabalho em 
rede entre os Institutos Politécnicos, os 
Municípios, várias entidades, empresas, 
associações empresariais em articulação com 
os agrupamentos de escolas e escolas 
secundárias e as escolas profissionais de 
cada área geográfica envolvida; 
 

H. A Plataforma inicia as atividades de formação 
na modalidade de “projeto piloto” durante o 
ano letivo de 2021/2022 com base na lista de 
cursos do Anexo I e reforçará a sua oferta 
formativa a partir do ano letivo 2022/2023; 
 

I. O presente contrato-programa tem, desde já, a 
duração de 5 anos, entre 2021 e 2026, 
renovável por iguais períodos; 
 

J. No que concerne à materialização desta 
plataforma, os municípios em articulação com 
as instituições envolvidas mobilizarão as 
instalações adequadas à oferta formativa a 
realizar, em cada Concelho, os transportes e a 
alimentação dos estudantes; 
 

K. O financiamento da oferta formativa prevista 
no presente contrato-programa mobilizará as 
várias fontes de financiamento comunitárias 
disponíveis, quer no âmbito do PT2020, quer 
no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR), quer ainda no âmbito do 
PT2030, abrangendo ainda cofinanciamento 
da contrapartida pública nacional através da 
Direção-Geral do Ensino Superior, das 
Autarquias e das entidades e empresas 
envolvidas; 
 

L. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, através a Direção-Geral do Ensino 
Superior (DGES), e o Ministério da Coesão 
Territorial, através das Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), do Centro 
(CCDRC) e do Alentejo (CCDRA), 
comprometem-se a garantir as condições 
financeiras para o arranque da oferta formativa 
em 2021, bem como do valor remanescente 
não financiado por fundos europeus nas 
edições seguintes, em termos a contratualizar 
e com base em candidaturas a apresentar 
pelos Institutos Politécnicos; 
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M. Será criada uma Comissão de 
Acompanhamento para a gestão da 
plataforma, constituída por um representante 
de cada Instituto Politécnico, Autarquia, 
DGES, de cada CCDR e por representantes 
das empresas e demais organizações, que 
terá como incumbência a monitorização e o 
desenvolvimento das atividades da plataforma, 
a elaboração dos relatórios de atividades, a 
coordenação de novas propostas de 
formação, entre outras ações, reunindo duas 
vezes por ano; 
 

N. Esta plataforma de formação Lisboa Norte é 
efetivamente um projeto inovador e agregador, 
assente numa oferta formativa previamente 
diagnóstica e especializada, em articulação 
com as necessidades do tecido económico e 
social dos municípios, após o qual se reforçará 
a implementação em maior escala, 
eventualmente alargando a oferta a outros 
territórios e integrando uma oferta formativa 
ainda mais vasta; 
 

O. É possível enumerar os inúmeros benefícios 
deste projeto, destacando-se nesta fase a 
possibilidade de democratizar o acesso à 
educação; ter em consideração a redução de 
custos; aumentar a autonomia e 
independência dos alunos; contextualizar e 
modernizar a forma de ensinar, bem como 
poder aplicar-se recursos tecnológicos e de 
multimédia para o enriquecimento da 
aprendizagem, não descurando que será um 
grande contributo para o desenvolvimento 
profissional da comunidade docente; 
 

P. Se torna particularmente importante salientar a 
atividade da Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística 
(AEPTL), entidade proprietária do Instituto 
Profissional de Transportes (IPTrans), escola 
profissional de Loures, resultante de uma 
parceria entre o Município de Loures, a 
Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias 
(ANTRAM) e a Federação dos Sindicatos dos 
Transportes Rodoviários e Urbanos 
(FESTRU), entretanto integrada na Federação 
dos Sindicatos dos Transportes e 
Comunicações (FECTRANS), que tem vindo a 
dar particular resposta às necessidades do 
Município e de Lisboa Norte, em matéria de 
Transportes e Logística; 
 

Q. Em termos de oferta formativa torna-se 
importante referir que o IPTrans em relação ao 
início dos cursos técnicos superiores 
profissionais (CTeSP), poderá dinamizar já 
neste próximo ano letivo os cursos de 

Tecnologias de Programação e Sistemas de 
Informação, Logística e Acompanhamento de 
Crianças e Jovens, dando-se assim uma 
resposta às necessidades de qualificações 
dos territórios e simultaneamente às 
expetativas dos alunos; 
 

R. A parceria consolidada entre a Câmara 
Municipal de Loures e o IPTrans e a adesão à 
Plataforma de Formação, Conhecimento e 
Inovação de Lisboa Norte, irá certamente 
colocar Loures no mapa do ensino superior ao 
nível nacional, permitindo alargar a oferta 
educativa e beneficiando todos os que nela 
participarão; 
 

S. É firme vontade da Autarquia integrar o 
desenvolvimento e a dinamização desta 
plataforma inovadora, pois não só disponibiliza 
e oferece aos alunos segurança e flexibilidade, 
na medida em que lhes permite, em menos 
tempo, obter competências para entrarem no 
mercado de trabalho e transferirem os créditos 
das disciplinas para uma futura licenciatura, 
como será um mecanismo para aproximar os 
politécnicos da sua função prática e as 
empresas do ensino superior, constituindo um 
foco de criação de emprego e fixação de 
quadros qualificados no Concelho, o que se 
assume desde já, como uma dupla mais-valia 
para o mercado de trabalho. 

 
Tenho a honra de propor que:  
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
artigo 23.º, n.º 2, alínea d) e no artigo 33.º, n.º 1, 
alíneas r) e u) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, delibere: 
  
1. Aprovar a minuta do contrato-programa que 

visa estabelecer as condições para, em 
parceria, potencializar a oferta pública de 
formação inicial superior, através da realização 
de cursos de formação inicial superior, 
incluindo cursos técnicos superior 
profissionais, bem como formação pós-
graduada e cursos curtos avançados, 
respondendo à carência de oferta formativa na 
área geográfica de Lisboa-Norte; 
 

2. Aprovar, em conformidade e visando dar 
consagração prática à implantação, na área 
geográfica de Loures, da realização de cursos 
de formação inicial superior previstas pelo 
contrato-programa supramencionado, as 
minutas dos protocolos tripartidos a celebrar 
entre o Município de Loures e a Associação 
para o Ensino Profissional em Transportes e 
Logística (AEPTL/IPTRANS) com o Instituto 
Politécnico de Santarém, o Instituto Politécnico 



 

 
N.º 16 

 

 

 

12 de AGOSTO 
de 2021 

 
 
 
 

25 

 

de Tomar, o Instituto Politécnico de Setúbal 
respetivamente, que visam estabelecer os 
termos da cooperação mútua para o 
desenvolvimento, implementação e 
concretização de cursos técnicos superiores 
profissionais (CTeSP), por aqueles Institutos 
Politécnicos, no concelho de Loures, nas 
instalações da AEPTL/IPTRANS. 

 
Loures, 23 de julho de 2021. 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Minutas do Contrato-
Programa e dos Protocolos Tripartidos estão 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339900//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  1100  ((DDEEZZ))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVIINNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDEE  RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  
AA  AAFFEETTAARR  AAOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 
em 16 de dezembro de 2020, foram aprovados 
o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal 
para o ano de 2021; 
 

B. Por deliberação tomada na 81.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
10 de fevereiro de 2021 e na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, foi 
aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 
2021; 
 

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 
 

D. Em resultado do procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para 

a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 45.ª reunião 
ordinária, realizada em 11 de setembro de 
2019 e publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 224, de 21 de novembro de 2019, 
Aviso n.º 18716/2019, foi constituída reserva 
de recrutamento interna, válida até 27 de 
fevereiro de 2022; 
 

E. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
 

F. O montante máximo a afetar ao recrutamento 
de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 
 

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, para 
salvaguardar o cumprimento dos rácios 
legalmente estipulados e dar resposta integral 
às reais necessidades das unidades 
educativas, onde as dinâmicas escolares 
estão em constante alteração devido à 
Pandemia. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 10 (dez) trabalhadores, da categoria 
de Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 
 
Loures, 4 de agosto de 2021 
 

(…) 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339911//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  11  ((UUMM))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORR,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVIINNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDEE  RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  
AA  AAFFEETTAARR  AAOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 
em 16 de dezembro de 2020, foram aprovados 
o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal 
para o ano de 2021; 
 

B. Por deliberação tomada na 81.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
10 de fevereiro de 2021 e na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, foi 
aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 
2021; 
 

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 
 

D. Em resultado do procedimento concursal para 
de Assistente Operacional, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 56.ª reunião ordinária, realizada em 26 
de fevereiro de 2020 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de junho 
de 2020, Aviso n.º 9086/2020, foi constituída 
reserva de recrutamento interna, válida até 20 
de dezembro de 2022; 
 

E. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
 

F. O montante máximo a afetar ao recrutamento 
de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 

municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 
 

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de 1 (um) Assistente 
Operacional, para garantir o normal 
funcionamento dos sete Pavilhões Desportivos 
sediados em seis Agrupamentos Escolares, de 
modo a proporcionar estabilidade na dinâmica 
da rede escolar concelhia. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 1 (um) trabalhador, da categoria de 
Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
115, de 16 de junho de 2020, Aviso n.º 
9086/2020, a afetar ao Departamento de 
Educação. 
 
Loures, 4 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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DESPACHO Nº 320/2021 
 

de 31 de julho de 2021 
 

(registo E/90234/2021, de 2 de agosto de 2021) 
 
 
RRCCMM  NN..ºº  110011--AA//22002211,,  DDEE  3300  DDEE  JJUULLHHOO,,  QQUUEE  
AALLTTEERRAA  AASS  MMEEDDIIDDAASS  AAPPLLIICCÁÁVVEEIISS  EEMM  
SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCAALLAAMMIIDDAADDEE,,  RREEVVOOGGAA  AASS  
RRCCMM’’SS  NN..ºº  7700--BB//22002211,,  DDEE  44  DDEE  JJUUNNHHOO  EE  7744--
AA//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUUNNHHOO  ((NNAA  SSUUAA  RREEDDAAÇÇÃÃOO  
AATTUUAALL))  
 
Considerando que: 
 
A. O Governo tem vindo a avaliar com base, 

designadamente, nos dados epidemiológicos 
verificados o âmbito de aplicação territorial das 
regras sanitárias; 

 
B. A avaliação efetuada pelo Governo do risco de 

transmissibilidade do vírus e do nível de 
incidência, da gravidade clínica da pandemia, 
da capacidade de resposta do SNS, bem 
como a evolução da cobertura de vacinação 
completa da população, recomenda 
prosseguir a estratégia gradual de 
levantamento de medidas de combate à 
pandemia da doença COVID -19; 

 
C. Perante a situação epidemiológica verificada 

em Portugal, o Governo considera continuar a 
justificar - se a vigência da situação de 
calamidade, sendo a mesma prorrogada, 
em todo o território nacional continental, 
até às 23:59 h do dia 31 de agosto de 2021; 
 

D. Para o efeito, o Governo publicou a RCM n.º 
101-A/2021, de 30 de julho, em que 
determina que as regras aplicáveis passam 
a ser consideradas para todo o território 
nacional continental, deixando de existir 
regras em função do nível de risco dos 
concelhos. 

 
Assim: 
 
O Governo, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, dos 

artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual, por 
força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, 
da base 34 da Lei n.º 95/2019, de 4 de 
setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 
21 de agosto, do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea 
g) do artigo 199.º da Constituição, resolveu, 
através da RCM n.º 101-A/2021, de 30 de julho, 
alterar as medidas aplicáveis em situação de 
calamidade, revogar as RCM’s n.º 70-B/2021, 
de 4 de junho e 74-A/2021, de 9 de junho (na 
sua redação atual), com efeitos a partir das 
00:00 h do dia 01 de agosto de 2021, sem 
prejuízo de eventuais renovações nos termos 
da Lei. 
 
Mantém-se, em síntese, as seguintes regras: 
 
A partir do dia 1 de agosto, o teletrabalho passa 
a ser recomendado sempre que as atividades o 
permitam; 
 
A limitação à circulação na via pública a partir 
das 23h deixa de existir, terminam os limites 
aos horários de abertura e passam a vigorar 
novas regras em matéria de horários de 
encerramento; 
 
Os espetáculos desportivos passam a admitir 
público de acordo com as orientações da Direção-
Geral da Saúde; 
 
Os bares passam a poder estar em 
funcionamento desde que sujeitos às regras 
aplicáveis aos estabelecimentos de restauração e 
similares, não podendo ter espaços de dança; 
 
São definidos patamares de percentagem de 
população com vacinação completa, que passa 
a ser um elemento relevante para determinação 
das medidas a fixar; 
 
Nesse sentido, se os relatórios o permitirem 
e 70% da população se encontrar com 
vacinação completa, prevê-se que seja possível 
o levantamento da obrigatoriedade do uso de 
máscara em espaços públicos, podendo passar a 
permitir-se, designadamente, a abertura de lojas 
de cidadão sem necessidade de marcação prévia, 
o aumento da lotação dos restaurantes, cafés e 
pastelarias, o aumento da ocupação máxima dos 
estabelecimentos e equipamentos e o aumento 
da lotação em determinados eventos; 
 
Por fim, se a avaliação da situação 
epidemiológica constante dos referidos relatórios 
o permitir e se 85% da população se encontrar 
com vacinação completa, pode passar a 
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permitir-se, designadamente, que os bares e 
discotecas abram desde que o acesso aos 
mesmos se faça com Certificado Digital COVID 
da UE ou teste com resultado negativo; 
 
Nesta mesma fase deixam também de existir 
limites à lotação em estabelecimentos, 
equipamentos e determinados eventos. 
 
São adotadas, entretanto, em todo o território 
nacional continental, as seguintes medidas de 
caráter excecional, necessárias ao combate à 
doença COVID-19: 
 
 a fixação de regras de proteção da saúde 

individual e coletiva dos cidadãos; 
 

 a limitação ou condicionamento de acesso, 
circulação ou permanência de pessoas em 
espaços frequentados pelo público, bem como 
a dispersão das concentrações superiores a 
10 pessoas, salvo se todos forem 
pertencentes ao mesmo agregado familiar que 
coabite; 
 

 a limitação ou condicionamento de certas 
atividades económicas; 
 

 a fixação de regras de funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de 
serviços; 
 

 a fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo 
e aos aeroportos; 
 

 o reconhecimento da necessidade de 
requisitar temporariamente bens ou serviços. 

 
Compete às forças e serviços de segurança, às 
polícias municipais e à Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizar o 
cumprimento destas regras, mediante: 
 
 o encerramento dos estabelecimentos e a 

cessação das atividades que têm de 
permanecer encerradas - discotecas, bares e 
salões de dança ou de festa ou outros locais 
ou instalações semelhantes, e desfiles e 
festas populares ou manifestações folclóricas 
ou outras de qualquer natureza; 
 

 a cominação e a participação por crime de 
desobediência, por violação das regras 
relativas aos estabelecimentos e atividades 
encerradas, aos horários de funcionamento, 
aos estabelecimentos turísticos ou de 
alojamento local, à restauração e similares, a 
outras regras de acesso a instalações, 
estabelecimentos e equipamentos, e ainda às 

regras relativas ao confinamento obrigatório 
por quem a ele esteja sujeito; 
 

 o aconselhamento da não concentração de 
pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 10 pessoas, 
salvo se todos forem pertencentes ao mesmo 
agregado familiar que coabite.  

 
Durante o período de vigência da situação de 
calamidade, os cidadãos e as demais entidades 
têm o dever de colaboração, nomeadamente no 
cumprimento de ordens ou instruções das 
autoridades de saúde, dos órgãos e agentes 
responsáveis pela segurança interna e pela 
proteção civil e na pronta satisfação de 
solicitações que justificadamente lhes sejam 
feitas pelas entidades competentes para a 
concretização das medidas que justificam a 
presente declaração de calamidade.  
 
De destacar que a desobediência e a resistência 
às ordens legítimas das entidades competentes, 
quando praticadas durante a vigência da situação 
de calamidade e em violação do disposto no 
regime anexo constituem crime e são 
sancionadas nos termos da lei penal, sendo as 
respetivas penas agravadas em um terço, nos 
seus limites mínimo e máximo. 
 
São ainda definidas várias regras específicas 
que vigoram durante todo o mês de agosto, 
designadamente: 
 
 Medidas sanitárias e de saúde pública - 

confinamento, uso de máscara, controlo da 
temperatura corporal, testagem; 
 

 Medidas aplicáveis a atividades, 
estabelecimentos, serviços e empresas - 
instalações e atividades encerradas, horários, 
estabelecimentos turísticos e de alojamento 
local, restauração, bares e estabelecimentos 
de bebidas, venda e consumo de bebidas 
alcoólicas; 
 

 Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, 
estabelecimentos ou outras atividades 
culturais, desportivas, recreativas ou sociais - 
eventos, transportes, estruturas residenciais, 
equipamentos de diversão; 
 

 Medidas aplicáveis em matéria de tráfego 
aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, 
marítimas e fluviais. 
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Medidas sanitárias e de saúde pública 
 
Confinamento obrigatório 
 
Ficam em confinamento obrigatório, em 
estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas 
autoridades competentes: 
 
 os doentes com COVID-19 e os infetados com 

SARS-CoV-2; 
 

 os cidadãos relativamente a quem a 
autoridade de saúde ou outros profissionais de 
saúde tenham determinado a vigilância ativa. 

 
Os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório 
podem ser acompanhados para efeitos de 
provisão de necessidades sociais e de saúde, 
mediante visita conjunta da proteção civil 
municipal, dos serviços de ação social municipais, 
dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças 
de segurança, e quaisquer outros serviços, 
organismos, entidades ou estruturas da 
administração direta ou indireta do Estado. 
 
Uso de máscaras ou viseiras 
 
É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para 
o acesso ou permanência em locais de 
trabalho que mantenham a respetiva atividade 
sempre que o distanciamento físico recomendado 
pelas autoridades de saúde se mostre 
impraticável.  
 
No entanto, esta obrigação não se aplica aos 
trabalhadores quando estejam a prestar o seu 
trabalho em gabinete, sala ou equivalente que 
não tenha outros ocupantes ou quando sejam 
utilizadas barreiras físicas impermeáveis de 
separação e proteção entre trabalhadores. 
  
Controlo de temperatura corporal 
 
Podem ser realizadas medições de temperatura 
corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou 
instituições públicas, a estabelecimentos 
educativos, de ensino e de formação profissional, 
a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a 
meios de transporte, a estabelecimentos de 
saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros 
educativos, bem como em estruturas residenciais.  
 
Podem igualmente ser sujeitos a medições de 
temperatura corporal as pessoas que tenham de 
realizar testes de diagnóstico de SARS-CoV-2.  
 

É sublinhado o direito à proteção individual de 
dados, sendo expressamente proibido o registo 
da temperatura corporal associado à identidade 
da pessoa, salvo com expressa autorização da 
mesma.  
 
Também as medições podem ser realizadas por 
trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de 
equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar 
registos das medições efetuadas, não sendo 
admissível qualquer contacto físico com a pessoa 
visada. O trabalhador referido fica sujeito a sigilo 
profissional. 
 
O acesso aos locais referidos pode ser impedido 
sempre que a pessoa recuse a medição de 
temperatura corporal, ou apresente um resultado 
superior à normal temperatura corporal, 
considerando-se com tal uma temperatura 
corporal igual ou superior a 38ºC. 
 
Se se tratar de um trabalhador que assim não 
possa aceder ao respetivo local de trabalho, 
considera-se a falta justificada. 
  
Realização de testes de diagnóstico de SARS-
CoV-2 
 
Podem ser sujeitos à realização de testes de 
diagnóstico de SARS-CoV-2: 
 
 os trabalhadores, utentes e visitantes de 

estabelecimentos de prestação de cuidados 
de saúde, 
 

 os trabalhadores, estudantes e visitantes dos 
estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de 
ensino superior, 
 

 os trabalhadores, utentes e visitantes de 
comunidades terapêuticas e comunidades de 
inserção social, bem como dos centros de 
acolhimento temporário e centros de 
alojamento de emergência, de estruturas 
residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
e de outras estruturas e respostas dedicadas a 
pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas 
com deficiência, bem como a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional e a 
acolhimento de vítimas de violência doméstica 
e de tráfico de seres humanos; 
 

 no âmbito dos serviços prisionais e dos 
centros educativos: 
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 os reclusos nos estabelecimentos prisionais e 
os jovens internados em centros educativos; 
 

 quem pretenda visitar as pessoas referidas; 
 

 os trabalhadores do Corpo da Guarda 
Prisional e os demais trabalhadores da 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais (DGRSP), no exercício das suas 
funções e por causa delas, para efeitos de 
acesso e permanência no local de trabalho; 
 

 os trabalhadores do Corpo da Guarda 
Prisional, sempre que, no exercício das suas 
funções e por causa delas, acedam a outros 
locais ou neles permaneçam a propósito do 
transporte e guarda de reclusos, 
designadamente em unidades de saúde e 
tribunais; 
 

 os prestadores de serviços e utentes de 
instalações afetas à atividade da DGRSP, 
sempre que nelas pretendam entrar ou 
permanecer; 
 

 os trabalhadores que desempenham funções 
em serviços públicos; 
 

 os trabalhadores afetos a explorações 
agrícolas e do setor da construção; 
 

 os trabalhadores que, independentemente do 
vínculo laboral, da modalidade ou da natureza 
da relação jurídica, prestem atividade em 
locais de trabalho com 150 ou mais 
trabalhadores.  
 

Terá de se sujeitar à realização de testes de 
diagnóstico de SARS-CoV-2 quem pretenda 
assistir ou participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou familiar, 
designadamente casamentos e batizados, 
sempre que o número de participantes exceda 
o definido pela DGS para efeitos de testagem 
de participantes em eventos, devendo 
os organizadores do evento solicitar e 
verificar o cumprimento desta regra.  

 
O acesso aos referidos locais pode ser impedido 
sempre que: 
 
 não seja apresentado o Certificado Digital 

COVID da UE; 
 

 exista recusa na realização de teste; 
 

 não seja apresentado comprovativo de 
resultado negativo de teste laboratorial para 
despiste do SARS-CoV-2; 
 

 se verifique um resultado positivo no teste 
realizado. 

 
A responsabilidade pela realização de testes 
de diagnóstico de SARS-Cov-2, bem como 
pelos respetivos encargos, é, no caso dos 
trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do 
setor da construção, e dos trabalhadores que, 
independentemente do vínculo laboral, da 
modalidade ou da natureza da relação jurídica, 
prestem atividade em locais de trabalho com 150 
ou mais trabalhadores, da empresa utilizadora 
ou beneficiária final dos serviços prestados. 
 
No caso de quem pretenda assistir ou 
participar em eventos de natureza cultural, 
desportiva, corporativa ou familiar, 
designadamente casamentos e batizados, a 
responsabilidade pela realização do teste é do 
participante no evento ou do interessado em 
aceder, consoante o que seja aplicável.  
 
Destaca-se o direito à proteção de dados 
pessoais, sendo expressamente proibido o registo 
ou a conservação de dados pessoais associados 
ao Certificado Digital COVID da UE ou a 
resultados de testes, incluindo comprovativos da 
sua realização, associados à identidade da 
pessoa, salvo com expressa autorização da 
mesma, devendo a consulta de dados pessoais 
para efeitos de verificação do cumprimento 
destas regras e limitar-se ao estritamente 
necessário. 
  
No entanto, a apresentação do Certificado 
Digital COVID da UE dispensa a apresentação 
de comprovativo de realização de teste para 
despiste da infeção por SARS-CoV-2.  
 
Os menores de 12 anos estão dispensados da 
obrigação de se sujeitarem a testes de 
despistagem da infeção por SARS-CoV-2 para 
efeitos destas regras. 
  
Certificado ou teste para acesso a 
estabelecimentos 
 
Em matéria de certificado ou teste, é aceite: 
 
 a apresentação de Certificado Digital COVID 

da UE, sendo equivalente à apresentação de 
teste com resultado negativo; 

 
Em matéria de testagem, é aceite: 
 
 a realização laboratorial de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 
72 horas anteriores à sua apresentação; 
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 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), verificado por entidade certificada, nas 
48 horas anteriores à sua apresentação; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 
horas anteriores à sua apresentação, na 
presença de um profissional de saúde ou da 
área farmacêutica que certifique a realização 
do mesmo e o respetivo resultado; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, no 
momento, à porta do estabelecimento ou do 
espaço cuja frequência se pretende, com a 
supervisão dos responsáveis pelos mesmos.  

 
As Forças Armadas participam na realização de 
inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos 
de doentes com COVID-19, sendo esta 
participação coordenada pelo respetivo comando. 
 
Medidas aplicáveis a atividades, 
estabelecimentos, serviços, empresas ou 
equiparados 
 
Independentemente das regras agora previstas 
que lhes sejam aplicáveis, o funcionamento de 
atividades, estabelecimentos ou 
equipamentos está condicionado ao 
cumprimento de todas as orientações e 
instruções específicas definidas pela DGS 
para o respetivo setor de atividade ou de 
outras que lhes possam ser aplicáveis em função 
dos serviços que prestem. 
 
Assim, nos estabelecimentos que mantenham a 
respetiva atividade, devem ainda ser observadas 
as seguintes regras de ocupação, permanência 
e distanciamento físico: 
 
 a afetação dos espaços acessíveis ao público 

deve observar regras de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado 
de área, com exceção dos estabelecimentos 
de prestação de serviços; 
 

 a adoção de medidas que assegurem uma 
distância mínima de 2 metros entre as 
pessoas, salvo disposição especial ou 
orientação da DGS em sentido distinto; 
 

 a garantia de que as pessoas permanecem 
dentro do espaço apenas pelo tempo 
estritamente necessário; 
 

 a proibição de situações de espera para 
atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo os 
operadores económicos recorrer, 

preferencialmente, a mecanismos de 
marcação prévia; 
 

 a definição, sempre que possível, de circuitos 
específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos e instalações, utilizando 
portas separadas; 
 

 a observância de outras regras definidas pela 
DGS. 

 
Instalações, estabelecimentos e equipamentos 
encerrados 
 
São encerradas ou suspensas as seguintes 
instalações, estabelecimentos, equipamentos ou 
atividades: 
 discotecas, bares e salões de dança ou de 

festa ou outros locais ou instalações 
semelhantes; 
 

 desfiles e festas populares ou manifestações 
folclóricas ou outras de qualquer natureza. 

 
Horários 
 
As atividades de comércio de retalho alimentar e 
não alimentar funcionam de acordo com o horário 
do respetivo licenciamento. 
 
Os demais estabelecimentos ou equipamentos 
que prestem serviços e estejam abertos ao 
público, nomeadamente, os estabelecimentos de 
restauração e similares, ou os equipamentos 
culturais e desportivos, funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento, com o limite 
das 02:00h, ficando excluído o acesso ao público 
para novas admissões a partir da 01:00h.  
 
Se os estabelecimentos estiverem autorizados a 
funcionar durante 24 horas por dia, ficam 
autorizados a reabrir a partir das 08:00 h. 
 
Os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços podem ser limitados ou 
modificados por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da economia. 
 
Estas regras sobre horários de encerramento 
não se aplicam: 
 
 aos estabelecimentos onde se prestem 

serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e 
clínicas, clínicas dentárias e centros de 
atendimento médico-veterinário com urgência, 
e serviços de apoio social, bem como aos 
serviços de suporte integrados nestes locais; 
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 às farmácias e estabelecimentos de venda de 
medicamentos não sujeitos a receita médica; 
 

 aos estabelecimentos turísticos e os 
estabelecimentos de alojamento local, bem 
como os estabelecimentos que garantam 
alojamento estudantil; 
 

 aos estabelecimentos que prestem atividades 
funerárias e conexas; 
 

 às atividades de prestação de serviços que 
integrem autoestradas, designadamente, 
áreas de serviços e postos de abastecimento 
de combustíveis; 
 

 aos postos de abastecimento de combustíveis 
não abrangidos pela alínea anterior, bem 
como os postos de carregamento de veículos 
elétricos, exclusivamente na parte respeitante 
à venda ao público de combustíveis e 
abastecimento ou carregamento de veículos; 
 

 aos estabelecimentos de prestação de 
serviços de aluguer de veículos de 
mercadorias sem condutor (rent-a-cargo) e de 
aluguer de veículos de passageiros sem 
condutor (rent-a-car); 

 
 aos estabelecimentos situados no interior de 

aeroportos situados em território nacional 
continental, após o controlo de segurança dos 
passageiros. 

 
Estabelecimentos turísticos ou de alojamento 
local 
 
O acesso a estabelecimentos turísticos ou a 
estabelecimentos de alojamento local, 
independentemente do dia da semana ou do 
horário, depende da apresentação, pelos clientes, 
no momento do check-in, de Certificado Digital 
COVID da UE, ou de um teste com resultado 
negativo, nas seguintes condições: 
 
 a realização laboratorial de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 
72 horas anteriores à sua apresentação; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), verificado por entidade certificada, nas 
48 horas anteriores à sua apresentação; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 
horas anteriores à sua apresentação, na 
presença de um profissional de saúde ou da 
área farmacêutica que certifique a realização 
do mesmo e o respetivo resultado; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, no 
momento, à porta do estabelecimento ou do 
espaço cuja frequência se pretende, com a 
supervisão dos responsáveis pelos mesmos. 

 
A exigência de apresentação de teste com 
resultado negativo é dispensada aos 
trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos 
bem como a eventuais fornecedores ou 
prestadores de serviços que habilitem o 
funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos 
os casos, se a respetiva testagem for exigida ao 
abrigo de outras normas. 
 
Restauração e similares 
 
Os estabelecimentos de restauração e similares, 
independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para 
efeitos de atividade de confeção destinada a 
consumo fora do estabelecimento através de 
entrega ao domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, bem como para disponibilização de 
refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take-away), 
ficando dispensados de licença para confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio e podendo determinar aos 
seus trabalhadores, desde que com o seu 
consentimento, a participação nas referidas 
atividades, ainda que as mesmas não integrem o 
objeto dos respetivos contratos de trabalho. 
 
O funcionamento de estabelecimentos de 
restauração e similares também é permitido caso 
se verifiquem as seguintes condições: 
 
 a observância das instruções especificamente 

elaboradas para o efeito pela DGS, bem como 
das regras e instruções agora previstas; 
 

 não seja admitida a permanência de grupos 
superiores a 6 pessoas no interior ou a 10 
pessoas nos espaços ou serviços de 
esplanadas abertas, salvo, em ambos os 
casos, se todas forem pertencentes ao mesmo 
agregado familiar que coabite; 
 

 o cumprimento dos horários dos respetivos 
licenciamentos com o limite das 02:00 h, 
ficando excluído o acesso ao público para 
novas admissões a partir da 01:00 h; 
 

 o recurso a mecanismos de marcação prévia, 
a fim de evitar situações de espera para 
atendimento no espaço exterior.  
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Aos sábados, domingos e feriados, bem como 
às sextas-feiras a partir das 19:00 h, o 
funcionamento de estabelecimentos de 
restauração, para efeitos de serviço de refeições 
no interior do estabelecimento, apenas é 
permitido para os clientes que apresentem 
Certificado Digital COVID da UE, ou que sejam 
portadores de um teste com resultado negativo. 
 
Não é necessária a apresentação de teste com 
resultado negativo: 
 
 
 para a permanência dos cidadãos em 

esplanadas abertas, cujo funcionamento é 
permitido, nos horários referidos, 
independentemente da realização de teste, 
bem como para a mera entrada destes 
cidadãos no interior do estabelecimento para 
efeitos de acesso a serviços comuns, 
designadamente o acesso a instalações 
sanitárias e a sistemas de pagamento; 
 

 aos trabalhadores dos espaços ou 
estabelecimentos bem como a eventuais 
fornecedores ou prestadores de serviços que 
habilitem o funcionamento dos mesmos, 
exceto, em ambos os casos, se a respetiva 
testagem for exigida ao abrigo de outras 
normas. 

 
Consideram-se esplanadas abertas: 
 
 as que se enquadrem no conceito de 

esplanada aberta, desde que ao ar livre; ou 
 

 qualquer espaço do estabelecimento, desde 
que exterior e ao ar livre.  

 
Para estes efeitos, quando os espaços tenham 
uma estrutura ou cobertura, tal não obsta à 
qualificação como esplanada aberta, desde que 
aquelas estejam rebatidas ou removidas de forma 
a que o espaço não esteja totalmente coberto e 
permita a circulação de ar; 
 
Às esplanadas que não integrem o conceito de 
esplanada aberta são aplicáveis as regras dos 
estabelecimentos de restauração e similares em 
interior; 
 
Nas áreas de consumo de comidas e bebidas 
(food-courts) dos conjuntos comerciais deve 
prever-se a organização do espaço por forma a 
evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as necessárias adaptações, as orientações 
da DGS para o setor da restauração. 
 
 
 

Bares e outros estabelecimentos de bebidas 
 
Os bares ou outros estabelecimentos de bebidas 
sem espetáculo podem funcionar com sujeição às 
regras estabelecidas na presente resolução para 
o setor da restauração e similares, sem 
necessidade de alteração da respetiva 
classificação de atividade económica, desde que: 
 
 observem as regras e orientações em vigor e 

as especificamente elaboradas pela DGS para 
estes estabelecimentos; 
 

 os espaços destinados a dança ou similares 
não sejam utilizados para esse efeito, devendo 
permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser 
ocupados com mesas destinadas aos 
clientes.  

 
Outras regras de acesso a instalações, 
estabelecimentos e equipamentos 
 
Ao acesso a estabelecimentos de jogos de 
fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares e a 
termas, spas ou estabelecimentos afins é 
aplicável, com as necessárias adaptações, 
depende da apresentação do Certificado Digital 
COVID da EU, ou de um teste com resultado 
negativo. 
  
Venda e consumo de bebidas alcoólicas 
 
É proibida a venda de bebidas alcoólicas em 
áreas de serviço ou em postos de abastecimento 
de combustíveis, e continua a ser proibido o 
consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar 
livre de acesso ao público e vias públicas, 
excetuando-se as esplanadas abertas dos 
estabelecimentos de restauração e similares 
devidamente licenciados para o efeito. 
 
Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, 
estabelecimentos ou outras atividades 
culturais, recreativas, desportivas, recreativas 
ou sociais 
 
Assim, é permitida a realização de eventos e 
celebrações com o limite das 02:00h, ficando 
excluído o acesso ao público para novas 
admissões a partir da 01:00h. 
 
A DGS terá de definir as orientações específicas 
para os seguintes eventos: 
 
 cerimónias religiosas, incluindo celebrações 

comunitárias; 
 

 eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, não sendo permitida 
uma aglomeração de pessoas em lotação 
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superior a 50% do espaço em que sejam 
realizados; 
 

 eventos de natureza corporativa realizados em 
espaços adequados para o efeito, 
designadamente salas de congressos, 
estabelecimentos turísticos, recintos 
adequados para a realização de feiras 
comerciais e espaços ao ar livre, com 
diminuição de lotação; 
 

 eventos culturais em recintos de espetáculo de 
natureza fixa, com limite de lotação 
correspondente a 66% do espaço em que 
sejam realizados; 
 

 outros eventos, designadamente culturais que 
não se enquadrem no disposto na alínea 
anterior e desportivos, sejam realizados em 
interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, 
com diminuição de lotação e de acordo com 
as orientações específicas da DGS. 

 
Na ausência de orientação da DGS, os 
organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, as seguintes regras 
de ocupação, permanência e distanciamento 
físico:  
 
 a afetação dos espaços acessíveis ao público 

deve observar regras de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado 
de área, com exceção dos estabelecimentos 
de prestação de serviços; 
 

 a adoção de medidas que assegurem uma 
distância mínima de 2 metros entre as 
pessoas, salvo disposição especial ou 
orientação da DGS em sentido distinto; 
 

 a garantia de que as pessoas permanecem 
dentro do espaço apenas pelo tempo 
estritamente necessário; 
 

 a proibição de situações de espera para 
atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo os 
operadores económicos recorrer, 
preferencialmente, a mecanismos de 
marcação prévia; 
 

 a definição, sempre que possível, de circuitos 
específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos e instalações, utilizando 
portas separadas; 
 

 a observância de outras regras definidas pela 
DGS. 

 

A área destinada ao público inclui as áreas de 
uso coletivo ou de circulação, e deixa de fora as 
zonas reservadas a parqueamento de veículos. 
 
Por outro lado, os limites previstos de ocupação 
máxima por pessoa não incluem os funcionários e 
prestadores de serviços que se encontrem a 
exercer funções nos espaços em causa. 
 
Aplicam-se também as regras definidas relativas 
aos espaços de restauração nestes envolvidos, 
devendo os participantes usar máscara ou viseira 
nos espaços fechados. 
 
Os eventos com público realizados fora de 
estabelecimentos destinados para o efeito devem 
ser precedidos de avaliação de risco, pelas 
autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização. 
 
Estas regras não prejudicam a realização de 
eventos em formato digital ou através de meios 
telemáticos. 
 
Atividade física e desportiva 
 
É permitida, desde que no cumprimento das 
orientações definidas pela DGS e das regras 
agora definidas, com as necessárias adaptações, 
a prática de todas as atividades de treino e 
competitivas profissionais e equiparadas, bem 
como de todas as atividades de treino e 
competitivas amadoras, incluindo de escalões de 
formação. 
 
É igualmente permitida a prática de atividade 
física ao ar livre e em ginásios e academias, bem 
como, mediante apresentação, no momento do 
acesso ao ginásio ou academia, de Certificado 
Digital COVID da UE ou de um teste com 
resultado negativo, a participação em aulas de 
grupo. 
 
Serviços públicos 
 
Os serviços públicos desconcentrados prestam o 
atendimento presencial sem necessidade de 
recurso a marcação prévia. 
 
As lojas de cidadão mantêm o atendimento 
presencial mediante marcação prévia. 
 
Estas regras não impedem a continuidade e 
reforço da prestação dos serviços através dos 
meios digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e as empresas. 
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Transportes 
 
As entidades públicas ou privadas responsáveis 
por transporte coletivo de passageiros devem 
assegurar, quando existam lugares sentados e 
em pé, a lotação máxima de 2/3 da sua 
capacidade para o transporte terrestre, fluvial e 
marítimo, não existindo restrições de lotação 
quando o transporte seja assegurado 
exclusivamente através de lugares sentados. 
 
No transporte em táxi e no transporte individual e 
remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma 
eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser 
utilizados pelos passageiros. 
 
Medidas no âmbito das estruturas residenciais 
 
A proteção dos residentes em estruturas 
residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados e respostas residenciais 
dedicadas a crianças, jovens e pessoas com 
deficiência, bem como a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional e a 
acolhimento de vítimas de violência doméstica e 
de tráfico de seres humanos, face à sua especial 
vulnerabilidade, deve envolver, sem prejuízo do 
cumprimento das orientações específicas da 
DGS: 
 
 a autovigilância de sintomas de doença pelos 

profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes 
e o seu rastreio regular por forma a identificar 
precocemente casos suspeitos; 
 

 a obrigatoriedade do uso de máscaras 
cirúrgicas por todos os profissionais destas 
estruturas; 
 

 a realização de testes a todos os residentes 
caso seja detetado um caso positivo em 
qualquer contacto; 
 

 a disponibilização de equipamento de âmbito 
municipal ou outro, caso seja necessário o 
alojamento de pessoas em isolamento 
profilático ou em situação de infeção 
confirmada da doença COVID-19 que, face à 
avaliação clínica, não determine a 
necessidade de internamento hospitalar; 
 

 a permissão, salvo nas estruturas e respostas 
dedicadas a acolhimento de vítimas de 
violência doméstica e de tráfico de seres 
humanos, da realização de visitas a utentes, 
com observância das regras definidas pela 
DGS; 
 

 o seguimento clínico de doentes COVID-19 
cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos 
agrupamentos de centros de saúde da 
respetiva área de intervenção em articulação 
com o hospital da área de referência; 

 
 a operacionalização de equipas de 

intervenção rápida, compostas por ajudantes 
de ação direta, auxiliares de serviços gerais, 
enfermeiros, psicólogos e médicos com 
capacidade de ação imediata na contenção e 
estabilização de surtos da doença COVID-19; 
 

 a manutenção do acompanhamento pelas 
equipas multidisciplinares. 

 
Os testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 são 
realizados por um profissional de saúde, sendo os 
respetivos resultados globalmente comunicados 
ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, ficando este sujeito a sigilo 
profissional. 
Se forem detetados casos positivos, a entidade 
responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente 
ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma 
a prevenir contágios. Para estes efeitos, pode 
haver lugar ao tratamento de dados pessoais na 
medida do estritamente indispensável. 
 
Equipamentos de diversão e similares 
 
É permitido o funcionamento de equipamentos de 
diversão e similares desde que: 
 
 observem as orientações e instruções 

definidas pela DGS, em parecer técnico 
especificamente elaborado para o efeito; 
 

 funcionem em local autorizado, nos termos 
legais, pela autarquia local territorialmente 
competente; 
 

 cumpram as regras definidas no regime do 
licenciamento dos recintos itinerantes e 
improvisados, bem como as normas técnicas e 
de segurança aplicáveis à instalação e 
funcionamento dos equipamentos de diversão 
instalados nesses recintos. 

 
Não obstante as medidas assinaladas, considera-
se avisado, continuar a alertar para a 
necessidade de não criar situações que 
ponham em causa a capacidade hospitalar do 
País e do concelho de Loures, pese embora a 
evolução verificada na situação pandémica e o 
denodado empenho e mobilização de todos os 
meios do SNS, do esforço dos seus 
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profissionais, do empenho das Forças 
Armadas, das Forças de Segurança, dos 
trabalhadores e profissionais dos setores 
sociais, do Município de Loures e das Juntas 
e Uniões de Freguesia do concelho; 
 
Considera-se ainda, que continua a ser 
necessário trabalhar e lutar pela redução de 
casos a montante, assegurando a diminuição 
de contágios, e que esse desígnio exige o 
cumprimento rigoroso das regras sanitárias 
em vigor e a continuação da aplicação de 
algumas medidas de restrição de deslocação 
e de contactos. 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito no artigo 6.º e 
235.º e ss da CRP – Constituição da República 
Portuguesa, e no uso das competências 
previstas no n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, que me foram delegadas pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelos artigos 
35.º , n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, alínea a), bem 
como o artigo n.º 37.º, ambos do mesmo 
Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, determino 
para o território do concelho de Loures: 
 
1. A possibilidade de realização de eventos, 

em espaço fechado ou ao ar livre, que 
impliquem a concentração de pessoas, 
desde que tenham sido autorizados pelas 
entidades competentes, sujeitos a plano de 
contingência e orientações específicas da 
Autoridade de Saúde Local; em eventos de 
natureza familiar, incluindo casamentos e 
batizados, não são permitidas aglomerações 
de pessoas em lotação superior a 50% da 
capacidade do espaço em que sejam 
realizados; 

 
2. A realização de atividades desportivas 

nos pavilhões municipais e outras 
instalações desportivas, incluindo aulas, 
treinos e competições e todas as atividades 
de treino e competitivas amadoras, incluindo 
de escalões de formação, devem observar 
os termos definidos pela DGS e das 
regras agora definidas; É igualmente 
permitida a prática de atividade física ao ar 
livre e em ginásios e academias, mediante 
apresentação, no momento do acesso ao 
ginásio ou academia, de Certificado Digital 
COVID da UE ou de um teste com resultado 
negativo, a participação em aulas de grupo; 

 
3. A continuidade da atividade das piscinas 

municipais, designadamente para a prática 

de atividade física e desportiva de pessoas 
portadoras de deficiência, de treino de 
atletas de competição previstos na 
legislação em vigor e atividades físicas e 
desportivas, designadamente de âmbito 
escolar, condicionadas aos termos e 
orientações específicas da DGS – Direção 
Geral de Saúde; 
 

4. A continuidade da atividade nos polos da 
Academia dos Saberes e de todas as 
ações externas de formação e sensibilização 
pública dinamizadas a partir destes 
equipamentos, condicionada ao 
cumprimento das regras específicas da 
DGS; 

 
5. A continuidade da atividade e 

funcionamento da creche municipal, 
assim como de outros níveis de ensino, 
condicionados às orientações específicas 
e/ou aos pareceres técnicos emitidos pela 
DGS – Direção Geral de Saúde - Autoridade 
Saúde Concelhia, quanto ao seu 
funcionamento; 
 

6. A manutenção da atividade e 
funcionamento de bibliotecas, dos 
arquivos municipais, dos museus, 
monumentos, palácios e sítios 
arqueológicos ou similares, cinemas, 
teatros, auditórios e salas de 
espetáculos, garantindo o cumprimento 
das normas e as instruções definidas 
pela DGS referentes ao distanciamento 
físico, higiene das mãos e superfícies, 
etiqueta respiratória; os equipamentos 
culturais cujo funcionamento seja admitido 
encerram às 22:30 h; 
 

7. O funcionamento pleno dos serviços 
públicos essenciais e de interesse geral, 
integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e 
de gestão de recursos humanos, incluindo o 
regime laboral de teletrabalho e o 
atendimento presencial, de preferência com 
marcação prévia; 
 

8. A manutenção do funcionamento de 
todos os serviços de atendimento 
presencial, incluindo as tesourarias, 
privilegiando o referido atendimento com 
marcação prévia; 
 

9. A manutenção de regras de organização 
de trabalho, teletrabalho, distanciamento 
físico e regras sanitárias aplicáveis; 
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10. A manutenção das atividades de feiras e 
mercados de rua, continua condicionada à 
evolução da situação epidemiológica e à 
decisão das respetivas entidades gestoras 
(Juntas/Uniões de Freguesias), sujeitas à 
execução dos respetivos “planos de 
contingência” e parecer da Autoridade de 
Saúde; acompanhadas de ações de 
sensibilização de todos os feirantes e 
comerciantes, relativas à execução do 
“plano de contingência”, outras medidas de 
prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo sempre o cumprimento de todas 
as regras aplicáveis a este tipo de eventos; 
 

11. As atividades de comércio de retalho 
alimentar continuam a funcionar de acordo 
com o horário do respetivo licenciamento, 
com o limite até às 21:00 h durante a 
semana e até às 19:00h ao fim de semana e 
aos feriados; 
 

12. As atividades de comércio de retalho não 
alimentar e prestação de serviços 
continuam a funcionar de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento, com o 
limite até às 21:00 h durante a semana e até 
às 19:00h ao fim de semana e aos feriados; 
 

13. Os restaurantes, cafés e pastelarias, 
podem funcionar de acordo com o horário do 
respetivo licenciamento, com o limite das 
02:00h, ficando excluído o acesso ao público 
para novas admissões a partir da 01:00h; às 
sextas-feiras a partir das 19h00 e aos 
sábados, domingos e feriados durante todo 
o dia, o acesso a restaurantes para serviço 
de refeições no interior é apenas permitido 
aos portadores de certificado digital ou teste 
negativo. Vigora um máximo de 6 pessoas 
por mesa no interior e de 10 pessoas por 
mesa na esplanada; 

 
14. Continua proibida a venda de bebidas 

alcoólicas nos estabelecimentos de 
comércio a retalho, incluindo supermercados 
e hipermercados e em take-away (a partir 
das 21:00 h), aplicável até às 06:00 h; 
 

15. A continuidade de funcionamento e da 
atividade de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, 
deve continuar a ser acompanhada pela 
implementação de medidas higieno-
sanitárias e observadas todas as regras de 
ocupação, permanência e distanciamento 
físico determinadas pela DGS; 
 

16. O funcionamento da atividade nos 
cemitérios e as cerimónias fúnebres, 
continuam condicionadas à adoção de 
medidas organizacionais de acordo com as 
regras definidas para cada equipamento, à 
limitação do número de presenças, e ao 
controlo das distâncias de segurança; na 
realização de funerais e cerimónias 
fúnebres, dos limites anteriormente fixados, 
não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 
 

17. A continuidade da atividade de 
fiscalização da LouresParque — Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, 
EM. no cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, e o 
atendimento presencial, de preferência com 
marcação prévia; 
 

18. A continuidade da atividade regular dos 
serviços de fiscalização, nas várias áreas 
de competência municipal, condicionadas às 
medidas de segurança sanitária exigíveis; 

 
19. A manutenção e cedência de apoio 

logístico e de outros meios para 
iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas, continuará a ser 
efetivado, desde que as mesmas tenham 
sido autorizadas pelas autoridades 
competentes, disponham de plano de 
contingência específico e respeitem as 
regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos; 
 

20. Mantém-se em funcionamento todos os 
parques infantis e recreativos para 
crianças, equipamentos de diversão e 
similares (incluindo parques de diversão 
infantil de natureza privada) devendo, no 
entanto, a circulação e permanência 
nestes equipamentos respeitar as regras 
sanitárias aplicáveis e as recomendações 
específicas para os espaços em causa 
definidas pela DGS; 
 

21. Continuam abertos ao público os Parques 
Urbanos de Santa Iria de Azóia, da Quinta 
dos Remédios e Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, devendo a 
circulação e permanência nestes 
equipamentos respeitar os planos de 
contingência específicos e as regras 
sanitárias aplicáveis; 
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22. Mantém-se operacional o Centro de 
Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização 
da situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 

 
23. Continua a ser adotado por parte dos 

diferentes serviços municipais as 
medidas necessárias à garantia dos apoios 
aos agentes de proteção civil nas suas 
missões de proteção e socorro, emergência 
e outras em que esteja em perigo pessoas e 
bens, sempre que solicitados pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

 
24. Mantém-se o atendimento presencial por 

parte dos serviços municipais, mas 
continua a recomendar-se aos munícipes 
para que contactem preferencialmente, para 
acesso a serviços da câmara municipal e 
dos SIMAR - serviços intermunicipalizados 
de água e resíduos dos concelhos de Loures 
e Odivelas, através dos canais digitais/ 
internet, telefónicos e plataformas 
disponíveis nas suas páginas oficiais; 
 

25. Mantém-se o reforço do Fundo de 
Emergência Social, a fim de, entre outros 
apoios, disponibilizar E. P. I. ’s – 
Equipamentos Proteção Individual aos 
trabalhadores dos serviços essenciais e 
suas estruturas associativas, o apoio social 
às populações mais fragilizadas, bem como 
às instituições que intervêm na área social e 
no apoio às populações do concelho, e 
permitindo, deste modo, reforçar a sua 
capacitação e melhorar a sua capacidade 
operacional; 
 

26. A Continuação das medidas de isenção 
da aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até dezembro de 2021, e o 
alargamento do prazo do pagamento, em 
mais 45 (quarenta e cinco) dias, em todas as 
faturas emitidas até ao final do mês de 
dezembro de 2021, permitindo deste modo 
que a fatura de dezembro seja paga até ao 
final do mês de janeiro de 2022; 
 

27. A manutenção das ações de 
sensibilização efetuadas regularmente 
pelas equipas municipais, incluindo a 
distribuição de máscaras comunitárias, e o 
reforço da informação e esclarecimento da 
população; 
 

28. A manutenção da insistência junto do 
Governo, para a necessidade do reforço 
dos recursos humanos das unidades de 
saúde do ACES - em particular da Unidade 
de Saúde Pública e das Unidades de 
Cuidados na Comunidade, bem como da 
unidade local da Segurança Social; e a 
concretização de uma efetiva gestão 
regional da capacidade de resposta 
hospitalar; 

 
29. Finalmente, continuar a apelar à população 

do concelho de Loures para que continue 
a adoptar comportamentos responsáveis 
face ao risco de contágio existente, 
seguindo escrupulosamente as 
recomendações gerais difundidas pelas 
autoridades de saúde competentes, com 
particular atenção às emitidas pela 
Direção-Geral de Saúde, nomeadamente: 
 

− Seguindo as regras de etiqueta respiratória, 
designadamente, a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de máscaras 
na comunidade, especialmente em espaços 
interiores fechados; 

 
− Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 

oficiais, recorrendo às páginas das 
respetivas entidades públicas, obtendo 
desta forma informação fidedigna; 

 
− Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contato preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos; 

 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de 
julho, que declara a situação de calamidade 
pública, no âmbito da pandemia da doença 
Covid-19, alterando as medidas aplicáveis, 
entrando em vigor às 00:00 horas do dia 01 de 
agosto de 2021 e cessando às 23:59 horas do 
dia 31 de agosto de 2021, não prejudicando 
outras medidas que já foram adotadas no 
âmbito do combate à doença COVID-19, 
prevalecendo sobre as mesmas quando 
disponham em sentido contrário, e sem 
prejuízo de prorrogação e/ou modificação na 
medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 

 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 
 

(a) Paulo Piteira 
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DESPACHO Nº 321/2021 
 

de 04 de agosto de 2021 
 

(registo E/92038/2021, de 04 de agosto de 
2021) 

 
CCOOVVIIDD--1199  --  RREETTOOMMAA  EE  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  ––  TTEELLEETTRRAABBAALLHHOO  

 
Considerando: 
 
− A evolução da situação pandémica; 
− A evolução da taxa de cobertura da vacinação 

completa; 
− A resolução do Conselho de Ministros n. 9 101-

A/2021, de 30 de junho. 
 
Determino: 
 
1 - O regresso ao trabalho presencial dos 

trabalhadores que, até o momento, o vinham 
exercendo em teletrabalho. 
 

Excetuam-se: 
 
− Os trabalhadores, cujas funções possam ser 

desempenhadas em teletrabalho, de locais de 
trabalho, identificados pela Divisão de 
Segurança Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial - DSSOAP, onde se mostrem 
necessárias medidas adicionais às já 
instituídas por forma a garantir as condições 
de segurança. Estes trabalhadores deverão 
exercer funções em sistema de rotatividade 
entre teletrabalho e trabalho presencial. 
 

− Os trabalhadores que, mediante certificação 
médica, se encontrem abrangidos pelo regime 
excecional de proteção de imunodeprimidos e 
doentes crónicos nos termos do artigo 25.º-A 
do Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
na sua redação atual; 
 

− Os trabalhadores portadores de deficiência, 
com grau de incapacidade igual ou superior a 
60%. 

 
2 - A continuidade do uso obrigatório de máscara 

de proteção respiratória em contexto de 
trabalho (ainda que se verifique a existência 
de barreiras físicas, designadamente 

proteções em acrílico) e permanência nas 
instalações municipais, bem como o 
cumprimento das demais recomendações e 
orientações gerais. 
 

3 - Continuam em vigor o Plano de Contingência 
da Câmara Municipal de Loures e as 
recomendações e orientações definidas pela 
Divisão de Segurança Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial — DSSOAP e publicadas 
na página intranet. 
 

4 - O presente Despacho entra em vigor no dia 9 
de agosto de 2021. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 339/DA/DZVF/JL_2021 

 
de 23 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de julho de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/87123/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  
ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  EE  FFLLOORREESSTTAA,,  NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  

DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência ao serviço do 
signatário, por motivo de gozo de férias, nos 
períodos compreendidos entre 02 e 13 de agosto 
e 23 de agosto e 03 de setembro, propõe-se que 
as competências que lhe foram subdelegadas, 
através do Despacho n.º 346/2020, de 
24/07/2020, sejam asseguradas nos períodos 
definidos pelos técnicos abaixo designados. 

 
De 02 a 13 de agosto — Dr. Ivan Martins Gomes; 

VEREADORES 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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De 23 de agosto a 03 de setembro — Eng.º André 
Moraes Dorotêa Fabião 
 
Em caso de concordância, propõe-se a 
divulgação da presente informação pela  
DGMA/Expediente. 
 

A Chefe da Divisão  
 

(a) João Lucas 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 113/DA/MN 

 
de 02 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 02 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/90227/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEE  

 
Considerando a ausência da signatária no 
período de 07 a 09 e de 16 a 20 de agosto de 
2021, proponho que as competências que me 
foram subdelegadas no despacho n.º 317/2020, 
sejam assumidas, pelo Sr. Chefe de Divisão de 
Serviços Públicos Ambientais, Dr. Rui Miguel 
Rodrigues Máximo Santos e de 10 a 15 de 
agosto e de 06 a 10 de setembro de 2021, 
pela Sra. Chefe da Divisão de Energia e 
Sustentabilidade Ambiental, Eng.ª Ana João dos 
Santos Gaiolas 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

A Diretora do Departamento de Ambiente 
 

(a) Madalena Neves 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 125/DA/DESA/AG 

 
de 05 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 05 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/92398/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Em face da ausência por motivo de gozo de 
férias, e para garantir o regular funcionamento da 
Divisão de Energia de Sustentabilidade 
Ambiental, proponho que as competências que 
me estão subdelegadas pela Sra. Diretora do 
Departamento de Ambiente sejam subdelegadas: 
 
• De 16 a 20 de agosto na Dr. a Ana Isabel 

Ribeiro 
 

• De 21 a 29 de agosto na Enga Odete Lourenço 
 

• De 30 de agosto a 1 de setembro na Enga Ana 
Catarina Sabino 

 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
A consideração superior, 

 
A Chefe da Divisão de Energia e Sustentabilidade 

Ambiental 
 

(a) Ana Gaiolas 
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 INFORMAÇÃO n.º 20/GP/PP 

 
de 27 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vereador, Tiago Matias 

 
(registo E/87565/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOOORRDDEENNAADDOORRAA  DDOO  

GGAABBIINNEETTEE  DDEE  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  
DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
02/08/2021 e 27/08/2021, propõe-se que sejam 
cometidas as competências que me foram 
delegadas através do Despacho n.º 227/2021, 
pelas técnicas: 
 

• Cláudia Margarida Mateus Marques, de 
02/08/2021 a 13/08/2021, 

 
• Tânia Cristina Mateus Costa, de 16/08/2021 a 

27/08/2021. 
 
A merecer a concordância superior, propõe-se 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior 
 
Loures, 27 de julho de 2021 
 

(a) Paula Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 34/FF/2021 

 
de 27 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 02 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/87836/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  

DDEESSPPOORRTTOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de período de férias de 02 de Agosto a 20 de 
Agosto de 2021 e no sentido de garantir a 
continuidade do trabalho regular da Divisão de 
Desporto, propõe-se que as competências 
subdelegadas pelo Diretor do Departamento de 
Cultura Desporto e Juventude no Chefe da 
Divisão de Desporto, sejam subdelegadas na 
seguinte técnica superior: 
 

− Paula Cristina Florência Nobre Pontes - 02 de 
Agosto a 08 de Agosto de 2021 

 
− Ana Patrícia Gonçalves Casquilho P. Oliveira - 

09 de Agosto a 22 de Agosto de 2021 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 
 
À consideração superior, 
 

O Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Fernando Fernandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GABINETE DE PLANEAMENTO 
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 INFORMAÇÃO n.º 31/DC/PLS 

 
de 03 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 04 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/91124/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  

CCUULLTTUURRAA  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  
 
Por motivo de ausência durante o período 
compreendido entre 7 de agosto e 5 de setembro 
de 2021, proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 19/2020 de 08 de 

janeiro, por: 
 
− Dr.ª Fernanda Maria Cardoso Santos, Chefe 

de Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública, 
de 7 a 13 de agosto; 
 

− Dr.ª Claudia Sofia Simenta Rodrigues, 
Coordenadora da Área de Galerias, de 14 a 22 
de agosto; 
 

− Dr. ª Isabel Maria Fernandes Rodrigues, de 23 
de agosto a 5 de setembro. 
 

Merecendo concordância, propõe-se o envio 
desta informação à DGDA/Expediente para 
divulgação da mesma. 
 
À consideração superior. 
 

(a) Patricia Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 75/DC/UBLP/FS 

 
de 05 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 06 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/92848/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias compreendido entre 16 e 18 de 
Agosto e entre 20 de Agosto e 10 de Setembro, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências delegadas 
através do despacho nº 72/2020, de 22 de 
Janeiro, por: 
 
− Maria Manuel Alves Rijo, responsável técnica 

pela Biblioteca Municipal Ary dos Santos, nos 
períodos compreendidos entre 16 e 20 de 
Agosto; 

 
− Ana Cristina Gomes Monteiro, responsável 

técnica pela Biblioteca Municipal José 
Saramago, entre 23 e 30 de Agosto; 

 
− Maria Manuel Alves Rijo, responsável técnica 

pela Biblioteca Municipal Ary dos Santos, 
entre 31 de Agosto e 10 de Setembro. 
 

Merecendo concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DGDA/Expediente para 
efeitos de divulgação. 
 
À consideração superior. 
 

(a) Fernanda Santos 
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 INFORMAÇÃO n.º 169/DSV/2021 

 
de 27 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 28 de julho de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/87906/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Em face da ausência da signatária, por motivo de 
gozo de férias, entre o dia 9 e o dia 27 de agosto 
de 2021, e para garantir o normal funcionamento 
da Divisão de Serviços Veterinários, proponho 
que as competências que me estão subdelegadas 
pelo Sr. Vice-Presidente através do Despacho n.º 
3/2020, sejam subdelegadas no Sr. Eng.º Rodrigo 
Carlos Francisco Coelho Almeida. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 
 

A Chefe da Divisão  
 

(a) Vanessa Grima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 16/DOM/AP 

 
de 28 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vereador, Tiago Matias 

 
(registo E/88394/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

  
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, durante o período compreendido entre 
02 e 20 de agosto, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Tiago Matias, através do despacho 
n.º 220/2021 de 21 de junho, da seguinte forma: 
 
• 02 a 13 de agosto pela Sr.ª Chefe da Divisão 

de Conservação e Manutenção de 
Equipamentos, Eng.ª Carla Cristina Vieira 
Monteiro. 

 
• 16 a 20 de agosto pelo Sr. Chefe de Divisão 

de Infraestruturas, Eng. Luis Manuel da Costa 
Brás Lopes, 
 

Propõe-se o envio desta informação do 
DGMA/DGDMA_Expediente para divulgação. 
 

A Diretora de Departamento 
 

(a) Amélia Pardal 
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 INFORMAÇÃO n.º 0497/DI/LL 

 
de 28 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de julho de 2021,  

pela Sra. Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, Amélia Pardal 

 
(registo E/88475/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência ao serviço do 
signatário, de 02/08/2021 a 08/08/2021, por 
motivo de gozo de férias, propõe-se que as 
competências que lhe foram subdelegadas 
através do Despacho 232/2021 de 23/06/2021, 
possam ser asseguradas pelo técnico desta 
divisão: 
 
Carlos Alberto Rodrigues Lestre 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pelo 
DGMA/DGDMA. 
 

O Chefe de Divisão  
 

(a) Luís Manuel Braz Costa Lopes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º E/89248/2021 

 
de 29 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 09 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/89248/2021) 

 
IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  SSRR..  

CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  EECCOONNOOMMIIAA  EE  
IINNOOVVAAÇÇÃÃOO,,  EENNGG..ºº  JJOOSSÉÉ  VVIIDDAALL  DDEE  AALLMMEEIIDDAA  

NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
  

Considerando a ausência do signatário por 
motivos de férias entre o dia 16/08/2021 até 
30/08/2021, proponho que as minhas 
Competências que me foram Delegadas através 
do Despacho 124/2020 de 09 de Março sejam 
asseguradas pelo Técnico Superior Rui Miguel 
Lima. 
 
Propõe-se ainda o envio da presente informação 
para o Expediente para sua divulgação. 
 

O Chefe da Divisão de Economia e Inovação 
José Vidal de Almeida, Eng.º 

 
(a) Jose Vidal Almeida 
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 INFORMAÇÃO n.º 454/DAIC/UIM/IS 

 
de 30 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância,  
datado de 30 de julho de 2021,  

pelo Sr. Chefe de Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação, Carlos Gomes 

 
(registo E/88460/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  99  AA  3311  DDEE  
AAGGOOSSTTOO  

 
Considerando a ausência da signatária, de 9 a 31 
de agosto, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através 
do despacho número 40/2020 sejam 
asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Patrícia Alexandra Farinha Rodrigues 
Purificação. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se 
que a presente informação seja divulgada pelo 
Expediente, junto das unidades orgânicas, para 
os devidos efeitos. 
 

Loures, 30 de julho de 2021 
 

A Chefe da Unidade de Informação Municipal 
 

(a) Luzia Sousa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 INFORMAÇÃO n.º 9 

 
de 30 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância,  
datado de 30 de julho de 2021,  
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/88840/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOOORRDDEENNAADDOORRAA  DDOO  
GGAABBIINNEETTEE  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOO  EE  RREELLAAÇÇÕÕEESS  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  
 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 09 a 20 de agosto e 
entre 30 de agosto a 14 de setembro, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 30/2020, de 13 de 
janeiro, da seguinte forma: 
 
− de 09 a 11 de agosto pelo Técnico Superior 

João Filipe Cleto Tojal Parreira; 
− de 12 a 13 de agosto pela Técnica Superior 

Ana Maria Pinto Dias; 
− de 16 a 20 de agosto pelo Técnico Superior 

João Filipe Cleto Tojal Parreira;  
− de 30 de agosto a 03 de setembro pelo 

Técnico Superior João Filipe Cleto Tojal 
Parreira; 

− de 06 a 14 de setembro pela Técnica Superior 
Ana Maria Pinto Dias. 

 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À Consideração superior, 
 

(a) Isabel Tojal 
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 INFORMAÇÃO n.º 033/DGPS/CA 

 
de 02 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância,  
datado de 02 de agosto de 2021,  

pela Sra. Diretora do Departamento de Coesão 
e Habitação, Carla Barra 

 
(registo E/90300/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência da signatária de 04 a 27 
de agosto de 2021 por motivo de gozo de férias, 
proponho que a substituição seja assegurada 
pela técnica superior Sónia Raquel de Oliveira 
Valentim no período de 04 a 16 de agosto e, pelo 
técnico superior Norberto José Teixeira Rodrigues 
de 17 a 27 de agosto que lhes sejam atribuídas 
as competências que me foram subdelegadas 
pela Sr.ª Diretora do DCSH no Despacho n.º 
37/2020. 
Caso haja despacho favorável, propomos o envio 
da presente informação à Área de Expediente 
para divulgação. 
 
À Consideração superior, 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Conceição Antunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 014/DCSH/CB/2021 

 
de 05 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância,  
datado de 09 de agosto de 2021,  

pelo Sr. Vereador, Gonçalo Caroço 
 

(registo E/92609/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  DDCCSSHH  
 
Atendendo ao período de férias da signatária, de 
09 a 27 de agosto 2021, e à necessidade de 
manter o normal funcionamento do DCSH, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho no 14/2020, de 
10-01-2020, do Sr. Vereador Gonçalo Caroço, da 
seguinte forma: 
 
− Dr.a Paula Cristina Ferreira Henriques, (Chefe 

da Divisão de Intervenção Social), de 09 a 18 
de agosto; 

− Eng.a Lucília da Conceição Caetano da Silva 
Reis, (Chefe da Divisão Habitação), de 19 a 
27 de agosto. 

 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida ao DGMA/DGDMA/Expediente, para 
divulgação. 
 
À consideração superior, 
 
A Diretora do Departamento de Coesão Social e 

Habitação 
 

(a) Carla Barra 
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 INFORMAÇÃO n.º 085/DGRH/CE 

 
de 05 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância,  
datado de 06 de agosto de 2021,  

pelo Sr. Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Carlos Santos 

 
(registo E/92881/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência ao serviço do 
signatário, de 09/08/2021 a 20/08/2021, por 
motivo de gozo de férias, propõe-se que as 
competências que lhe foram subdelegadas, 
através do Despacho n.º 223/2018 de 
08/10/2018, possam ser asseguradas da seguinte 
forma  
− Na semana de 09 a 13/08/2021 pela Técnica 

Superior Ana Patrícia Gomes Pimentel de 
Oliveira  

− Na semana de 16 a 20/08/2021 pela Técnica 
Superior Teresa Alexandra Nunes Braz 
Figueiredo. 

Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDA/Expediente. 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Cândido Esteves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 289/DE-DIPE/RS 

 
de 05 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância,  
datado de 09 de agosto de 2021,  

pela Sra. Diretora do Departamento de 
Educação, Ana Paula Silva 

 
(registo E/93053/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  ((0099  

AA  1133  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22002211))  
 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias no período de 9 a 13 de agosto de 2021 
e a necessidade de assegurar o regular 
funcionamento da Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sr.ª Diretora do Departamento de Educação, 
através do Despacho n.º 116/2020, sejam 
asseguradas pela Técnica Superior Cristina 
Maria de Almeida Lucas. 
 
Caso a proposta mereça aprovação superior, 
solicito o envio desta informação à DGDMA para 
divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

A Chefe da Divisão de Planeamento e 
Intervenção Educativa 

 
(a) Raquel Silva 
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 INFORMAÇÃO n.º 129/DISE/DR 

 
de 10 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância,  
datado de 10 de agosto de 2021,  

pela Sra. Diretora do Departamento de 
Educação, Ana Paula Silva 

 
(registo E/94354/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  DDAA  
CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  
SSOOCCIIOOEEDDUUCCAATTIIVVAA  

 
Considerando a minha ausência por motivo de 
férias, durante o período compreendido entre os 
dias 16 e 31 de agosto de 2021, proponho que as 
competências que me foram delegadas através 
do Despacho n.º 118/2020 de 2 de março, pela 
Sr.ª Diretora de Departamento de Educação, Dr.ª 

Ana Paula Santos Silva, sejam asseguradas nos 
seguintes períodos, pelas técnicas superiores, a 
seguir indicadas: 
 
De 16 a 20 de agosto de 2021, pela Dr.ª Rita 
Soraia Martins Cruz Valente 
De 23 a 31 de agosto de 2021, pela Dr.ª Paula 
Maria Sena Policarpo. 
 
Caso seja aprovada superiormente, proponho o 
envio desta informação à DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 

(a) Dina Ribeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AVISO nº 14791/2021 
 

RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  AA  GGEESSTTÃÃOO  DDAASS  HHOORRTTAASS  
UURRBBAANNAASS  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIAASS  DDEE  LLOOUURREESS  

  

Tiago Farinha Matias, vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no uso da competência 
delegada pelo Sr. Presidente da Câmara 
Bernardino Soares, em 16/06/2021, através do 
Despacho n.º 207/2021, torna público, ao abrigo 
do disposto no artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo aprovado em Anexo 
ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que 
por deliberação da Assembleia Municipal de 
Loures, na sua 3.ª sessão ordinária realizada em 
24 de junho de 2021, sob proposta apresentada 
pela Câmara Municipal de Loures em 16 de junho 
de 2021 e após consulta pública ocorrida no 
período entre 18 de fevereiro e 31 de março, foi 
aprovado o Regulamento para a Gestão das 
Hortas Urbanas Comunitárias de Loures, 
entrando em vigor no 5.º dia útil seguinte ao da 
sua publicação no Diário da República, nos 
termos do artigo 140.º do Código do 
Procedimento Administrativo, com a redação 
integral constante da presente publicação. 
 
1 de julho de 2021. — O Vereador, Tiago Farinha 
Matias. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 153, de 9 de agosto de 2021) 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Aviso nº 14791/2021 
está disponibilizado em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 



 

 
N.º 16 

 

 

 

12 de AGOSTO 
de 2021 

 
 
 
 

49 

 

 
 

AVISO (extrato) nº 14745/2021 
 
 

NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  CCAANNDDIIDDAATTOOSS  
AADDMMIITTIIDDOOSS  PPAARRAA  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPRROOVVAA  
DDEE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  

CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  QQUUAATTRROO  
PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  

AASSSSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO  ——  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  
1111//22002200  

  
  

Nos termos do artigo 24.º conjugado com alínea 
d) do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 
de abril, notificam-se os Candidatos Admitidos ao 
Procedimento Concursal Comum para 
preenchimento de 4 postos de trabalho previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal dos SIMAR 
de Loures e Odivelas, na carreira e categoria de 
Assistente Técnico — Ref.ª 11/2020, a que se 
refere o Aviso (extrato) n.º 18138/2020, publicado 
no Diário da República 2.ª série, n.º 218, de 
09/11/2020, o código de oferta OE202011/0197 
na Bolsa de Emprego Público e o anúncio no 
jornal “Correio da Manhã” do dia 2020/11/10, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, sem relação 
jurídica de emprego público ou com vínculo de 
emprego público, que estejam a cumprir ou 
executar a atribuição, competência ou atividade 
distinta do posto de trabalho em causa, que o 1.º 
método de seleção obrigatório — Prova de 
Conhecimentos, de natureza teórica, com 
consulta, realizar-se-á no dia 31 de agosto de 
2021, às 10:00 horas, na Escola Básica Luís 
Sttau Monteiro, sito na Rua Guilherme Henrique 
Soromenho, 2671-430 Loures. Os candidatos 
deverão apresentar-se na data e local 
identificados com quinze minutos de 
antecedência devendo ser portadores de 
documento de identificação, esferográfica e 
máscara. 
 
14 de julho de 2021. — A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 

 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 

nº 152, de 6 de agosto de 2021) 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 369/2021 

 

 

 

7ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 



C â m a r a M u n i c i p a l d e L o u r e s

7 ª  A l t e r a ç ã o  P e r m u t a t i v a



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.449.731,00 59.449.731,00 59.449.731,00

Impostos Indiretos 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 5.237.576,00 5.237.676,00 5.237.676,00

Rendimentos de Propriedade 1.892.630,00 1.892.630,00 1.892.630,00

Transferências Correntes 35.792.130,00 37.638.440,00 37.638.440,00

Venda de Bens e Serviços Correntes 12.338.783,00 12.344.783,00 12.344.783,00

Outras Receitas Correntes 17.437.378,00 17.437.378,00 17.437.378,00

Total Receitas Correntes 132.149.228,00 134.001.638,00 0,00 0,00 134.001.638,00

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 50.910,00 121.010,00 121.010,00

Transferências de Capital 17.748.421,00 17.957.659,00 17.957.659,00

Ativos Financeiros 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

Passivos Financeiros 10.705.336,00 17.297.772,01 17.297.772,01

Outras Receitas de Capital 125.940,00 125.940,00 125.940,00

Total Receitas de Capital 44.630.607,00 51.502.381,01 0,00 0,00 51.502.381,01

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 26.822,00 26.822,00 26.822,00

Saldo da Gerência Anterior 4.796.143,81 4.796.143,81

Total Outras Receitas 26.822,00 4.822.965,81 0,00 0,00 4.822.965,81

TOTAL GERAL 176.806.657,00 190.326.984,82 0,00 0,00 190.326.984,82

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 51.868.000,00 51.758.400,00 51.758.400,00

Aquisição de Bens e Serviços 43.068.645,00 42.888.450,92 287.600,00 284.310,00 42.891.740,92

Juros e Outros Encargos 390.598,00 355.848,00 355.848,00

Transferências Correntes 21.612.911,00 21.522.182,00 15.000,00 19.000,00 21.518.182,00

Subsídios 1.550.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

Outras Despesas Correntes 733.300,00 619.293,00 3.300,00 615.993,00

Total Despesas Correntes 119.223.454,00 119.494.173,92 302.600,00 306.610,00 119.490.163,92

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 44.965.860,00 56.898.469,21 46.210,00 42.200,00 56.902.479,21

Transferências de Capital 10.579.384,00 10.598.113,00 10.598.113,00

Ativos Financeiros 156.318,00 78.318,00 78.318,00

Passivos Financeiros 1.881.641,00 3.257.910,69 3.257.910,69

Total Despesas de Capital 57.583.203,00 70.832.810,90 46.210,00 42.200,00 70.836.820,90

TOTAL GERAL 176.806.657,00 190.326.984,82 348.810,00 348.810,00 190.326.984,82

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 
 
 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE* (2)

TOTAL (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

15.070.583,03

134.560.746,95

1,12

134.001.638,00

4.261.046,81

138.262.684,81

119.490.163,92

3.701.937,86

123.192.101,78

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]

7ª Alteração Permutativa          

Ano 2021

 

 

 

* De acordo com o estipulado no nº 5 do art.º 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. 

 

**O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 

73/2013, de 3 de setembro, é de 3.701.937,86 €. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 373/2021 

 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

 

ENTRE A  

 

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL  

 

E O  

 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A  
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

 E O MUNICÍPIO DE LOURES 
 

 
Considerando que: 
 
 
De acordo com a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, o conhecimento, estudo, proteção, valorização 
e divulgação do património cultural constituem um dever da Administração Central e das autarquias 
locais, nomeadamente através do seu inventário, registo, partilha de informação e divulgação; 
 
Nos termos do Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de maio, na atual redação, à Direção-Geral do 
Património Cultural compete assegurar o inventário e a salvaguarda dos bens que integram o 
património cultural imóvel, móvel e imaterial, nomeadamente através do Sistema de Informação do 
Património Arquitetónico (SIPA), e fomentar e acompanhar a cooperação com instituições públicas 
e da sociedade civil, promover a sensibilização e a divulgação de boas práticas para a defesa e 
valorização do património cultural arquitetónico e arqueológico, nomeadamente através de ações 
educativas e de formação, podendo para o efeito celebrar protocolos de colaboração com autarquias 
locais;  
 
 
Ao Município de Loures compete garantir a aplicação da legislação que estabelece as bases da 
política e do regime de proteção e valorização do património cultural (Lei nº 107/2001, de 7 de 
setembro, na sua redação atual), no que respeita a ações por si promovidas e geridas, visando o 
conhecimento, estudo, proteção, valorização e divulgação do património cultural do seu território, 
bem como o planeamento, levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 
divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município; 
 
 
Ambas as partes reconhecem a necessidade do reforço de uma política científica de salvaguarda do 
património cultural, através da colaboração mútua, no âmbito da qual poderão convocar outras 
instituições e investigadores interessados em colaborar em atividades de investigação, conservação 
e divulgação, 
 
O Forte de Sacavém, monumento militar oitocentista, afeto à Direção-Geral do Património Cultural, 
acolhe dois importantes arquivos – o Arquivo de Património Arquitetónico (SIPA) e o Arquivo de 
Documentação Fotográfica (ADF) - e uma Biblioteca, e o Museu de Cerâmica de Sacavém, afeto ao 
Município de Loures, inventaria, estuda e divulga o património industrial de Loures, integrando no 
seu acervo os arquivos de algumas fábricas, destacando-se o da Fábrica de Louça de Sacavém; 
 
 
 
Entre: 
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A Direção-Geral do Património Cultural, pessoa coletiva de direito público nº 600 084 914, com sede 
no Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, João 
Carlos Santos adiante designada por DGPC, Primeira Outorgante;  
 
e 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501 294 996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. Bernardino Soares, 
adiante designado por ML, Segundo Outorgante.  
 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes:  
   
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente Protocolo estabelece os termos da colaboração entre a DGPC e o ML, visando a realização 
de um adequado inventário, levantamento documental e divulgação do património imóvel, detido 
pelo Segundo Outorgante, bem como a partilha de informação correspondente ao património 
classificado do concelho de Loures e, ainda potenciar a proximidade geográfica do Forte de Sacavém 
e do Museu de Cerâmica de Sacavém, ambos repositórios de Memórias, com a colaboração mútua 
no estudo, divulgação, formação e conservação de bens móveis de ambos os equipamentos. 
 
 

Cláusula 2.ª 
Objetivos 

 
A colaboração prevista na Cláusula anterior tem como objetivos: 
 
a) Ampliar a informação sistematizada referente ao património existente no município de Loures; 
 
b) Contribuir para a constituição de uma plataforma de conhecimento cientificamente correto, por 
recurso a uma metodologia assente em ações de identificação e documentação do património 
existente, nomeadamente através de fichas de inventário vocacionadas para o património imóvel e 
integrado; 
 
c) Contribuir para a criação de uma informação sistematizada que possa ser disponibilizada num 
sistema de informação associado aos inventários da Direção-Geral do Património Cultural, 
nomeadamente no Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA), promovendo a 
sua divulgação; 
 
d) Ampliar o conhecimento dos acervos do Forte de Sacavém e do Museu de Cerâmica de Sacavém; 
 
e) Contribuir para a divulgação de temáticas comuns, através da organização de exposições, 
encontros, palestras e eventos que visem o património cultural, de forma a atrair novos públicos;  
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f) Realizar ações educativas conjuntas nos dois equipamentos, recorrendo ao serviço educativo do 
Museu de Cerâmica de Sacavém e aos espaços do Forte de Sacavém, de forma a sensibilizar as 
gerações mais novas na defesa e preservação do património cultural. 
 
 

Cláusula 3.ª 
(Competências e responsabilidades da Primeira Outorgante) 

 
No âmbito do presente Protocolo, a Primeira Outorgante compromete-se a: 
 
a) Fazer um planeamento bienal das atividades a desenvolver no âmbito da colaboração; 
 
b) Ceder a informação e a documentação pertinentes, assim como disponibilizar meios técnicos e 
humanos necessários ao estudo e à realização das ações e eventos acordados; 
 
c) Disponibilizar ao Segundo Outorgante os registos de inventário produzidos ou atualizados no 
âmbito deste protocolo; 
 
d) Conservar, gerir, divulgar e difundir publicamente, pelas vias que considerar adequadas - 
designadamente através dos inventários nacionais on-line que integram o Sistema de Informação 
para o Património Arquitetónico - uma cópia em formato eletrónico dos bens de inventário 
produzidos por ambos os Outorgantes, suscetíveis de serem comunicados ao público nos termos das 
normas de acessibilidade em vigor no dito Sistema de Informação para o Património Arquitetónico; 
 
e) Observar, no processo de divulgação e difusão referido na alínea b), a legislação aplicável sobre: 

i. Proteção de direitos patrimoniais; 
ii. Proteção de direitos de autor e conexos; 

iii. Acesso a dados pessoais; 
iv. Acesso a documentos administrativos; 
v. Segurança do Estado; 

vi. Património cultural e património arquivístico; 
vii. Segredo estatístico. 

 
f) Não ceder a terceiros, sem a prévia autorização expressa do segundo outorgante, cópias em 
formato eletrónico tabular, vetorial dos bens SIPA a que alude a alínea b); 
 
g) Guardar confidência sobre dados, informações e documentos de qualquer natureza que venham 
a ser produzidos ou por si recebidos no âmbito dos fornecimentos a que se refere a alínea a) e que, 
de acordo com as condicionantes que eventualmente vierem a ser consignadas, sejam considerados 
de acesso reservado; 
 
h) Produzir relações de associação entre os conteúdos dos bens SIPA a que alude a alínea b) e os 
recursos de informação e documentação que integram o Sistema de Informação para o Património 
Arquitetónico, aumentando, dessa forma, o grau de relevância daqueles conteúdos; 
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i)Disponibilizar os espaços previamente acordados para ações comuns de divulgação dos seus 
acervos; 
 
j) Disponibilizar circuitos de visita no Forte de Sacavém para ações temáticas comuns em ambos os 
equipamentos. 
 
 

Cláusula 4.ª 
(Competências e responsabilidades do Segundo Outorgante) 

 
No âmbito do presente Protocolo, o Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Fazer um planeamento bienal das atividades a desenvolver no âmbito da colaboração, na medida 
da sua disponibilidade; 
 
b) Ceder a informação e a documentação pertinentes, assim como disponibilizar meios técnicos e 
humanos necessários ao estudo e à realização das ações e eventos acordados, na medida da sua 
disponibilidade; 
 
c) Fornecer à Primeira Outorgante, em formato adequado - designadamente o eletrónico compatível 
com o software SIG utilizado no Sistema de Informação para o Património Arquitetónico -, cópia dos 
dados, informações e documentos de que disponha que possam servir de matriz ou suporte 
documental; 
 
d) Promover a atualização dos dados e informações que integram os bens SIPA referidos na alínea 
b) da Cláusula Segunda com periodicidade mínima anual e ceder ao primeiro outorgante o resultado 
dessa atualização nos termos e para os efeitos acima referidos; 
 
e) Guardar confidência sobre dados, informações e documentos de qualquer natureza que venham 
a ser por si recebidos ou acedidos no âmbito dos fornecimentos a que se refere a alínea a) e que, de 
acordo com as condicionantes que eventualmente vierem a ser consignadas nos planos de ação 
anuais, sejam considerados de acesso reservado; 
 
f) Publicitar pelos meios considerados convenientes a relação de parceria firmada através do 
presente acordo, garantindo, sempre que for esse o caso; 
 
g) Disponibilizar os espaços previamente acordados para ações comuns de divulgação dos seus 
acervos; 
 
h) Disponibilizar o Serviço Educativo do Museu de Cerâmica de Sacavém para ações comuns em 
ambos os equipamentos, na medida da sua disponibilidade. 
 
 

 



                                                                                                          

Pág. 5 de 6 

Cláusula 5.ª 
(Encargos Financeiros) 

 
1. Serão suportados pela Primeira Outorgante todas as despesas que esta tiver de efetuar na 

execução dos serviços da sua responsabilidade, no âmbito do presente Protocolo; 
 
2. Serão suportados pelo Segundo Outorgante todas as despesas que esta tiver de efetuar na 
execução dos serviços da sua responsabilidade, no âmbito do presente Protocolo; 
 
 

Cláusula 6ª 
Alterações ao Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser alterado por via de Aditamento subscrito por ambos os Outorgantes, 
que revestirá a mesma forma deste. 
 

Cláusula 7ª 
Revogação e denúncia 

 
1. Os Outorgantes obrigam-se a cumprir o Protocolo, devendo comunicar por escrito qualquer 
circunstância que obste à sua a implementação, podendo ser revisto ou resolvido por acordo. 
 
2. Qualquer dos Outorgantes pode denunciar o Protocolo com uma antecedência de 60 dias 
continuados sobre o termo de cada período da sua vigência. 
 
3. A resolução ou denúncia do Protocolo não confere às Outorgantes o direito a qualquer 
indemnização. 
 

Cláusula 8.ª 
Gestão e acompanhamento do Protocolo 

  
Os Outorgantes designarão um representante para acompanhar a cooperação estabelecida no 
presente Protocolo, sendo feita uma avaliação anual, a levar ao conhecimento de ambas as partes. 
  

Cláusula 9ª 
Vigência 

 
1. O Protocolo vigora por três anos, tacitamente renovável por períodos idênticos, exceto por 
denúncia, com 60 dias continuados de antecedência, ou proposta de revisão por qualquer dos 
Outorgantes. 

 
2.     O Protocolo entra em vigor na data da sua celebração e assinatura por ambos os Outorgantes, 

revogando e substituindo acordos anteriores. 
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Cláusula 10ª 
Resolução de Litígios 

 
Ao presente Protocolo é aplicável a lei portuguesa, sendo competente o Tribunal da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir qualquer conflito dele emergente. 
 
 
 
Feito em dois exemplares, ficando um em poder de cada uma das Partes. 
 
 
 

_________, ___ de _____________ de ________ 

 
 

 

PELA DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

(Arq. João Carlos Santos, Diretor-Geral) 

 
 

 

PELO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
 
(Dr. Bernardino Soares, Presidente) 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 382/2021 

 

 

 

2.ª ALTERAÇÃO  

 

AO 

 

REGULAMENTO  

 

DO  

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES 

(PDML) 



 

 

 

 

 
REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1.º 

Âmbito Territorial 

O presente diploma consagra o Plano Diretor Municipal de Loures, doravante designado por 

RPDMLoures, o qual abrange toda a área do município, estabelecendo as regras a que deve 

obedecer a ocupação, uso e transformação do solo, bem como a execução do plano. 

 

ARTIGO 2.º 

Objetivos e Estratégia 

I  O Plano Diretor Municipal de Loures assenta numa visão sistémica com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável do território municipal, estruturado em três eixos 

estratégicos fundamentais: 

 

1  Qualificação ambiental e territorial: 

a) Valorizar as componentes naturais e culturais do território municipal como principais 

recursos concelhios, integrando-os nas unidades operativas de planeamento e 

gestão, como elementos estruturantes de qualificação, estruturação e reestruturação 

territorial; 

b) Potenciar formas de ocupação humanizada do território que salvaguardem as áreas 

de risco, os recursos naturais e o funcionamento do sistema ecológico, 

designadamente a conservação do solo, da vegetação natural, do património 

geomorfológico, bem como a circulação da água e do ar; 

c) Integrar a utilização sustentável dos recursos hídricos com a definição de medidas de 

proteção e valorização, designadamente de conservação e reabilitação da rede 

hidrográfica, estuário, zonas húmidas e áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos, bem como de proteção de pessoas e bens contra cheias e inundações; 

d) Contribuir para a redução de emissões poluentes, incentivando o aumento da 

eficiência energética dos edifícios; 

e) Promover a coesão e requalificação dos perímetros urbanos, através da reabilitação 

urbana, qualificação do espaço público ou reestruturação urbana, com particular 

incidência sobre as áreas urbanas centrais, os núcleos urbanos antigos, áreas 

degradadas e áreas urbanas de génese ilegal; 



 

 

f) Assentar a qualificação e a expansão da rede urbana num modelo de mobilidade 

baseado numa rede de transportes públicos estruturada que responda às 

necessidades de deslocações inter e intraconcelhias; 

g) Promover novas acessibilidades, nomeadamente através da implementação de 

Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP) e do fortalecimento das existentes, 

garantindo um ou mais interfaces nas áreas mais centrais e promovendo uma gestão 

da mobilidade que vise a transferência modal do Transporte Individual (TI) para 

Transporte Público (TP); 

h) Programar a expansão urbana em articulação com as áreas consolidadas adjacentes, 

promovendo a colmatação e a estabilização qualificada de remates urbanos, 

resolvendo a fragmentação e a desestruturação urbanística. 

2  Coesão socio territorial: 

a) Valorizar a Várzea de Loures e demais elementos naturais, culturais ou geográficos, 

que possam reforçar a identidade e coesão concelhia; 

b) Consolidar a rede urbana concelhia num modelo hierarquizado, com aposta na 

polarização dos principais centros urbanos, com vista à diminuição da dependência 

externa no acesso às funções de trabalho, saúde, educação, desporto, cultura, 

consumo, recreio e lazer; 

c) Promover a equidade territorial, enquadrando ações sociais e urbanísticas 

integradas, que estabeleçam condições de igualdade no acesso à habitação, aos 

equipamentos e serviços, bem como a melhoria das condições de vida as 

populações; 

d) Recuperar as áreas urbanas degradadas e de génese ilegal, promovendo ações de 

reestruturação urbana que reforcem a pertença socio-urbanística; 

e) Incentivar a renovação geracional nas áreas urbanas mais envelhecidas, criando 

condições para a fixação de população jovem no Município através de programas 

habitacionais específicos;  

f) Programar e concretizar uma rede de equipamentos coletivos, coerente com o 

modelo de hierarquia da rede urbana, de mobilidade e de centralidade relativa aos 

tecidos urbanos onde se inserem, que se traduza num fator competitivo de 

atratividade concelhia. 

3  Qualificação socioeconómica: 

a) Ajustar o quadro de desenvolvimento urbanístico às iniciativas de criação de emprego 

qualificado, adequado às necessidades de qualificação de recursos humanos, 

designadamente nas áreas da indústria de conteúdos e do terciário avançado, em 

ligação aos meios académico e de investigação e desenvolvimento; 

b) Reordenar e requalificar os polos logísticos, em articulação com o modelo logístico 

metropolitano; 

c) Revalorizar o meio rural e o setor primário, defendendo o solo rural de fenómenos de 

expansão urbana não planeada, de perda de solo produtivo e de desqualificação da 



 

 

paisagem, empreendendo um quadro integrado de planeamento e gestão das áreas 

rurais, nas vertentes da valorização territorial e económica; 

d) Estabelecer oportunidades de desenvolvimento do setor turístico e das funções de 

recreio e lazer, ajustadas à diversidade territorial concelhia, que se perspetivem como 

alavancas de reabilitação ou conservação dos recursos territoriais, designadamente 

culturais e naturais. 

 

ARTIGO 3.º 

Composição do Plano 

1  O Plano Diretor Municipal é constituído, para além do presente Regulamento, pelas plantas 

de ordenamento e de condicionantes. 

2  A planta de ordenamento desdobra-se nas seguintes cartas: 

a) Classificação e qualificação do Solo; 

b) Estrutura Patrimonial; 

c) Estrutura Ecológica Municipal; 

d) Riscos ao Uso do Solo I; 

e) Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica; 

f) Programação Estratégica. 

3  A planta de condicionantes desdobra-se nas seguintes cartas: 

a) Reserva Agrícola Nacional; 

b) Reserva Ecológica Nacional; 

c) Outras Condicionantes I  Equipamentos e infraestruturas;  

d) Outras Condicionantes II  Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

Perigosas. 

4  O Plano Diretor Municipal é acompanhado por: 

a) Estudos de Caracterização do Território Municipal; 

b) Relatório do Plano; 

c) Relatório Ambiental; 

d) Programa de Execução e Financiamento; 

e) Planta de Enquadramento Regional; 

f) Planta da Situação Existente, com a ocupação do solo, à data de elaboração do plano; 

g) Carta de Compromissos Urbanísticos - com a indicação das licenças ou autorizações 

de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis 

em vigor; 

h) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de 

ponderação; 

i) Mapa de Ruído;  

j) Carta Educativa. 

5  São elementos anexos ao Plano Diretor Municipal: 

a) Carta de Equipamentos; 



 

 

b) Carta de Ruído (situação prospetiva); 

c) Carta de Conflitos (ruído); 

d) Cartas da Rede Rodoviária Existente e Proposta; 

e) Carta da Rede de Transporte Público em Sítio Próprio; 

f) Carta do Sistema de Abastecimento de Água; 

g) Carta do Sistema de Drenagem de Águas Residuais. 

 

ARTIGO 4.º 

Instrumentos de Gestão Territorial a Observar 

1  No Concelho de Loures encontram-se em vigor os seguintes instrumentos de gestão 

territorial, aos quais o presente plano obedece, prevalecendo os regimes dos planos referidos 

sobre o presente plano em tudo o que este seja omisso, considerando-se os seguintes de 

hierarquia superior: 

a) Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território - PNPOT. 

b) Plano Rodoviário Nacional 2000  PRN2000; 

c)  Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML); 

d) Plano de Gestão da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo;  

e) Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo; 

f)     Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo - PROFLVT; 

g) Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000). 

2  Quando se verificarem alterações à legislação em vigor referida no RPDMLoures e 

remissões expressas, consideram-se automaticamente transferidas para as correspondentes 

disposições dos diplomas que substituem ou complementam os alterados ou revogados. 

3  Encontram-se em vigor, os seguintes planos: 

a) Plano de Pormenor da Quinta de Almostéis; 

b) Plano de Pormenor da Quinta do Correio-Mor; 

c) Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal. 

4  São revogados, os seguintes planos: 

a) Plano de Urbanização da Zona Industrial de Tocadelos / Lousa; 

b) Plano de Pormenor do Bairro da Vitória; 

c) Plano de Pormenor do Bairro de Santa Maria. 

 

ARTIGO 5.º 

Graduação do Plano 

1  O PDM define o quadro normativo de hierarquia superior dos planos municipais de 

ordenamento do território, prevalecendo sobre os regulamentos municipais que tenham como 

base de incidência espacial a totalidade ou partes do território do concelho e âmbito material 

de aplicação, designadamente a ocupação, uso e transformação do solo, a proteção do 



 

 

património natural, arquitetónico e arqueológico, as redes de acessibilidade, de infraestruturas 

e de equipamentos públicos ou a estrutura ecológica. 

2  Nos atos que visem a definição de condicionamentos à edificabilidade, devem ser sempre 

considerados, para além dos que resultam do presente PDM, os resultantes do Regulamento 

Municipal Edificação Urbana de Loures e do Regulamento Municipal das Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal. 

 

ARTIGO 6.º 

Planta de Ordenamento 

A caracterização urbanística corresponde à leitura integrada das várias cartas que constituem 

a Planta de Ordenamento, prevalecendo o regime mais restritivo. 

 

ARTIGO 7.º 

Definições 

1  Para efeitos da aplicação deste regulamento, adotam-se as noções constantes do diploma 

referente aos conceitos técnicos do ordenamento do território e urbanismo, do diploma 

referente aos critérios de classificação e reclassificação dos solos e demais legislações que 

contenha vocabulário urbanístico.  

2  Para o cálculo dos parâmetros urbanísticos aplica-se a Superfície de Pavimento (Sp) 

quando as operações urbanísticas ocorrem em solo urbano e a Área de Construção (Ac) 

quando as operações urbanísticas ocorrem em solo rural. 

3  Para efeitos do RPDMLoures, são, ainda, adotadas as seguintes definições: 

a) «Área técnica (At)» corresponde à área de construção acima e abaixo da cota de 

soleira, destinada a equipamentos e serviços técnicos, nomeadamente instalações 

elétricas, térmicas, de segurança, de abastecimentos de água, de incêndios, casas 

de máquinas de elevadores e uma arrecadação geral de apoio ao condomínio com 

área global inferior a 15 m2;  

b)   é o somatório das áreas de construção de 

todos os edifícios existentes ou previstos numa porção delimitada de território. A área 

total de construção de uma operação urbanística desagrega-se, para efeitos de 

cálculo de edificabilidade, em superfície de pavimento (Sp), área de estacionamento 

(Ac est), áreas exteriores cobertas de utilização coletiva (Ac ext) e áreas técnicas (At): 

Ac = Sp + Ac est + Ac ext + At.+ Varandas cobertas 

i. Sp  superfície de pavimento, conforme alínea q) do presente número 

ii. Ac est  áreas destinadas a estacionamento 

iii. Ac ext  áreas exteriores cobertas de utilização coletiva (alpendres, telheiros e 

terraços cobertos) 

iv. At - áreas técnicas, conforme alínea a) do presente número 

c) «Atividade agroindustrial»  compreende as atividades isoladas de transformação 

e armazenagem de produtos agrícolas e florestais; 



 

 

d) «Atividade pecuária»  compreende as atividades de reprodução, produção, 

detenção, comercialização, exposição e outras relativas a animais das espécies 

pecuárias. 

e) «Conjunto comercial»  corresponde a empreendimento planeado e integrado, 

composto por um ou mais edifícios nos quais se encontra instalado um conjunto 

diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços.  

f) «Conversão da Sp em volume»  compreende a possibilidade de conversão, em 

volume, da Sp atribuída a um lote, que poderá ser utilizada nas áreas de indústria e 

terciário, do seguinte modo: Altura de fachada = Sp / Aimp x Altura do piso  

i. Sp  superfície de pavimento, conforme alínea q); 

ii. Aimp  área de implantação, não superior a 50% da área do lote; 

iii. Altura do piso  altura de piso a piso igual a 4 m, tendo por referência o uso de 

atividades económicas.  

g) «Equipamentos de utilização coletiva»  são as edificações e os espaços não 

edificados afetos à provisão de bens e serviços destinados à satisfação das 

necessidades coletivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, da 

educação, da cultura e do desporto, justiça, da segurança social, da segurança 

pública e da proteção civil, integrando, ainda, os domínios da administração pública 

e culto.  

h) «Índice de edificabilidade (Ie)»  é o quociente entre a superfície de pavimento (Sp) 

duma operação urbanística e a área de solo (As) a que o índice diz respeito de acordo 

com cada categoria ou subcategoria de espaço: Ie  

i) «Índice de permeabilidade»  é o quociente entre a área permeável (Aper) e a área 

 

j) «Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e florestal 

e de mediação entre o solo rural e o solo urbano»  compreendem atividades e 

instalações de recreio e lazer e outras de carácter lúdico e pedagógico, podendo ser 

picadeiros, redondéis em madeira, estruturas de madeira para apoio a parques, 

quintas e hortas pedagógicas, estruturas amovíveis para observação de aves e 

pequenas estruturas para tiro desportivo; 

k) «Micrologística»  compreende os estabelecimentos logísticos com dimensão 

inferior a 1000 m2 de Sp, com exceção dos que pela atividade desenvolvida, estejam 

sujeitos a licenciamentos específicos na área ambiental ou produzam impactes 

urbanos não compatíveis com os restantes usos. 

l) «Moda da altura da fachada»  é a altura de fachada que predomina em maior 

extensão ao longo de uma frente edificada; 

m) «Projeto de enquadramento paisagístico»  compreende os elementos 

indispensáveis para a compreensão relativa à implantação de edificações ou 

infraestruturas e à configuração e tratamento do espaço exterior aos mesmos, 



 

 

assegurando a adequada integração do ponto de vista biofísico, paisagístico e 

ambiental com incidência na mitigação dos impactes negativos; 

n) «Projeto de espaço público»  compreende os elementos indispensáveis para a 

compreensão sobre a configuração e tratamento pretendido para o espaço público, 

integrando e compatibilizando funcional e esteticamente áreas pedonais, de 

circulação automóvel, estacionamento, áreas e elementos verdes, equipamento, 

sinalização e mobiliário urbano, património, infraestruturas técnicas, bem como das 

ações de reconversão ou modificação desse espaço.  

o) «Situações urbanas singulares»  são intervenções urbanísticas, em áreas 

urbanas a referenciar no território, quer pela valência cultural ou interesse público do 

uso a que se destina, quer pela respetiva marcação urbana, nomeadamente, uma 

praça, um eixo urbano ou na volumetria de um edifício.  

p) «Superfície impermeabilizada»  é a soma das superfícies de terreno ocupadas por 

edifícios, vias, passeios, estacionamentos, piscinas e demais obras que 

impermeabilizam o solo.  

q) «Superfície de pavimento»  corresponde à área, abaixo ou acima da cota de 

soleira, medida em m2, pelo perímetro exterior das paredes exteriores destinada aos 

diferentes usos previstos no plano, incluindo arrecadações e excluindo varandas, 

áreas em sótão e em cave, sem pé-direito regulamentar para fins habitacionais, 

estacionamentos, áreas técnicas e espaços exteriores cobertos de utilização coletiva 

(alpendres, telheiros e terraços cobertos); 

r) «Turismo»  compreende empreendimentos turísticos, bem como serviços, 

equipamentos e infraestruturas de suporte ao turismo, desde que se destinem a 

complementar a oferta turística ou a consolidar o concelho como destino turístico; 

s) «Turismo em solo rural»  compreendem empreendimentos de turismo de 

habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural, parques de campismo e de 

caravanismo, que podem ser reconhecidos como turismo de natureza, 

respetivamente enquadrados em legislação específica; 

t) «Unidades de prestação de serviços a animais»  integram todas as atividades de 

prestação de serviços a animais, nomeadamente hotéis, clínicas veterinárias, 

espaços de acolhimento ou alojamento para animais ou instalações similares. 

u) «Uso habitacional»  engloba a habitação permanente ou secundária e instalações 

residenciais especiais, designadamente residências de estudantes e religiosas; 

v) «Uso industrial»  engloba as atividades industriais, enquadradas no regime legal 

do licenciamento industrial, incluindo respetivos armazéns, serviços complementares 

e infraestruturas de apoio. 

w) «Uso de logística»  compreende os estabelecimentos de armazenagem 

autónomos, de serviços de distribuição e transporte, comércio grossista e outros de 

tipologia similar.  

x) «Uso terciário»  engloba as atividades de comércio retalhista e serviços.  



 

 

 

TÍTULO II  

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

 

CAPÍTULO I 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

 

ARTIGO 8.º 

Âmbito e Identificação 

1  As servidões administrativas e restrições de utilidade pública existentes na área do 

Concelho de Loures estão devidamente identificadas na Planta de Condicionantes, 

desdobradas do seguinte modo: 

a) Reserva Agrícola Nacional; 

b) Reserva Ecológica Nacional; 

c) Outras Condicionantes I  Equipamentos e infraestruturas;  

d) Outras Condicionantes II  Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

Perigosas. 

2  As servidões administrativas e restrições de utilidade pública, que incidem sobre o território 

abrangido pelo presente plano, regem-se pela legislação específica em vigor e não dispensam 

a consulta da mesma, ainda que não estejam assinaladas na carta de condicionantes.  

3  As servidões administrativas e restrições de utilidade pública referidas no número anterior 

são as seguintes:   

a) Carta da RAN  As áreas integradas na RAN destinam-se à salvaguarda dos solos 

de maior fertilidade agrícola, segundo o respetivo regime jurídico; 

b) Carta de REN  As áreas integradas na REN são as indispensáveis à estabilidade 

ecológica do meio e à utilização racional dos recursos naturais, segundo o respetivo 

regime jurídico, integrando os seguintes ecossistemas: 

i. Zonas Costeiras: 

 Estuário do Tejo;  

 Faixa de Proteção ao Estuário do Tejo; 

 Sapais. 

ii. Zonas ribeirinhas, águas interiores e áreas de infiltração máxima ou de 

apanhamento: 

 Leitos de cursos de água a integrar na REN; 

 Zonas ameaçadas pelas cheias; 

 Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e respetiva faixa 

de proteção; 

 Paul das Caniceiras  Faixa de proteção 100 m; 

 Paul das Caniceiras; 

 Cabeceiras de linhas de água; 



 

 

 Áreas de máxima infiltração; 

iii. Zonas declivosas: 

 Áreas com riscos de erosão; 

 Escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica: 

 Escarpas; 

 Escarpas  Faixas de proteção 50m; 

 Área de elevada suscetibilidade geológica. 

c) Outras Condicionantes I  Equipamento e infraestruturas: 

i. Equipamentos 

 Defesa nacional  Instalações militares; 

 Edifícios públicos e outras construções  Hospital de Loures. 

ii. Infraestruturas 

 Abastecimento de água; 

 Drenagem de Águas Residuais; 

 Rede de Transporte e Distribuição de energia elétrica; 

 Gasodutos; 

 Rede Viária: 

 Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas 

desclassificadas; 

 Estradas e Caminhos Municipais. 

  Rede Ferroviária; 

 Aeroportos e Aeródromos; 

 Telecomunicações; 

 Área de Jurisdição da Administração do Porto de Lisboa, SA (APL); 

 Marcos geodésicos. 

 

d) Outras Condicionantes II  Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

Perigosas: 

i. Recursos Naturais 

 Recursos Hídricos: 

 Domínio hídrico; 

 Zonas ameaçadas pelas cheias. 

 Recursos geológicos; 

 Recursos Agrícolas e Florestais: 

 Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures;  

 Árvores e Arvoredo de Interesse Público; 

 Povoamentos de Sobreiro; 

 Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

 Povoamentos Florestais percorridos por incêndios. 



 

 

 Recursos Ecológicos: 

 Rede Natura2000 - Zona de Proteção do Estuário do Tejo. 

ii. Património Edificado:  

 Imóveis classificados:  

 Monumentos Nacionais / Imóveis de Interesse Público / Monumentos 

de Interesse Publico; 

 Monumentos de Interesse Municipal; 

 Sítio de Interesse Público.  

 Imóveis em vias de classificação. 

 Zonas de proteção dos imóveis classificados ou em vias de classificação 

iii. Atividades perigosas: 

 Estabelecimentos com produtos explosivos; 

 Estabelecimentos com substâncias perigosas; 

 Instituto Tecnológico e Nuclear; 

 Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

TÍTULO III 

USO DO SOLO 

 

CAPÍTULO I 

Classificação do Solo  

 

ARTIGO 9.º 

Âmbito e Identificação 

1  A classificação do solo determina o destino básico dos terrenos, assente na distinção 

fundamental entre solo rural e solo urbano. 

2  A classificação do solo rural e urbano processa-se através da qualificação do solo, com a 

sua integração em categorias, subcategorias e tipologias, que estabelecem o seu 

aproveitamento em função da utilização dominante e das regras de ocupação, uso e 

transformação do solo. 

 

ARTIGO 10.º 

Princípio Geral 

1  Em todas as categorias ou subcategorias de espaço, sem prejuízo de outros regimes legais 

aplicáveis, admite-se a realização de obras para os seguintes fins: 

a) Infraestruturas e instalações complementares; 

b) Instalações destinadas à Defesa Nacional, Segurança Pública ou Proteção Civil; 

c) Escavações arqueológicas e obras que reportem à valorização de património 

cultural; 



 

 

d) Instalação de postos de abastecimento de combustível, onde se inclui as atividades 

complementares, a instalação de áreas de serviço e demais equipamentos de apoio 

à estrada em terrenos marginais à rede rodoviária.  

2  Nas áreas onde, tendo em consideração, nomeadamente, atividades poluentes pré-

existentes, existam indícios de que os solos se encontram contaminados com substâncias de 

risco para a população e para o ambiente, com possibilidade de afetação de aquíferos e 

aquitardos, é obrigatório proceder a uma avaliação da respetiva perigosidade.  

3  Nas áreas referidas no número anterior, em caso de comprovada situação de risco é 

obrigatória a elaboração e execução de um plano de descontaminação dos solos e reposição 

da salubridade, o qual deverá anteceder qualquer intervenção urbanística.  

4  Nas categorias ou subcategorias do solo rústico, nas áreas onde se admite a realização de 

obras para os fins estabelecidos no n.º 1 deste artigo que confrontem com áreas de risco de 

incêndio elevado e muito elevado, e em função do tipo de obra a instalar, a futura ocupação 

deve considerar a vulnerabilidade que lhe é intrínseca, salvaguardando a defesa da floresta e 

a segurança de pessoas e bens, através da garantia de adoção de medidas de mitigação e 

observância de não transferir para terceiros a responsabilidade de proteção e prevenção de 

incêndios, no âmbito da gestão de combustível, pelo uso e atividade desenvolvida, se aplicável. 

 

CAPÍTULO II 

Sistema Urbano 

 

ARTIGO 11.º 

Hierarquia do Sistema Urbano 

1  Os perímetros urbanos organizam-se em rede urbana segundo a seguinte hierarquia: 

a) Nível I, correspondente aos perímetros urbanos de Loures (Loures/Infantado, 

Loures/Correio-Mor) e Sacavém; 

b) Nível II, correspondente ao perímetro urbano de Camarate; 

c) Nível III, correspondente aos perímetros urbanos de Bucelas, Fanhões, Frielas, 

Lousa, Pinheiro de Loures, Tojais e Unhos; 

d) Nível IV, correspondente aos perímetros urbanos de Á-das-Lebres, Montemor, 

Pintéus e Zambujeiro; 

e) Nível V, correspondente aos perímetros urbanos de Á-dos-Cãos, Bemposta, Boavista 

à Murteira, Carcavelos, Casal das Pipas, Casaínhos, Casal do Forno, Freixial, 

Freixeira, Guerreiros, Manjoeira, Mato Antão/Almarjão, Mato da Cruz, Monjões, 

Montachique, Murteira, Olival Queimado, Palhais, Ponte Lousa, Quinta da Bola, Ribas 

de Baixo, Salemas, São Roque, Serra da Alrota, Tocadelos, Tojalinho, Torneiro, Torre 

da Besoeira, Vila de Rei, Vila Nova; 

f) Nível VI, corresponde aos perímetros urbanos vocacionados para a fixação de 

atividades económicas. 

 



 

 

ARTIGO 12.º 

Programas de Habitação Específicos 

1  Consideram-se programas de habitação específicos: 

a) Programas municipais destinados ao realojamento de populações; 

b) Programas municipais destinados a habitação jovem; 

c) Programas de habitação a custos controlados. 

2  As áreas de intervenção que integram as operações destinadas a programas habitacionais 

específicos podem beneficiar de uma majoração no índice de edificabilidade do solo até 25%, 

desde que se verifique não resultarem roturas do tecido urbano com a envolvente. 

3  Nas áreas sujeitas a programas de habitação específicos não se aplicam os parâmetros de 

densidade habitacional. 

 

ARTIGO 13.º 

Eficiência Energética 

As operações urbanísticas que adotem soluções de eficiência energética podem vir a beneficiar 

de incentivos, nos termos a fixar em regulamento municipal.  

 

ARTIGO 14.º 

Projetos de Interesse Municipal 

1  Os projetos de potencial interesse municipal podem beneficiar de uma majoração no índice 

de edificabilidade do solo até 15%, desde que se verifique não resultarem roturas com a 

morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem. 

2  O reconhecimento de interesse municipal processa-se por deliberação da Assembleia 

Municipal, sobre investimentos que sejam considerados estruturantes para o desenvolvimento 

municipal.  

 
ARTIGO 15.º 

Incentivos às Atividades Económicas  

1  As operações urbanísticas que promovam a fixação de atividades económicas em setores 

relevantes para a economia, consideradas prioritárias para o município, na medida em que 

promovam o desenvolvimento sustentado associado à criação de emprego qualificado e à 

inovação, podem vir a beneficiar de incentivos nas condições a fixar em regulamento municipal. 

2  As atividades económicas implantadas em subcategorias de espaço desadequadas ao seu 

funcionamento podem vir a beneficiar de incentivos, no âmbito da sua relocalização em 

espaços de atividades económicas, nas condições a fixar em regulamento municipal. 

 
ARTIGO 16.º 

Operações de Gestão de Resíduos  

1  As operações de gestão de resíduos só podem ser instaladas em áreas destinadas e 

licenciadas para o efeito, observados os condicionalismos especificamente previstos na lei para 

esse tipo de instalações. 



 

 

2  As operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos 

podem localizar-se em solo rural, nos espaços classificados como indústria isolada e em solo 

urbano nos espaços de Indústria e terciário. 

3  A recolha e transporte, o armazenamento preliminar e o tratamento de resíduos devem ser 

realizados recorrendo a processos ou métodos que não sejam suscetíveis prejudicar o 

ambiente, nomeadamente poluição da água, do ar, do solo, sonora, perturbação da fauna ou 

da flora, emitir odores ou provocar danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem, nos 

termos da legislação aplicável.  

4  O promotor deve assegurar o enquadramento paisagístico das operações de gestão de 

resíduos, tendo em vista a minimização dos impactes provocados pela atividade. 

 
ARTIGO 17.º 

Classes e Categorias de Espaço 

1  O PDM de Loures integra as seguintes classificações de solo: 

a) Solo Rural; 

b) Solo Urbano. 

2  O solo rural compreende as seguintes categorias: 

a) Espaços agrícolas e florestais; 

b) Espaços naturais; 

c) Espaços afetos à exploração de recursos geológicos;  

d) Espaços afetos a atividades industriais; 

e) Aglomerados rurais; 

f) Espaços de ocupação turística; 

g) Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas. 

3  Os espaços agrícolas e florestais integram ainda as seguintes categorias e subcategorias: 

a) Uso múltiplo; 

b) Produção: 

i. Áreas agrícolas prioritárias de baixas aluvionares; 

ii. Outras áreas agrícolas prioritárias. 

c) Conservação.  

4  Os espaços destinados a equipamentos e outras estruturas, integram ainda as seguintes 

categorias e subcategorias: 

a) Áreas de Infraestruturas existentes e propostas: 

i. Infraestruturas aeroportuárias  Heliporto de Salemas; 

ii. Outras Infraestruturas; 

b) Equipamentos  Parque Municipal de Montachique;  

c) Indústrias isoladas. 

5  O Solo Urbano compreende as seguintes categorias operativas: 

a) Solo Urbanizado; 

b) Solo Urbanizável. 

6  O Solo Urbanizado integra as seguintes categorias funcionais e subcategorias: 



 

 

a) Espaços residenciais: 

i. Consolidadas habitacionais  

ii. A colmatar  Tipo A a C 

iii. Habitacionais a reestruturar; 

iv. Habitacionais a reestruturar e legalizar  Tipo A, A1, B, B1 e C a F  

b) Espaços de atividades económicas: 

i. Consolidadas de indústria e terciário; 

ii. Consolidadas terciárias; 

iii. Indústria e terciário a reestruturar; 

iv. Terciárias a reestruturar; 

v. Mistas a reestruturar. 

c) Espaços de uso especial: 

i. Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse público; 

ii. Consolidadas turísticas; 

iii. Outras infraestruturas; 

iv. Interface de mercadorias da Bobadela; 

v. Infraestruturas aeroportuárias  Aeroporto de Lisboa; 

d) Espaços verdes: 

i. Verde de proteção e enquadramento; 

ii. Verde de recreio e lazer; 

iii. Verde misto. 

7  O Solo Urbanizável integra as seguintes categorias funcionais e subcategorias: 

a) Espaços residenciais: 

i. Habitacionais  Tipo A a C; 

b) Espaços de atividades económicas: 

i. Indústria e terciário; 

ii. Ciência e tecnologia; 

c) Espaços de uso especial: 

i. Equipamentos e outros usos de interesse público. 

d) Espaços verdes: 

i. Verde de recreio e lazer; 

ii. Áreas de requalificação ambiental; 

8  Estatuto de manutenção condicionada 

9  Os sistemas de circulação e mobilidade compreendem as seguintes subcategorias: 

a) Rede Viária arterial; 

b) Rede Ferroviária pesada. 

 

 



 

 

TÍTULO IV 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL 

 

CAPÍTULO I  

Disposições Gerais 

 

 

ARTIGO 18.º 

Âmbito e Identificação  

1  O solo rural vocaciona-se para as atividades agrícolas, pecuárias e florestais ou minerais, 

integrando ainda os espaços naturais de proteção, as áreas de lazer e as áreas vocacionadas 

para outros usos que não lhe confiram o estatuto de solo urbano. 

2  O solo rural, identificado na carta de classificação do solo, compreende as seguintes 

categorias: 

a) Espaços agrícolas e florestais; 

b) Espaços naturais; 

c) Espaços afetos à exploração de recursos geológicos; 

d) Espaços afetos a atividades industriais; 

e) Aglomerados rurais; 

f) Espaços de ocupação turística; 

g) Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas. 

 
ARTIGO 19.º 

Princípio Geral 

1  Em solo rural não são permitidas operações de loteamento, nos termos da legislação 

aplicável. 

2  Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, bem como das normas que disciplinam 

cada categoria e subcategoria de espaço, admite-se a edificação de instalações destinadas à 

atividade pecuária, desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

a) Afastamento mínimo de 500 metros, a perímetros urbanos, aglomerados rurais, 

espaços de ocupação turística, empreendimentos turísticos classificados, 

equipamentos de animação turística pré-existentes e espaços destinados a 

equipamentos e outras estruturas com exceção das ETAR; 

b) Constituição de cortinas arbóreas com uma faixa mínima de 5 metros e outros 

conjuntos arbóreo-arbustivos, que contribuam para reduzir o impacto visual dos 

volumes construídos; 

c) Os efluentes das instalações pecuárias ou de nitreiras não podem ser lançados 

diretamente em linhas de água, devendo ser previamente assegurado o seu 

tratamento bacteriológico e químico. 



 

 

3  As novas edificações em solo rural, que não sejam destinadas ao uso de pecuárias ou de 

apoio à atividade agrícola ou florestal, têm de garantir um afastamento mínimo de 500 metros 

às pecuárias existentes. 

4  No âmbito da legalização de pecuárias existentes, poderão ser admitidos afastamentos 

inferiores aos referidos anteriormente, desde que devidamente comprovado mediante parecer 

favorável das autoridades com competência na matéria e não se verifiquem incompatibilidades 

com a área envolvente, por razões sanitárias, ambientais ou paisagísticas.  

5  Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, é permitida a prospeção e pesquisa de 

recursos geológicos, nos termos da legislação em vigor. 

6  Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, é permitida a exploração de recursos 

geológicos do domínio público do Estado, nos termos da legislação em vigor. 

7  Em todas as categorias e subcategorias de solo rural, sem prejuízo de outros regimes legais 

aplicáveis, admite-se a realização de obras para Instalações ou equipamentos para produção 

de energia a partir de fontes de energia renováveis, após ponderação dos impactos no território, 

a definir em regulamento municipal. 

8  Os projetos e ações, usos e atividades a desenvolver, que incluam espaços florestais 

públicos ou privados, tal como definidos na legislação florestal e especificamente no Programa 

Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF LVT), regem-se pelo 

disposto na lei geral, pelo regulamento do PROF LVT, obedecendo às normas de intervenção 

e modelos de silvicultura estabelecidos para a Sub-Região Homogénea da Região Saloia e a 

Sub-Região Homogénea da Grande Lisboa, devendo contribuir para os objetivos comuns e 

específicos nele definidos. 

9  Admite-se a construção de edificações ligadas à prevenção e combate de incêndios 

florestais. 

10  Até à sua definição em Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), 

as novas construções têm que cumprir, na sua implantação no terreno, as regras definidas na 

legislação do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI), nomeadamente 

garantir a distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m 

e a adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à 

contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios na edificação e respetivos acessos. 

11  Na edificação em solo rural, a Câmara Municipal não se obriga à instalação de serviços 

públicos urbanos, tais como os relativos a fornecimento de água, eletricidade, rede de esgotos 

e redes de comunicações.  

12  Permite-se a ampliação de edificações legalmente existentes, à data da entrada em vigor 

do presente regulamento, até ao máximo de 350 m2 de área de construção. 

 

CAPÍTULO II 

Espaços Agrícolas e Florestais 

 



 

 

ARTIGO 20.º 

Identificação 

Integram os espaços agrícolas e florestais, as seguintes categorias: 

a) Uso múltiplo;  

b) Produção; 

c) Conservação. 

 

Secção I 

Uso Múltiplo  

 

ARTIGO 21.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas de uso múltiplo compreendem sistemas agrícolas pouco intensivos, sistemas de 

exploração agrícola tradicionais, outras áreas com uso agrícola e florestal e áreas 

complementares. 

2  Nestas áreas pretende-se valorizar a atividade agrícola e florestal, privilegiar os sistemas 

de produção tradicionais, contribuindo para o bom desempenho da função de produção agrícola 

e florestal. 

 

ARTIGO 22.º 

Usos 

1  As áreas de uso múltiplo têm como uso dominante a atividade agrícola, florestal, 

agroindustrial ou pecuária compatível com a permanência dos valores referidos no artigo 

anterior.  

2  Nestas áreas admite-se a realização de obras, destinadas a: 

a) Socalcos e infraestruturas de apoio à atividade agrícola e florestal; 

b) Edificações de apoio à atividade agrícola e florestal; 

c) Instalações destinadas à atividade pecuária; 

d) Instalações destinadas à atividade agroindustrial; 

e) Turismo em solo rural;  

f) Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e florestal e de 

mediação entre o solo rural e o solo urbano; 

g) Unidades de prestação de serviços a animais; 

h) Instalações desportivas especializadas destinadas à prática de golfe. 

3  Admite-se a edificação isolada de uma habitação, desde que se verifiquem 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Área mínima do prédio de 4 hectares, exceto nas áreas integradas na Unidade 

Territorial Norte-Agrícola onde a área mínima poderá ser de 2 hectares; 

b) Não exista qualquer outra habitação no interior do prédio. 

 



 

 

ARTIGO 23.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Quando as obras se destinem aos usos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo 

anterior, é permitido o índice de ocupação máximo de 2%, até um máximo de 1.000 m2, salvo 

nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior, a comprovar 

mediante parecer favorável das autoridades com competência na matéria.                                                                  

2  Quando as obras se destinem ao uso previsto nas alíneas e) do n.º 2 do artigo anterior 

admite-se o índice de ocupação máximo de 20% e o número máximo de 2 pisos.  

3  As edificações de apoio à fruição dos usos previstos na alínea f), g) e h) do n.º 2 do artigo 

anterior, devem respeitar a topografia do terreno e observar os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) índice de ocupação máximo de 2%; 

b) n.º máximo de pisos acima da cota de soleira   1. 

4  Na situação prevista no n.º 3 do artigo anterior, são permitidas obras de reconstrução, 

ampliação ou nova construção até ao máximo de 350 m2 de área de construção, distribuídos 

pelo número máximo de 2 pisos acima da cota de soleira. 

 
Secção II 

Produção 

 
ARTIGO 24.º 

Âmbito e Identificação 

1  Englobam-se nesta categoria os solos com potencialidade para usos agrícolas consagrados 

na Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou sujeitos a atividades agrícolas intensivas.  

2  Estas áreas visam a promoção da atividade agrícola, admitindo usos de turismo e de recreio 

e lazer complementares ao uso agrícola. 

3  Integram os espaços agrícolas e florestais de produção, as seguintes subcategorias: 

a) Áreas agrícolas prioritárias de baixas aluvionares; 

b) Outras áreas agrícolas prioritárias. 

 

Subsecção I 

Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares 

 

ARTIGO 25.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas agrícolas prioritárias de baixas aluvionares compreendem os solos da RAN 

localizados nas baixas aluvionares e em zonas de vale, integram o perímetro do 

Aproveitamento Hidroagrícola da Várzea de Loures e zonas ameaçadas pelas cheias. 

2  Nestas áreas pretende-se garantir a afetação ao uso agrícola dos solos de maior fertilidade 

e capacidade produtiva, contribuindo para a função de produção agrícola do solo rural. 

 



 

 

ARTIGO 26.º 

Usos 

Nas áreas agrícolas prioritárias de baixas aluvionares admite-se a realização de obras 

destinadas a: 

a) Edificações e obras que contribuam para reforçar o potencial produtivo da exploração 

agrícola, a comprovar por declaração emitida pela entidade competente (Direção 

Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo  DRAPLVT); 

b) Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do potencial ecológico ou de 

defesa contra as cheias e inundações; 

c) Infraestruturas de aproveitamento hidroagrícola de Loures; 

d) Edificações de apoio à atividade agrícola; 

e) Instalações destinadas à atividade pecuária, quando complementares à atividade 

agrícola;  

f) Instalações destinadas à atividade agroindustrial quando complementares à atividade 

agrícola; 

g) Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e florestal e de 

mediação entre o solo rural e o solo urbano. 

 

ARTIGO 27.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Sem prejuízo do regime da RAN e da REN, quando as obras se destinem aos usos previstos 

nas alíneas d), e) e f) do artigo anterior, é permitido o índice de ocupação máximo de 2%, até 

um máximo de 1.000 m2, salvo nos casos em que a especificidade técnica e económica exija 

uma área superior, a comprovar mediante parecer favorável das autoridades com competência 

na matéria. 

2  As edificações de apoio à fruição do uso previsto na alínea g) artigo anterior, devem 

respeitar a topografia do terreno e observar os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) índice de ocupação máximo de 2%; 

b) número máximo de pisos acima da cota de soleira   1 

 

Subsecção II 

Outras Áreas Agrícolas Prioritárias 

 

ARTIGO 28.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As outras áreas agrícolas prioritárias compreendem os solos da RAN não integrados nas 

baixas aluvionares e as principais áreas de vinhas da Região Demarcada do Vinho de Bucelas. 

2  Nestas áreas pretende-se garantir a afetação ao uso agrícola dos solos de maior fertilidade 

ou com uso agrícola ativo, contribuindo para a função de produção agrícola. 

 



 

 

ARTIGO 29.º 

Usos e Regime de Edificabilidade  

1  Admite-se a realização das obras previstas no artigo 26.º, com o regime de edificabilidade 

constante no artigo 27.º, sendo que nas situações previstas nas alíneas e) e f) do artigo 26.º 

não se obriga à complementaridade da atividade agrícola. 

2  Admitem-se, ainda, os usos previstos na alínea e) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 22.º, com o 

regime de edificabilidade constante nos n.ºs 2 e 4 do artigo 23.º, respetivamente. 

 

Secção III 

Conservação 

 

ARTIGO 30.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas de conservação compreendem as áreas fundamentais ao bom funcionamento da 

fase terrestre do ciclo hidrológico e à conservação do solo. 

2  Estas áreas visam preservar as características de estrutura e permeabilidade do solo, a 

proteção contra a erosão e a poluição do solo e da água, bem como o incremento da infiltração 

das águas pluviais, de modo a assegurar a função de regulação ambiental do solo rural. 

3  Estas áreas devem ser revestidas com coberto vegetal adequado às funções de proteção, 

privilegiando-se a utilização de vegetação natural potencial, designadamente das espécies 

mais adequadas, definidas com base no diagnóstico da vegetação atual e das características 

do solo e do clima.  

4  As práticas agrícolas devem contribuir para a minimização das perdas de espessura de 

solo arável e adotar os princípios constantes no código de boas práticas agrícolas para a 

proteção da água contra a poluição com nitratos de origem agrícola. 

 
ARTIGO 31.º  

Usos e Regime de Edificabilidade 

Admite-se a realização das obras previstas nos n. os 2 e 3 do artigo 22.º, com o regime de 

edificabilidade constante no artigo 23.º, exceto para as edificações de apoio à atividade agrícola 

e florestal, previstas no n.º 1 do artigo 23.º, cujo índice de ocupação é de 2%, até um máximo 

de 350 m2. 

 

CAPITULO III 

Espaços Naturais 

 

ARTIGO 32.º 

Âmbito e Objetivos 

1  Os espaços naturais compreendem as formações de vegetação natural e seminatural, os 

valores geomorfológicos, os cursos de água principais e o Paul das Caniceiras. 



 

 

2  Estas áreas visam salvaguardar as áreas vocacionadas para a conservação dos valores de 

maior riqueza e interesse em termos de biodiversidade ou necessárias à sua continuidade 

ecológica, de modo a garantir a função de valorização de habitat do solo rural. 

 

ARTIGO 33.º 

Usos e Regime de Edificabilidade 

São interditas construções e quaisquer ações que ponham em causa a integridade dos valores 

compreendidos nos espaços naturais.  

 

CAPITULO IV 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 

 

ARTIGO 34.º 

Âmbito e Objetivos 

Estes espaços destinam-se à exploração de recursos geológicos, em conformidade legal com 

o regime de concessão ou licença de exploração validada juridicamente nos termos da 

legislação aplicável, cujo aproveitamento é da responsabilidade da entidade exploradora. 

 

ARTIGO 35.º 

Usos 

1  Admite-se a implantação de pequenas instalações para apoio às atividades extrativas 

licenciadas ou à transformação dos produtos da exploração e de pequenos estabelecimentos 

industriais que se prendam com a atividade transformadora em causa. 

2  Nos espaços de Indústria Extrativa é permitida a operação de gestão de resíduos de 

construção e demolição (RCD). 

3  Todas as atividades (OGR e industrial) só podem ser exercidas até ao final da atividade de 

pedreira e mediante parecer prévio da Autarquia no respetivo processo de licenciamento de 

OGR e de Indústria, 

4  Quando se verifique contratualização entre particulares, a condição temporal do exercício 

da atividade tem que ficar estabelecida em contrato, nos termos do direito privado.  

5  Quando cessada a exploração, estas áreas devem ser objeto de recuperação paisagística, 

revertendo o uso para a categoria de espaço dominante na envolvente ou admitindo-se a sua 

utilização para atividades de recreio e lazer ao ar livre e respetivos edifícios de apoio com 

carácter amovível e ligeiro.  

 

ARTIGO 36.º 

Regime de Edificabilidade 

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo anterior, definem-se as seguintes condições: 

a) Ser instalados na proximidade da produção primária; 

b) Área de implantação total inferior a 250 m2; 



 

 

c) Garantir a boa integração e mitigação dos impactes ambientais, mediante projeto de 

enquadramento paisagístico. 

 
CAPITULO V 

Espaços Afetos a Atividades Industriais 

 

ARTIGO 37.º 

Âmbito e Objetivos  

Os espaços afetos a atividades industriais correspondem a espaços para instalação de 

atividades industriais diretamente ligadas ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, 

florestais e geológicos. 

 

ARTIGO 38.º 

Usos  

Nos espaços afetos a atividades industriais admite-se a realização de obras destinadas a: 

a) Instalações destinadas à atividade pecuária;  

b) Instalações destinadas à atividade agroindustrial; 

c) Edificações de apoio à atividade agrícola. 

 
ARTIGO 39.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Quando as obras se destinem aos usos previstos no artigo anterior, admite-se um índice 

volumétrico máximo de 3,5 m3/m2, respeitando-se o índice de ocupação máximo de 50%, salvo 

nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior, a comprovar 

mediante parecer favorável das autoridades com competência na matéria. 

2  Os espaços exteriores devem ser concebidos de modo a promover a diminuição dos 

impactes das construções face à paisagem rural circundante, sendo objeto de projeto de 

enquadramento paisagístico. 

 
CAPITULO VI 

Aglomerados Rurais 

 

ARTIGO 40.º 

Âmbito e Objetivos 

1  Os aglomerados rurais compreendem pequenos aglomerados populacionais em meio rural, 

com funções residenciais e de atividades económicas, aos quais o plano não conferiu estatuto 

urbano. 

2  O crescimento de aglomerados rurais processa-se por preenchimentos das parcelas 

rústicas, intersticiais, do aglomerado.  



 

 

3  Os aglomerados rurais podem ser objeto de plano de pormenor específico na modalidade 

de plano de intervenção em espaço rural, que vise salvaguardar os principais valores culturais 

e naturais circundantes e uma correta inserção do aglomerado na paisagem. 

 
ARTIGO 41.º 

Usos 

1  Nos aglomerados rurais, admitem-se os seguintes usos: 

a) Habitação;  

b) Terciário; 

c) Turismo em solo rural; 

d) Instalações de recreio e lazer em solo rural; 

e) Equipamentos de utilização coletiva; 

f) Agroindustrial; 

g) Indústria do tipo 3. 

2  As habitações podem albergar no piso térreo atividades comerciais de apoio ao espaço 

residencial. 

 
ARTIGO 42.º 

Regime de Edificabilidade 

1  É admitida a construção de uma edificação por parcela rústica com a área máxima de 

construção de 350 m2, distribuída por um número máximo de 2 pisos, e de um apoio à atividade 

agrícola com a área máxima de implantação de 40 m2;  

2  A aplicação das disposições referidas no n.º 1 deve respeitar as características tipológicas 

e morfológicas do aglomerado em que se inserem, nomeadamente, altura das fachadas, 

volumetria, alinhamentos e ocupação nas parcelas. 

 

CAPITULO VII 

Espaços de Ocupação Turística 

 

ARTIGO 43.º 

Âmbito, Objetivos e Usos 

Os espaços de ocupação turística em solo rural destinam-se à instalação de empreendimentos 

turismo em solo rural, enquadrados em legislação específica, bem como a instalações afetas 

às funções desportivas ou de recreio e lazer que visem completar a oferta turística. 

 

ARTIGO 44.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Os espaços de ocupação turística podem ser objeto de plano de pormenor específico na 

modalidade de plano de intervenção em espaço rural, que visem salvaguardar os principais 

valores culturais e naturais circundantes e a correta inserção do empreendimento na paisagem. 



 

 

2  Na ausência do instrumento de gestão territorial referido no número anterior, os projetos 

dos empreendimentos devem ser acompanhados de estudo de caracterização biofísica que 

compreenda o levantamento dos principais valores de paisagem a preservar ou a valorizar e a 

avaliação dos impactes sobre o meio e de projeto de enquadramento paisagístico que promova 

a boa integração e mitigação dos referidos impactes. 

3  Os empreendimentos a instalar devem contribuir para a preservação e valorização da 

paisagem onde se inserem, admitindo-se o índice máximo de ocupação de 40% e o número 

máximo de 2 pisos. 

 

CAPITULO VIII 

Espaço Destinado a Equipamentos e Outras Estruturas 

 

ARTIGO 45.º 

Âmbito e Identificação 

1  Os espaços destinados a equipamentos e outras estruturas destinam-se a ocupações 

compatíveis com o estatuto de solo rural que justifiquem a constituição de uma categoria ou 

subcategoria de solo com regime de uso próprio. 

2  Integram os espaços destinados a equipamentos e outras estruturas as seguintes 

categorias:  

a) Áreas de Infraestruturas existentes e propostas; 

b) Equipamentos; 

c) Indústrias isoladas. 

 

Secção I 

Áreas de Infraestruturas Existentes e Propostas 

 

ARTIGO 46.º 

Âmbito e Identificação 

Integram as áreas de infraestruturas existentes e propostas as seguintes subcategorias: 

a) Infraestruturas aeroportuárias  Heliporto do Salemas; 

b) Outras Infraestruturas. 

 

Subsecção I 

 Infraestruturas Aeroportuárias  Heliporto de Salemas 

 

ARTIGO 47.º 

Âmbito e Objetivos 

1  A infraestrutura aeroportuária compreende o Heliporto de Salemas. 

2  Pretende-se salvaguardar a afetação desta área ao uso como Heliporto, não sendo 

permitidas ações que ponham em causa a sua funcionalidade. 



 

 

 

ARTIGO 48.º 

Usos 

1  Nesta área admite-se a coexistência de usos logísticos, comerciais, de serviços e turísticas, 

desde que se articulem com a exploração aeroportuária. 

2  Deverão ser salvaguardas as superfícies limitativas de obstáculos deste Heliporto, em 

especial a eventual construção de aerogeradores. 

 

Subsecção II 

Outras Infraestruturas 

 

ARTIGO 49.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas identificadas como outras infraestruturas correspondem a: 

a) Depósitos de água; 

b) Subestações Elétricas; 

c) Estações de Tratamento de Águas Residuais; 

d) Central de Tratamentos de Resíduos Sólidos Urbanos; 

e) Estações Elevatórias. 

2  Estas áreas visam a proteção das infraestruturas identificadas, bem como a salvaguarda 

das ações decorrentes do seu uso.  

 

ARTIGO 50.º 

Regime Específico 

1  As áreas definidas como outras infraestruturas regem-se pela legislação específica 

aplicável, obedecendo à servidão administrativa e restrição de utilidade pública associada, 

sempre que tal esteja definido. 

2  Sempre que ocorra a desafetação do uso original, estes espaços devem ser objeto de 

projeto de recuperação paisagística, passando a integrar as categorias e subcategorias de 

espaço confinantes. 

 

Secção II 

Equipamentos  Parque Municipal de Montachique 

 

ARTIGO 51.º 

Âmbito e Objetivos 

1  Integra esta subcategoria de espaço o atual Parque Municipal de Montachique e uma área 

de expansão, que corresponde a uma área de mata diversificada, dotada de equipamentos e 

estruturas de apoio à prática de atividades de recreio e lazer nas valências de desporto, 

aventura e contacto com a natureza.  



 

 

2  Pretende-se proporcionar a utilização destes espaços pela população em equilíbrio com a 

boa gestão das espécies endógenas e exóticas presentes. 

3  Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30.º. 

 

ARTIGO 52.º 

Usos 

1  Sem prejuízo dos regimes legais de servidões ou restrições de utilidade pública aplicáveis, 

nesta área é admitida a construção de equipamentos complementares à prática de atividades 

de recreio e lazer, podendo integrar as valências culturais, desportivas, ambientais e estruturas 

de apoio como pequenas unidades de restauração e de bebidas. 

2  Na área de expansão do Parque admite-se o uso de equipamentos de utilização coletiva. 

 
Secção III 

Indústrias Isoladas 

 

ARTIGO 53.º 

Âmbito e Objetivos 

Os espaços de indústrias isoladas compreendem áreas existentes com implantação de 

atividades industriais em meio rural, devendo ser objeto de um regime de uso de solo que 

garanta a sua contenção e o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade.   

 

ARTIGO 54.º 

Usos 

Nos espaços existentes de indústrias isoladas admitem-se os seguintes usos: 

a) Micrologística; 

b) Indústria dos tipos 1, 2 e 3; 

c) Operações de gestão de resíduos (OGR). 

 

ARTIGO 55.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, às construções destinadas aos usos 

referidos no artigo anterior, aplica-se um índice volumétrico máximo de 5 m3/m2. 

2  Sempre que ocorra a desativação da atividade, estes espaços devem ser objeto de projeto 

de recuperação paisagística, passando a integrar a categoria e subcategoria do espaço 

adjacente de maior expressão. 

3  Os espaços exteriores devem ser concebidos de modo a promover a diminuição dos 

impactes das ocupações face à envolvente rural ou urbana, sendo objeto de projeto de 

enquadramento paisagístico. 

 



 

 

 

TÍTULO V 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

 

ARTIGO 56.º 

Âmbito 

O solo urbano compreende os terrenos urbanizados e aqueles cuja urbanização seja possível 

programar, incluindo os solos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do espaço 

urbano, constituindo no seu todo o perímetro urbano. 

 

ARTIGO 57.º 

Usos Dominantes e Compatíveis 

1  Para efeitos do RPDMLoures considera-se: 

a) Uso dominante, o que prevalece sobre os demais usos numa percentagem nunca 

inferior a 70%, aferida pela superfície de pavimento, com exceção das qualificações 

de espaço de equipamentos e outros usos de interesse público e dos espaços verdes 

de recreio e lazer, cuja percentagem é aferida pela área de solo. 

b) Uso compatível, o que pode coexistir com o uso dominante numa percentagem 

máxima de 30%, aferida pela superfície de pavimento, com exceção das qualificações 

de espaço de equipamentos e outros usos de interesse público e verde de recreio e 

lazer, cuja percentagem é aferida pela área de solo. 

2  O aproveitamento de usos compatíveis depende da observância cumulativa das seguintes 

condições: 

a) Não desvirtuar os objetivos expressos para a respetiva categoria de espaço, ou para 

a unidade operativa de planeamento e gestão em que se integram; 

b) Não inviabilizar a concretização da estrutura ecológica municipal, salvaguardando a 

função ecológica dominante e a conectividade entre as áreas e os corredores da 

estrutura ecológica; 

c) Não gerar conflitualidade de usos, por indução ou receção de impactes relativamente 

à malha urbana envolvente, nomeadamente ao nível da segurança de pessoas e 

bens, ruído, vibrações, gases, efluentes e tráfego.  

 

ARTIGO 58.º 

Condições Gerais de Edificabilidade 

1  No âmbito de operações de reabilitação urbana enquadradas pelo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal pode definir um novo alinhamento, cércea e 



 

 

volumetria fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana, com base nas 

características morfológicas e tipológicas onde se insere a operação urbanística. 

2  A reabilitação de edifícios integrados em áreas delimitadas como Áreas de Reabilitação 

Urbana (ARU) pode beneficiar de incentivos às obras de reabilitação, quando enquadradas em 

operações de reabilitação urbana. 

3  Em situações urbanas singulares podem ser admitidas exceções ao previsto para a altura 

da fachada máxima ou ao número máximo de pisos. 

4  Sempre que ocorram as situações previstas no número anterior, na ausência de plano de 

urbanização ou de pormenor, a operação urbanística deve ser precedida de inquérito público. 

5  Nas operações urbanísticas realizadas em unidades de execução, o índice de 

permeabilidade mínimo previsto nas qualificações de espaço deverá ser aferido na totalidade 

da unidade de execução, podendo ser concretizado numa única categoria de espaço.  

 

CAPITULO II 

Solo Urbanizado 

 

ARTIGO 59.º 

Âmbito e Identificação 

1  O solo urbanizado corresponde ao solo que se encontra dotado de infraestruturas urbanas 

e é servido por equipamentos de utilização coletiva.  

2  O solo urbanizado integra as seguintes categorias funcionais: 

a) Espaços residenciais; 

b) Espaços de atividades económicas; 

c) Espaços de uso especial; 

d) Espaços verdes. 

 

ARTIGO 60.º 

Princípio Geral 

1  A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade de execução em 

área consolidada, quando haja interesse na estruturação ou reestruturação urbana de uma 

determinada área, nomeadamente, por respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de 

ligações entre redes urbanas, a concretização de infraestruturas gerais, equipamentos, 

espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da coesão socio-territorial. 

2  Nas áreas a reestruturar, os planos de urbanização e os planos de pormenor têm de prever 

mecanismos de coordenação e programação do solo, tendo em vista o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos no RPDMLoures. 

3  Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações urbanísticas, nas áreas 

a reestruturar, deve ser precedido de delimitação de unidade de execução ou de ORU 

(Operação de Reabilitação Urbana), tendo em vista uma correta reestruturação do território, 

seguindo os princípios enunciados no número 1. 



 

 

4  Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas pelo regime 

excecional para a reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que 

não prejudiquem os princípios enunciados no número 1, depois de assegurada a análise 

integrada do tecido a reestruturar e a legalizar. 

5  Excetuam-se ainda do n.º 3 as situações em que a Camara Municipal considere que as 

operações urbanísticas não desvirtuam os objetivos do espaço a reestruturar e se enquadrem 

nos seguintes casos: 

a) Obras de conservação e de alteração; 

b) Situações de colmatação entre edifícios preexistentes a manter; 

c) Quando a operação urbanística diga respeito a parcelas situadas em contiguidade 

com o espaço consolidado; 

d) Situações de uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou de 

vários, que abranja a totalidade do polígono qualificado como espaço a reestruturar 

6 - Nas áreas a reestruturar, as operações urbanísticas que sejam dispensadas da delimitação 

de unidade de execução regem-se pelo regime definido para as áreas consolidadas adjacentes, 

correspondentes à mesma qualificação de espaço. 

7 - Nas áreas confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e outros usos de 

interesse publico ou com os espaços de verde de recreio e lazer, admite-se a majoração do 

índice de edificabilidade do solo até 25%, para efeitos da aplicação do nº5 do artigo 93º ou do 

nº5 do artigo 106º, desde que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a 

envolvente. 

8  A aplicação do número anterior implica a correspondente proporcionalidade na redução de 

área de solo ocupado no uso compatível. 

 

Secção I 

Espaços Residenciais 

 
ARTIGO 61.º 

Âmbito e Identificação 

Os espaços residenciais integram as seguintes subcategorias funcionais: 

a) Consolidadas habitacionais; 

b) A colmatar; 

c) Habitacionais a reestruturar; 

d) Habitacionais a reestruturar e legalizar. 

 
Subsecção I 

Consolidadas Habitacionais 

 



 

 

ARTIGO 62.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas consolidadas habitacionais correspondem ao conjunto coerente e articulado de 

edificações e terrenos contíguos, desenvolvido segundo uma rede viária estruturante, dispondo 

de vias públicas pavimentadas e de redes de abastecimento de água e saneamento, ocupadas, 

predominantemente, com funções residenciais, podendo acolher outros usos, desde que 

compatíveis com a utilização dominante. 

2  Para estas áreas, pretende-se a preservação das características gerais da morfologia e 

tipologia do tecido urbano, bem como a qualificação do património edificado, dos 

equipamentos, dos espaços verdes e do espaço público em geral. 

 

ARTIGO 63.º 

Usos 

1  Nas áreas consolidadas o uso habitacional é dominante. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Turismo;  

b) Equipamentos de utilização coletiva; 

c) Terciário; 

d) Micrologística; 

e) Indústria do tipo 1, 2 ou 3, desde que as industrias classificadas do tipo 1 do SIR, 

sejam compatíveis com uso habitacional; 

f) Recreio e lazer. 

3  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, admite-se até 

à total afetação aos usos compatíveis, referidos no n.º anterior, nas seguintes condições: 

a) não provocar sobrecargas nas infraestruturas urbanas existentes; 

b) garantir as necessidades de estacionamento inerente à atividade a instalar; 

c) respeitar as condições definidas nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 57.º. 

4  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, a afetação ao 

uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, mediante o 

cumprimento das condições referidas nas alíneas a) a c) do n.º 3. 

5  Nos edifícios classificados e demais imóveis com valor patrimonial, constantes no anexo I, 

admite-se a total afetação aos usos compatíveis, desde que se promova a reabilitação integral 

do imóvel, de acordo com o disposto nos capítulos II, III e V, do Título VII, do RPDMLoures, e 

que se cumpram as seguintes condições: 

a) a adaptação ao novo uso não desvirtue as características arquitetónicas do edifício; 

b) o novo uso se mostre mais adequado à preservação do imóvel. 

 



 

 

ARTIGO 64.º 

Regime de Edificabilidade 

1  As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar 

a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente, cumprir os 

alinhamentos, moda da altura de fachada, volumetria e ocupação no lote.  

2  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento é autorizado o 

nivelamento da altura de fachada pela moda da altura da fachada, não podendo exceder: 

a) 8 pisos nos perímetros de nível I e II; 

b) 4 pisos nos perímetros nível III; 

c) 2 pisos nos perímetros de nível IV e V; 

d) 2 pisos nas áreas cuja tipologia de ocupação seja de moradias, situadas em 

perímetros de nível I, II, III e IV. 

3  As operações urbanísticas devem promover a libertação dos interiores de quarteirão, o 

aumento de área permeável e a sua utilização para espaços verdes, salvo nas seguintes 

situações:  

a) Utilização para estacionamento não coberto, sendo, nesse caso, obrigatória a 

utilização de piso semipermeável; 

b) Aproveitamento do subsolo para caves de estacionamento, devendo nesse caso 

prever-se um arranjo da cobertura com zonas verdes e mecanismos de infiltração de 

águas no solo, desde que tecnicamente se mostre possível. 

4  Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento 

aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

Perímetros 

 

Índice de 

edificabilidade 

máximo 

Índice de permeabilidade 

mínimo do solo 

N.º máximo de 

pisos acima da cota 

de soleira 

Sp. mínima 

para usos não 

habitacionais 

 

Nível I e II 0,70 0,20 8 10% 

Nível III 0,50 0,30 4 5% 

Nível IV e V 0,35 0,40 2 - 

 

5  A percentagem da superfície de pavimento destinada a usos não habitacionais definida no 

número anterior, pode ser dispensada desde que tecnicamente fundamentada. 

 

Subsecção II 

A Colmatar 

 

ARTIGO 65.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas a colmatar correspondem a espaços intersticiais caracterizados por um baixo nível 

de infraestruturação e por carecerem de intervenções que permitam alcançar as condições 

definidas para as áreas consolidadas.  



 

 

2  Pretende-se que estas áreas estabeleçam a continuidade do tecido urbanizado onde se 

inserem, através de intervenções urbanísticas ou arquitetónicas qualificadoras do espaço 

urbano.  

3  Os espaços a colmatar integram as seguintes tipologias: 

a) Tipo A; 

b) Tipo B; 

c) Tipo C. 

 

ARTIGO 66.º 

Usos 

Nas áreas a colmatar aplicam-se os usos definidos no artigo 63.º. 

 

ARTIGO 67.º 

Regime de Edificabilidade 

1  As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar 

a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente cumprir os 

alinhamentos, moda da altura de fachada, volumetria e ocupação no lote. 

2  Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, consoante a tipologia identificada 

na carta de classificação do solo, nas operações de loteamento aplicam-se os parâmetros 

urbanísticos definidos no quadro seguinte: 

Tipo 
Índice de 

edificabilidade máximo 

 

Densidade habitacional 

máxima 

(fogos/ha) 

N.º máximo de 

pisos 

acima da cota de 

soleira 

Índice de permeabilidade 

mínimo do solo  

A 0,70 60 8 0,20 

B 0,50 40 4 0,30 

C 0,35 25 2 0,40 

 

3  Nas situações previstas no número anterior, deve ser destinado um mínimo de 10% da 

superfície de pavimento para usos não habitacionais nas áreas situadas nos perímetros 

urbanos de nível I, II e III.  

 

Subsecção III 

Habitacionais a Reestruturar 

 

ARTIGO 68.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas habitacionais a reestruturar correspondem a tecidos urbanos existentes, 

desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do 

espaço urbano. 

2  Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos de 

estruturação do tecido urbano existente e de intervenções que promovam a demolição dos 



 

 

elementos degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema 

viário, dos equipamentos e espaços verdes. 

3  O desenho urbano deve promover a qualificação urbana e ambiental destas áreas, bem 

como favorecer os objetivos de coesão socio-territorial, de acordo com o estipulado no n.º 2 do 

artigo 2.º do RPDMLoures. 

 

ARTIGO 69.º 

Usos 

1 - Nas áreas habitacionais a reestruturar o uso habitacional é preponderante sobre os outros 

usos admissíveis, numa percentagem superior a 50% da superfície de pavimento. 

2 - Para efeitos do n. 1 consideram-se outros usos admissíveis: 

a) Turismo;  

b) Equipamentos de utilização coletiva; 

c) Terciário; 

d) Micrologística; 

e) Indústria do tipo 2 ou 3; 

f) Recreio e lazer. 

3  A afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, 

mediante o cumprimento das condições referidas nas alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 63.º. 

 

ARTIGO 70.º 

Regime de Edificabilidade  

1  Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, na concretização das operações de 

loteamento, aplicam-se os seguintes parâmetros: 

a) Índice de edificabilidade máximo 1,50 para os perímetros urbanos de nível I e II, e de 

0,70 para os restantes perímetros urbanos; 

b) Índice de permeabilidade mínimo  0,25; 

c) Altura da fachada máxima - a das áreas urbanas envolventes. 

2  Nas operações de loteamento deve ser destinado um mínimo de 10% da superfície de 

pavimento para usos não habitacionais nas áreas situadas nos perímetros urbanos de nível I, 

II e III. 

3 - Nas restantes operações urbanísticas aplica-se o disposto no nº1 do artigo 64º do presente 

regulamento.  

 

 

 



 

 

Subsecção IV 

Habitacionais a Reestruturar e Legalizar 

 

ARTIGO 71.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas habitacionais a reestruturar e legalizar correspondem na generalidade a áreas de 

génese ilegal que integram o solo urbano.  

2  Pretende-se a reconversão urbanística destas áreas, através da criação de infraestruturas, 

equipamentos e espaços verdes, bem como da definição das condições para a legalização das 

edificações, de acordo com o regime aplicável, nomeadamente para a reconversão das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal (AUGI). 

 

ARTIGO 72.º 

Usos 

1  Nas áreas habitacionais a reestruturar e legalizar o uso habitacional é dominante. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Turismo; 

b) Equipamentos de utilização coletiva; 

c) Terciário; 

d) Micrologística; 

e) Indústria do tipo 2 ou 3; 

f) Recreio e lazer. 

3  Sempre que estas áreas integrem perímetros urbanos de nível I, II ou III, deve ser destinado 

um mínimo de 5% da superfície de pavimento para usos não habitacionais. 

4  A percentagem da superfície de pavimento destinada a usos não habitacionais, definida no 

número anterior, pode ser dispensada, desde que tecnicamente fundamentada, com base em 

critérios de sobrecarga ou inexistência das infraestruturas pré-existentes adequadas, na 

dimensão da operação urbanística e sua relação com as centralidades urbanas.  

5  A afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, 

mediante o cumprimento das condições referidas nas alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 63.º. 

 

ARTIGO 73.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, para as operações de loteamento 

são estabelecidos parâmetros urbanísticos definidos no quadro seguinte: 



 

 

Tipo 
Índice de edificabilidade 

máximo  

N.º máximo  

de pisos acima da cota de soleira 

A1 2 6 

A 1,50 6 

B1 1,25 6 

B 1 6 

C 0,80 4 

D 0,60 4 

E 0,45 3 

F 0,30 3 

 

2  Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão atribuídos os 

Tipos A1, A, B1 e B definidos no quadro constante do nº1 do presente artigo, a solução 

preconizada deve ser justificada, nomeadamente, do ponto de vista do desenho urbano, da sua 

correta integração, da sua contribuição para a valorização urbanística da área e dos requisitos 

para a reconversão estabelecidos em quadro legal específico.  

3  Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão atribuídos os 

Tipos E e F, definidos no quadro constante do nº 1 do presente artigo, o número máximo de 

pisos acima da cota de soleira deve ser justificado com a verificação dos seguintes requisitos 

cumulativos: 

a) Identificação do piso 3 em edificação existente que cumpra os requisitos das várias 

disposições aplicáveis; 

b) Não existir naquela edificação indicação de condição de demolição ou, alteração 

justificada pela existência daquele piso; 

c) Aquela edificação deve apresentar-se integrada nas características gerais da 

morfologia e tipologia do tecido urbano existente, ou que se pretenda gerar na 

envolvente. 

 

Secção II 

Espaços de Atividades Económicas 

 

ARTIGO 74.º 

Âmbito e Identificação 

Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias: 

a) Consolidadas de indústria e terciário; 

b) Consolidadas terciárias; 

c) Indústria e terciário a reestruturar; 

d) Terciárias a reestruturar; 

e) Mistas a reestruturar. 

 



 

 

ARTIGO 75.º 

Princípio Geral 

1  As atividades económicas a instalar nas áreas confinantes com o espaço urbano 

consolidado habitacional têm de prever, sempre que se justifique, medidas de mitigação dos 

impactos negativos gerados para os usos já instalados e licenciados. 

 

Subsecção I 

Consolidadas de Indústria e Terciário 

 

ARTIGO 76.º 

Âmbito e Objetivos 

As áreas consolidadas de indústria e terciário correspondem aos espaços dominantemente 

ocupados com atividades económicas, de tipologias diferenciadas que se pretendem consolidar 

e qualificar.  

 

ARTIGO 77.º 

Usos 

1  Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes 

usos: 

a) Indústria; 

b) Terciário; 

c) Logística e micrologística; 

d) Operações de gestão de resíduos. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Habitação; 

b) Estabelecimentos hoteleiros; 

c) Equipamentos de utilização coletiva. 

3  Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2, 

mediante cumprimento cumulativo das seguintes condições:  

a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional;  

b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a 

lotear ou nas áreas adjacentes. 

4  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a 

total afetação aos usos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 2, mediante o cumprimento 

cumulativo das seguintes condições: 

a) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes;  

b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e 

adequabilidade do uso sobre o tecido urbano envolvente.  

 



 

 

ARTIGO 78.º 

Regime de Edificabilidade 

1  As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar 

a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente cumprir a moda da 

altura da fachada, volumetria e ocupação no lote. 

2  Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas operações de loteamento 

aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:  

a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70; 

b) Índice de permeabilidade mínimo  0,25; 

c) Índice máximo de ocupação  50%; 

d) Altura da fachada máxima  a das áreas urbanas envolventes, salvo nos casos em 

que a especificidade técnica exija uma altura superior. 

3  Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação ao uso terciário, o Índice de 

edificabilidade máximo é de 0,80. 

4  Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística 

ou micrologística e operações de gestão de resíduos o índice previsto na alínea a) do n.º 2 é 

substituído pelo índice volumétrico de 5 m3/m2. 

5  Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 15%, relativamente ao 

índice volumétrico definido no n.º 4, adotando-se os restantes parâmetros definidos no n.º 2, 

com carácter de recomendação. 

6  A majoração de 15% prevista no número anterior aplica-se uma única vez, desde que se 

verifiquem as seguintes condições cumulativas: 

a) Prever-se a manutenção da atividade; 

b) O projeto contemple uma reorganização espacial que se traduza numa melhoria dos 

aspetos ambientais, funcionais, de circulação e de estacionamento. 

7  As construções existentes, comprovadamente anteriores a 1994, que excedam os 

parâmetros previstos no n.º 2 e n.º 5 do presente artigo, podem ser dispensadas do 

cumprimento dos mesmos, desde que tecnicamente fundamentado, sendo, nestes casos, 

autorizado o nivelamento pela altura da fachada da envolvente.  

 
Subsecção II 

Consolidadas Terciárias 

 

ARTIGO 79.º 

Âmbito e Objetivos 

As áreas consolidadas terciárias correspondem aos espaços dominantemente ocupados com 

uso terciário que se pretendem consolidar e qualificar. 

 

ARTIGO 80.º 

Usos 

1  Nas áreas consolidadas terciárias consideram-se dominantes os seguintes usos: 



 

 

a) Terciário; 

b) Turismo. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Micrologística; 

b) Indústria do tipo 2 ou 3; 

c) Equipamentos de utilização coletiva; 

d) Habitação. 

3  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, admite-se total 

afetação ao uso previsto na alínea c) do número anterior, mediante o cumprimento cumulativo 

das seguintes condições: 

a) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 nas áreas adjacentes;  

b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e 

adequabilidade do uso sobre o tecido urbano envolvente.  

4  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, o uso previsto 

na alínea b) do n.º 1 só é admitido, quando não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 ou 

2 nas áreas adjacentes. 

 

ARTIGO 81.º 

Regime de Edificabilidade  

1  As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, devem respeitar 

a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente, cumprir os 

alinhamentos, moda da altura de fachada, volumetria e ocupação no lote. 

2  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento é permitido o 

nivelamento da altura de fachada pela moda da altura da fachada, não podendo exceder: 

a) 8 pisos nos perímetros de nível I e II; 

b) 4 pisos nos perímetros de nível III; 

c) 2 pisos nos perímetros de nível IV e V; 

d) 2 pisos nas áreas cuja tipologia de ocupação seja de moradias, situadas em 

perímetros de nível I, II e III. 

3  Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento 

aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo  0,80; 

b) Índice de permeabilidade mínimo  0,25; 

c) Altura da fachada máxima  a das áreas urbanas envolventes. 

 



 

 

Subsecção III 

Indústria e Terciário a Reestruturar 

 

ARTIGO 82.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas de indústria e terciário a reestruturar são dominantemente ocupadas por funções 

industriais, terciárias, de logística, micrologística ou operações de gestão de resíduos, 

correspondendo a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de 

intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano. 

2  Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos 

estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos 

degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos 

equipamentos e espaços verdes. 

 

ARTIGO 83.º 

Usos 

Nas áreas de indústria e terciário a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º. 

 

 

ARTIGO 84.º 

Regime de Edificabilidade  

1  Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 78.º. 

2  Nas áreas a reestruturar o índice de edificabilidade máximo pode ser majorado para 1, o 

índice de permeabilidade mínimo pode decrescer até 0,10 e o índice de ocupação máximo 

pode ser majorado até - 70%, exclusivamente nos casos em que a especificidade técnica e 

económica exija uma área superior. 

 

Subsecção IV 

Terciárias a Reestruturar 

 

ARTIGO 85.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas terciárias a reestruturar são áreas dominantemente ocupadas por funções 

terciárias correspondendo a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes 

de intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano. 

2  Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos 

estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos 

degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos 

equipamentos e espaços verdes. 



 

 

 

ARTIGO 86.º 

Usos 

Nas áreas terciárias a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 80.º. 

 

ARTIGO 87.º  

Regime de Edificabilidade  

1 - As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar 

a morfologia e tipologia do tecido urbano envolvente onde se inserem, nomeadamente cumprir 

a moda da altura da fachada, volumetria e ocupação no lote. 

2 - Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento 

aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo  0,80 

b) Altura da fachada máxima  a das áreas urbanas envolventes. 

3  Quando não for possível verificar as condições definidas no número 1, deverá ser 

observado o número 3 do artigo 60.º. 

 

Subsecção V 

Mistas a Reestruturar 

 

ARTIGO 88.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas mistas a reestruturar são áreas dominantemente ocupadas por funções mistas de 

atividades económicas e residenciais correspondendo a tecidos urbanos existentes, 

desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do 

espaço urbano. 

2  Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos 

estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos 

degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos 

equipamentos e espaços verdes. 

 

ARTIGO 89.º 

Usos 

1  Nas áreas mistas a reestruturar pretende-se a multifuncionalidade de usos, nomeadamente 

a conjugação de usos de habitação, terciário, equipamentos de utilização coletiva, turismo, 

micrologística e indústrias do tipo 2 ou 3. 

2 - A afetação aos diferentes usos é definida no âmbito da delimitação das unidades de 

execução, sendo que o uso habitacional não poderá exceder 40% da superfície de pavimento, 

aferida à totalidade da área da qualificação do solo. 



 

 

3  Nas situações que vierem a ser aceites no âmbito do n.º 5 do artigo 60.º, os usos e 

respetivas percentagens deverão ser definidos no âmbito da fundamentação da exceção de 

unidade de execução. 

4  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, a afetação ao 

uso industrial do tipo 2 implica a total afetação da edificação a esse uso, mediante o 

cumprimento das condições referidas nas alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 63.º. 

 

ARTIGO 90.º 

Regime de Edificabilidade 

1 - As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar 

a morfologia e tipologia do tecido urbano envolvente onde se inserem, nomeadamente cumprir 

a moda da altura da fachada, volumetria e ocupação no lote. 

2  Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado 

no RPDMLoures, nas operações de loteamento, aplicam-se os seguintes parâmetros 

urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo 1,00, nos perímetros urbanos de nível I e II 

b) Índice de edificabilidade máximo  0,50, nos perímetros urbanos de nível III; 

c) Índice de edificabilidade máximo  0,35, nos restantes perímetros urbanos; 

d) Índice de permeabilidade mínimo  0,25; 

e) Altura da fachada máxima  a das áreas urbanas envolventes. 

3  Quando não for possível verificar as condições definidas no número 1, deverá ser 
observado o número 3 do artigo 60.º 

 

Secção III 

Espaços de Uso Especial 

 

ARTIGO 91.º 

Âmbito e Identificação 

Os espaços de uso especial integram as seguintes subcategorias operativas: 

a) Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse público; 

b) Consolidadas turísticas; 

c) Outras infraestruturas; 

d) Interface de mercadorias da Bobadela; 

e) Infraestruturas aeroportuárias  Aeroporto de Lisboa. 

 



 

 

Subsecção I 

Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Publico 

 

ARTIGO 92.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse público compreendem 

espaços, total ou parcialmente ocupados, com equipamentos públicos ou privados. 

2  Pretende-se a conservação dos equipamentos existentes, destinando-se as áreas ainda 

não ocupadas à ampliação dos equipamentos existentes ou à edificação de novos 

equipamentos públicos ou privados. 

3  Os edifícios destinados a equipamentos de utilização coletiva devem ser concebidos 

enquanto elementos qualificadores do espaço urbano, traduzindo-se em objetos arquitetónicos 

de reconhecida qualidade, que promovam uma boa integração na malha urbana envolvente. 

 

ARTIGO 93.º 

Usos 

1  Nas áreas de equipamentos e outros usos de interesse público considera-se dominante o 

uso de equipamentos de utilização coletiva. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Terciário; 

b) Habitação; 

c) Indústria do tipo 3.  

d) Turismo 

3  A compatibilidade definida no número anterior concretiza-se através de operação 

urbanística, no âmbito de delimitação de unidade de execução onde se preveja a cedência da 

área remanescente ao Município para os fins referidos no n.º 1. 

4  A compatibilidade referida no número anterior deverá ser fundamentada quanto à 

percentagem de compatibilidade, localização e usos a concretizar. 

5  Admite-se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida no n.º 3, seja total ou 

parcialmente concretizada em qualificação de solo confinante, nos termos do n.º 7 do artigo 60º 

e desde que o uso decorrente da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo 

confinante.  

6  Nas situações referidas no número anterior, será cedida ao município a área remanescente 

até à sua totalidade para os fins referidos no nº 1. 

 

 

ARTIGO 94.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento é autorizado o 

nivelamento da altura da fachada pela moda da altura da fachada. 

2  No caso previsto no número anterior, o número de pisos não pode exceder: 



 

 

a) 8 pisos nos perímetros urbanos de nível I e II; 

b) 4 pisos nos perímetros urbanos de nível III; 

c) 2 pisos nos perímetros urbanos de nível IV e V; 

d) 2 pisos nas áreas cuja tipologia de ocupação seja de moradias, situadas nos 

perímetros urbanos de nível I, II e III. 

3  Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado 

no RPDMLoures, às operações urbanísticas permitidas no âmbito da compatibilidade aplicam-

se os seguintes parâmetros urbanísticos, aferidos à área de solo do uso compatível: 

Perímetro 
Índice de 

edificabilidade máximo 

Índice de permeabilidade 

mínimo do solo  

N.º máximo de 

pisos 

acima da cota de 

soleira 

Nível I e II 0,70 0,20 8 

Nível III 0,50 0,30 4 

Nível IV e V 0,35 0,40 2 

 

4  Os parâmetros urbanísticos, referidos no número anterior, não se aplicam ao uso 

Equipamentos de utilização coletiva. 

 

Subsecção II 

Consolidadas Turísticas 

 

ARTIGO 95.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas consolidadas turísticas compreendem espaços destinadas à oferta turística. 

2  Pretende-se a conservação, reabilitação ou ampliação destas áreas, associando-as à 

valorização patrimonial do edificado existente, de forma a tornarem-se uma referência na área 

do turismo. 

 

ARTIGO 96.º 

Usos 

1  Nas áreas consolidadas turísticas o uso turístico é dominante. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Habitação; 

b) Indústria do tipo 3; 

c) Terciário; 

d) Equipamentos de utilização coletiva. 

3  A possibilidade de introdução dos usos compatíveis referidos nas alíneas a) e b) do número 

anterior só pode ocorrer se os mesmos estiverem funcionalmente ligados ao uso dominante. 

 



 

 

ARTIGO 97.º 

Regime de Edificabilidade  

Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado no 

RPDMLoures, nas operações urbanísticas, aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo  0,60; 

b) Índice de permeabilidade mínimo  0,30; 

c) Altura da fachada máxima - 25 metros. 

 

Subsecção III 

Outras Infraestruturas 

ARTIGO 98.º 

Âmbito, Objetivos e Usos 

1  As áreas identificadas como outras infraestruturas correspondem a: 

a) Depósitos de água; 

b) Subestações Elétricas; 

c) Estações de Tratamento de Águas Residuais; 

d) Central de Tratamentos de Resíduos Sólidos Urbanos: 

e) Estações Elevatórias. 

2  Pretende-se salvaguardar a afetação destas áreas ao uso a que se destinam, não sendo 

permitidas ações que ponham em causa a sua funcionalidade. 

3  As áreas definidas como outras infraestruturas regem-se pela legislação específica 

aplicável e obedecem à servidão administrativa e restrição de utilidade pública associada, 

sempre que tal esteja definido. 

 
Subsecção IV 

Interface de Mercadorias da Bobadela 

 

ARTIGO 99.º 

Âmbito, Objetivos e Usos 

A interface de transporte de mercadorias compreende o Terminal Ferroviário de Mercadorias 

da Bobadela existente, que assegura a conexão entre o modo ferroviário e rodoviário. 

 

Subsecção VI 

Infraestruturas Aeroportuárias  Aeroporto de Lisboa 

 

ARTIGO 100.º 

Âmbito, Objetivos e Usos 

1  A infraestrutura aeroportuária compreende o limite das instalações do Aeroporto de Lisboa, 

identificado na Carta de Classificação e Qualificação do Solo. 

2  Nestas áreas admite-se a coexistência de usos logísticos, comerciais, de serviços e 

turísticos, que se articulem com a exploração aeroportuária. 



 

 

 

Secção IV 

Espaços Verdes 

 

ARTIGO 101.º 

Âmbito e Identificação 

1  Os espaços verdes integram a estrutura ecológica urbana, assumindo fundamentalmente 

funções de equilíbrio e descompressão do sistema urbano. 

2  Estas áreas visam assegurar a proteção dos sistemas naturais, a regulação climática e o 

suporte ao recreio e lazer, indispensáveis ao equilíbrio ecológico do sistema urbano e à 

qualidade de vida da população.  

3  Os espaços verdes integram as seguintes subcategorias: 

a) Verde de proteção e enquadramento; 

b) Verde de recreio e lazer; 

c) Verde misto. 

 

Subsecção I 

Verde de Proteção e Enquadramento 

 

ARTIGO 102.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas destinadas a verde de proteção e enquadramento visam funções de proteção a 

recursos naturais, de transição entre os espaços rural e urbano e de enquadramento a 

infraestruturas urbanas às quais está associado um regime legal non aedificandi. 

2  Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30.º e, 

quando compreendam cursos de água, adotar medidas de conservação, reabilitação e 

soluções que contribuam para a redução dos riscos de inundação, designadamente bacias de 

retenção ou amortecimento de cheias. 

 
ARTIGO 103.º 

Usos 

1  Nestas áreas, sem prejuízo do regime legal da REN ou de outras servidões e restrições de 

utilidade pública aplicáveis, é permitida a construção de pequenos equipamentos de recreio e 

lazer não cobertos, mobiliário urbano e pequenas unidades de restauração e de bebidas e 

outros serviços de apoio complementares. 

2  Consideram-se pequenas unidades de restauração e de bebidas, as que não ultrapassem 

100 m2 de superfície de pavimento. 

 



 

 

ARTIGO 104.º 

Regime de Edificabilidade 

1  As intervenções referidas no artigo anterior só são admitidas mediante projeto de espaço 

público, em área delimitada pela Câmara Municipal, sendo obrigatório respeitar o índice de 

permeabilidade mínimo de 0,80. 

2  Excecionalmente, nestas áreas poderão ser admitidas legalizações de construções, 

anteriores a 1999, mediante parecer favorável da entidade de tutela da respetiva servidão. 

 

Subsecção II 

Verde de Recreio e Lazer 

 
ARTIGO 105.º 

Âmbito e Objetivos 

1  Os espaços verdes de recreio e lazer integram a estrutura ecológica urbana e visam a 

concretização destes espaços para fruição pública. 

2  Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30.º. 

 

ARTIGO 106.º 

Usos 

1  Nestas áreas, sem prejuízo dos regimes legais de servidões ou restrições de utilidade 

pública aplicáveis, são admitidos os usos previstos no artigo 103.º e equipamentos 

complementares ao recreio e lazer, podendo integrar nomeadamente as valências culturais, 

desportivas e ambientais. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Equipamentos de utilização coletiva; 

b) Turismo 

c) Habitação; 

d) Terciário; 

e) Indústria do tipo 3. 

3  A compatibilidade referida no número anterior só se aplica mediante delimitação de unidade 

de execução, onde se preveja a cedência da área remanescente ao Município para os fins 

referidos no n.º 1, com as exceções identificadas nas SUOPG. 

4  A delimitação de unidade de execução referida no número anterior deverá ser 

fundamentada quanto à percentagem de compatibilidade, localização e usos a concretizar. 

5  Admite-se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida no n.º 3, seja total ou 

parcialmente concretizada em qualificação de solo confinante, nos termos do n.º 7 do art.º 60 

e desde que o uso decorrente da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo 

confinante.  

6  Nas situações referidas no número anterior, será cedido ao município a área 

remanescente até à sua totalidade para os fins referidos no nº 1. 

 



 

 

 

ARTIGO 107.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Nas intervenções a operar nestas áreas é obrigatório respeitar o índice de permeabilidade 

mínimo de 0,60.  

2  Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado 

no RPDMLoures, às operações urbanísticas permitidas no âmbito da compatibilidade aplicam-

se os parâmetros urbanísticos definidos no n.º 3 do artigo 94.º. 

 
Subsecção III 

Verde misto 

 

ARTIGO 108.º 

Âmbito e Objetivos 

As áreas de verde misto visam contribuir para o equilíbrio do sistema ecológico local, e integram 

as seguintes situações: 

a) Manchas de vegetação a preservar associadas a núcleos edificados de quintas; 

b) Espaços verdes privados de enquadramento a áreas edificadas que correspondem a 

logradouros privados ou parcelas de terreno que se pretende manter permeáveis. 

 

ARTIGO 109.º 

Usos e Regime de Edificabilidade 

1  Para as áreas associadas a núcleos edificados de quintas são permitidas as seguintes 

operações urbanísticas: 

a) Obras de conservação e restauro; 

b) Obras de alteração ou ampliação até ao máximo de 50% da superfície de pavimento 

da construção legalmente existente; 

c) Índice mínimo de permeabilidade de 0,60; 

d) Admite-se a afetação destas áreas a equipamentos de utilização coletiva ou a 

turismo. 

2 - Os espaços verdes privados de enquadramento a áreas edificadas devem garantir a 

continuidade da estrutura ecológica, privilegiando-se, nos mesmos, a instalação de espaços 

permeáveis e arborizados com um índice mínimo de permeabilidade de 0,80. 

 

 

CAPITULO III 

Solo Urbanizável 

 



 

 

ARTIGO 110.º 

Âmbito e Identificação 

1  O solo urbanizável corresponde a áreas vocacionadas para a expansão do tecido 

urbanizado através de planos de urbanização, de pormenor ou de unidades de execução que, 

em função das necessidades previsíveis de crescimento, ponderem o desenvolvimento urbano 

integrado ou a resolução de carências habitacionais especificas. 

2  O solo urbanizável, segundo a sua qualificação, integra as seguintes categorias funcionais: 

a) Espaços residenciais; 

b) Espaços de atividades económicas; 

c) Espaços de uso especial; 

d) Espaços verdes. 

 
ARTIGO 111.º 

Princípio Geral 

1  A programação da urbanização do solo urbanizável processa-se através da delimitação de 

unidades de execução.   

2  No solo urbanizável que confronte com áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, 

as operações urbanísticas deverão salvaguardar uma faixa de proteção de 50 metros, dentro 

da respetiva área de intervenção, de modo a constituírem-se como áreas de passagem do fogo 

e contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios. 

3  A expansão urbana prevista tem de ser servida por rede viária com capacidade para 

absorver a geração do novo tráfego ou estabelecer as ligações viárias necessárias para que 

tal se verifique. 

4 - Nas áreas confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e outros usos de 

interesse publico ou com os espaços de verde de recreio e lazer, admite-se a majoração do 

índice de edificabilidade do solo até 25%, para efeitos da aplicação do nº1 do artigo 125º ou do 

nº2 do artigo 129º, desde que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a 

envolvente. 

5  A aplicação do número anterior implica a correspondente proporcionalidade na redução de  

área de solo ocupado no uso compatível. 

 

 



 

 

Secção I 

Espaços Residenciais 

 

Subsecção I 

Habitacionais 

 

ARTIGO 112.º 

Âmbito e Objetivos 

1  Os espaços residenciais urbanizáveis correspondem a áreas de expansão do tecido urbano, 

vocacionadas para o uso habitacional. 

2  Pretende-se o desenvolvimento destas áreas, através da sua programação com funções 

dominantemente residenciais em articulação com os usos compatíveis. 

3  Os espaços residenciais integram as seguintes tipologias, identificadas na carta de 

classificação e qualificação de solo: 

a) Tipo A; 

b) Tipo B; 

c) Tipo C. 

 

ARTIGO 113.º 

Usos 

1  Nestes espaços o uso habitacional é dominante. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Turismo, recreio e lazer; 

b) Equipamentos de utilização coletiva; 

c) Terciário; 

d) Micrologística; 

e) Indústrias do tipo 2 e 3. 

 

ARTIGO 114.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Na execução das áreas urbanizáveis residenciais têm prioridade as zonas que confinam 

com áreas urbanizadas. 

2  Na ausência de plano de urbanização ou de plano de pormenor, consoante a tipologia 

identificada na carta de classificação do solo, nas operações de loteamento aplicam-se os 

seguintes parâmetros urbanísticos: 



 

 

Tipo 
Índice de 

edificabilidade máximo 

Densidade habitacional 

máxima 

(fogos/ha) 

N.º máximo de 

pisos acima da 

cota de soleira 

Índice de permeabilidade 

mínimo do solo 

A 0,70 60 8 0,20 

B 0,50 40 4 0,30 

C 0,35 25 2 0,40 

 

3  Nas áreas situadas nos perímetros urbanos de nível I, II e III, deve ser destinado um mínimo 

de 10% da superfície de pavimento para usos não habitacionais. 

 
Secção II 

Espaços de Atividades Económicas 

 

ARTIGO 115.º 

Âmbito e Identificação 

1  Os espaços urbanizáveis de atividades económicas correspondem a áreas de expansão 

do tecido urbano, com dominância de atividades económicas. 

2  Pretende-se o desenvolvimento destas áreas, através da sua programação com funções 

dominantemente de atividades económicas em articulação com os usos compatíveis. 

3  Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias: 

a) Indústria e terciário; 

b) Ciência e tecnologia. 

 
Subsecção I 

Indústria e Terciário 

 

ARTIGO 116.º 

Âmbito, Objetivos  

As áreas urbanizáveis de indústria e terciário correspondem aos espaços destinados à 

expansão de atividades económicas com dominância de funções industriais, logísticas, 

micrologísticas, terciário e operações de gestão de resíduos, de tipologias diferenciadas, a 

desenvolver de forma programada. 

 

ARTIGO 117.º 

Usos 

Nas áreas urbanizáveis de indústria e terciário aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º, com 

exceção do uso habitacional, que não é compatível com esta qualificação de espaço. 

 

ARTIGO 118.º 

Regime de Edificabilidade  

1  Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento 

aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos: 



 

 

a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70; 

b) Índice de permeabilidade mínimo  0,25; 

c) Índice máximo de ocupação  50%; 

d) Altura máxima da fachada  a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de 

altura, salvo nos casos em que a especificidade técnica exija uma altura superior. 

2  Caso se preveja uma total afetação ao uso terciário, o índice de edificabilidade máximo 

previsto na alínea a) do número anterior é substituído por 0,80. 

3  Caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística, micrologística e operações 

de gestão de resíduos, o índice previsto na alínea a) do número anterior é substituído pelo 

índice volumétrico de 5 m3/m2. 

 

Subsecção II 

Ciência e Tecnologia 

 

ARTIGO 119.º 

Âmbito e Objetivos 

As áreas urbanizáveis de ciência e tecnologia destinam-se à instalação de unidades integradas 

destinadas ao desenvolvimento de atividades tecnológicas ou de investigação científica, 

podendo adotar modelos organizacionais diversos, com o objetivo de concentração e 

articulação entre a atividade económica de base científica ou tecnológica, valências de ensino 

universitário ou politécnico, formação profissional, investigação e desenvolvimento, apoio ao 

empreendedorismo e serviços de apoio complementar. 

 

ARTIGO 120.º 

Usos 

1  Nas áreas de ciência e tecnologia consideram-se dominantes os seguintes usos: 

a) Terciário;  

b) Equipamentos de utilização coletiva. 

2  Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Micrologística; 

b) Indústrias do tipo 2 ou 3; 

c) Habitação. 

 

ARTIGO 121.º 

Regime de Edificabilidade 

Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações urbanísticas aplicam-se 

os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70; 

b) Índice de permeabilidade mínimo  0,25. 

c) Altura de fachada máxima  24m. 

 



 

 

Secção III 

Espaços de Uso Especial 

 

ARTIGO 122.º 

Âmbito e Identificação 

O espaço de uso especial integra a subcategoria de equipamentos e outros usos de interesse 

público. 

 

Subsecção I 

Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público. 

 

ARTIGO 123.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas urbanizáveis de equipamentos e outros usos de interesse público destinam-se à 

instalação de equipamentos de utilização coletiva de índole privada ou pública, podendo ser 

articulados com outros usos, desde que compatíveis com o uso dominante.    

2  Pretende-se a concretização destas áreas através da expansão do tecido urbano com 

equipamentos de utilização coletiva.  

3  Os edifícios destinados a equipamentos de utilização coletiva devem ser concebidos 

enquanto elementos qualificadores do espaço urbano traduzindo-se em objetos arquitetónicos 

de reconhecida qualidade, que promovam uma boa integração na malha urbana envolvente. 

 

ARTIGO 124.º 

Usos 

Nas áreas de equipamentos e outros usos de interesse público aplicam-se os usos definidos 

no artigo 93.º. 

 

ARTIGO 125.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, nas operações urbanísticas, 

permitidas no âmbito da compatibilidade, aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos 

aferidos pela área de solo do uso compatível: 

Perímetro 
Índice de edificabilidade 

máximo 

Índice de permeabilidade 

mínimo do solo 

N.º máximo de pisos 

acima da cota de 

soleira 

Nível I e II 0,70 0,20 8 

Nível III 0,50 0,30 4 

Nível IV e V 0,35 0,40 2 

 

2  Os parâmetros urbanísticos referidos no número anterior não se aplicam ao uso de 

equipamentos de utilização coletiva. 

 



 

 

Secção IV 

Espaços Verdes 

 

ARTIGO 126.º 

Âmbito e Identificação 

1  Os espaços verdes integram as seguintes subcategorias: 

a) Verde de recreio e lazer; 

b) Áreas de requalificação ambiental. 

2  Estas áreas compreendem o conjunto de áreas que visam assegurar a proteção dos 

sistemas naturais, a regulação climática e o suporte ao recreio e lazer, indispensáveis ao 

equilíbrio ecológico do sistema urbano e à qualidade de vida da população.  

 

Subsecção I 

Verde de recreio e lazer 

 

ARTIGO 127.º 

Âmbito e Objetivos 

1  As áreas destinadas a verde de recreio e lazer visam a concretização de espaços verdes 

de fruição. 

2  Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30º. 

 

ARTIGO 128.º 

Usos 

Nas áreas de verde de recreio e lazer aplica-se o definido no artigo 106.º. 

 

 

ARTIGO 129.º 

Regime de Edificabilidade 

1  Nas intervenções a operar nestas áreas é obrigatório respeitar o índice de permeabilidade 

mínimo de 0,60. 

2  Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado 

no RPDMLoures, às operações urbanísticas permitidas no âmbito da compatibilidade aplicam-

se os parâmetros urbanísticos definidos no n.º 3 do artigo 94.º. 

 

Subsecção II 

Áreas de Requalificação Ambiental 

 

ARTIGO 130.º 

Âmbito e Objetivos 

As áreas de requalificação ambiental correspondem a tecidos urbanos, de origem legal ou 

ilegal, edificados sobre áreas de recursos e riscos naturais, cuja localização se mostre 



 

 

inconveniente para o modelo de ordenamento do território, nomeadamente para a 

concretização da Estrutura Ecológica Urbana. 

 
ARTIGO 131.º 

Regime de Edificabilidade 

Nestas áreas é obrigatória a elaboração de plano de pormenor que pondere os riscos 

apontados no artigo anterior, podendo prever a requalificação do solo e respetivas 

condicionantes a observar, tendo em vista a manutenção total ou parcial dos usos instalados, 

com a simultânea concretização da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

CAPITULO IV 

Manutenção Condicionada 

Secção I 

Estatuto de Manutenção Condicionada 

 

ARTIGO 132.º 

Regime  

1  Entende-se por estatuto de manutenção condicionada o estatuto das construções legais ou 

ilegais cuja localização pode ser considerada perigosa, por se situarem em zonas sujeitas a 

elevados riscos geotécnicos.  

2  Qualquer ocupação destas áreas assume um caracter excecional e deve ser precedida de 

uma adequada avaliação da vertente, aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo 

incluídos, condições de estabilidade, não se restringindo a estudos pontuais para garantir a 

segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes efeitos cumulativos, 

nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente. 

3  As construções de origem ilegal, que inicialmente tenham o estatuto de manutenção 

condicionada, mas que, após a realização de estudos, projetos e obras, cessem as condições 

referidas no n.º 1, poderão perder este estatuto e serem suscetíveis de legalização. 

4  Caso se conclua pela não manutenção das construções, as áreas libertadas serão afetadas 

ao uso dominante do espaço envolvente. 

 

TÍTULO VI 

SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E MOBILIDADE  

 

ARTIGO 133.º 

Âmbito e Identificação  

1  Os sistemas de circulação e mobilidade compreendem as redes associadas aos diferentes 

modos de transporte, sendo elementos de conexão e correspondência entre eles, facilitando 

as relações interurbanas, intra-concelhias, com a área metropolitana de Lisboa e com outros 

pontos do espaço nacional e internacional.  

2  Incluem-se nestes sistemas: 



 

 

a) A rede rodoviária; 

b) A rede de transportes; 

c) A rede de mobilidade suave; 

d) O estacionamento; 

e) As interfaces. 

 

CAPITULO II 

Espaços Canais 

ARTIGO 134.º 

Âmbito e Objetivos 

1  Os espaços canais correspondem a áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou 

urbanas de desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas complementares que lhes são 

adjacentes, podendo ser qualificados como categoria de solo rural ou de solo urbano. 

2 - Os espaços canais compreendem os corredores necessários à proteção e implantação das 

infraestruturas de transportes, nos termos dos respetivos estatutos, incluindo os equipamentos 

de apoio e os corredores do sistema de transportes associado aos diferentes modos, bem como 

áreas técnicas complementares adjacentes. 

3  Os espaços canais incluem ainda as áreas de solo constituídas em torno da infraestrutura 

destinadas a assegurar a sua proteção e correto funcionamento e acautelar as áreas 

necessárias à execução futura das infraestruturas propostas e das áreas técnicas 

complementares adjacentes. 

4 - No caso das infraestruturas rodoviárias que constituem a rede rodoviária nacional o espaço 

canal é salvaguardado pela constituição da servidão de utilidade pública, desde a publicação 

da declaração de aprovação do seu estudo prévio. 

 

ARTIGO 135.º 

Regra Geral 

1  Admite-se a alteração dos traçados ou importância hierárquica dos espaços canais 

definidos, desde que tal alteração resulte de decisão da respetiva entidade de tutela, 

fundamentada por estudos urbanísticos ou projetos de execução, sem prejuízo das intenções 

estratégicas do plano. 

2  Sempre que ocorra a desafetação do espaço canal aplicam-se as categorias e 

subcategorias de solo que o integram.   

 

ARTIGO 136.º 

Faixas de Proteção 

1  non aedificandi

concreto.  



 

 

2  Para a rede rodoviária municipal proposta é definida uma faixa de proteção de 50 metros 

para cada lado do eixo, até à aprovação do estudo prévio e de 20 metros nas seguintes fases 

de projeto e execução. 

3  Na rede já concluída a faixa de proteção é a estabelecida na legislação aplicável à 

classificação proposta para a via ou, na ausência desta, 10 metros para cada lado do eixo. 

 
CAPITULO II 

Rede rodoviária 

 

ARTIGO 137.º 

Âmbito e Identificação 

A rede rodoviária compreende a rede nacional de autoestradas concessionada e a rede 

rodoviária nacional, as estradas regionais e as desclassificadas sob jurisdição da IP - 

Infraestruturas de Portugal, S.A., bem como a rede rodoviária municipal.  

 

ARTIGO 138.º 

Classificação Hierárquica 

A rede rodoviária, ordenada e hierarquizada segundo a estratégia territorial de mobilidade, 

compreende os seguintes níveis hierárquicos subdivididos em categorias, de acordo com as 

funções e características das vias, definidas no Anexo II ao RPDMLoures, do qual faz parte 

integrante: 

a) Nível I  Rede rodoviária arterial: 

i. Principal  Rede Nacional de Autoestradas e Itinerários Principais (IP); 

ii. Secundária  Itinerários Complementares (IC). 

b) Nível II  Rede rodoviária coletora/distribuidora: 

i. Principal  Estradas Nacionais (EN); 

ii. Secundária  Estradas Regionais (ER) e Estradas desclassificadas sob 

jurisdição da IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.; 

c) Nível III  Rede rodoviária local: 

i. Principal  Estradas Municipais (EM) e Vias Urbanas Principais (Lx ou Tx); 

ii. Secundária  Caminhos Municipais (CM) e Vias Urbanas Secundárias. 

 
ARTIGO 139.º 

Vias da Rede Rodoviária Nacional 

1  Integram o Nível Hierárquico I, a Rede Nacional de Autoestradas constituída pela A1, A8, 

A9 (CREL), A10, A12 (ponte Vasco da Gama), IP7 (Eixo Norte Sul), IC2, IC17 (CRIL) e IC22.  

2  Integram o Nível Hierárquico II as seguintes vias da Rede Rodoviária Nacional: Rede 

rodoviária coletora/distribuidora principal: Estradas Nacionais contempladas no PRN 2000: 

EN8, EN115 e EN116; Estradas Desclassificadas sob jurisdição da E.P.: EN8 de Odivelas a 

Loures [EN115], EN10 a norte do km 141+730, EN115-5, EN250 e EN374-2; Rede rodoviária 

coletora/distribuidora secundária: ER19 e ER374. 



 

 

3  Qualquer proposta de intervenção nas vias da Rede Rodoviária Nacional, estradas 

regionais e estradas desclassificadas sob a jurisdição da IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. 

deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos 

projetos cumprir o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e demais disposições 

legais e normativas aplicáveis em vigor e ser previamente submetidos a parecer das entidades 

competentes para o efeito. 

 

 

ARTIGO 140.º 

Parâmetros de Dimensionamento e Estudos de Tráfego 

1  Os parâmetros de dimensionamento de novas vias, ou de beneficiação de vias existentes, 

obedecem à legislação específica aplicável, ao definido no Anexo III do RPDMLoures, e ao 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município de Loures.  

2  Em áreas urbanas de génese ilegal serão admitidos valores inferiores, nos termos 

expressos no Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal. 

3  Nas operações urbanísticas onde o volume ou tipo de tráfego esperado possa alterar, 

expressivamente, as condições de circulação no sistema viário envolvente, a Câmara Municipal 

pode exigir estudo de tráfego e de acessibilidades, nos termos expressos no Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização do Município de Loures, devendo estes estudos 

fundamentar a organização da circulação e do estacionamento. 

4  Nas áreas objeto de Estudos de Tráfego poderão ser admitidos outros valores, quando 

estes estudos o fundamentem. 

5 - Excecionalmente, as vias municipais podem não observar o definido no anexo III, sempre 

que tal implicar conflitos no sistema de circulação ou puser em causa a preservação de valores 

patrimoniais e ambientais, desde que continue cumprindo as funções adequadas à sua 

hierarquia. 

 

 

 

CAPITULO III 

Rede de Transportes Públicos 

 

ARTIGO 141.º 

Âmbito e Identificação 

Integra a rede de transportes públicos a rede ferroviária, a rede de transporte público em sítio 

próprio e a rede de transporte público rodoviário. 

 



 

 

ARTIGO 142.º 

Rede Ferroviária  

A rede ferroviária pesada existente no Município integra: 

a) a rede de caminho de ferro, sobre o qual operam os comboios das Linhas do Norte, 

de Sintra e da Azambuja, identificado na Carta de Classificação do Solo e na Carta 

de Condicionantes; 

b) a rede de metropolitano de Lisboa, que integra os troços da Linha Vermelha contidos 

no Município, com estação em Moscavide. 

 

ARTIGO 143.º 

Rede de Transporte Público em Sítio Próprio  

1  Os corredores da Rede de Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP) identificados na 

Carta de Transporte Público em Sítio Próprio, representam uma intenção de reforço e 

estruturação do sistema de transportes públicos, em consideração aos objetivos e estratégia 

enunciados no artigo 2.º do RPDMLoures. 

2  Os corredores poderão ser ajustados no seu traçado e perfil em função dos futuros projetos 

de execução, mas deverão, desde já, promover o estudo e reserva de respetivo corredor nas 

áreas de intervenção das operações urbanísticas em causa, de modo a não comprometer a 

sua concretização. 

3  Da rede de TPSP proposta, são prioritários os troços de ligação Loures  Odivelas e ligação 

na Cidade de Loures, que promovem uma maior acessibilidade ao hospital, em particular e na 

cidade de Loures, em geral, reforçando a coesão sócio territorial do seu perímetro.  

 

CAPITULO IV 

Rede de Mobilidade Suave 

 

ARTIGO 144.º 

Âmbito e Objetivos 

1  A rede de mobilidade suave compreende fundamentalmente a rede pedonal e a rede 

ciclável. 

2  A rede de mobilidade suave pretende promover a ligação entre as áreas residenciais, as 

interfaces de transporte e os principais polos geradores de viagens como equipamentos 

coletivos e áreas de maior concentração de comércio e serviços em modos suaves, com 

especial destaque para os modos pedonal e ciclável. 

 

ARTIGO 145.º 

Rede Pedonal e Ciclável 

1  Os planos de urbanização ou de pormenor, unidades de execução e operações de 

loteamento devem favorecer a opção pelos modos suaves de deslocação na sua área de 



 

 

intervenção e garantir a continuidade com a rede de mobilidade suave existente ou planificada 

na envolvente. 

2  Nas situações indicadas no número anterior deve dotar-se as redes cicláveis de condições 

de estacionamento para bicicletas, nos pontos nevrálgicos para a continuidade do percurso 

noutro meio de mobilidade, considerando, pelo menos, as interfaces e os polos geradores de 

viagens acima identificados. 

3  Os percursos cicláveis definidos no cumprimento dos números anteriores têm que indicar 

o tipo de segregação na relação com os veículos motorizados e com a circulação pedonal. 

4  A rede local de mobilidade suave deve, sempre que possível, articular-se com os percursos 

culturais e de recreio a que se refere o artigo 165.º, que se encontram identificados na Carta 

da Estrutura Patrimonial. 

 

CAPITULO V 

Interfaces de passageiros e de mercadorias 

 

ARTIGO 146.º 

Âmbito e Objetivos 

1  Na carta de classificação de solo encontram-se assinaladas as interfaces de passageiros 

que correspondem às estações de caminho de ferro de Santa Iria da Azóia e da Bobadela 

integradas na linha do Norte, para os quais se pretende a criação de um espaço multifuncional 

complementar.  

2  As interfaces de passageiros são nós na rede dos diferentes modos de transporte, onde é 

assegurada a articulação entre os vários modos de transporte, com o objetivo de promover a 

intermodalidade.  

3  As interfaces de mercadorias são áreas destinadas ao transbordo de mercadorias entre 

diferentes modos de transporte ou diferentes tipos de veículos, com o objetivo de conduzir a 

mercadoria até ao seu destino final. 

 

ARTIGO 147.º 

Princípio Geral 

1  As interfaces de passageiros deverão integrar estacionamento para transporte individual. 

2  Nas interfaces de passageiros, identificados na carta de classificação de solo, admite-se a 

integração de espaços de comércio, serviços e instalações de apoio, como usos 

complementares. 

 



 

 

Secção V 

Estacionamento 

 

ARTIGO 148.º 

Âmbito e Identificação  

A presente secção destina-se a determinar o número de lugares de estacionamento a exigir 

nas Operações Urbanísticas. 

 

ARTIGO 149.º 

Regras Gerais 

1  Para além das áreas mínimas obrigatórias definidas no RPDMLoures, poderão ser criadas 

áreas suplementares de estacionamento como forma de suprir carências existentes. 

2  Nesta matéria deverá ainda ser observado o Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização.  

3  Em áreas urbanas de génese ilegal serão admitidos valores inferiores, em conformidade 

com o Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal. 

 

ARTIGO 150.º 

Dotação de Estacionamento 

1  As operações urbanísticas deverão ser dotadas de estacionamento, dimensionado para 

cada um dos usos previstos, em cumprimento dos valores fixados na presente secção, ou 

demais legislação aplicável. 

2  Nas diferentes operações urbanísticas, independentemente da categoria de uso do solo 

onde se inserem e demais legislação aplicável, exige-se a observância de valores mínimos de 

áreas destinadas a estacionamento, de acordo com o Anexo IV do RPDMLoures. 

3  O Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização pode prever exceções à dotação 

de estacionamento. 

4  Nas áreas objeto de Estudos de Tráfego poderão ser admitidos outros valores, quando 

estes estudos o fundamentem. 

 

TÍTULO VII 

ESTRUTURA PATRIMONIAL 

 

ARTIGO 151.º 

Âmbito e Identificação 

1  Constituem objetivos do PDML a salvaguarda e a valorização do Património. 

2  A Estrutura Patrimonial do município é constituída pelo universo dos valores patrimoniais 

que contribuem para a identidade e memória coletiva nacional ou concelhia, compreendendo 



 

 

todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura, são portadores 

de interesse cultural relevante, devendo ser objeto de especial proteção e valorização; 

3  Os Valores Patrimoniais estão identificados na carta de condicionantes, na Carta da 

Estrutura Patrimonial e no Anexos I do RPDMLoures, estando agrupados nas seguintes 

categorias: 

a) Conjuntos de Valor Patrimonial: 

i. Núcleos Antigos; 

ii. Conjuntos Urbanos; 

b) Elementos de Valor Patrimonial: 

i. Imóveis Classificados ou em vias de Classificação, subdivididos em: 

 MN - Monumentos Nacionais; 

 IIP - Imóveis de Interesse Público; 

 MIP  Monumentos de Interesse Público; 

 MIM  Monumentos de Interesse Municipal; 

 IVC  Imóveis em vias de Classificação; 

 SIP  Sitio de Interesse Público. 

ii. Valores Isolados. 

c) Valores Arqueológicos: 

i. Grau 1; 

ii. Grau 2. 

d) Valores com interesse paisagístico. 

4  Aos Valores Patrimoniais identificados em várias categorias, aplicam-se cumulativamente 

as regras inerentes a cada uma dessas categorias. 

5 - A Autarquia constituirá uma Comissão Consultiva para avaliação das operações 

urbanísticas que integram estas áreas, a definir em regulamento municipal. 

6  A Câmara Municipal de Loures promoverá e disponibilizará progressivamente, no âmbito 

do Inventário Municipal do Património Arquitetónico, a reavaliação dos valores patrimoniais a 

que se refere o n.º 2, aprofundando os diversos temas e ampliando o universo dos bens 

estudados, passando a servir de referência para a aplicação do disposto nos artigos números 

153.º, 156.º, 162.º, 163.º e 164.º. 

 

CAPITULO I 

Conjuntos de Valor Patrimonial 

 

ARTIGO 152.º 

Âmbito e Identificação 

1  Os núcleos antigos constituem áreas urbanas com valor patrimonial que coincidem em 

regra com o polo de origem dos aglomerados, correspondem aos tecidos mais antigos 

representativos da estrutura urbana, da morfologia e dos elementos arquitetónicos iniciais, 

encontrando-se identificados na Carta da Estrutura Patrimonial e no Anexo I do RPDMLoures. 



 

 

2  Os conjuntos urbanos correspondem a agrupamentos arquitetónicos, urbanos ou rurais, 

com suficiente coesão, de modo a poderem ser delimitados geograficamente, sendo notáveis 

pela sua unidade ou integração na paisagem e pelo seu interesse arquitetónico, urbanístico, 

histórico, arqueológico e artístico, encontrando-se identificados na Carta da Estrutura 

Patrimonial e no Anexo I do RPDMLoures. 

 

ARTIGO 153.º 

Regra Geral 

1  Nestas áreas, as intervenções deverão visar a conservação do edificado existente e 

contribuir para a reabilitação dos núcleos antigos e conjuntos urbanos, promovendo a 

preservação da sua identidade, designadamente através do respeito pela morfologia e tipologia 

da malha urbana, escala do conjunto, características arquitetónicas fundamentais do edificado, 

características ambientais e relações com a envolvente. 

2  Sempre que se verifiquem pontos de vista dominantes, as operações urbanísticas não 

podem comprometer a leitura das relações entre o conjunto e a paisagem. 

3  As intervenções em edifícios dissonantes devem visar a sua requalificação estética e 

reintegração na envolvente, mediante as alterações necessárias à sua contextualização ou 

mesmo à substituição integral. 

4  As transformações de uso nos valores patrimoniais identificados não podem desvirtuar as 

suas características arquitetónicas fundamentais. 

 

CAPITULO II 

Elementos de Valor Patrimonial 

 

ARTIGO 154.º 

Imóveis Classificados e em Vias de Classificação 

As intervenções ou obras de conservação, restauro ou reabilitação e escavações arqueológicas 

nas edificações ou valores arqueológicos classificados ou em vias de classificação como MN, 

IIP, MIP, MIIM ou SIP, ou nas respetivas áreas de proteção, carecem de autorização das 

entidades competentes nos termos da lei. 

 

CAPITULO III 

Valores Isolados  

 

ARTIGO 155.º 

Âmbito e Identificação 

Os valores isolados compreendem edifícios ou conjuntos arquitetónicos e pormenores de 

carácter erudito ou popular, notáveis pelo seu interesse arquitetónico, histórico, arqueológico 

ou artístico, ou pela sua integração na paisagem, que mantêm a coerência da composição, 

constituindo-se como referência patrimonial no conjunto em que se inserem, mesmo quando 



 

 

integrados em contextos urbanos descaracterizados, encontrando-se identificados na Carta da 

Estrutura Patrimonial e no Anexo I do RPDMLoures. 

 

ARTIGO 156.º 

Regra Geral 

1  Em todas as intervenções têm de ser respeitadas as características históricas e 

arquitetónicas, nomeadamente alinhamento, implantação, altura de fachada, volumetria, 

morfologia da cobertura, e preservados os elementos construídos de interesse arquitetónico e 

artístico. 

2  Os planos de urbanização, os planos de pormenor e as operações urbanísticas que incidam 

sobre valores isolados ainda não integrados no Inventário Municipal do Património 

Arquitetónico, têm que contemplar os estudos de levantamento e caracterização histórica, 

arquitetónica e construtiva dos valores patrimoniais existentes, dentro dos limites das 

respetivas áreas de intervenção.  

3  Os planos de urbanização, planos de pormenor e operações urbanísticas que incidam sobre 

valores isolados inventariados, deverão ter em conta os estudos de levantamento e 

caracterização que constam do Inventário Municipal do Património Arquitetónico. 

4  As intervenções devem visar a conservação e beneficiação do edificado existente e 

contemplar a correção ou substituição de elementos dissonantes, quando existam.  

5  Não é permitida a alteração ou destruição de pormenores notáveis devendo, os que se 

apresentem deteriorados, ser restaurados por referência ao aspeto inicial. 

6  Poderão admitir-se obras de alteração ou ampliação mediante justificação fundamentada 

da adequação da proposta à salvaguarda dos valores identificados.  

7  Quando estejam em causa razões de segurança, higiene e salubridade, poderá ser admitida 

a demolição de valores isolados, mediante parecer do serviço municipal competente.  

 

CAPITULO IV 

Valores Arqueológicos 

 

ARTIGO 157.º 

Âmbito e Identificação 

1  O património arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, 

agrupamentos arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra 

natureza, bem como o respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, 

no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental. 

2  Os valores arqueológicos integram as áreas de valor arqueológico e os bens móveis de 

valor arqueológico. 

3  As áreas arqueológicas correspondem a áreas onde se identifica o interesse arqueológico, 

conhecido ou potencial, definido como tal no respetivo regime jurídico. 



 

 

4  As áreas arqueológicas encontram-se referenciadas na Carta da Estrutura Patrimonial 

identificadas no Anexo I do RPDMLoures. 

5  Às áreas arqueológicas identificadas posteriormente, aplicam-se as regras constantes no 

RPDMLoures. 

6  Atendendo à natureza especifica do património arqueológico, cuja localização ao nível, 

sobretudo do subsolo, constitui uma limitação a um conhecimento imediato de eventuais 

monumentos, sítios e/ou conjuntos arqueológicos, considera-se necessária a atribuição de 

medidas cautelares na abordagem do solo e/ou subsolo.  

7  As áreas arqueológicas impõem procedimentos específicos para o licenciamento e 

realização de obras que impliquem escavações ou remeximento do solo e/ou subsolo, 

hierarquizando-se em dois níveis: 

a) Grau 1; 

b) Grau 2. 

8  Os valores arqueológicos integram ainda os bens móveis de valor arqueológico, que 

compreendem um conjunto de bens móveis de valor arqueológico que se distribuem, de forma 

pontual, pelo território do município.  

 

ARTIGO 158.º 

Áreas Arqueológicas de Grau 1 

1  Integram as áreas arqueológicas de grau 1, os conjuntos, monumentos e sítios 

arqueológicos: 

a) Classificados ou em vias de classificação; 

b) Inventariados com trabalhos arqueológicos a decorrer; (no âmbito de projetos de 

investigação, conservação/valorização ou trabalhos de emergência); 

c) Inventariados e significativos no contexto municipal, pela singularidade, raridade ou 

potencial significativo. 

2  Nestas áreas é obrigatória a realização de escavações arqueológicas prévias a qualquer 

tipo de intervenção no solo. 

 

ARTIGO 159.º 

Áreas Arqueológicas de Grau 2 

1  Integram as áreas arqueológicas de grau 2, os conjuntos, monumentos e sítios 

arqueológicos inventariados não incluídos no grau 1. 

2  Nestas áreas, as ações de intervenção no solo são obrigatoriamente acompanhadas por 

um Arqueólogo.  

3  O resultado deste acompanhamento poderá vir a implicar uma atualização do grau atribuído 

ao vestígio em causa. 

 

CAPITULO V 



 

 

Valores com Interesse Paisagístico 

 

ARTIGO 160.º 

Âmbito e Identificação 

O património com interesse paisagístico integra os valores culturais e naturais únicos, de 

particular raridade, indispensáveis à identidade da paisagem concelhia, compreendendo os 

seguintes conjuntos de valores: 

a) Quintas e casais com interesse cultural e de recreio; 

b) Área de Paisagem de Valor Cultural; 

c) Infraestruturas tradicionais de apoio à atividade agrícola; 

d) Percursos culturais e de recreio. 

 

ARTIGO 161.º 

Regra Geral  

1  As operações urbanísticas, os planos de pormenor e os planos de urbanização que incidam 

sobre valores patrimoniais ainda não inventariados designados nas alíneas a), b) e c) do artigo 

anterior, têm que contemplar estudos de levantamento e caracterização histórica, arquitetónica 

e construtiva dos valores culturais e o levantamento dos valores naturais, dentro dos limites 

das respetivas áreas de intervenção.  

2  Os planos de urbanização, planos de pormenor e operações urbanísticas que incidam sobre 

valores isolados inventariados, deverão ter em conta os estudos de levantamento e 

caracterização que constam do Inventário Municipal do Património Arquitetónico. 

 

ARTIGO 162.º 

Quintas e Casais com Interesse Cultural e de Recreio 

1  Consideram-se quintas e casais com interesse cultural e de recreio, aqueles que possuindo 

qualidade arquitetónica, apresentam uma organização específica do espaço, em função da sua 

localização e do aproveitamento dos recursos, patente na distribuição dos usos, nas estruturas 

de aproveitamento hidráulico, nos sistemas de compartimentação e sistemas de vistas e, no 

caso das quintas, as estruturas de recreio e lazer, e contemplar a correção e substituição dos 

elementos dissonantes, quando existam. 

2  As intervenções devem promover a conservação e manutenção dos seus traços 

significativos e característicos, incluindo as casas, as estruturas de apoio à produção e as de 

recreio. 

3  As quintas e casais com interesse cultural e de recreio, quando não mantenham a sua 

função inicial podem acolher usos de turismo, recreio e lazer, de equipamento ou outros usos 

de interesse público e serviços, sendo interditos todos os usos que desvalorizem a sua 

componente cultural e paisagística. 

4  Não é permitida a demolição de quintas e casais com interesse cultural e de recreio, 

admitindo-se como exceção os casos de demolição parcial ou total, mediante parecer do 



 

 

serviço municipal competente, quando estejam em causa razões de segurança, higiene e 

salubridade. 

 

ARTIGO 163.º 

Área de Paisagem de Valor Cultural 

1  As áreas de paisagem de valor cultural correspondem a extensas áreas de paisagem cujo 

valor cultural resulta da sua configuração natural e da intervenção humana. 

2  Estas paisagens devem ser alvo de ações de conservação ou manutenção dos seus traços 

significativos ou característicos, com vista à sua proteção, sendo interditos todos os usos que 

desvalorizem a sua componente cultural e paisagística. 

3  Sempre que a respetiva classificação do solo permita edificar, aplicam-se as seguintes 

regras: 

a) Deve ser respeitada a integridade dos elementos estruturantes da paisagem; 

b) As operações urbanísticas têm que contemplar os estudos de levantamento e 

caracterização dos valores naturais e construídos, dentro dos limites das respetivas 

áreas de intervenção. 

 

ARTIGO 164.º 

Infraestruturas Tradicionais de Apoio à Atividade Agrícola 

1  As infraestruturas tradicionais de apoio à atividade agrícola correspondem a estruturas 

tradicionais de captação, condução e armazenamento de água e a estruturas de apoio à 

produção, armazenamento e transformação dos produtos agrícolas, nomeadamente poços, 

noras, sistemas de rega, aquedutos, tanques, moinhos, azenhas e seus canais, lagares, silos, 

pombais e muros de pedra seca. 

2  As intervenções devem promover a conservação e reabilitação dos elementos patrimoniais. 

3  Não é permitida a sua demolição, admitindo-se como exceção os casos de demolição 

parcial ou total, mediante parecer do serviço municipal competente, quando estejam em causa 

razões de segurança, higiene e salubridade, ou nos casos em que se encontrem irrecuperáveis 

ou descontextualizados relativamente ao meio em que se inserem. 

 
ARTIGO 165.º 

Percursos Culturais e de Recreio 

1  Os percursos culturais e de recreio têm como objetivo a criação de uma rede estruturada 

de circulação pedonal, equestre ou de bicicletas, segregada do tráfego automóvel, que integre 

num sistema linear o acesso ao património natural e cultural relevante no município de Loures. 

2  O traçado de cada um dos percursos identificados na Carta da Estrutura Patrimonial é 

indicativo, sendo aferido aquando da elaboração dos respetivos projetos, devendo, sempre que 

possível, assentar na recuperação de antigas azinhagas ou caminhos rurais. 

 

TÍTULO VIII 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 



 

 

 

ARTIGO 166.º 

Âmbito Identificação 

1  A estrutura ecológica municipal, identificada na Carta da Estrutura Ecológica Municipal, visa 

a preservação e manutenção da integridade dos principais recursos e valores naturais e do 

funcionamento dos processos ecológicos, integrando-os numa estrutura contínua, com 

características variadas consoante a realidade em que se inserem. 

2  A estrutura ecológica municipal integra os seguintes níveis, identificados na carta de 

estrutura ecológica municipal: 

a) Nível Nacional e Internacional; 

b) Nível Regional; 

c) Nível Local. 

 

CAPITULO I 

Nível Nacional e Internacional 

 

ARTIGO 167.º 

Âmbito e Identificação 

1  A estrutura ecológica de nível nacional e internacional integra as áreas que constituem o 

suporte dos sistemas ecológicos fundamentais e os recursos naturais indispensáveis à 

sustentabilidade do território, sendo a sua proteção conferida por instrumentos de ordenamento 

do território de nível nacional e internacional. 

2  O nível nacional e internacional compreende os solos afetos: 

a) À Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

b) À Reserva Ecológica Nacional (REN); 

c) Ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN). 

3  As áreas integradas na RAN, REN e Plano Setorial da Rede Natura 2000 estão identificadas 

nas cartas de condicionantes da RAN e da REN, referidas no artigo 8.º do RPDMLoures, 

aplicando-se os respetivos regimes jurídicos. 

 

CAPITULO II 

Nível Regional 

 

ARTIGO 168.º 

Âmbito e Identificação 

1  A estrutura ecológica de nível regional integra as áreas do território municipal consideradas 

estruturantes e decisivas para a sustentabilidade ambiental da AML, definidas de acordo com 

a Rede Ecológica Metropolitana do PROTAML. 

2  O nível regional compreende os solos afetos: 

a) À Rede Primária:  



 

 

i.  Área Estruturante Primária;  

ii.  Ligação / Corredor Estruturante Primário. 

b) À Rede Secundária: 

i.  Áreas Estruturantes Secundárias; 

ii.  Corredores Estruturantes Secundários. 

3  Não são permitidos usos que afetem a função ecológica dominante e a conectividade entre 

as áreas e os corredores da Estrutura Ecológica. 

4  A autorização de qualquer atividade nos solos referidos no n.º 2 depende da aprovação de 

projeto de enquadramento paisagístico que concretize a adoção de critérios de qualidade 

ambiental e integração paisagística. 

 

CAPITULO III 

Nível Local 

ARTIGO 169.º 

Âmbito e Identificação 

1  A estrutura ecológica de nível local compreende as ocorrências naturais que, 

complementarmente aos níveis superiores da Estrutura Ecológica Municipal, contribuem para a 

sustentabilidade do território, para a qualificação do carácter da Paisagem do Município de 

Loures e para uma melhor identidade do mesmo.  

2  O nível local compreende os solos afetos: 

a) Aos Valores Naturais; 

i. Património geomorfológico  

ii. Vegetação natural e seminatural 

iii. Solos de elevado valor ecológico; 

b) À Estrutura Ecológica Urbana; 

c) Às Áreas Vitais; 

d) Às Ligações / Corredores Vitais; 

e) À Região Demarcada do Vinho de Bucelas. 

 

ARTIGO 170.º 

Valores Naturais 

1  Os valores naturais integram o património geomorfológico, a vegetação natural, seminatural 

e os solos de elevado valor ecológico. 

2  Nestas áreas não são permitidos usos que afetem a integridade dos valores referidos. 

 

ARTIGO 171.º 

Estrutura Ecológica Urbana 

1  A Estrutura Ecológica Urbana visa implementar uma rede de espaços verdes fundamental 

ao funcionamento e qualificação ambiental do sistema urbano.  



 

 

2  A morfologia das áreas que integram a Estrutura Ecológica Urbana é definida e regulada 

no âmbito dos planos de pormenor, das unidades de execução e nas operações urbanísticas 

que compreendam intervenção nestas áreas. 

3  A Estrutura Ecológica Urbana, sempre que abrangida por planos de urbanização e planos 

de pormenor e unidades de execução é identificada nos vários níveis, componentes e tipologias 

e regulamentados os seus conteúdos programáticos e funcionais, devendo, sempre que 

possível, integrar uma estrutura contínua.  

 

ARTIGO 172.º 

Áreas Vitais 

1  As Áreas Vitais correspondem aos espaços livres considerados vitais para a qualificação e 

estruturação urbana. 

2  Qualquer intervenção nas áreas vitais deve observar a proteção dos recursos, valores e 

sistemas naturais identificados na Carta da Estrutura Ecológica Municipal  

 

ARTIGO 173.º 

Corredores Vitais 

1  Os Corredores Vitais representam ligações e espaços lineares, total ou parcialmente livres 

de ocupação edificada, apoiados em linhas de água ou drenagem natural, de menor nível 

hierárquico na rede hidrográfica. 

2  Os corredores vitais compreendem uma largura mínima de 20 m para cada lado da linha 

de água, para além dos limites legais, de acordo com o PROTAML. 

3  Qualquer intervenção nos corredores vitais deve identificar os eventuais pontos de 

estrangulamento e causas de degradação e propor medidas de manutenção e melhoria do 

funcionamento do sistema hidrológico e promover o desenvolvimento das galerias ripícolas dos 

cursos de água.  

 

TÍTULO IX 

RISCOS AO USO DO SOLO  

 

ARTIGO 174.º 

Âmbito e Identificação 

1  As Áreas de Risco ao Uso do Solo são aquelas que correspondem a determinadas 

características do território ou a fatores aos quais o território está sujeito que, para além das 

condicionantes legais em presença, implicam regulamentação adicional que condiciona as 

utilizações e ocupações para cada categoria de espaço. 

2  As Áreas de Risco delimitadas, nas Cartas de Riscos ao Uso do Solo I e II, correspondem 

a: 

a) Riscos Naturais 

i. Hidrologia 



 

 

 Zonas Ameaçadas pelas Cheias. 

 Troços Críticos  Cheias Urbanas; 

 Inundação por Tsunami; 

ii. Geodinâmica: 

 Instabilidade de vertentes; 

 Risco Sísmico. 

b) Riscos Mistos: 

i. Áreas de Risco de Incêndio; 

ii. Erosão hídrica do solo; 

 

 

CAPITULO I 

Riscos Naturais 

Secção I 

Hidrologia 

 

Subsecção I 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

 

ARTIGO 175.º 

Critérios de Zonamento 

1  O zonamento e critérios de risco aplicáveis às zonas ameaçadas pelas cheias foram 

estabelecidos em função do tipo de uso de solo e das características das ondas de inundação, 

sem prejuízo do disposto no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, traduzindo-se 

em três categorias: 

a) ZOEP (Zonas de Ocupação Edificada Proibida); 

b) ZOEC  I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo I); 

c) ZOEC  I I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo II). 

2  As áreas acima referidas podem ser desafetadas e reclassificadas desde que, sejam 

implementadas obras de regularização fluvial e defesa contra cheias e/ou outras; com a 

alteração e minimização dos riscos e vulnerabilidades ao fenómeno das cheias, devendo ser 

demonstrado, neste caso, que existiram obras de correção hidráulica, licenciadas pela entidade 

competente, que demonstrem inequivocamente que as situações a que se referem podem 

resistir aos riscos previsíveis e que não põem em perigo a segurança de pessoas e bens. 

3  As obras de correção hidráulica referidas no n.º 2 apenas serão admissíveis quando esteja 

em causa a segurança de pessoas e bens em ocupações existentes e não para viabilizar novas 

ocupações. 

4  Admite-se a instalação de construções ligeiras de apoio a usos de recreio e lazer com 

funções de informação, sensibilização e educação ambiental ou de promoção da atividade 



 

 

agrícola, bem como de atividades complementares, implantadas sobre estacaria e dotadas de 

acessos pedonal e ciclável, conforme projeto a aprovar pela entidade competente. 

5  Os proprietários das construções existentes que optem pela relocalização da construção e 

procedam à demolição do edificado podem vir a beneficiar do disposto no n.º 2 do artigo 15.º. 

 

ARTIGO 176.º 

Zonas de Ocupação Edificada Proibida (ZOEP) 

1  Nas ZOEP não são permitidas novas edificações assim como todas as obras suscetíveis 

de constituir obstrução à livre passagem das águas. 

2  Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação ou beneficiação, 

desde que implementadas medidas especiais de proteção, em especial as referentes à 

segurança de instalações e equipamentos elétricos e fornecimento e distribuição de gás, desde 

que obedeçam ao disposto no artigo 179.º. 

3  Exceciona-se do referido nos números anteriores, a área de jurisdição afeta ao Porto de 

Lisboa, relativamente a instalações, equipamentos, e infraestruturas portuárias.  

 

ARTIGO 177.º 

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo I (ZOEC-I) 

1  Nas ZOEC-I não são permitidas novas edificações, podendo, contudo e desde que 

implementadas medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de 

instalações e equipamentos elétricos e fornecimento e distribuição de gás, ser permitidas 

legalizações, obras de alteração, ampliação ou conservação de construções existentes, desde 

que obedeçam ao disposto no artigo 179.º. 

2  Nas ZOEC- I não é permitida a implantação de novas áreas de estacionamento. 

 

ARTIGO 178.º 

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo II (ZOEC-II) 

1  Nas edificações existentes, anteriores à entrada em vigor do RPDMLoures, são permitidas 

legalizações, obras de alteração, ampliação ou conservação quando sirvam de complemento 

às atividades já aí instaladas, desde que obedeçam ao disposto no artigo 179.º. 

2  Nas zonas de estacionamento existentes são permitidas obras de conservação, alteração 

ou ampliação, quando constituam complemento indispensável a esta atividade, e desde que 

obedeçam ao disposto no artigo 181.º. 

3  Excecionalmente, na ZOEC-II é permitido o licenciamento de novas obras em espaços 

intercalares do tecido urbano, desde que constituam complemento indispensável das 

edificações existentes e estejam em áreas consolidadas.  

4  As obras referidas no número anterior deverão obedecer ao estipulado nos artigos 179.º a 

181.º. 

 



 

 

ARTIGO 179.º 

Normas de Edificabilidade e Construção 

1  Nas obras de alteração, conservação e ampliação de construções existentes e no 

licenciamento de novas construções deverá ser tida em consideração a garantia de que não 

são afetadas, entre outras: 

a) As condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e o espraiamento de 

cheia;  

b) A segurança de obras marginais ou transposição dos leitos e margens. 

2  É interdita a construção de caves em edifícios existentes objeto de obras de remodelação 

e/ou ampliação. 

3  No caso de ampliações de edificações existentes, o respetivo projeto deverá justificar 

devidamente a dimensão da ampliação, não podendo implicar um aumento da área de 

construção nas zonas implantadas abaixo da cota atingida pela cheia centenária. 

4  Nas ampliações dever-se-á privilegiar a construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, 

que salvaguarde um afastamento mínimo de 0,50 m em relação ao nível atingido pela água 

aquando da ocorrência da cheia centenária. 

5  As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações existentes deverão ser 

ligadas à rede geral, ou optar por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no 

subsolo. 

 

ARTIGO 180.º 

Novas Edificações 

As novas edificações deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

a) As cotas dos pisos inferiores dos edifícios a construir deverão ser sempre superiores 

às cotas previstas para a cheia centenária, devendo este requisito ser expressamente 

referido no respetivo processo de licenciamento; 

b) As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações deverão ser ligadas 

à rede geral, ou optar por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no 

subsolo. 

 

ARTIGO 181.º 

Estacionamento e Acessos  

A abertura de vias de acessos e as áreas de estacionamento obedecerão aos seguintes 

requisitos: 

a) As cotas de implantação das áreas de estacionamento deverão ser sempre 

superiores às cotas previstas para a cheia centenária; 

b) As vias de acesso e as áreas de estacionamento deverão ter pavimento permeável; 

c) Deverão ser dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais adequados;  

d) Os aterros e escavações deverão ser reduzidos ao mínimo; 



 

 

e) Os caminhos terão uma largura transversal máxima de 6,5 m, incluindo bermas, com 

aquedutos simples ou pontões onde for necessário, com um traçado em que as 

curvas tenham raio e inclinação adequados à circulação de veículos de combate a 

incêndios e de veículos de vigilância; 

f) Deverá garantir que não são afetadas, entre outras, as condições de funcionalidade 

da corrente, o escoamento e o espraiamento de cheia, a transposição dos leitos e 

margens e a segurança das obras marginais. 

 

ARTIGO 182.º 

Troços Críticos  Cheias Urbanas 

Nos troços críticos devem ser asseguradas as condições de escoamento das linhas de água e 

de acesso ao leito para a eventual remoção de obstáculos que concorram para a ocorrência ou 

agravamento de cheias.  

 

ARTIGO 183.º 

Inundação por Tsunami 

1  Nas zonas suscetíveis a Inundação por Tsunamis não é permitida a construção de 

hospitais, escolas e edifícios de grande concentração populacional ou com importância na 

gestão da emergência, bem como de eixos rodoviários ou ferroviários principais. 

2  Para licenciar edifícios de habitação em zonas de perigo moderado terão de se ter em 

conta as propriedades hidrodinâmicas das ondas de inundação, nomeadamente as alturas 

máximas expectáveis. 

3  Estruturas vitais como hospitais, escolas e edifícios com importância na gestão da 

emergência, que se localizem nas áreas suscetíveis a Tsunamis, devem ser transferidos para 

zonas seguras. 

4  As unidades industriais perigosas, classificadas de acordo com a legislação em vigor, não 

podem ser licenciadas em zonas suscetíveis a Tsunamis. 

 

Secção II 

Geodinâmica 

 

ARTIGO 184.º 

Instabilidade de Vertentes 

1  As áreas de instabilidade de vertentes são as áreas que, devido às suas características de 

solo, subsolo, declive, dimensão e forma da vertente e condições hidrogeológicas, estão 

sujeitas à ocorrência de movimentos de massa, designadamente deslizamentos, 

desabamentos e queda de blocos. Têm como principais funções a salvaguarda face a 

fenómenos de instabilidade e risco e a prevenção da segurança de pessoas e bens. 

2  Estas áreas serão objeto de estudos geotécnicos, que devem consubstanciar uma 

adequada avaliação da vertente, aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo 



 

 

incluídos, e condições de estabilidade, não se restringindo a estudos pontuais para garantir a 

segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes efeitos cumulativos 

nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente, a escalas 

adequadas, que condicionarão o uso e transformação urbana.  

3  Até à elaboração destes estudos, as áreas de instabilidade de vertentes estão sujeitas aos 

seguintes condicionamentos: 

a) Não serão aprovados novos loteamentos, exceto os compromissos municipais 

validamente constituídos até à data de entrada em vigor do RPDMLoures; 

b) O licenciamento de novas construções, reconstruções ou ampliações e a legalização 

de construções de origem ilegal obriga à apresentação, por parte dos promotores, de 

um estudo efetuado por geólogo de engenharia ou engenheiro civil geotécnico 

justificativo da sua segurança, nos termos do n.º 2; 

c) Nas áreas livres deverá assegurar-se, sempre que possível, a instalação de uma 

cobertura vegetal adequada e o controlo da não deposição de detritos sólidos e de 

uma eficiente drenagem natural. 

 

ARTIGO 185.º 

Risco Sísmico 

1  Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo estão 

sujeitas à aplicação de medidas de resistência estrutural antissísmica.  

2  Relativamente à prevenção e redução da vulnerabilidade sísmica, devem ser observadas 

as relações entre as novas construções e a envolvente, nomeadamente no uso de materiais 

com comportamentos sísmicos distintos, bem como considerar as diferenças de volumetria, 

por serem fatores suscetíveis de aumentar a vulnerabilidade sísmica do conjunto edificado. 

3  As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm 

de integrar soluções de reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças 

horizontais e manter as condições estruturais iniciais dos edifícios confinantes com o espaço 

intervencionado, de modo a garantir a continuidade dessa capacidade de resistência, tendo 

em conta os valores patrimoniais em presença em cada intervenção.  

4  Nas áreas de muito elevado e elevado risco sísmico dos solos, identificadas na Carta de 

Riscos, a Câmara Municipal deverá solicitar à entidade interveniente estudos complementares 

geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural do edifício 

que apresentem a definição de soluções técnicas compatíveis com as características do 

espaço em intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses estudos.  

5  Os planos de urbanização e de pormenor devem fixar, em função do risco sísmico dos 

solos abrangidos, regras relativas à estrutura dos edifícios, de forma a aumentarem a 

capacidade de resistência global a forças horizontais, bem como restrições à alteração no 

interior dos edifícios e dos vãos das fachadas que alterem a resistência estrutural dos mesmos, 

identificar espaços públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização 



 

 

temporária dos diversos agentes de Proteção Civil, bem como garantir as condições de 

acessibilidade às operações de socorro. 

 

CAPITULO II 

Riscos Mistos 

 

ARTIGO 186.º 

Áreas de Risco de Incêndio 

1  As áreas de risco de incêndio correspondem às áreas de Alta e Muito Alta Perigosidade da 

carta de risco de incêndio florestal definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI). 

2  É interdita a construção de novas edificações nos termos definidos no Sistema de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (SDFCI), sempre que as áreas referidas no número anterior não 

correspondam a áreas edificadas consolidadas. 

3  Para efeitos de aplicação do número anterior faz-se corresponder as áreas edificadas 

consolidadas com os perímetros urbanos e com os aglomerados rurais. 

 

ARTIGO 187.º 

Áreas de Erosão Hídrica do Solo 

1  As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são as áreas que, devido às suas 

características de solo e declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do 

escoamento superficial. 

2  Estas áreas têm como principais funções a manutenção do equilíbrio dos processos 

morfogenéticos e pedogenéticos, a regulação do ciclo hidrológico e a prevenção da ocorrência 

de cheias através da promoção da infiltração, em detrimento do escoamento superficial e da 

diminuição da colmatação e assoreamento dos solos a jusante. 

3  Às áreas identificadas no n.º 1 aplica-se um índice de permeabilidade mínimo de 0,60, sem 

prejuízo da classificação e qualificação do solo a que se refere o Título IV e V do RPDMLoures. 

 
TÍTULO X 

 

RUÍDO 

 

ARTIGO 188.º 

Classificação Acústica 

1  Na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica estão identificadas as Zonas 

Sensíveis e as Zonas Mistas, definidas da seguinte forma: 

a) As zonas sensíveis correspondem às seguintes subcategorias de solo: 

i. Solo Rural, Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas, 

Equipamentos  Parque Municipal de Montachique; 

ii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer; 



 

 

iii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de 

equipamentos e outros usos de interesse público, que apresentam uma ou 

várias das seguintes valências: ensino, culto, saúde, zonas verdes; 

iv. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer; 

v. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços de uso especial, Equipamentos e 

outros usos de interesse público. 

2  As zonas mistas correspondem aos aglomerados rurais em solo rural e às restantes 

subcategorias do solo urbano não classificadas como zonas sensíveis, com exceção das áreas 

de indústria e terciário, em solo urbanizável.  

 

ARTIGO 189.º 

Zonas de Conflito 

1  As zonas de conflito, delimitadas na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação 

Acústica, correspondem a áreas onde os níveis de ruído identificados no Mapa de Ruído 

ultrapassam os valores definidos pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR) para as zonas 

sensíveis e mistas, condicionando por esta via as operações urbanísticas. 

2  Para efeitos de aplicação do RGR consideram-se zonas urbanas consolidadas todo o 

território classificado como Solo Urbanizado. 

3  As zonas de conflito em zonas sensíveis assumem o valor limite de exposição das zonas 

mistas, caso estejam inseridas na área afetada, em termos de ambiente sonoro, por Grandes 

Infraestruturas de Transporte em exploração, à data da entrada em vigor do RGR, analisado 

no respetivo Mapa Estratégico.  

 

TÍTULO XI 

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 
ARTIGO 190.º 

Princípios Gerais 

A Câmara Municipal promove a programação e execução coordenada do PDM, com a 

colaboração das entidades públicas e privadas, procedendo à realização das infraestruturas e 

dos equipamentos de acordo com o interesse público e os objetivos estabelecidos, recorrendo 

aos meios previstos na lei.  

 

ARTIGO 191.º 

Unidades e Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão 

1  As unidades e subunidades operativas de planeamento e gestão (UOPG e SUOPG), 

delimitadas na Carta da Programação Estratégica, compreendem áreas a sujeitar a plano de 

urbanização, de pormenor ou a unidade de execução. 



 

 

2  Até ao desenvolvimento dos instrumentos de execução previstos nas UOPG e SUOPG, as 

operações urbanísticas regem-se pelas disposições aplicáveis às respetivas qualificações de 

espaço. 

3  A área de intervenção dos planos de urbanização, dos planos de pormenor e das unidades 

de execução pode corresponder a uma SUOPG ou a parte desta, podendo igualmente 

sobrepor-se a duas ou mais SUOPG. 

4  Os planos de urbanização, planos de pormenor e unidades de execução em solo 

urbanizável deverão ser desenvolvidos prioritariamente nas áreas confinantes com solo 

urbanizado. 

5  Os planos de urbanização, planos de pormenor e unidades de execução observam as 

disposições fixadas para as UOPG e SUOPG em que se inserem e, supletivamente, as 

restantes disposições do RPDMLoures. 

 
ARTIGO 192.º 

Instrumentos de Programação e Execução 

Para efeitos de programação e execução do PDM, consideram-se os seguintes instrumentos:  

a) Plano de Urbanização (PU); 

b) Plano de Pormenor (PP); 

c) Unidades de Execução (UE).    

 

ARTIGO 193.º 

Unidades de Execução 

1  As unidades de execução correspondem a uma porção de território delimitada para efeitos 

de execução de um instrumento de planeamento territorial e consistem na fixação em planta 

cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, com a identificação de 

todos os prédios abrangidos. 

2  A delimitação das unidades de execução deverá assegurar um desenvolvimento urbano 

harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, 

devendo integrar áreas a afetar a espaços públicos e/ou equipamentos. 

3  A Câmara Municipal, por iniciativa própria ou a requerimento dos proprietários interessados, 

pode delimitar unidades de execução para qualquer parte do território municipal. 

 

CAPÍTULO II 

Parâmetros de Dimensionamento de Áreas de Cedência 

 

ARTIGO 194.º 

Âmbito e Identificação 

1  Os parâmetros mínimos para o dimensionamento das áreas a ceder gratuitamente ao 

domínio municipal para espaços verdes de utilização coletiva e equipamentos de utilização 

coletiva, em área não abrangida por plano de pormenor ou por unidade de execução, que 



 

 

apliquem os mecanismos de perequação são os constantes do Anexo V ao RPDMLoures, 

exceto quando definido de outra forma no artigo 202.º. 

2  As áreas que, pelos critérios de dimensionamento definidos no número anterior, se 

destinem a espaços verdes de utilização coletiva e a equipamentos de utilização coletiva 

poderão ser afetas a um único destes fins, quando a Câmara Municipal assim o entenda, por 

razões de ordem urbanística e desde que tal não origine uma deficiente satisfação das 

necessidades da população. 

3  Nesta matéria deverá ainda ser observado o Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização. 

4  

nto o valor 

de 50 m2/fogo, para área a ceder para o domínio municipal para espaços verdes e 

equipamentos de utilização coletiva, nos termos expressos no Regulamento Municipal para a 

Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal. 

 

ARTIGO 195.º 

Equipamentos de Utilização Coletiva 

As áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva devem localizar-se: 

a) Ao longo das vias estruturantes das operações de loteamento, em áreas com boa 

acessibilidade;  

b) Em áreas estratégicas da malha urbana; 

c) Em áreas livres de restrições que condicionem a sua utilização; 

d) Junto à estrutura verde, sempre que isso seja possível. 

 

CAPÍTULO III 

Critérios de Perequação 

 
ARTIGO 196.º 

Mecanismos de Perequação Compensatória 

1  A aplicação de mecanismos de perequação realiza-se no âmbito dos planos de pormenor 

ou das unidades de execução, de modo a assegurar a justa repartição, entre os proprietários 

abrangidos, dos benefícios e encargos decorrentes da execução das ações programadas para 

a respetiva área de intervenção. 

2  Os mecanismos de perequação compensatória a adotar no município são os seguintes: 

a) A repartição da edificabilidade, com base no estabelecimento de um índice médio de 

utilização; 

b) A repartição das áreas de cedência, com base no estabelecimento de um índice de 

cedência médio; 

c) A repartição dos custos de urbanização. 

3  O recurso à repartição da edificabilidade tem sempre de ser combinado com a repartição 

das áreas de cedência. 



 

 

4  A Câmara Municipal pode utilizar conjunta ou coordenadamente os mecanismos de 

perequação compensatória aqui definidos, bem como definir outros mecanismos que 

assegurem o disposto no n.º 1. 

5  Os mecanismos a que se refere o número anterior podem prever a repartição da 

edificabilidade concreta ponderada em função da valorização prévia das unidades cadastrais 

envolvidas e/ou em função da valorização dos usos a licenciar ou autorizar. 

 

ARTIGO 197.º 

Critérios para o Cálculo do Índice Médio de Utilização 

1  O cálculo do índice médio de utilização, adiante designado por IMU, resulta do quociente 

entre a superfície de pavimento das novas construções e ampliações a licenciar ou autorizar 

no âmbito da unidade de execução ou do plano de pormenor e o somatório da área das 

unidades cadastrais que suportam as respetivas operações urbanísticas 

2  Para o cálculo do IMU exclui-se a área total de construção dos equipamentos e das 

construções para instalação de infraestruturas que devam integrar o domínio público municipal. 

3  Nos casos em que as novas construções se localizam numa unidade cadastral com 

construções existentes à data de aprovação da unidade de execução ou do plano de pormenor, 

exclui-se do cálculo do IMU a parte da unidade cadastral afeta às construções existentes. 

4  O IMU pode ser fixado para cada unidade de execução ou para a totalidade da área 

abrangida por plano de pormenor. 

5  Nas condições que eventualmente venham a ser definidas pelos instrumentos de 

planeamento é admitido o exercício de direitos de construção acima da edificabilidade média, 

por via da aquisição e transferência da potencialidade edificatória aos proprietários que, 

igualmente nos termos do plano, disponham de um direito concreto de construção inferior 

àquela média. 

6  Os planos municipais de ordenamento do território estabelecem os critérios que permitem, 

no âmbito de cada unidade de execução, a conversão e transferência de direitos abstratos de 

construção em função da edificabilidade média definida. 

7  As aquisições de direitos de construção para os efeitos do disposto no número anterior são 

obrigatoriamente comunicadas à Câmara Municipal e estão sujeitas a inscrição no registo 

predial. 

8  Quando o direito de construir corresponder a uma superfície de pavimento inferior à 

edificabilidade média definida no plano que lhe seja aplicável e o proprietário não pretenda 

alienar o potencial edificatório ou a sua transferência não seja técnica ou juridicamente viável, 

é compensado através de desconto nas taxas que haja de prestar nos termos que vierem a ser 

fixados em regulamento municipal. 

 



 

 

ARTIGO 198.º 

Critérios para o Cálculo do Índice de Cedência Médio  

1  O cálculo do índice de cedência médio, adiante designado por ICM, resulta 

preferencialmente do quociente entre a área total de cedência para espaços verdes e de 

utilização coletiva, equipamentos coletivos que devam integrar o domínio público municipal e o 

valor total da superfície de pavimento de construção adotada para o cálculo do IMU. 

2  Do cálculo do ICM previsto no número anterior são excluídas as áreas que, à data de 

aprovação da unidade de execução ou do plano de pormenor, já se encontravam inseridas no 

domínio público municipal. 

3  A aplicação do ICM incide sobre a edificabilidade concreta que cada proprietário passa a 

deter no final na operação urbanística. 

4  Para a definição das áreas de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva, e 

equipamentos coletivos, aplica-se o disposto nos pontos 2, 3 e 4 do artigo 194.º. 

5  O ICM pode ser fixado para cada unidade de execução ou para a totalidade da área 

abrangida por plano de pormenor. 

6  Nos casos em que a unidade de execução ou o plano de pormenor abranjam áreas 

destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, equipamentos coletivos 

e infraestruturas de abrangência supralocal, a Câmara Municipal pode excluir do cálculo do 

ICM a parte destas áreas que determina um valor do ICM superior ao que resulta dos 

parâmetros de dimensionamento mínimos estabelecidos em PDM ou PU. 

7  Quando numa operação urbanística se verifique que o espaço por ela abrangido se 

encontra servido por espaços verdes públicos e equipamentos coletivos, o proprietário do 

terreno fica obrigado a prestar uma compensação equivalente, através da transferência de solo 

urbanizado ou urbanizável para o domínio privado do município. 

8  Em caso de impossibilidade total ou parcial da compensação a que se refere o número 

anterior, a mesma é substituída por pagamento de compensação de acordo com critérios 

definidos no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização e no Regulamento Municipal 

de Taxas e Licenças. 

 

ARTIGO 199.º 

Critérios para a Identificação e Repartição de Custos de Urbanização 

1  Os custos de urbanização abrangem os custos de execução de projetos e obras de criação 

ou remodelação de espaços verdes de utilização coletiva e infraestruturas. 

2  Os custos de urbanização gerais referem-se a obras de abrangência supralocal cuja 

responsabilidade de execução cabe ao município. 

3  Os custos de urbanização local referem-se a obras destinadas a servir diretamente os 

espaços urbanos ou as edificações a licenciar ou autorizar no âmbito da unidade de execução 

ou do plano de pormenor. 

4  Constituem obrigações dos proprietários: 



 

 

a) A comparticipação nos custos de urbanização gerais, através do pagamento ao 

município das taxas pela realização, reforços e manutenção das respetivas 

infraestruturas urbanísticas; 

b) A execução e o suporte integral dos custos de urbanização locais. 

5  Em alternativa à obrigação referida na alínea a) do número anterior, os proprietários podem 

substituir-se ao Município na execução de obras que determinam custos de urbanização gerais. 

6  O pagamento dos custos de urbanização pode realizar-se por acordo com os proprietários 

interessados, mediante a cedência ao município, livre de ónus ou encargos, de lotes ou 

parcelas com capacidade aedificandi de valor equivalente. 

 

CAPÍTULO IV 

Unidades e Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão 

 

ARTIGO 200.º 

Identificação das UOPG e SUOPG 

O território do município de Loures é abrangido por 5 Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão (UOPG) e 24 Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), 

designadamente: 

a) UOPG A a E, dando resposta às grandes preocupações estratégicas de 

desenvolvimento municipal, que correspondem às suas unidades territoriais 

fundamentais e que cobrem a totalidade da área do município: 

 UOPG A  Norte; 

 UOPG B  Várzea e Costeiras; 

 UOPG C  Loures; 

 UOPG D  Eixo Logístico; 

 UOPG E  Oriental. 

b) SUOPG 1 a 24, dando resposta às principais problemáticas territoriais locais e aos 

principais projetos de estruturação municipal programados:  

i. SUOPG 01  Núcleo Antigo de Bucelas; 

ii. SUOPG 02  Área a Norte de Bucelas; 

iii. SUOPG 03  Freixial; 

iv. SUOPG 04  Cabeço da Rosa; 

v. SUOPG 05  Tocadelos; 

vi. SUOPG 06  Murteira/Mato Antão/Casal da Serra; 

vii. SUOPG 07  Polo de Atividades Económicas de Sete Casas; 

viii. SUOPG 08  Zona Nascente de Loures; 

ix. SUOPG 09  Quinta do Correio-Mor; 

x. SUOPG 10  Santo António dos Cavaleiros; 

xi. SUOPG 11  Frielas; 

xii. SUOPG 12  Tojais; 



 

 

xiii. SUOPG 13  Arneiro; 

xiv. SUOPG 14  Unhos; 

xv. SUOPG 15  Camarate; 

xvi. SUOPG 16  Fetais; 

xvii. SUOPG 17  Prior Velho/Quinta da Serra; 

xviii. SUOPG 18  Sacavém/ Prior Velho/ Moscavide; 

xix. SUOPG 19  Quinta da Vitória; 

xx. SUOPG 20  Ribeira da Apelação; 

xxi. SUOPG 21  Quartel de Sacavém; 

xxii. SUOPG 22  Plataforma Ribeirinha; 

xxiii. SUOPG 23  Quinta dos Remédios.  

xxiv. SUOPG 24  Ampliação do Parque Urbano de Santa Iria da Azóia.  

 

ARTIGO 201.º 

Conteúdo Programático das UOPG 

 
UOPG A  Norte 
Identificação: 

Área norte do município, de cariz maioritariamente rural, em que predominam espaços 

agrícolas e florestais. Integra a parte ocidental da freguesia de Loures, uma faixa a norte das 

freguesias de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal e a totalidade das freguesias de 

Lousa, Fanhões e Bucelas. 

Objetivos:  

1  Objetivo geral: 

Concretizar a Rede Ecológica Metropolitana, mediante a conciliação da vocação ambiental e 

dos valores patrimoniais identificados, considerando as respetivas atividades económicas de 

produção agrícola e florestal. Deverão ser promovidos sistemas e práticas agrícolas e florestais 

multifuncionais, fundados em princípios de uso e gestão sustentável, designadamente na 

conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, a par do desenvolvimento turístico e 

económico e do incentivo à fixação da população. 

2  Objetivos estratégicos: 

a) Preservação e valorização do carácter específico da paisagem e do ambiente, através 

do estabelecimento de princípios integrados de intervenção nos conjuntos edificados 

e aglomerados rurais, na estrutura ecológica municipal e na estrutura patrimonial;  

b) Garantir o povoamento equilibrado e polarizador dos espaços rurais, dinamizar as 

funções económicas relacionadas com as atividades agroflorestais e ambientais e 

potenciar as atividades turísticas em espaço rural, em harmonia com o património 

cultural e natural; 

c) Concretização das Áreas Estruturantes Secundárias da Rede Ecológica 

Metropolitana, visando a salvaguarda e preservação dos seus valores naturais e o 

seu ordenamento integrado; 



 

 

d) Estabilização e contenção do processo de edificação dispersa em espaços agrícolas, 

florestais e naturais, apostando no fortalecimento dos perímetros urbanos 

correspondentes aos aglomerados tradicionais e aos aglomerados rurais, através de 

ações de qualificação habitacional, ambiental, patrimonial e paisagística, de modo a 

tornarem-se atrativos para absorver parte da procura de habitação em espaço rural; 

e) Reestruturação, requalificação e contenção das unidades industriais e logísticas em 

áreas ambientalmente sensíveis, promovendo o crescimento harmonioso dos núcleos 

urbanos tradicionais, de modo a travar a degradação do património construído, 

arqueológico e paisagístico e a reduzir os riscos naturais, promovendo a coesão 

territorial, o equilíbrio da paisagem e do ambiente, no município e na região; 

f) Salvaguarda das áreas agrícolas de suporte à produção de qualidade reconhecida ou 

certificada, criando condições para expandir em área e incrementar economicamente 

a produção distintiva da região, em sinergia com as unidades agroindustriais locais. 

g) Concretização da Variante a Bucelas; 

h) Garantia das condições para a construção de TPSP e da rede ferroviária, articulados 

com as redes de mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação Mafra-

Loures-Lisboa e de eventual ligação à linha do Oeste. 

i) Criação de uma rede ciclável, de ligação dos aglomerados de Vila Nova, Bemposta, 

Freixial e Vila de Rei ao núcleo de Bucelas. 

3  Objetivos específicos: 

a) Execução das seguintes SUOPG, inscritas na UOPG A  Norte: 

 SUOPG 01 Núcleo Antigo de Bucelas; 

 SUOPG 02 Área a Norte de Bucelas; 

 SUOPG 03 Freixial; 

 SUOPG 04 Cabeço da Rosa; 

 SUOPG 05 Tocadelos. 

b) Promoção da reestruturação do solo urbanizado a reestruturar e legalizar, 

correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua 

qualificação e integração no tecido urbano envolvente. 

c) Estruturação da rede urbana através: 

 da afirmação dos perímetros urbanos de Lousa, Fanhões e Bucelas como 

aglomerados geradores de centralidades, através do reforço da sua capacidade 

polarizadora ao nível da dotação de equipamentos e na aquisição de bens e 

serviços; 

 da consolidação de Bucelas como centro estruturante do espaço rural devido às 

condições que oferece para ancorar iniciativas turísticas relacionadas com a 

mais-valia da região demarcada de vinho, designadamente o enoturismo e a 

gastronomia, em articulação com outras atividades turísticas associadas ao 

património cultural e à natureza; 



 

 

 da criação de pequenas áreas de urbanização programada de atividades 

económicas de expressão local e como bolsas de reforço de atividades já 

existentes, nomeadamente na Serra da Alrota, na Freixeira, Casais do Forno e 

ainda em Fanhões, essenciais para a manutenção e criação de emprego 

assegurando projetos de enquadramento paisagístico que implementem zonas 

tampão (buffers) que minimizem os respetivos impactos visuais na paisagem 

rural; 

 da concretização dos Percursos Culturais e de Recreio que deverão fazer a 

articulação dos Valores Naturais e Culturais e Promoção das Rotas Temáticas 

nomeadamente a Rota dos Vinhos e a Rota Histórica das Linhas Defensivas de 

Torres Vedras como projetos exemplares que potenciam o desenvolvimento 

integrado das regiões. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar 

índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º 

e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, 

não podendo estes últimos ser inferiores a 0,40; 

b)  Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 202.º. 

Forma de execução: 

a) Deverá ser elaborado um plano de gestão integrada dos valores ambientais, 

patrimoniais, paisagísticos e económicos da unidade; 

b) As áreas urbanizáveis e as áreas a reestruturar em solo urbanizado deverão ser 

executadas na sequência da delimitação de unidades de execução, podendo esta ser 

precedida pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de pormenor; 

c) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável. 

 
 
UOPG B  Várzea e Costeiras  
Identificação: 

Área correspondente à Várzea de Loures, abrangendo a planície aluvial do rio Trancão, a 

confluência deste com os seus principais afluentes e costeiras (vertentes contíguas à Várzea 

de Loures a Sul e Nascente). 

Objetivos: 

1  Objetivo geral: 

Criação do Parque Agrário da Várzea e Costeiras de Loures (PAVCL), entendido como um 

parque de importância supramunicipal, de mediação entre o rural e o urbano, diferenciador do 

território relativamente a toda a AML, valorizando a várzea de Loures enquanto entidade 

central, de identidade e coesão concelhia.  

2  Objetivos estratégicos: 



 

 

a) Obtenção de um espaço multifuncional que compatibilize as funções de produção 

agrícola com as de conservação da natureza, de regulação ambiental e 

biodiversidade e de recreio e lazer da população; 

b) Assegurar a concretização da Área Estruturante Secundária da Rede Ecológica 

Metropolitana, visando a salvaguarda e preservação dos valores naturais e a proteção 

relativamente aos riscos naturais, designadamente solos de elevada fertilidade, 

cheias e instabilidade de vertentes; 

c) Reabilitação do sistema de drenagem e introdução de galerias ripícolas na Várzea de 

Loures, de acordo com o estudo "Várzea de Loures, Sistema Hidrológico - 

abordagens de Gestão" (Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Évora, dezembro 2011), mediante o estabelecimento de parcerias 

com as entidades competentes. 

d) Garantir as condições para a construção de TPSP, articulado com as redes de 

mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação Mafra-Loures-Lisboa e 

do prolongamento Loures-Sacavém. 

3  Objetivos específicos: 

a) Execução das seguintes UOPG, parcialmente inscritas na UOPG B  Várzea e 

Costeiras: 

 SUOPG 11 Frielas; 

 SUOPG 12 Tojais; 

 SUOPG 14 Unhos; 

 SUOPG 15 Camarate. 

b) Promover a reestruturação dos polígonos isolados em solo rural, do solo urbanizado 

a reestruturar e legalizar, correspondentes às áreas urbanas de génese ilegal e às 

áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e inserção 

funcional no tecido urbano dos Tojais;  

c) Estruturação da rede urbana concelhia, garantindo: 

 a ligação entre as cidades de Loures e Sacavém; 

 a coesão dos perímetros urbanos da cidade de Loures com a concretização da 

ligação entre Loures, Fanqueiro e Infantado; 

 a introdução de penetrações e de pontos de vista sobre a várzea através das 

áreas consolidadas habitacionais e industriais na zona da Flamenga; 

 o restabelecimento da relação da Várzea com os núcleos antigos de Santo Antão 

do Tojal, Unhos, Loures, Pinheiro de Loures e Frielas; 

 a configuração de um limite superior estável das costeiras ao longo da antiga 

Estrada Militar desde Camarate até Sacavém e a Norte no limite com Santa Iria 

de Azoia, reforçando o seu valor cénico com a implantação de miradouros e de 

percursos pedonais ao longo do Talude Militar, procedendo à sua recuperação e 

integração paisagística e promovendo a eliminação das edificações existentes. 



 

 

d) Conjugação do desenvolvimento das atividades relacionadas com as funções de 

produção agrícola, de recreio e de conservação da natureza e biodiversidade, 

prevendo: 

 a localização de um centro de apoio à atividade agrícola da Várzea de Loures; 

 formas de fruição pela população relacionadas com as explorações agrícolas: 

hortas urbanas, atividades agrícolas variadas e mercados de agricultura 

biológica; 

 a aferição dos percursos culturais e de recreio propostos pelo Plano Verde e 

eventual proposta de novos percursos; 

 a reconversão das quintas devolutas, das estruturas tradicionais associadas à 

atividade agrícola e de áreas com usos marginais. 

e) Promoção dos valores e ocorrências naturais e garantia das funções de regulação 

ambiental, mediante: 

 a produção de informação de suporte à conservação e recuperação do Paul das 

Caniceiras; 

 a criação de galerias ripícolas, com a definição de modelos de plantação e perfis 

tipo; 

 a proteção contra a erosão hídrica das Costeiras, com medidas de manutenção 

das formações de vegetação natural com interesse em termos de conservação 

da natureza e a aplicação de um modelo de florestação;  

 o reforço da função de regulação em situação de cheias da Várzea, através da 

elaboração de projetos de instalação de estruturas de controlo de cheia.  

Parâmetros urbanísticos: 

a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar 

índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º 

e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, 

não podendo estes últimos ser inferiores a 0,40; 

b)  Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 202.º. 

Forma de execução: 

a) Deverá ser elaborado um plano de gestão integrada dos valores ambientais, 

paisagísticos e económicos da unidade; 

b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável.  

 
UOPG C  Loures 
Identificação: 

Área correspondente à cidade de Loures e envolvente, integrando os perímetros urbanos que 

mantêm com esta uma relação funcional mais direta, destacando-se Frielas, Pinheiro de 

Loures, Guerreiros, Moninhos, Tojalinho, Murteira, Mato Antão e Casal da Serra. 

Objetivos:  

1  Objetivo geral: 



 

 

Consolidação da cidade de Loures enquanto entidade alargada que protagonize uma unidade 

territorial de excelência, polarizadora e competitiva a nível regional, valorizando-a através da 

concretização integrada de equipamentos estruturantes, de novos espaços de atividades 

económicas, de habitação qualificada e de uma estrutura ecológica contínua que promova a 

articulação das várias centralidades existentes e propostas. 

2  Objetivos estratégicos: 

a) Afirmação da cidade de Loures através da dotação de equipamentos de nível 

supramunicipal e municipal que lhe confira centralidade ao nível metropolitano; 

b) Garantia das condições para a construção de TPSP e da rede ferroviária, articulados 

com as redes de mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação Mafra-

Loures-Lisboa, com eventual ligação à Linha do Oeste, da ligação Loures-MARL-

Linha do Norte, do prolongamento Loures-Sacavém e do anel de ligação na cidade 

de Loures;  

c) Garantia de um ou mais interfaces nas áreas mais centrais, articulando os corredores 

de TPSP com os transportes públicos existentes e promovendo uma gestão da 

mobilidade que vise a transferência modal do TI para TP; 

d) Reforço da cidadania, da identidade local e da coesão da cidade de Loures, 

promovendo a reabilitação urbana, a valorização do património, a dinamização do 

comércio tradicional e a revitalização do espaço público e dos espaços difusores de 

cultura; 

e) Concretização da estrutura ecológica urbana enquanto estrutura contínua de suporte 

de uma rede de percursos pedonais e cicláveis, fator de qualificação e articulação 

territorial e garante do desafogo urbano; 

f) Promoção da compactação e da multifuncionalidade através da concretização dos 

espaços a colmatar, das áreas urbanizáveis habitacionais e da criação de novas 

áreas de atividades económicas, promovendo espaços de incubação onde coexistam 

indústrias e serviços que fomentem a inovação; 

g) Estabilização dos limites do solo urbano, dotando-os de coerência e estabilidade nas 

áreas de fronteira com o espaço rural, no sentido da manutenção e valorização dos 

espaços naturais ou das atividades agrícola e florestal que lhe são adjacentes. 

3  Objetivos específicos: 

a) Execução das seguintes UOPG, inscritas, total ou parcialmente, na UOPG C - Loures: 

 SUOPG 06 Murteira/Mato Antão/Casal da Serra; 

 SUOPG 07 Polo de Atividades Económicas de Sete Casas; 

 SUOPG 08 Zona Nascente de Loures; 

 SUOPG 09 Quinta do Correio-Mor; 

 SUOPG 10 Santo António dos Cavaleiros. 

b) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração 



 

 

no tecido urbano envolvente com a dotação de equipamentos e serviços de 

proximidade; 

c) Reabilitação do centro tradicional de Loures, promovendo: 

 o fortalecimento da identidade da cidade de Loures; 

 a salvaguarda das áreas e elementos de valor patrimonial; 

 a valorização dos espaços públicos de referência e dos espaços verdes; 

 a estruturação viária local; 

 uma estrutura comercial inovadora e diversificada; 

 a articulação com outras áreas centrais propostas, nomeadamente as que 

integram as SUOPG 08 Zona Nascente de Loures, SUOPG 09 Quinta do Correio-

Mor e SUOPG 10 Santo António dos Cavaleiros. 

d) Execução da área a Noroeste da cidade de Loures, correspondente ao perímetro 

urbano de Pinheiro de Loures, Guerreiros e Moninhos, atendendo: 

 à intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às 

AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e 

integração funcional no tecido urbano envolvente; 

 à concretização dos espaços a colmatar em continuidade e articulação com a 

estrutura morfotipológica existente, garantindo a eficiência técnica e económica 

das infraestruturas urbanas; 

 à concretização da rede de equipamentos e da estrutura ecológica urbana, 

privilegiando a sua função de mediação entre o urbano e o rural; 

 à concretização das áreas urbanizáveis em resposta ao imperativo da 

compactação. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar 

índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º 

e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, 

não podendo estes últimos índices ser inferiores a 0,60; 

b)  Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 202.º. 

Forma de execução: 

a) As áreas urbanizáveis e as áreas a reestruturar em solo urbanizado deverão ser 

executadas na sequência da delimitação de unidade de execução, podendo esta ser 

precedida pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de pormenor; 

b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável.  

 
UOPG D  Eixo Logístico 
Identificação: 

Área correspondente ao eixo logístico do MARL e envolvente poente, abrangendo os 

perímetros de atividades económicas e os perímetros urbanos dos Tojais, Pintéus, Zambujeiro, 

A-das-Lebres, Manjoeira e São Roque. 

Objetivos: 



 

 

1  Objetivo geral: 

Consolidação do polo de logística e de indústria e terciário dos Tojais, através do 

desenvolvimento urbano suportado essencialmente em princípios de compactação, 

reestruturação e programação das atividades económicas estruturantes como motores de 

desenvolvimento, associada ao fortalecimento da rede de transportes e circulação, reforçando 

as aglomerações urbanas de estruturação local, Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal.   

2  Objetivos estratégicos: 

a) Consolidação do perímetro urbano de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal, 

criando condições para um melhor desenvolvimento do seu papel de centralidade 

local, integrador dos aglomerados de menor nível hierárquico; 

b) Reestruturação e qualificação do tecido industrial e terciário existente, através de 

a uma nova imagem;   

c) Definição da rede de infraestruturas urbanísticas locais e sua articulação com a rede 

existente, conferindo à Via de Cintura o papel vertebrador da estruturação e 

organização do território, em articulação com a CREL;   

d) Concretização da estrutura ecológica municipal atribuindo-lhe um papel de elemento 

agregador dos diferentes espaços e simultaneamente de salvaguarda, no sentido de 

assegurar a harmonização dos diferentes usos, através de cortinas arbóreas, 

contribuindo assim para o equilibro do espaço urbano; 

e) Concretização das áreas de urbanização programada para Indústria e Terciário, 

dando preferência às que se encontram na proximidade do MARL e Loures Business 

Park, aproveitando desta forma a dinâmica gerada por elas; 

f) Garantia das condições para a construção da rede ferroviária, articulada com as redes 

de mobilidade local, tendo em vista a concretização da ligação do MARL à linha do 

Norte e de eventual ligação à linha do Oeste; 

g) Definição de limites e remates bem delineados nas zonas de transição do espaço 

urbano para o espaço rural, designadamente através de Unidades de Execução, 

como é o caso da área correspondente à Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, que 

apresenta objetivos e parametrização mais específica impondo valores de 

impermeabilização e de edificabilidade bastante mais restritivos. 

3  Objetivos específicos: 

a) Execução das seguintes SUOPG, inscritas, total ou parcialmente, na UOPG D  Eixo 

Logístico: 

 SUOPG 12 Tojais; 

 SUOPG 13 Arneiro. 

b) Execução do núcleo da Manjoeira/Pintéus, atendendo:  

 à consolidação do núcleo antigo de Pintéus, integrando-o na paisagem enquanto 

conjunto com valor patrimonial, considerando a conservação da escala do 



 

 

aglomerado, a recuperação do património histórico/cultural e a valorização e 

revitalização do eixo em torno do qual o aglomerado se desenvolveu; 

 à consolidação do aglomerado antigo da Manjoeira através da requalificação da 

sua imagem, da colmatação dos espaços intersticiais, da beneficiação das 

infraestruturas e da limpeza e libertação das linhas de água, no âmbito da 

concretização da estrutura ecológica prevista; 

 à intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às 

AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e 

integração no tecido urbano envolvente; 

 à concretização da área de urbanização programada de indústria e terciário 

apoiada na definição da rede viária estruturante e na beneficiação da rede viária 

existente de ligação à Via de Cintura (EM541-1); 

 à eliminação dos focos de insalubridade confinantes com o perímetro urbano 

industrial; 

 à criação de corredor verde de harmonização espacial dos usos, articulando-o 

com os espaços verdes existentes ou programados. 

c) Execução do núcleo do Zambujeiro atendendo: 

 à reestruturação e concretização das áreas de urbanização programada 

industriais, apoiadas na beneficiação da EM 541-1, enquanto via de tráfego de 

pesados; 

 à intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às 

AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e 

integração funcional no tecido urbano envolvente; 

 à criação de corredores verdes de harmonização espacial dos usos, articulando-

os com os espaços verdes existentes ou programados. 

d) Execução do núcleo de A-das-Lebres e São Roque atendendo: 

 à consolidação dos aglomerados de A-das-Lebres e São Roque, através da sua 

requalificação, beneficiação e colmatação de espaços intersticiais, bem como da 

valorização e revitalização dos espaços de estar; 

 à concretização da área de urbanização programada de indústria e terciário 

apoiada na definição da rede viária estruturante e na beneficiação da rede viária 

existente, bem como na concretização do troço da Via de Cintura em falta; 

 à concretização da estrutura ecológica municipal, nomeadamente os espaços 

verdes e a libertação das linhas de água, assegurando a sua limpeza em respeito 

pelas galerias ripícolas.   

Parâmetros urbanísticos: 

a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar 

índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º 

e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, 

não podendo estes últimos índices ser inferiores a 0,60; 



 

 

b)  Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 202.º. 

Forma de execução: 

a) As áreas urbanizáveis e as áreas a reestruturar em solo urbanizado deverão ser 

executadas na sequência da delimitação de unidades de execução, podendo estas 

serem precedidas pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de 

pormenor; 

b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos da legislação aplicável. 

 
UOPG E  Oriental 
Identificação: 

Área correspondente ao perímetro urbano de Sacavém, estendendo-se do núcleo central de 

Sacavém para norte ao longo do Tejo e da A1 até ao município de Vila Franca de Xira, 

integrando ainda os perímetros urbanos de Camarate, Apelação e Unhos. 

Objetivos: 

1  Objetivo geral: 

Consolidação da cidade de Sacavém enquanto centralidade estruturadora do eixo Sacavém-

Vila Franca de Xira e da parte oriental do município de Loures, através do reequilíbrio da 

ocupação no seu interior e nos aglomerados envolventes, da supressão de carências socio 

urbanísticas, da consolidação dos perímetros urbanos e do reforço da identidade local. 

2  Objetivos estratégicos: 

a) Reequilíbrio da forte densidade residencial existente através da concretização de uma 

rede coerente de espaços públicos, de uma estrutura ecológica urbana com forte 

componente de fruição pública e do reforço da rede de equipamentos; 

b) Afirmação dos núcleos centrais da unidade, reforçando o seu papel polarizador das 

redes de equipamentos e de transportes e integrando funcionalmente as AUGI 

envolventes; 

c) Reforço e consolidação do dinamismo económico existente e reconversão das 

atividades económicas obsoletas, privilegiando as atividades económicas de menor 

impacte ambiental, mais inovadoras e de maior capacidade tecnológica; 

d) Libertação dos corredores ecológicos obstruídos e das vertentes instáveis ocupadas 

e garantia do planeamento integrado da orla do estuário do Tejo, assegurando a sua 

articulação com as linhas de água confluentes; 

e) Desenvolvimento de ações de reabilitação, regeneração e renovação urbana que 

combatam as carências e os desequilíbrios sócio territoriais existentes, recorrendo a 

programas de reabilitação urbana nas áreas de maior vulnerabilidade; 

f) Garantia das condições para a construção de TPSP, articulado com as redes de 

mobilidade local, tendo em vista a concretização do prolongamento Loures-Sacavém. 

3  Objetivos específicos: 

a) Execução das seguintes SUOPG, inscritas, total ou parcialmente, na UOPG E  

Oriental: 

 SUOPG 14 Unhos; 



 

 

 SUOPG 15 Camarate; 

 SUOPG 16 Fetais; 

 SUOPG 17 Prior Velho/Quinta da Serra; 

 SUOPG 18 Sacavém/Prior Velho/Moscavide; 

 SUOPG 19 Quinta da Vitória; 

 SUOPG 20 Ribeira da Apelação; 

 SUOPG 21 Quartel de Sacavém; 

 SUOPG 22 Plataforma Ribeirinha; 

 SUOPG 23 Quinta dos Remédios. 

 SUOPG 24 Ampliação do Parque Urbano de Stª Iria (PUSIA) 

b) Execução das áreas envolventes da A1, atendendo: 

 à necessidade de conclusão da reestruturação do solo urbanizado a reestruturar 

e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, 

diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano envolvente; 

 à articulação com os tecidos urbanos envolventes, em particular com os da 

plataforma ribeirinha, e à criação de remates urbanos coerentes e estáveis, 

designadamente no topo das costeiras; 

 ao reforço do papel polarizador dos núcleos originais de São João da Talha e 

Santa Iria da Azóia; 

 à resolução de deficiências de espaço público e implantação de pequenos 

núcleos de equipamentos e espaços verdes, nomeadamente através da 

ampliação do Parque Urbano de Santa Iria integrando grande mancha de 

vegetação natural a proteger com possibilidade de implantação de unidades de 

restauração e equipamentos de utilização coletiva. 

 à concretização dos corredores locais da estrutura ecológica urbana 

estabelecidos ao longo das linhas de água até ao estuário do Tejo; 

 à execução dos troços por construir da rede viária urbana principal. 

c)  Valorização da frente ribeirinha existente no concelho e seu aproveitamento e fruição 

pela população, estabelecendo a articulação com os percursos ribeirinhos já 

existentes nos concelhos de Lisboa e Vila Franca de Xira. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Fora das SUOPG, os planos de pormenor e as unidades de execução deverão fixar 

índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º 

e índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, 

não podendo estes últimos índices ser inferiores a 0,60; 

b)  Nas SUOPG aplicam-se os parâmetros urbanísticos previstos no artigo 202.º. 

Forma de execução: 

a) As áreas urbanizáveis e as áreas a reestruturar em solo urbanizado deverão ser 

executadas na sequência da delimitação de unidades de execução, podendo estas 

ser precedidas pela elaboração de planos de urbanização ou de planos de pormenor; 



 

 

b) A reconversão das AUGI deverá decorrer nos termos do disposto da legislação 

aplicável. 

 

ARTIGO 202.º 

Conteúdo Programático das SUOPG 

 
SUOPG 01  Núcleo Antigo de Bucelas 
 
Objetivos: 

a) Afirmação da identidade cultural de Bucelas, enquanto área de valor patrimonial com 

tradições vinícolas e reforço da sua centralidade enquanto aglomerado sede de 

freguesia e centro estruturante do espaço rural; 

b) Reabilitação do núcleo antigo, valorização das frentes e imóveis com valor 

patrimonial, requalificação de espaços públicos de referência e requalificação do 

ambiente urbano, nomeadamente na envolvente da Igreja de Nossa Sr.ª da 

Purificação; 

c) Estruturação e ordenamento das vias e da rede pedonal em articulação com a 

Variante a Bucelas. 

d) Resolução das insuficiências de estacionamento, privilegiando a sua localização fora 

do núcleo antigo delimitado; 

e) A nova área central de Bucelas deverá ter em conta, na sua formalização, uma praça 

que se articule com o emblemático Largo Espírito Santo, potenciando novas valências 

de espaço público, prevendo a localização de novos equipamentos, assim como a 

relocalização de estruturas já existentes com instalações deficientes (como é o caso 

do mercado de Bucelas e de algumas sedes de associações); 

f) Eliminação de usos incompatíveis e conflituantes com a estrutura ecológica e com a 

relação cénica entre o núcleo urbano e a paisagem; 

g) Criação de novos espaços multifuncionais na área atualmente afeta ao Grupo 

Bucelense

responder às respetivas exigências programáticas; 

h) Concretização da Estrutura Ecológica Urbana. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,40. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor. 

 

SUOPG 02  Área a Norte de Bucelas 
 



 

 

Objetivos: 

a) Concretização das áreas a colmatar, áreas de dominante residencial, com execução 

de uma via que liga a EN116 à área de expansão norte do perímetro de Bucelas 

(Cooperativa de Habitação Solcasa), a integrar nos encargos locais da operação 

urbanística; 

b) Acautelar os impactos da volumetria do edificado a concretizar nestas áreas 

relativamente ao núcleo antigo e paisagem envolvente; 

c) Concretização de parte da estrutura ecológica urbana a norte de Bucelas e da área 

de equipamento confinante. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,40. 

Forma de execução: 

Unidade de execução 

 
SUOPG 03  Freixial 
 
Objetivos: 

a) Implantação de atividades que preferencialmente conciliem recursos locais com as 

novas tecnologias, através da fixação de empresas com forte componente na área 

das tecnologias de informação e comunicação (TIC), projetos de inovação em turismo 

e empresas de base rural com recurso às novas tecnologias; 

b) Reestruturação do tecido de indústria e terciário, a poente, e valorização da sua 

relação com a envolvente, em complemento da execução da área programada, a 

nascente; 

c) Preservação e valorização do espaço rural central como âncora desta área, reduzindo 

os riscos naturais, promovendo os valores paisagísticos existentes, a valorização da 

linha de água existente e a implementação de um troço do percurso cultural e de 

recreio denominado Vila de Rei  Lousa; 

d) O projeto a desenvolver nesta área deverá ter uma integração paisagística exemplar 

com a manutenção das espécies arbóreas aí existentes, proteção e valorização das 

galerias ripícolas, bem como uma atenção particular na implantação e volumetria do 

edificado, de modo a acautelar impactos visuais negativos, tanto no interior desta 

SUOPG como na UOPG A - Norte; 

e) Harmonização de usos na fronteira entre esta SUOPG e a SUOPG 01  Núcleo Antigo 

de Bucelas que lhe fica contígua, de modo a não desvirtuar a relação cénica existente 

entre o aglomerado de Bucelas e a paisagem envolvente. 

Parâmetros urbanísticos: 



 

 

a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,40. 

Forma de execução: 

Unidade de execução 

 
SUOPG 04  Cabeço da Rosa 
 
Objetivos: 

a) Reconversão e revalorização da área do Cabeço da Rosa, inserida na freguesia de 

Bucelas;  

b) Criação de um polo de emprego terciário de influência municipal e supramunicipal; 

c) Criação de espaços qualificados de emprego terciário, associando escritórios, 

serviços, hotelaria, recreio e lazer; 

d) Reestruturação e articulação das redes viárias local e nacional; 

e) Responder à tendência crescente de localização policêntrica da função terciária, 

associada às grandes infraestruturas viárias; 

f) Criação de equipamentos com valências temáticas, devendo contribuir para a 

preservação e valorização da estrutura ecológica urbana; 

g) Recuperação e regeneração de valores ambientais degradados; 

h) Proceder ao redimensionamento da EN116 e sua articulação com a rede local. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Uso dominante de indústria, terciário, logística e turismo, sendo compatíveis os usos 

de habitação e equipamentos e outros usos de interesse público; 

b) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

c) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores aos 

definidos no anexo V do RPDMLoures; 

d) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,25, a aferir no conjunto 

das unidades de execução do plano de pormenor. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor  

 

SUOPG 05  Tocadelos 
 

Objetivos: 

a) Requalificação urbanística da Zona Industrial de Tocadelos e sua envolvente, inserida 

nas freguesias de Lousa e Fanhões, mediante consolidação e beneficiação dos 

núcleos habitacionais da Torre da Besoeira e Salemas, bem como do tecido industrial; 



 

 

b) Minimização dos impactes da expansão urbana prevista, atendendo aos objetivos do 

corredor estruturante primário da Rede Ecológica Metropolitana definida pelo 

PROTAML, concretizando a estrutura ecológica municipal, que desempenhará 

funções de harmonização e equilíbrio dos diferentes usos urbanos; 

c) Desenvolvimento de estudo de enquadramento paisagístico das atividades industriais 

existentes nesta unidade, implementando uma zona tampão (buffer) que minimize o 

impacte visual destas atividades na paisagem rural envolvente, nomeadamente com 

a paisagem compartimentada de Casaínhos, localizada a nascente desta unidade; 

d) Requalificação e hierarquização da rede viária local e das suas ligações com a rede 

viária envolvente; 

e) Promoção da reestruturação do solo urbanizado a reestruturar e legalizar, 

correspondente à AUGI de Tocadelos, diligenciando a sua qualificação e integração 

no tecido urbano de proximidade, concretização de uma área a colmatar e 

habitacional a reestruturar, salvaguardando a sua compatibilidade com as áreas de 

atividades económicas envolventes; 

f) Valorização e salvaguarda do património natural, incluindo o geológico e paisagístico, 

com notório potencial turístico, nomeadamente o Cabeço de Montachique e Salemas. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Uso dominante de indústria, terciário, logística e turismo, sendo compatíveis os usos 

de habitação e equipamentos e outros usos de interesse público; 

b) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

c) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,40. 

d) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de industria e logística, o 

índice volumétrico poderá excecionalmente atingir os 7m3/m2, quando for técnica e 

funcionalmente justificado para o efeito de laboração.  

Forma de execução: 

Unidade de Execução 

 

SUOPG 06  Murteira /Mato Antão /Casal da Serra 
 
Objetivos: 

a) Integração do aglomerado da Murteira e dos Bairros Mato Antão e Casal da Serra 

enquanto áreas predominantemente habitacionais de tipologias unifamiliares numa 

ótica de excelência ambiental e de resposta à procura de vivências mais ruralizadas; 

b) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, segundo princípios da sustentabilidade 

ambiental e da requalificação urbana dos aglomerados tradicionais;  



 

 

c) Beneficiação das acessibilidades e das infraestruturas urbanas, minimizando os 

impactos ambientais e promovendo conceitos ecológicos e de eficiência energética 

na resolução das novas redes; 

d) Criação de centralidades apoiadas em espaços de equipamentos para estas 

comunidades, dando resposta às necessidades existentes e aposta num 

equipamento de maior influência na temática ambiental e da preservação da 

biodiversidade; 

e) Concretização da estrutura ecológica através da qualificação do corredor vital 

adjacente à Ribeira da Murteira e da criação de espaços verdes públicos, valorizando 

a sua função de mediação entre o urbano e o rural, tendo em atenção as 

características e os objetivos das áreas de valores naturais. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de 

utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices 

ser inferiores a 0,40. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução. 

 

SUOPG 07  Polo de Atividades Económicas de Sete Casas 

 

Objetivos: 

a) Concretização da área de urbanização programada de atividades económicas de 

Sete Casas, consolidando esta área como Polo de Atividades Económicas, que 

promova espaços de incubação onde coexistam indústrias e serviços que fomentem 

a inovação e se tornem atrativos e geradores de emprego;  

b) Qualificação das áreas industriais a reestruturar, promovendo a ampliação e 

reestruturação da área das antigas instalações da União das Cooperativas 

Abastecedoras de Leite (UCAL);  

c) Concretização da estrutura ecológica urbana ao longo da Ribeira de Sete Casas, 

garante da valorização ambiental de todos os espaços adjacentes, cumprindo a 

função de separação funcional entre a áreas urbanizadas residenciais (Fanqueiro e 

Sete Casas) e usos de dominante industrial; 

d) Reperfilamento da EM 628, entre a ER 374 e a EN 115, por forma a estabelecer as 

ligações viárias adequadas; 

e) Execução de uma rede viária local que estruture o território e se articule com a ER 

374, a EM 628 e o nó da A8; 



 

 

f) Concretização de percursos pedonais e cicláveis, suportados na estrutura ecológica 

urbana, como fator de qualificação e articulação territorial e garante do desafogo 

urbano; 

g) Estabilização dos limites do solo urbano, dotando-o de coerência e estabilidade nas 

áreas de fronteira, no sentido da manutenção e valorização dos espaços naturais ou 

das atividades agrícolas e florestais que lhe são adjacentes; 

h) Elaborar Plano de Pormenor que vise a articulação entre as necessidades de 

ampliação da Hovione e o grande sobreiral que se desenvolve a sul do Bairro da 

Milharada. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,60. 

Formas de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução. 

 
SUOPG 08 - Zona Nascente de Loures 
 

Objetivos: 

a) Alargamento para nascente do centro da cidade de Loures, reestruturando uma franja 

deficientemente urbanizada, ocupada de forma dispersa por núcleos de edificação 

pouco qualificada; 

b) Reforço da capacidade de polarização da cidade de Loures através da implantação 

de novos usos mistos, terciários, turísticos, de equipamentos e habitacionais; 

c) Definição de uma rede coerente de espaços públicos bem articulados com o centro 

de Loures que privilegie modos de circulação suaves, estruturada por uma alameda 

paralela à Rua da República; 

d) Consolidação e beneficiação do tecido urbano existente ao longo da Rua da 

República; 

e) Concretização da estrutura ecológica urbana com ênfase na criação de um parque 

urbano sobranceiro à Várzea de Loures, acolhendo percursos de articulação entre 

esta e o centro de Loures. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de 

utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices 

ser inferiores a 0,60; 

c) Nas áreas verdes de recreio e lazer não há compatibilidade com outros usos. 



 

 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução. 

 
SUOPG 09  Quinta do Correio-Mor 
 
Objetivos: 

a) Reabilitação do Palácio do Correio-Mor, jardins e envolvente, prevendo a localização 

de uma unidade hoteleira de referência que requalifique o património arquitetónico 

classificado e a envolvente; 

b) Articulação da rede viária de distribuição local com as redes viárias municipal e 

nacional, nomeadamente a via de acesso ao Hospital e a via L1, salvaguardando as 

condições para a construção de um corredor de TPSP; 

c) Concretização de uma área de atividades diversificada (saúde desportiva, ensino 

universitário, formação profissional, investigação, empresas de base tecnológica ou 

possibilidade de integrar uma rede nacional e internacional de parques de ciência e 

tecnologia;  

d) Articulação do hospital e da grande superfície comercial existente com a futura área 

de atividades; 

e) Valorização do tecido consolidado através do remate da malha urbana existente e da 

criação de um parque urbano adjacente à biblioteca municipal; 

f) Concretização da estrutura ecológica urbana através de espaços verdes de recreio e 

lazer. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Na área urbanizável de ciência e tecnologia os parâmetros urbanísticos, usos e 

compatibilidade deverão ser aferidos no conjunto dos três polígonos que constituem 

esta categoria de espaço; 

b) Na área urbanizável de ciência e tecnologia o plano de pormenor deverá fixar uma 

edificabilidade máxima correspondente ao índice de edificabilidade 0,80; 

c) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

d) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,60; 

e) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,70, a aferir na 

totalidade da área de intervenção do plano de pormenor; 

f)  Deverá ser garantida uma altura de fachada máxima correspondente a 8 pisos acima 

do solo, não podendo os novos edifícios serem visíveis a partir do palácio e jardins 

envolventes; 

g) Nas áreas verdes de recreio e lazer não há compatibilidade com outros usos. 

Forma de execução: 



 

 

Plano de pormenor. 

 
SUOPG 10  Santo António dos Cavaleiros 
 
Objetivos: 

a) Promoção de uma nova centralidade com base num conjunto de equipamentos de 

influência supramunicipal existentes ou a criar (hospital e equipamento desportivo); 

b) Reconversão e qualificação do tecido urbano de Santo António dos Cavaleiros com 

a requalificação do espaço público; 

c) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração 

no tecido urbano envolvente;  

d) Reestruturação e articulação dos diversos níveis da estrutura viária  redes viárias 

nacional e municipal  e criação de uma rede de acessibilidades para servir os locais 

de emprego, serviços, equipamentos, garantindo um canal de TPSP que promova a 

articulação na Cidade de Loures; 

e) Promoção de novas áreas de atividades económicas e habitacionais integrando 

soluções no âmbito de programas de apoio social; 

f) Criação de um novo polo de atividades económicas de centralidade metropolitana, 

entre a E.N. 250, o I.C. 22 e a CREL (A9), onde o índice volumétrico poderá 

excecionalmente atingir os 7m3/m2. 

   g) Valorização da paisagem urbana  Colina de Montemor e zona alta de Santo António 

dos Cavaleiros  e salvaguarda dos valores patrimoniais existentes; 

h) Concretização da estrutura ecológica urbana, com funções de fruição lúdica, proteção 

e amenização ambiental e beneficiação da permeabilidade das cabeceiras das linhas de 

água. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar 

índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar 

índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, 

não podendo estes índices serem inferiores a 0,60; 

c) Nas áreas verdes de recreio e lazer apenas é compatível o uso de equipamentos e 

outros usos de interesse público. 

Forma de execução: 

Plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução. 

 

SUOPG 11  Frielas:  
 
Objetivos: 



 

 

a) Reestruturação e qualificação do polo de atividades económicas e concretização de 

núcleos complementares de uso industrial e terciário, garantindo o seu equilíbrio com 

os usos habitacionais e grandes infraestruturas existentes; 

b) Valorização e consolidação do núcleo antigo de Frielas através de intervenções 

qualificadoras dos espaços públicos e dos equipamentos que tirem partido da sua 

localização privilegiada junto à Várzea de Loures; 

c) Valorização das áreas agrícolas da Várzea ao longo do Ribeira da Póvoa e 

estabilização das costeiras face a processos de erosão, mediante a libertação das 

ocupações edificadas existentes; 

d) Promoção de soluções de minimização dos riscos de inundação e riscos geotécnicos; 

e) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração 

no tecido urbano envolvente;  

f) Salvaguarda e valorização do património cultural construído ao longo da EN8; 

g) Garantir um canal para o atravessamento de TPSP no nó de Frielas; 

h) Concretização da Estrutura Ecológica Urbana. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197º; 

b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50. 

Forma de execução: 

Unidade de execução. 

 
SUOPG 12  Tojais 
 
Objetivos: 

a) Reabilitação do núcleo antigo de Santo Antão do Tojal e do antigo núcleo de São 

Julião do Tojal, através da conservação da escala dos aglomerados, recuperação do 

seu património histórico, da valorização dos largos e praças originários do tecido 

urbano, bem como da contenção dos perímetros urbanos com o limite da Várzea, 

onde o espaço de transição entre o urbano e o agrícola assumem especial 

importância; 

b) Criação de um tecido empresarial emergente, através da concretização das áreas 

urbanizáveis, de indústria e terciário e consolidação das existentes, apoiada na 

definição da rede viária estruturante e na beneficiação da rede viária existente; 

c) Concretização dos espaços residenciais de colmatação, promovendo áreas 

habitacionais qualificadas, de tipologia diversificada e ajustadas à escala dos 

aglomerados onde se inserem, que complementem as necessidades do tecido 

empresarial emergente;  



 

 

d) Concretização da estrutura ecológica urbana, atribuindo-lhe um papel relevante na 

ordenação do urbano-industrial; 

e) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando no sentido da sua qualificação e 

integração no tecido urbano envolvente;  

f) Concretização dos equipamentos previstos e expansão dos existentes. 

g) Concretização da área a colmatar e área de Equipamentos e Outros Usos de 

Interesse Público, que integra a Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, através de 

unidade de execução, considerando os seguintes objetivos específicos e parâmetros 

urbanísticos: 

 Criar uma área de construção de muito baixa densidade que garanta uma 

transição equilibrada entre o espaço rural e urbano, promovendo uma área 

habitacional qualificada e ajustada à escala do aglomerado onde se insere; 

 Cedência ao município da área qualificada como Equipamentos e Outros Usos 

de Interesse Público; 

 Índice de edificabilidade máximo 0,20; 

 Índice de permeabilidade mínimo  0,70;  

 Densidade habitacional  6 fogos/ha; 

  N.º máximo de pisos  2. 

 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de 

utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor ou unidades de execução deverá fixar índices de cedência média 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices 

ser inferiores a 0,60. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução. 

 
SUOPG 13  Arneiro 
 
Objetivos: 

a) Estruturação dos usos a partir da rede viária proposta e da estrutura ecológica 

municipal e da consolidação de usos habitacionais, a Norte, e de usos de indústria e 

terciário, a Sul;  

b) Contenção e qualificação do tecido urbano do Zambujal;  

c) Requalificação do tecido urbano do Bairro CAR (Comissão para o Alojamento de 

Refugiados); 

d) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração 

no tecido urbano envolvente;  



 

 

e) Articulação da rede viária de distribuição local com as redes municipal e nacional, 

nomeadamente a Via de Cintura e CREL; 

f) Consolidação da área afeta a atividades económicas existentes e sua continuidade 

com o MARL (Mercado abastecedor da região de Lisboa); 

g) Cativação de uma área central de referência destinada a equipamento; 

h) Concretização da estrutura ecológica urbana, nomeadamente através da criação de 

espaços verdes de recreio e lazer. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,60. 

c) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de industria e logística, o 

índice volumétrico poderá excecionalmente atingir os 7m3/m2, quando for técnica e 

funcionalmente justificado para o efeito de laboração.  

Forma de execução: 

Unidade de execução. 

 
SUOPG 14  Unhos 
 
Objetivos: 

a) Integração territorial do tecido urbano físico e social, garantindo a sua coesão ao nível 

interno e as suas relações com a envolvente; 

b) Reordenamento das acessibilidades existentes e proposta de novas acessibilidades, 

com base numa avaliação das necessidades existentes e previstas, incluindo 

circulação rodoviária, ciclo viária e pedonal; 

c) Reordenamento do sistema de transportes públicos existente; 

d) Criação de dois polos de dominante habitacional destinado à relocalização dos fogos 

e atividades económicas implantados nos espaços habitacionais a reestruturar, no 

Talude Militar e nas áreas insuscetíveis de reconversão em áreas de risco; 

e) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e garantindo a 

elaboração dos estudos geológicos justificativos nas áreas de instabilidade de 

vertentes; 

f) Criação de uma estrutura ecológica que associe a componente privada, 

dominantemente rural e complementar do perímetro urbano, a uma componente 

pública afeta ao lazer e fruição direta pela população, libertando as encostas sujeitas 

a instabilidade geotécnica e integrando-as em solo rural. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar 

índices médios de utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 



 

 

b) O plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar 

índices de cedência média de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, 

não podendo estes índices ser inferiores a 0,60; 

c) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,20, a aferir no conjunto 

das unidades de execução. 

Forma de execução: 

Plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução. 

 
SUOPG 15  Camarate 
 
Objetivos: 

a) Reconversão e qualificação do tecido urbano de Camarate; 

b) Reestruturação do sistema viário interno, com a integração na rede viária municipal 

e nacional; 

c) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, garantindo a sua coesão interna e a sua 

articulação com os restantes espaços urbanizados de Camarate;  

d) Renovação e reestruturação do tecido urbano terciário, através da criação de novos 

espaços públicos qualificados; 

e) Criação de um modelo de rede de equipamentos interligando acessibilidades, 

transportes públicos e núcleos populacionais; 

f) Concretização da estrutura ecológica urbana promovendo da qualificação ambiental 

através da definição de uma estrutura verde com forte componente de utilização 

pública. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b)  A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,60. 

Forma de execução 

Plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução. 

 

SUOPG 16  Fetais 
 

Objetivos: 

a) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e 

às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração 

no tecido urbano envolvente; 

b) Requalificação do ambiente urbano mediante a integração dos diferentes espaços 

públicos urbanos; 



 

 

c) Reestruturação e remate da malha urbana, através da qualificação do edificado e dos 

logradouros, da rede viária, da circulação e do estacionamento; 

d) Promoção da coesão e da inclusão social, através a revitalização socioeconómica 

dos espaços urbanos degradados, a criação de gabinetes de apoio a microempresas, 

a criação e requalificação de equipamentos sociais e culturais e a dinamização de 

atividades recreativas e desportivas. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de 

utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução. 

 

SUOPG 17  Prior Velho / Quinta da Serra 
 
Objetivos: 

a) Reconversão profunda do tecido edificado a poente do Prior Velho, com edificação 

de um polo de habitação e atividades económicas, rematando a malha urbana 

existente; 

b) Requalificação e expansão da rede viária, com reestruturação da circulação e 

estacionamento e integração da rede local com as áreas urbanizadas envolventes, 

promovendo o reforço das ligações intermunicipais; 

c) Concretização da estrutura ecológica urbana, através de um parque urbano de fruição 

publica na continuidade com o futuro Parque Urbano do Prior Velho, reforçando a 

ligação à malha urbana por um sistema de percursos pedonais e cicláveis; 

d) Criação de equipamentos de utilização coletiva, nomeadamente a implantação de 

uma escola para reforço das atuais instalações da escola já existente e criação de 

um grande espaço verde a sul da área de intervenção do Plano, bem como a 

reabilitação das instalações de uma antiga quinta para adaptação a um centro cívico, 

e espaços destinados a atividades desportivas e de lazer. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Uso dominante habitacional, sendo compatíveis os usos de turismo, recreio e lazer, 

equipamentos e outros usos de interesse público, terciário, micrologística e indústrias 

dos tipos 2 e 3; 

b) Índice de edificabilidade máximo para novas construções: 1,20, não podendo ser 

majorado nos termos do artigo 12.º; 

c) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º, sem prejuízo do índice de edificabilidade 

previsto na alínea b); 



 

 

d) O plano de pormenor deverá fixar uma área de cedência não inferior a 50% da área 

de intervenção, a localizar no seu interior ou a ser compensada nos termos dos 

números 7 e 8 do artigo 198.º; 

e) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,20, a aferir no conjunto 

das unidades de execução do plano de pormenor. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor. 

 
SUOPG 18  Sacavém/Prior Velho/Moscavide 
 

Objetivos: 

a) Regeneração urbana e ambiental da unidade; 

b) Requalificação e reabilitação urbana através da intervenção no espaço público e nos 

equipamentos, tendo em vista o desenvolvimento e promoção de centralidades locais 

e da requalificação do edificado e respetivos logradouros; 

c) Promoção da articulação e beneficiação das acessibilidades, através de ligações 

viárias que favoreçam uma circulação intrafreguesias no sentido de minimizar o efeito 

das grandes infraestruturas viárias, através da integração da rede de 

transportes públicos, contribuindo, assim, para uma maior mobilidade nestes 

territórios. 

d) Valorização da estrutura ambiental através da concretização da estrutura ecológica 

urbana, a sua integração com a malha urbana, a valorização dos seus recursos 

endógenos e a criação de equipamentos com valências temáticas que contribuam 

para a sua preservação e valorização; 

e) Promoção do reequilíbrio socio-urbanístico mediante a revitalização socioeconómica 

dos espaços urbanos degradados. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de 

utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices 

ser inferiores a 0,50. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução 

 

SUOPG 19  Quinta da Vitória 

 

Objetivos: 

a) Concretização da área mista a reestruturar, em articulação com o tecido urbano 

envolvente; 



 

 

b) Implantação de uma área de equipamento associada à criação de espaço verde de 

enquadramento. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo: 1,00, não podendo ser majorado nos termos do 

artigo 12.º; 

b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de 

utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º, sem prejuízo do 

índice de edificabilidade previsto na alínea a); 

c) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices 

ser inferiores a 0,60. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução; 

 
SUOPG 20  Ribeira da Apelação 
 
Objetivos: 

a) Requalificação ambiental do vale da Ribeira da Apelação; 

b) Concretização da Estrutura Ecológica Metropolitana prevista no PROTAML; 

c) Reavaliação das construções existentes, face aos riscos em presença nesta área, 

sendo que as construções a manter terão de promover as obras de regularização da 

Ribeira da Apelação e de defesa contra cheias ou outros riscos, assegurando a 

requalificação física e ambiental desta área.  

d) Garantir da manutenção dos valores naturais e ambientais das encostas. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Edificabilidade máxima: a correspondente à das edificações existentes à data da 

entrada em vigor da revisão do PDM, admitindo-se a relocalização de construções 

para áreas não sujeitas a riscos geotécnicos ou de inundações; 

e) A área permeável não poderá ser inferior à verificada à data da entrada em vigor da 

revisão do PDM; 

b) A área de cedência para o domínio público poderá ocupar áreas verdes de proteção 

e enquadramento. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidades de execução 

 
SUOPG 21  Quartel de Sacavém 
 
Objetivos: 

a) Reabilitação e beneficiação da área do Quartel de Sacavém e sua envolvente, no 

âmbito de uma valorização local e regional do território; 

b) Criação de novas áreas de habitação, comércio e serviços concretizados através de 

um desenho urbano que promova a articulação com a morfologia do tecido urbano 



 

 

adjacente, privilegiando a continuidade de alguns alinhamentos viários e colmatando 

as carências de equipamentos de utilização coletiva, em espaço de charneira entre o 

existente e as novas ocupações. 

c) Criação de novos espaços públicos de referência, designadamente na área 

envolvente ao Convento de Nossa Senhora dos Mártires, em articulação com a Praça 

da República. 

d) Requalificação viária e reestruturação da circulação e estacionamento, garantindo a 

articulação viária entre a urbanização Terraços da Ponte e a Praça da República;  

e) Reabilitação e adaptação do Convento de Nossa Senhora dos Mártires e da 

Conceição dos Milagres de Sacavém a centro cívico, acolhendo um conjunto de 

equipamentos públicos; 

f) Concretização da estrutura ecológica urbana. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) Uso dominante habitacional, sendo compatíveis os usos de turismo, recreio e lazer, 

equipamentos e outros usos de interesse público, terciário, micrologística e indústrias 

do tipo 2 ou 3; 

b) Índice de edificabilidade máximo para novas construções 0,90, não podendo ser 

majorado nos termos do artigo 12.º; 

c) Deverá ser destinado um mínimo de 10% da superfície de pavimento para usos não 

habitacionais, a aferir no conjunto das unidades de execução do plano de pormenor; 

d) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,25, a aferir no conjunto 

das unidades de execução do plano de pormenor; 

e) Poderá ainda ser admitido um nº máximo de pisos superior ao designado na categoria 

de espaço - habitacionais a restruturar, desde que devidamente ponderada e 

fundamentada a sua localização, face a uma correta inserção urbanística. O plano de 

pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197.º, sem prejuízo do índice de edificabilidade previsto na 

alínea b); 

f) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,50; 

 Forma de execução: 

Plano de pormenor. 

 
SUOPG 22  Plataforma Ribeirinha 
 
Objetivos: 

a) Reestruturação e reabilitação do tecido empresarial da plataforma ribeirinha, tendo 

em vista a fixação de atividades ligadas a diferentes áreas de negócio, com relevância 

para área da investigação e inovação, de forma a promover a competitividade do 

município no contexto da Área Metropolitana de Lisboa;  



 

 

b) Criação de uma estrutura de ação local de apoio ao investidor, que diligencie a 

seleção e orientação das empresas, tendo em conta a melhoria do tecido urbano; 

c) Criação de redes de cooperação e associativismo empresarial, que desenvolvam 

dinâmicas de requalificação e promovam a visibilidade da zona industrial, associada 

a uma nova imagem; 

d) Atração do turismo empresarial ancorado na atividade empresarial local, na 

reabilitação patrimonial e valorização ambiental do Estuário do Tejo; 

e) Delineação e qualificação da fronteira dos usos industriais através da estruturação 

dos usos de transição, minimizando os efeitos dos espaços canais e barreiras 

existentes entre os aglomerados urbanos e o Rio Tejo; 

f) Reestruturação da rede viária local, com especial relevância para a EN10, devendo 

garantir a circulação ordenada de pesados e ligeiros e as ligações necessárias de 

distribuição aos aglomerados urbanos envolventes; 

g) Criação de interfaces e requalificação das estações ferroviárias da Linha do Norte  

Bobadela e Santa Iria  tornando-as espaços multifuncionais; 

h) Desenvolvimento de uma ligação pedonal do centro urbano da Bobadela com o 

apeadeiro da Bobadela, considerando a necessidade de criação de um parque de 

estacionamento automóvel de apoio ao parqueamento das viaturas que utilizam a 

intermodalidade de transporte; 

i) Relocalização das atividades implantadas em áreas de risco; 

j) Libertação dos usos obsoletos da frente ribeirinha, transformando-os em espaços de 

equipamentos de utilização coletiva; 

k) Valorização do património ambiental do Estuário do Tejo, através da promoção dos 

valores naturais e da biodiversidade; 

l) Valorização da frente ribeirinha para aproveitamento e fruição da população, através 

promoção da ligação das margens do Rio Trancão, que devem contribuir para a 

continuidade do espaço verde de recreio e lazer do Parque das Nações; 

m) Consolidação da estrutura ecológica urbana, com a qualificação dos espaços 

intersticiais do tecido urbano e ribeirinho e definição de espaços verdes de recreio e 

lazer ou enquadramento. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá o fixar índices médios de 

utilização de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices de cedência média 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices 

ser inferiores a 0,60. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor ou unidade de execução 

 
SUOPG 23  Quinta dos Remédios 

 



 

 

Na área classificada com Solo Urbanizável  Ciência e Tecnologia aplicam-se os seguintes 

objetivos, parâmetros urbanísticos e forma de execução. 

Objetivos: 

a) Construir um polo de atividades no domínio da ciência e tecnologia, incluindo, 

nomeadamente, edifícios para investigação científica, desenvolvimento tecnológico, 

ensino superior e divulgação científica, residências para estudantes, professores e 

investigadores e núcleo de serviços no âmbito da saúde; 

b) Reabilitar a Casa da Quinta dos Remédios e preservar a zona verde adjacente, 

reforçando a sua relação funcional, dotando-a de funções de fruição pública e 

atividades pedagógicas; 

c) Garantir as acessibilidades da área envolvente. 

Parâmetros urbanísticos: 

a) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

b) O plano de pormenor deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a 

0,60. 

Forma de execução: 

Plano de pormenor. 

 

SUOPG 24  Ampliação do Parque Urbano de Santa Iria da Azóia 

 

Na área classificada com Solo Urbanizável  Verde de recreio e lazer aplicam-se os seguintes 

objetivos, parâmetros urbanísticos e forma de execução. 

Objetivos: 

a) Ampliação do Parque Urbano de Santa Iria de Azóia (PUSIA) criando um espaço 

verde de recreio e lazer equipado, de referência à escala metropolitana; 

b) Concretização da estrutura ecológica municipal, nomeadamente a área vital definida 

no PROT-AML  

c) Conservação da topografia e vegetação existentes, e promoção de ações que 

potenciem o aumento do coberto vegetal, nomeadamente ações de florestação; 

d) Valorização da componente paisagística, criando zonas de recreio e estadia que tirem 

partido da ligação visual ao Rio Tejo; 

e) Criação de circuitos pedonais e clicáveis;  

f) Concretização da expansão do cemitério de Santa Iria da Azóia, na área consolidada 

de equipamentos e outros usos;  

Parâmetros urbanísticos 

a) Concretização do espaço urbanizável verde de recreio e lazer de acordo com o uso 

dominante sendo admitida a possibilidade de utilização de usos compatíveis, numa 

percentagem máxima de 5%; apenas para os usos de equipamento de utilização 



 

 

coletiva, turismo e espaços comerciais de restauração e bebidas e de apoio ao 

parque, sendo cedida a área remanescente ao município.  

b) Não são permitidos edifícios com altura de fachada superior a 2 pisos; 

c) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,70;  

d) A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 197.º; 

e) A Unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os 

critérios estabelecidos no artigo 198.º. 

Forma de execução: 

Unidade de execução 

 

 

TÍTULO XII 

Disposições Finais e Complementares 

 

ARTIGO 203.º 

Áreas de Interesse Público para Expropriação 

Constituem áreas de interesse público para expropriação, todas as que se mostrem 

necessárias para a concretização da estrutura ecológica urbana, da rede de acessibilidades, 

da rede de equipamentos, para a reestruturação urbana, para a reabilitação urbana das áreas 

de valor patrimonial e da execução de planos de pormenor ou unidades de execução. 

 

ARTIGO 204.º 

Legalização de estabelecimentos e explorações 

1  Para efeitos de análise e decisão de processos de licenciamento referentes à regularização, 

alteração ou ampliação de estabelecimentos e explorações existentes, que se encontrem em 

desconformidade com o Instrumento de gestão territorial ou com servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, serão observadas as disposições de carácter extraordinário da 

legislação referente ao Regime de Regularização de Estabelecimentos e Explorações 

Existentes. 

2  O Anexo VI  Lista de empresas e respetivas condições contém a listagem das atividades 

com decisão favorável e favorável e condicionada, com as respetivas condições a ser 

cumpridas para a viabilização das operações urbanísticas aceites. 

 

 

ARTIGO 205.º 

Vigência 

1  O PDM entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação em Diário da República, 

revogando automaticamente todas as disposições regulamentares, incluindo a correspondente 

tradução gráfica nas plantas de ordenamento e de condicionantes da versão anterior do Plano. 



 

 

2  O PDM vigora por um período de 10 anos a partir da data da sua publicação, permanecendo 

eficaz até à entrada em vigor da sua revisão, alteração ou suspensão, nos termos da legislação 

aplicável. 
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Anexo I  Listagem dos Conjuntos de Valor Patrimonial / Elementos de Valor 

Patrimonial/ Valores Arqueológicos / Valores com Interesse Paisagístico 

CONJUNTOS DE VALOR PATRIMONIAL 
 
 Núcleos Antigos 
Cod_EstP

at 
Designação Classificação Lugar Freguesia Ficha_IPA 

NA1 Bucelas Sem Classificação Bucelas Bucelas   

NA2 Freixial Sem Classificação Freixial Bucelas   

NA3 Lousa Sem Classificação Lousa Lousa   

NA4 
Cabeço de 
Montachique 

Sem Classificação 
Cabeço de 
Montachique 

Lousa/Fanhões   

NA5 Fanhões Sem Classificação Fanhões Fanhões   

NA6 Pinheiro de Loures Sem Classificação Pinheiro de Loures Loures   

NA7 Loures - Igreja Matriz Sem Classificação 
Loures - Igreja 
Matriz 

Loures   

NA8 Loures - Centro Sem Classificação Loures - Centro Loures   

NA9 Pintéus Sem Classificação Pintéus 
Santo Antão do 
Tojal 

IPA.00032
099 

NA10 Zambujal Sem Classificação Zambujal São Julião do Tojal 
IPA.00033
653 

NA11 Santo Antão do Tojal Sem Classificação 
Santo Antão do 
Tojal 

Santo Antão do 
Tojal 

IPA.00029
767 

NA12 Frielas Sem Classificação Frielas Frielas   

NA13 Santa Iria da Azóia Sem Classificação Santa Iria da Azóia Santa Iria da Azóia   

NA14 Unhos Sem Classificação Unhos Unhos   

NA15 Sacavém Sem Classificação Sacavém Sacavém   

NA16 São Julião do Tojal Sem Classificação São Julião do Tojal São Julião do Tojal 
IPA.00030
315 

 

 Conjuntos Urbanos 
Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Ficha_IPA 

CU1 
Centro Cívico de 
Santo António dos 
Cavaleiros 

Sem Classificação 
Santo António dos 
Cavaleiros 

Santo António 
dos Cavaleiros 

  

CU2 Bairro da COVINA Sem Classificação 
Santa Iria da 
Azóia 

Santa Iria da 
Azóia 

  

CU3 Bairro da SACOR Sem Classificação Bobadela Bobadela   

CU4 
Bairro A Força da 
Razão / Bairro SAAL 
da Manjoeira 

Sem Classificação Manjoeira 
Santo Antão do 
Tojal 

IPA.00029728 

 
 

IMÓVEIS CLASSIFICADOS E EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
 Monumentos Nacionais 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação Ficha_IPA 

IC1 
Monumento megalítico 
de Casainhos - Anta 

Classificado Casainhos Fanhões 
Decreto 129/77 de 
29 de setembro 

  

IC2 
Igreja Matriz de Santa 
Maria 

Classificado Loures Loures     



 

 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação Ficha_IPA 

IC3 Cruzeiro de Loures Classificado Loures Loures     

 

Imóveis de Interesse Público 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação Ficha_IPA 

IC4 
Igreja de Nossa 
Senhora da 
Purificação 

Classificado Bucelas Bucelas 
Dec. Nº 35.532 de 
15 de março de 
1946 

  

IC5 
Casa Medieval da 
Torre de Cima 

Classificado Bucelas Bucelas 
Dec. Nº 5/2002 de 
19 de fevereiro 

  

IC6 Igreja de Santiago Classificado Camarate Camarate 
Dec. Nº 2/96 de 6 
de março 

  

IC7 
Capela de Nossa 
Senhora da Vitória 

Classificado Camarate Camarate 
Dec. Nº 129/77 de 
29 de setembro 

  

IC8 
Palácio e Quinta do 
Correio-Mor 

Classificado Loures Loures 
Dec. 47.508 de 24 
de janeiro de 
1967 

  

IC9 
Igreja Paroquial de 
São Pedro 

Classificado Lousa Lousa 
Dec. Nº 45/93 de 
30 de novembro 

  

IC10 
Capela Nossa 
Senhora da Quinta 
do Candeeiro 

Classificado Moscavide Moscavide 
Dec. Nº 45/93 de 
30 de novembro 

  

IC11 
Casa da Quinta da 
Francelha de Cima 

Classificado 
Prior 
Velho 

Prior 
Velho 

Dec. Nº 31/83 de 
9 de maio; 
Portaria nº 295/96 
de 27 de 
dezembro (ZEP) 

  

IC12 
Igreja Matriz de 
Santa Iria da Azóia 
+ Recheio 

Classificado 
Santa Iria 
de Azóia 

Santa Iria 
da Azóia 

Dec. Nº 5/2002 de 
19 de fevereiro 

  

IC13 
Castelo de 
Pirescoxe 

Classificado Pirescoxe 
Santa Iria 
da Azóia 

Dec. Nº 44075 de 
5 de dezembro de 
1961 

  

IC14 Quinta de Valflores Classificado Via Rara 
Santa Iria 
da Azóia 

Dec. Nº 28/82 de 
26 de fevereiro, 
alterado pelo Dec. 
Nº 5/2002 de 19 
de fevereiro; 
Portaria nº 129/99 
de 11 de fevereiro 
(ZEP) 

  

IC16 
Estação Paleolítica 
do Casal do Monte 

Classificado 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

Dec. Nº 516/71 de 
22 de novembro 

  

IC17 
Igreja de São João 
Baptista 

Classificado 
São João 
da Talha 

São João 
da Talha 

Dec. Nº 8/83 de 
24 de janeiro 

  



 

 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação Ficha_IPA 

IC18 Quinta da Abelheira Classificado 
São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Dec. Nº 2/96 de 6 
de março 

IPA.00002342; 
IPA.00006305 

IC19 Quinta das Maduras Classificado 
São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Dec. 67/97 de 31 
de dezembro 

IPA.00034915 

 

 Monumentos de Interesse Público 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação Ficha_IPA 

IC15-1 

Palácio da Mitra, 
igreja, pombais, 
portão de entrada, 
jardim e antiga 
quinta 

Classificado 
Santo 
Antão do 
Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Portaria nº 740-
AH/2012 de 24 
de dezembro 
(ZEP) 

IPA.00005971; 
IPA.00032190 

IC15-2 Fonte Monumental Classificado 
Santo 
Antão do 
Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Portaria nº 740-
AH/2012 de 24 
de dezembro 
(ZEP) 

IPA.00005971 

IC15-3 Aqueduto Classificado 
Santo 
Antão do 
Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Portaria nº 740-
AH/2012 de 24 
de dezembro 
(ZEP) 

IPA.00005971 

IC32 
Igreja Matriz de São 
Silvestre 

Classificado Unhos Unhos 

Portaria nº 
454/2012 de 18 
de setembro 
(ZEP) 

  

 

 Monumentos de Interesse Municipal 
Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação 

IC34 
Casa do Adro - 
Museu Municipal 

Classificado Loures Loures 

Loures Municipal-Boletim 
de Deliberações e 
Despachos, de 06-10-
2010; Retificação 
publicada no Loures 
Municipal-Boletim de 
Deliberações e Despachos, 
de 02-03-2011 

IC35 
Antigos Paços do 
Concelho de Loures 

Classificado Loures Loures 
Loures Municipal-Boletim 
de Deliberações e 
Despachos, de 05-05-2011 

IC36 
Antigo Centro 
Escolar Republicano 
de Loures 

Classificado Loures Loures 
Loures Municipal-Boletim 
de Deliberações e 
Despachos, de 07-12-2011 

 

 Sítio de Interesse Público 
Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação 

IC31 
Sítio Arqueológico de 
Frielas 

Classificado Frielas Frielas 
Portaria nº 740-
BD/2012 de 24 
de dezembro 

 



 

 

 Imóveis em Vias de Classificação 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação 

IC20 

Forte Pequeno da S.ª da 
Ajuda (Reduto da Ajuda 
Pequeno) / Obra nº 19 (1ª 
Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Serra da Alrota Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC21 

Forte Grande da S.ª da 
Ajuda (Reduto da Ajuda 
Grande) / Obra nº 18 (1ª 
Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Serra da Alrota Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC22 
Forte 4.º da Calhandriz / 
Obra N.º 124 (2ª Linha 
Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Casal das 
Calhandras 
Grandes 

Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC23 
Forte do Arpim / Obra N.º 
125 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Mato da Cruz Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC24 
Escarpamento de Serves 
(2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Moinho do 
Machado/Serra de 
Serves 

Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC25 
Escarpamento dos 
Picotinhos (2ª Linha 
Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Serra do Picoto Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC26 
Forte do Mosqueiro (Reduto 
do Mosqueiro) / Obra N.º 57 
(2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Cabeço de 
Montachique 

Fanhões 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC27 
Reduto do Freixial Alto 
(Reduto de Ribas) / Obra 
N.º 51 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Ribas de Baixo Fanhões 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC28 
Forte do Picoto (reduto do 
Quadradinho) / Obra N.º 50 
(2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Casal do 
Quadradinho 

Fanhões 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC29 
Escarpamento de Ribas 
Obra (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Ribas Fanhões 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC30 
Estrada Militar de Ribas (2ª 
Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Ribas Fanhões 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC37 
Bateria do Viso da Serra 
(Bateria do Vizo) / Obra N.º 
43 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Quinta dos Mellos Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC38 
Bateria da Cachada / Obra 
N.º 44 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Quinta da Cachada 
/ Casal das 
Gralhas 

Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC39 
Bateria do Penedo / Obra 
N.º 45 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 



 

 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Publicação 

IC40 
Vestígios da Bateria da 
Oliveira / Obra n.º 46-a (2ª 
Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Quinta do 
Furadouro 

Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC41 
Vestígios da Bateria 2.ª da 
Serra do Galvão / Obra N.º 
47 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Casal dos Galvões Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC42 
Forte do Tojal (Bateria da 
Espadaninha) / Obra N.º 48 
(2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC43 
Vestígios da Bateria à 
Barba do Picoto / Obra N.º 
49 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Casal do 
Quadradinho 

Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC44 
Forte do Moinho (Reduto do 
Moinho) / Obra N.º 54 

Em Vias de 
Classificação 

Montachique Fanhões 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC45 

Forte do Outeiro do Vale 
(Reduto de Montachique) / 
Obra N.º 55 (2ª Linha 
Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Cabeço de 
Montachique 

Fanhões 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC46 

Forte 1º de Montachique 
(Reduto da Achada 1) / 
Obra N.º 60 (2ª Linha 
Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Montachique Lousa 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC47 
Forte 2º de Montachique 
(reduto da Achada 2) / Obra 
N.º 61 (2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Montachique Lousa 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC48 
Estrada Militar da Alrota (2ª 
Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Casal do Mato / 
Quinta da Murta 

Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC49 
Estrada Militar de Serves 
(2ª Linha Defensiva) 

Em Vias de 
Classificação 

Moinho do 
Machado 

Bucelas 
Anuncio nº 
12/2013 de 14 
de janeiro 

IC50 
Igreja de Santo António 
 

Em Vias de 
Classificação 

Avenida de 
Moscavide 

Moscavide 

Anúncio nº 
87/2014 de 9 
de Abril 

 
VALORES ISOLADOS 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Arruamento Ficha_IPA 

VI1 Quinta da Fonte 
Sem 
Classificação 

Quinta da 
Fonte 

Apelação 
Rua Henrique 
Barbosa 

  

VI2 Portal 
Sem 
Classificação 

Bobadela Bobadela 
Rua de 
Olivença 

  

VI3 Casa do Bobo 
Sem 
Classificação 

Bobadela Bobadela 
Rua de 
Olivença 

  

VI4 

Estação Agronómica 
Nacional de 
Sacavém / Hospital. 
do Mar 

Sem 
Classificação 

Bairro da 
Petrogal 

Bobadela 
Rua dos 
Girassóis 

  

VI5 Cipo romano 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Largo da 
Igreja 

  

VI6 Chafariz 
Sem 
Classificação 

Freixial Bucelas 
Rua 1º de 
Maio 

  



 

 

Cod_EstPat Designação Classificação Lugar Freguesia Arruamento Ficha_IPA 

VI7 Inscrição romana 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Largo da 
Igreja 

  

VI8 Adega 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Largo da 
Madalena 

  

VI9 Quinta Araújo 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Rua 
Alexandre 
Herculano 

  

VI11 
Quinta da Romeira 
de Baixo 

Sem 
Classificação 

Vila de Rei Bucelas 
Estrada 
Nacional nº 
116 

  

VI12 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 

Praça Tomaz 
José 
Machado e 
Rua 
Guilherme 
Gomes 
Fernandes 

  

VI13 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Rua dos 
Açores 

  

VI14 
Casa e Capela 
Nossa Senhora 
Paciência 

Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Rua da 
Paciência 

  

VI15 
Museu do Vinho e 
da Vinha 

Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Rua D. 
Afonso 
Henriques 

  

VI15 Caves Camilo Alves 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Rua D. 
Afonso 
Henriques 

  

VI16 
Quinta da Romeira 
de Cima 

Sem 
Classificação 

Vila de Rei Bucelas     

VI17 Centro de Dia 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Rua João 
Camilo Alves 
e EN116 

  

VI18 Coreto 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Praça Tomaz 
José 
Machado 

  

VI19 
Quinta de Santa 
Júlia 

Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 
Rua Marechal 
Carmona 

  

VI20 
Capela de São 
Roque 

Sem 
Classificação 

Vila de Rei Bucelas 
Largo de São 
Roque 

  

VI21 
Adega e muros do 
Palácio do Conde do 
Rio Seco 

Sem 
Classificação 

Freixial Bucelas 
Rua Julie 
Mazens de 
Azevedo 

  

VI22 Adega e Cruzeiro 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 

Largo da 
Madalena e 
Rua 
Alexandre 
Herculano 

  

VI23 

Conjunto Capela de 
Nossa Senhora da 
Paz e Capela de 
Nossa Senhora da 
Conceição da Pedra 

Sem 
Classificação 

Freixial Bucelas 
Rua Julie 
Mazens de 
Azevedo 

  

VI24 
Edifício de 
Habitação (Silva 
Porto) 

Sem 
Classificação 

Freixial Bucelas 
Largo 1º de 
Maio 

  

VI25 Coreto 
Sem 
Classificação 

Freixial Bucelas 
Largo 1º de 
Maio 

  

VI26 
Edifício de 
Habitação / Pensão 
Prudenciana 

Sem 
Classificação 

Bemposta Bucelas 
Largo da 
Prudenciana 

  

VI27 
Capela Nossa 
Senhora da Paz 

Sem 
Classificação 

Bemposta Bucelas 
Rua de Nossa 
Senhora da 
Paz 

  

VI28 Quinta da Madalena 
Sem 
Classificação 

Bucelas Bucelas 

Largo da 
Madalena e 
Rua 
Alexandre 
Herculano 
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VI29 Portal 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Casa de 
Repouso dos 
Motoristas 

  

VI30 Portal 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Avelino 
Salgado de 
Oliveira 

  

VI31 Cruzeiro 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua 1º de 
Maio 

  

VI32 Conjunto 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 

Rua Casa de 
Repouso dos 
Motoristas e 
Rocha Martins 

  

VI33 Frente 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Eduardo 
Augusto Pinto 

  

VI34 Frente 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Teodora 
Maria Oliveira 

  

VI35 Edifício 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Teodora 
Maria Oliveira 

  

VI36 Quinta da Ribeirinha 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Casa de 
Repouso dos 
Motoristas 

  

VI37 
Quinta do Ulmeiro / 
Quinta do Vimeiro 

Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 

Rua 
Guilherme 
Gomes 
Fernandes 

  

VI38 
Quinta da 
Encarnação 

Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Eduardo 
Augusto Pinto 

  

VI39 Quinta do Redondo 
Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 

Rua Maria 
Deolinda 
Gomes 
Ferreira 

  

VI40 
Edifício (Assoc. 
Humanitária Bomb.) 

Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua Avelino 
Salgado de 
Oliveira 

  

VI41 Chafariz 
Sem 
Classificação 

Fanhões Fanhões 
Avenida 
Catarina 
Eufémia 

  

VI42 Coreto 
Sem 
Classificação 

Fanhões Fanhões 
Largo da 
Igreja 

  

VI43 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Fanhões Fanhões 
Largo da 
Igreja 

  

VI44 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Fanhões Fanhões 
Rua Joaquim 
Paulo Ferreira 

  

VI45 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Fanhões Fanhões 
Rua Alfredo 
Caldeira 

  

VI46 
Edifício (antiga casa 
de repouso) 

Sem 
Classificação 

Cabeço de 
Montachique 

Fanhões 
Rua Dr. 
Catanho de 
Menezes 

  

VI47 Quinta de São Gião 
Sem 
Classificação 

Cabeço de 
Montachique 

Fanhões 
Rua da Nossa 
Senhora do 
Livramento 

  

VI48 
Igreja Matriz de São 
Saturnino 

Sem 
Classificação 

Fanhões Fanhões 
Largo da 
Igreja 

  

VI49 Cruzeiro 
Sem 
Classificação 

Frielas Frielas 
Rua 28 de 
Setembro 

  

VI50 
Brasão e Cantaria 
(Edifício Stand Opel) 

Sem 
Classificação 

Ponte de 
Frielas 

Frielas 

Rua 
Comandante 
Sacadura 
Cabral 

  

VI51 
Fachada Quinta do 
Pinto 

Sem 
Classificação 

Frielas Frielas 
Rua da 
Corredoura 

  

VI52 
Capela de Santa 
Catarina 

Classificado 
SIP 

Frielas Frielas 
Rua de Santa 
Catarina 

  

VI53 
Igreja Matriz de São 
Julião 

Sem 
Classificação 

Frielas Frielas 
Rua Quinta do 
Caiado 

  

VI54 
Quinta de Santo 
António 

Sem 
Classificação 

Frielas Frielas 
Largo D. 
Nuno Álvares 
Pereira 

  

VI55 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Frielas Frielas 
Rua 
Comandante 
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Sacadura 
Cabral 

VI56 Quinta da Flamenga 
Sem 
Classificação 

Frielas Frielas 

Rua 
Comandante 
Sacadura 
Cabral 

  

VI57 Quinta do Regedor 
Sem 
Classificação 

Mealhada Frielas 
Rua Cidade 
Rio de Janeiro 

  

VI58 
Cruz inscrita na 
pedra 

Sem 
Classificação 

A-dos-
Calvos 

Loures Rua dos Lírios   

VI59 Coreto 
Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Jardim Major 
Rosa Bastos 

  

VI60 Relógio de Sol 
Sem 
Classificação 

Ponte de 
Lousa 

Loures 
Largo do 
Poço 

  

VI61 
Lápide do Termo de 
Lisboa 

Sem 
Classificação 

Ponte de 
Lousa 

Loures 
Rua Joaquim 
Caetano Dias 

  

VI62 Cruzeiro 
Sem 
Classificação 

Palhais Loures 
Rua Capitães 
de Abril 

  

VI63 Cruzeiro 
Sem 
Classificação 

  Loures 
Rua da 
Capela 

  

VI64 Portal 
Sem 
Classificação 

Barro Loures 
Calçada do 
Barro 

  

VI65 Portal 
Sem 
Classificação 

Montemor Loures 
Rua do 
Progresso 

  

VI66 Frente 
Sem 
Classificação 

Botica - 
Lagariça 

Loures 
Rua Ana 
Maria Botelho 

  

VI67 Frente 
Sem 
Classificação 

Ponte de 
Lousa 

Loures 
Rua de 
Angola 

  

VI68 Passo antigo - 1750 
Sem 
Classificação 

Tojalinho Loures Rua Nova   

VI69 
Edifício de 
Habitação (sede 
dum stand de auto) 

Sem 
Classificação 

Pinheiro de 
Loures 

Loures 
Rua 
Combatentes 
do Ultramar 

  

VI70 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Pinheiro de 
Loures 

Loures 

Largo 
Professora 
Claudina 
Rocheta 

  

VI71 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Sete Casas Loures 

Rua 
Comandante 
Carvalho 
Araújo 

  

VI72 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Botica - 
Lagariça 

Loures 
Rua 
Combatentes 
do Ultramar 

  

VI73 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Botica - 
Lagariça 

Loures 
Rua 
Combatentes 
do Ultramar 

  

VI74 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Botica - 
Lagariça 

Loures 
Rua 
Combatentes 
do Ultramar 

  

VI75 
Edifício da Quinta do 
Senhor dos Aflitos 

Sem 
Classificação 

Botica - 
Lagariça 

Loures 
Rua José 
Leiria 
Fernandes 

  

VI76 
Edifício Cilíndrico / 
Celeiro 

Sem 
Classificação 

Botica - 
Lagariça 

Loures 
Rua Ana 
Maria Botelho 

  

VI77 Edifício de gaveto 
Sem 
Classificação 

Guerreiros Loures 
Rua de São 
Sebastião 

  

VI78 
Quinta do Bom 
Sucesso 

Sem 
Classificação 

Barro Loures 

Rua Francisco 
José 
Purificação 
Chaves 

  

VI79 Quinta de Palhais 
Sem 
Classificação 

Palhais Loures Rua Principal   

VI80 
Edifício Escolar - 1ª 
República 

Sem 
Classificação 

Pinheiro de 
Loures 

Loures 
Rua 
Combatentes 
do Ultramar 

  

VI81 
Capela de Santo 
Amaro 

Sem 
Classificação 

À-dos-Cãos Loures 
Rua da Fonte 
de Santo 
Amaro 
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VI82 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Torre dos 
Trotes 

Loures Rua Principal   

VI83 
Quinta da Granja e 
Jardins 

Sem 
Classificação 

À-dos-Cãos Loures 
Rua D. Carlos 
Mascarenhas 

  

VI84 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Montemor Loures 
Rua Eng.º 
Carlos Santos 

  

VI85 
Palácio e Quinta de 
Valadares 

Sem 
Classificação 

À-dos-
Calvos 

Loures 
Rua da 
Capela 

  

VI86 
Capela de Nossa 
Senhora da Saúde 

Sem 
Classificação 

Montemor Loures 
Rua de Nossa 
Senhora da 
Saúde 

  

VI87 Azenha 
Sem 
Classificação 

Palhais Loures 
Rua Quinta 
dos 
Passadores 

  

VI88 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Palhais Loures 
Rua do 
Progresso 

  

VI89 Quinta do Outeiro 
Sem 
Classificação 

À-dos-
Calvos 

Loures Rua dos Lírios   

VI90 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

À-dos-
Calvos 

Loures 
Rua da 
Capela 

  

VI91 
Capela de Nossa 
Senhora da 
Redonda 

Sem 
Classificação 

À-dos-
Calvos 

Loures 
Rua da 
Capela 

  

VI92 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Guerreiros Loures 
Rua de São 
Sebastião 

  

VI93 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI94 
Quinta da Lagariça 
(Casa e Jardins) 

Sem 
Classificação 

Botica - 
Lagariça 

Loures 
Rua José 
Leiria 
Fernandes 

  

VI95 
Quinta do Inquisidor-
Mor 

Sem 
Classificação 

Barro Loures 
Rua Dr. 
Armindo 
Monteiro 

  

VI96 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Sete Casas Loures 

Rua 
Comandante 
Carvalho 
Araújo 

  

VI97 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Sete Casas Loures 

Rua 
Comandante 
Carvalho 
Araújo 

  

VI98 
Quinta da Fonte 
Santa 

Sem 
Classificação 

Fonte Santa Loures 
Caminho a 
partir da Rua 
de São Filipe 

  

VI99 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Pinheiro de 
Loures 

Loures 
Rua 
Combatentes 
do Ultramar 

  

VI100 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Pinheiro de 
Loures 

Loures 

Largo 
Almirante 
Cândido dos 
Reis 

  

VI101 Quinta das Terras 
Sem 
Classificação 

Pinheiro de 
Loures 

Loures 
Rua do 
Museu 
Tauromáquico 

  

VI102 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Loures Loures Rua Fria   

VI103 Conjunto 
Sem 
Classificação 

Tojalinho Loures 
Rua José 
Leiria 
Fernandes 

  

VI104 
Edifício dos Paços 
do Concelho 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI105 
Conjunto de 
Habitação Social 

Sem 
Classificação 

Guerreiros Loures 
Rua de São 
Sebastião 

  

VI106 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI107 
Antigo Edifício dos 
Paços do Concelho 

Classificado 
MIM 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI108 Edifício Tarré 
Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI109 
Antigo Edifício do 
Tribunal 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua da 
República 
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VI110 Chafariz e Aqueduto 
Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Largo 4 de 
Outubro 

  

VI111 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI112 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI113 Edifício 4 de Outubro 
Classificado 
MIM 

Loures Loures 
Rua da 
República 

  

VI114 
Quinta de Santa 
Maria do Covão 

Sem 
Classificação 

Pinheiro de 
Loures 

Loures 
Rua do 
Museu 
Tauromáquico 

  

VI115 
Antigo Edifício da 
GNR 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 

Avenida Dr. 
António 
Carvalho de 
Figueiredo 

  

VI116 
Dispensário da 
Assistência Nacional 
de Tuberculosos 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua Manuel 
Augusto 
Pacheco 

  

VI117 
Palácio dos 
Marqueses da Praia 

Sem 
Classificação 

Loures Loures 
Rua Cidade 
Rio de Janeiro 

  

VI118 Chafariz 
Sem 
Classificação 

Lousa Lousa 
Rua Heróis do 
Ultramar 

  

VI119 Quinta do Fetalinho 
Sem 
Classificação 

Lousa Lousa 
Rua Actor 
Eusébio de 
Melo 

  

VI120 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Lousa Lousa 
Rua Heróis do 
Ultramar 

  

VI121 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Lousa Lousa 
Rua Heróis do 
Ultramar 

  

VI122 Casal do Alto 
Sem 
Classificação 

Lousa Lousa 
Caminho da 
Achada 

  

VI123 Chalet Romântico 
Sem 
Classificação 

Lousa Lousa 
Caminho a 
partir da Rua 
Principal 

  

VI124 
Frente com 2 Conj 
de Habitação + 
Portal 

Sem 
Classificação 

Cabeço de 
Montachique 

Lousa 
Rua Dr. 
Catanho de 
Menezes 

  

VI125 
Capela do Espirito 
Santo 

Sem 
Classificação 

Ponte de 
Lousa 

Lousa Rua Angola   

VI126 Edifício dos Correios 
Sem 
Classificação 

Cabeço de 
Montachique 

Lousa 
Rua Dr. 
Bossa da 
Veiga 

  

VI127 Quinta do Torneiro 
Sem 
Classificação 

Cabeço de 
Montachique 

Lousa 
Rua de Nossa 
Senhora do 
Cabo 

  

VI128 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua 25 de 
Abril 

  

VI129 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Avenida de 
Moscavide 

  

VI130 Edifício Industrial 
Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Almirante 
Gago 
Coutinho 

  

VI131 Centro de Dia 
Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Gonçalo 
Braga 

  

VI132 
Igreja de Santo 
António 

Em Vias de 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Avenida de 
Moscavide 

  

VI133 
Seminário dos 
Olivais e Jardins / 
Quinta do Cabeço 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua do 
Seminário 

  

VI134 
Conjunto de 
Edifícios de tipologia 
industrial 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Salvador 
Allende 

  

VI135 

Conjunto de 
Habitações 
Unifamiliares (Vila 
Maria) 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Salvador 
Allende 

  

VI136 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Salvador 
Allende 

  

VI137 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Avenida de 
Moscavide 
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VI138 Chalet 
Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Avenida de 
Moscavide 

  

VI139 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Avenida de 
Moscavide 

  

VI140 
Conjunto de 
Edifícios de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Bento de 
Jesus Caraça 

  

VI141 
Conjunto de 
Edifícios de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua 25 de 
Abril 

  

VI142 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Avenida de 
Moscavide 

  

VI143 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Bento de 
Jesus Caraça 

  

VI144 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Bento de 
Jesus Caraça 

  

VI145 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Francisco 
Marques 
Beato 

  

VI146 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Francisco 
Marques 
Beato 

  

VI147 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Rua Laureano 
de Oliveira 

  

VI148 
Edifício de 
Habitação (Vila 
Lisete) 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Avenida de 
Moscavide 

  

VI149 Inscrição - 1632 
Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Rua Almirante 
Reis 

  

VI150 Quinta de São José 
Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Rua Júlio 
Bruno da 
Costa Pereira 

  

VI151 
Forte de Sacavém - 
Reduto 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Rua do Forte 
do Monte 
Cintra 

  

VI152 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Largo José 
Joaquim 
Rodrigues 

  

VI153 Casa das Prioras 
Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Travessa das 
Prioras 

  

VI154 
Capela de Nossa 
Senhora da Saúde 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Largo 5 de 
Outubro 

  

VI155 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Rua José 
Augusto 
Braamcamp 

  

VI156 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Largo Pedro 
José Gomes 
Júnior 

  

VI157 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Rua José 
Augusto 
Braamcamp 

  

VI159 
Museu de Cerâmica 
de Sacavém 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 

Rua Álvaro 
Pedro Gomes 
- Urbanização 
Real Forte 

  

VI160 
Quinta de São Luís e 
São José / Quinta do 
Alexandre 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Rua José 
Augusto 
Braamcamp 

  

VI161 
Palácio Braamcamp 
e capela 

Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Rua José 
Augusto 
Braamcamp 

  

VI162 Torre Medieval 
Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 
Largo do 
Terreirinho 

  

VI163 Frente 
Sem 
Classificação 

Pirescoxe 
Santa Iria da 
Azóia 

Rua Ilha da 
Madeira e 
Largo de 
Pirescoxe 

  

VI164 Moradia 
Sem 
Classificação 

Santa Iria da 
Azóia 

Santa Iria da 
Azóia 

Rua de 
Moçambique 

  

VI165 Convento 
Sem 
Classificação 

Pirescoxe 
Santa Iria da 
Azóia 

Rua D. Pedro 
V 
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VI166 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Santa Iria da 
Azóia 

Santa Iria da 
Azóia 

Rua de 
Moçambique 

  

VI167 
Quinta das 
Amoreiras 

Sem 
Classificação 

Santa Iria da 
Azóia 

Santa Iria da 
Azóia 

Rua de 
Angola 

  

VI168 Fonte do Palácio 
Sem 
Classificação 

Pintéus 
Santo Antão 
do Tojal 

Rua João 
Domingues 
Duarte 

IPA.00003167 

VI169 

Cruzeiro no Largo da 
Liberdade/Cruzeiro 
em Santo Antão do 
Tojal 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Largo da 
Liberdade 

IPA.00029761 

VI170 

Chafariz em 
Pintéus/Fonte na 
Rua João 
Domingues Duarte 

Sem 
Classificação 

Pintéus 
Santo Antão 
do Tojal 

Rua João 
Domingues 
Duarte 

IPA.00031639 

VI171 Chafariz da Estrada MIP 
Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua 25 de 
Abril 

IPA.00005971 

VI172 
Casa de Félix Avelar 
Brotero / Casa com 
um portal manuelino 

Sem 
Classificação 

  
Santo Antão 
do Tojal 

Largo Félix 
Avelar 
Brotero, nº16 

IPA.00029763 

VI173 

Banco de espaldar 
com azulejos 
incluído no Conjunto 
Monumental de 
Santo Antão do Tojal 

MIP 
Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua Padre 
Adriano 

IPA.00005971 

VI174 

Passos da Via Sacra 
em Santo Antão do 
Tojal - Passo 
quinhentista 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua Martinho 
Ferreira 

IPA.00029758 

VI175 
Casa de Quinta na 
Rua dos Arcos nº14 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua dos 
Arcos 

IPA.00029765 

VI176 
Capela do Espirito 
Santo 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua das 
Cotovias 

IPA.00029762 

VI177 

Passos da Via Sacra 
em Santo Antão do 
Tojal - Passo 
barroco 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua 25 de 
Abril 

IPA.00029758 

VI178 
Quinta de Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua 25 de 
Abril 

IPA.00029759 

VI179 
Casa da Quinta do 
Loureiro 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua 25 de 
Abril 

IPA.00029756 

VI180 

Passos da Via Sacra 
em Santo Antão do 
Tojal - Passo 
adossado à Casa da 
Quinta do Loureiro 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua 25 de 
Abril 

IPA.00029758 

VI181 
Casa na Rua dos 
Loios 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua dos Loios IPA.00029766 

VI182 
Capela da Nossa 
Senhora da 
Apresentação 

Sem 
Classificação 

Pintéus 
Santo Antão 
do Tojal 

Rua João 
Domingues 
Duarte 

IPA.00003167 

VI183 Palácio de Pintéus 
Sem 
Classificação 

Pintéus 
Santo Antão 
do Tojal 

Rua João 
Domingues 
Duarte 

IPA.0003167 

VI184 
Casa da Quinta das 
Carrafouchas 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua Francisco 
Franco 
Cannas 

IPA.00010425 

VI185 
Jardim da Quinta do 
Vale 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua 1º de 
Maio 

IPA.00032289 

VI186 
Quinta do 
Conventinho 

Sem 
Classificação 

Conventinho 
Santo 
António dos 
Cavaleiros 

Rua Cidade 
Rio de Janeiro 

  

VI187 
Edifício de 
Habitação 

Sem 
Classificação 

Ponte de 
Frielas 

Santo 
António dos 
Cavaleiros 

Rua 
Comandante 
Sacadura 
Cabral 

  

VI188 Frente 
Sem 
Classificação 

Vale 
Figueira 

São João da 
Talha 

Rua D. Nuno 
Álvares 
Pereira 
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VI189 
Quinta da 
Massaroca 

Sem 
Classificação 

São João da 
Talha 

São João da 
Talha 

Estrada 
Nacional nº10 

  

VI190 
Poço na Rua 1º de 
Maio 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua 1º de 
Maio 

IPA.00034921 

VI191 
Chafariz no Largo 
António Sérgio 

Sem 
Classificação 

Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

Largo António 
Sérgio  

IPA.00034923 

VI192 Quinta Pequena 
Sem 
Classificação 

  
São Julião 
do Tojal 

Rua 1º de 
Maio 

IPA.00034918 

VI193 
Capela do Espírito 
Santo 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua da Igreja IPA.00021408 

VI194 Quinta Azul 
Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua Alfredo 
Dinis 

IPA.00034916 

VI195 Quinta da Bandeira 
Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua 1º de 
Maio 

IPA.00034919 

VI196 
Igreja de São Julião 
do Tojal 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua da Igreja IPA.00020201 

VI197 Coreto do Zambujal 
Sem 
Classificação 

Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

Largo António 
Sérgio 

IPA.00034924 

VI198 
Quartel dos 
Bombeiros do 
Zambujal 

Sem 
Classificação 

Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

Largo António 
Sérgio 

IPA.00034922 

VI199 
Capela de São 
Sebastião 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Largo 
Catarina 
Eufémia 

IPA.00034926 

VI200 Cruzeiro 
Sem 
Classificação 

Unhos Unhos 
Rua Luis de 
Camões 

  

VI201 Portal 
Sem 
Classificação 

Unhos Unhos 
Rua Luis de 
Camões 

  

VI202 Portal 
Sem 
Classificação 

Unhos Unhos 
Rua Luis de 
Camões 

  

VI203 
Igreja de Nossa 
Senhora da Nazaré 

Sem 
Classificação 

Catujal Unhos Rua da Fonte   

VI204 Quinta do Miradouro 
Sem 
Classificação 

Unhos Unhos 
Caminho a 
partir da Rua 
da Esperança 

  

VI206 
Quinta de Santo 
António 

Sem 
Classificação 

Unhos Unhos Rua Vila Nova   

VI207 Poço Manuelino 
Sem 
Classificação 

Unhos Unhos 
Calçada de 
Santo António 

  

VI208 Quinta da Atafoneira 
Sem 
Classificação 

Catujal Unhos 
Calçada da 
Atafoneira 

  

VI209 
Edifício do Largo da 
Liberdade nº7 

Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Santo Antão 
do Tojal 

Largo da 
Liberdade 

IPA.00029760 

VI210 
Casa na Rua Alfredo 
Caldeira 

Classificado Pintéus 
Santo Antão 
doTojal 

Rua Alfredo 
Caldeira 

IPA.00031640 

VI211 
Casa na Rua João 
Domingues Duarte 

Classificado Pintéus 
Santo Antão 
do Tojal 

Rua João 
Domingues 
Duarte 

IPA.00031642 

VI212 
Casa da Quinta do 
Outeiro 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua Alfredo 
Dinis 

IPA.00034926 

VI213 
Casa na Rua da 
Igreja n 16A 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua da Igreja IPA.00034920 

VI214 
Fábrica de Papel da 
Abelheira / Fábrica 
de Papel do Tojal 

Sem 
Classificação 

Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

Rua Dias 
Coelho 

IPA.00034925 

VI215 
Chafariz na Rua 
Alfredo Dinis 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua Alfredo 
Dinis 

IPA.00034917 

VI216 
Palácio da Quinta da 
Abelheira / Casas da 
Quinta da Abelheira 

Sem 
Classificação 

Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

EM nº613 IPA.00006305 

VI217 
Casa da Quinta do 
Candeeiro 

Sem 
Classificação 

Moscavide Moscavide 
Estrada da 
Circunvalação 

  

VI218 
Casa da Quinta do 
Infantado 

Sem 
Classificação 

Loures Loures     

VI219 
Ruinas da Quinta da 
Premialha 

Sem 
Classificação 

A-dos-Cãos Loures     

VI220 
Casa e jardim da 
Quinta dos Novais 

Sem 
Classificação 

Lousa Lousa EN8   

VI221 
Casa da Quinta do 
Galvão 

Sem 
Classificação 

Camarate Camarate 
Rua 
Bombeiros 
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Voluntários de 
Camarate 

VI222 Fonte Quinhentista 
Sem 
Classificação 

Sacavém Sacavém 

Beco a partir 
da Rua 

Salvador 
Allende 

  

VI223 
Casa da Quinta da 
Bela Vista 

Sem 
Classificação 

Camarate Camarate     

VI224 
Casa da Quinta de 
Santo António da 
Serra 

Sem 
Classificação 

  Prior Velho 
Rua 
Alexandre 
O'Neil 

  

VI225 
Casa da Quinta da 
Estrada 

Sem 
Classificação 

São Julião 
do Tojal 

São Julião 
do Tojal 

Rua Alfredo 
Dinis 

IPA.00034915 

VI226 Instalações da MEC 
Sem 
Classificação 

 
Santa Iria da 
Azóia 

Quinta 
Senhora da 
Rocha, EN10 

 

VALORES ARQUEOLÓGICOS 
Cod_EstPat Grau Designação Tipo Cronologia Lugar Freguesia 

A1 1 

Forte Pequeno da S.ª da 
Ajuda (Reduto da Ajuda 
Pequeno) / Obra nº 19 (1ª 
Linha Defensiva) 

Fortim Contemporâneo Alrota Bucelas 

A2 1 

Forte Grande da S.ª da Ajuda 
(Reduto da Ajuda Grande) / 
Obra nº 18 (1ª Linha 
Defensiva) 

Fortim Contemporâneo Alrota Bucelas 

A3 1 
Forte 4.º da Calhandriz / Obra 
N.º 124 (2ª Linha Defensiva) 

Fortim Contemporâneo 
Casal das 

Calhandras 
Grandes 

Bucelas 

A4 1 
Forte do Arpim / Obra N.º 125 
(2ª Linha Defensiva) 

Fortim Contemporâneo Mato da Cruz Bucelas 

A6 1 Bucelas 2 Inscrição Romano Bucelas Bucelas 

A7 1 Bucelas 3 Inscrição Romano Bucelas Bucelas 

A8 2 Caminho Caminho Indeterminada Vila de Rei Bucelas 

A9 1 
Vestígios da Bateria à Barba 
do Picoto / Obra N.º 49 (2ª 
Linha Defensiva) 

Bateria Contemporâneo Picotinhos Bucelas 

A12 2 Picoto 
Vestígios 
diversos 

Idade Média 
Arrife de 
Bucelas 

Bucelas 

A13 2 Casal dos Galvões 1 
Vestígios 
diversos 

Idade do Ferro? 
Casal dos 
Galvões 

Bucelas 

A14 2 Lápide do Termo de Lisboa 
Achado 
isolado 

Idade Média Vila de Rei Bucelas 

A15 2 Pedra Gravada 
Achado 
isolado 

Indeterminada Vila de Rei Bucelas 

A16 1 Mausoléu Estrutura Romano 
Quinta da 

Romeira de 
Baixo 

Bucelas 

A18 1 
Sepulturas escavadas na 
rocha 

Sepulturas Idade Média Freixial Bucelas 

A19 1 
Bateria do Viso da Serra 
(Bateria do Vizo) / Obra N.º 43 
(2ª Linha Defensiva) 

Bateria Contemporâneo 
Quinta dos 

Mellos 
Bucelas 

A20 1 
Bateria da Cachada / Obra N.º 
44 (2ª Linha Defensiva) 

Bateria Contemporâneo 
Quinta da 
Queijada 

Bucelas 
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A21 1 
Vestígios da Bateria da 
Oliveira / Obra n.º 46-a (2ª 
Linha Defensiva) 

Bateria Contemporâneo 
Quinta do 
Furadouro 

Bucelas 

A22 1 
Bateria 2.ª da Serra do Galvão 
/ Obra N.º 47 (2ª Linha 
Defensiva) 

Bateria Contemporâneo 
Casal dos 
Galvões 

Bucelas 

A23 2 Serra da Alrota 
Vestígios 
diversos 

Romano Alrota Bucelas 

A24 1 
Escarpamento de Serves (2ª 
Linha Defensiva) 

Escarpamento Contemporâneo 
Serra de 
Serves 

Bucelas 

A25 1 
Escarpamento dos Picotinhos 
(2ª Linha Defensiva) 

Escarpamento Contemporâneo 
Serra dos 
Picotinhos 

Bucelas 

A26 1 
Estrada Militar da Alrota (2ª 
Linha Defensiva) 

Estrada Contemporâneo Alrota Bucelas 

A27 2 Lápide do Termo de Lisboa 
Achado 
isolado 

Idade Média 
Largo do 
Coreto 

Bucelas 

A28 1 
Estrada Militar de Serves (2ª 
Linha Defensiva) 

Estrada Contemporâneo Serves Bucelas 

A29 1 Obra N.º J - Moinho do Forte Moinho Contemporâneo Alrota Bucelas 

A30 2 Bucelas 7 
Vestígios 
diversos 

Romano Vila de Rei Bucelas 

A32 2 Casal dos Galvões 2 
Vestígios 
diversos 

Indeterminada 
Casal dos 
Galvões 2 

Bucelas 

A33 1 Poste de Sinais de Serves 
Buraco de 
poste 

Contemporâneo 
Serra de 
Serves 

Bucelas 

A34 2 Alto dos Matinhos 
Achado 
isolado 

Paleolítico 
Casal da 
Junqueira 

Fanhões 

A35 1 

Forte do Outeiro do Vale 
(Reduto de Montachique) / 
Obra N.º 55 (2ª Linha 
Defensiva) 

Reduto Contemporâneo 
Cabeço de 

Montachique 
Fanhões 

A36 1 
Forte do Mosqueiro (Reduto 
do Mosqueiro) / Obra N.º 57 
(2ª Linha Defensiva) 

Reduto Contemporâneo 
Casal do 
Andrade 

Fanhões 

A37 1 
Reduto do Freixial Alto 
(Reduto de Ribas) / Obra N.º 
51 (2ª Linha Defensiva) 

Reduto Contemporâneo 
Ribas de 

Baixo 
Fanhões 

A38 1 
Forte do Picoto (reduto do 
Quadradinho) / Obra N.º 50 (2ª 
Linha Defensiva) 

Reduto Contemporâneo 
Casal do 

Quadradinho 
Fanhões 

A39 1 
Obra N.º Z - Escarpamento de 
Ribas 

Escarpamento Contemporâneo Ribas Fanhões 

A40 1 
Forte do Moinho (Reduto do 
Moinho) / Obra N.º 54 

Reduto Contemporâneo Montachique Fanhões 

A41 1 
Monumento megalítico de 
Casainhos - Anta 

Anta Neo-Calcolítico Casaínhos Fanhões 

A42 2 
Encosta do Cemitério de 
Fanhões 

Vestígios 
diversos 

Neolítico Fanhões Fanhões 

A43 2 Casal da Boca 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Casal da 

Boca 
Fanhões 



 

 

Cod_EstPat Grau Designação Tipo Cronologia Lugar Freguesia 

A44 2 Fanhões 1 
Vestígios 
diversos 

Indeterminada Fanhões Fanhões 

A45 1 
Obra N.º I - Estrada Militar de 
Ribas 

Estrada Contemporâneo Ribas Fanhões 

A46 1 
Obra N.º AC -Troço de 
Estrada Militar do Alto do 
Carvalhal 

Estrada Contemporâneo 
Casal da 

Arroteia de 
Baixo 

Bucelas 

A47 1 
Forte 2º de Montachique 
(reduto da Achada 2) / Obra 
N.º 61 (2ª Linha Defensiva) 

Reduto Contemporâneo Montachique Lousa 

A48 1 
Forte 1º de Montachique 
(Reduto da Achada 1) / Obra 
N.º 60 (2ª Linha Defensiva) 

Reduto Contemporâneo Montachique Lousa 

A49 1 Anta de Carcavelos Anta Neo-Calcolítico Carcavelos Lousa 

A50 2 Penedo Mouro 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Alto do 
Penedo 
Mouro 

Lousa 

A51 2 Fontelas 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Fontelas Lousa 

A52 1 Gruta do Tufo Gruta Neolítico 
Casal do 

Tufo 
Lousa 

A53 2 Casal das Queimadas 
Vestígios 
diversos 

Idade Média Bocal Lousa 

A54 1 Povoado de Ponte de Lousa Povoado Neo-Calcolítico 
Alto do 
Crasto 

Lousa 

A55 1 
Gruta dos Penedos ou das 
Salamandras 

Gruta Paleolítico 
Ponte de 

Lousa 
Loures 

A56 1 
Povoado das Salemas ou do 
Alto da Toupeira 

Povoado Neolítico 
Alto da 

Toupeira 
Lousa 

A57 1 Anta do Alto da Toupeira Anta Neo-Calcolítico 
Alto da 

Toupeira 
Lousa 

A59 1 Diáclase de Salemas Gruta Paleolítico 
Alto da 

Toupeira 
Lousa 

A60 1 Pedreira de Salemas 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Salemas Lousa 

A62 2 Lápide do Termo de Lisboa 
Achado 
isolado 

Moderno 
Ponte de 

Lousa 
Loures 

A63 1 
Obra N.º K - Poste de Sinais 
de Montachique 

Buraco de 
poste 

Contemporâneo Montachique Lousa 

A64 2 Cabeço de Montachique 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Cabeço de 

Montachique 
(topo) 

Lousa 

A65 2 Casal das Salgadeiras 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Casal das 

Salgadeiras 
Loures 

A66 2 Quinta do Sacouto 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Quinta do 
Sacouto 

Loures 

A67 2 Malhapão 1 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Malhapão Loures 

A69 2 Castelo 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Seixas Loures 

A70 2 Torre dos Trotos Necrópole Idade Média 
Torre dos 

Trotos 
Loures 

A72 1 
Loca do Gato ou Pego do 
Diabo 

Gruta Paleolítico 
Penedo do 

Gato 
Loures 

A73 1 
Gruta Pequena da Serra da 
Carva 

Gruta Idade Média Bolores Loures 

A74 2 Bolores 1 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Bolores Loures 
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A75 2 Bolores 2 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Bolores Loures 

A76 2 Bolores 3 
Vestígios 
diversos 

Romano Bolores Loures 

A77 2 Portela norte 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Portela Loures 

A78 2 Estrada de Migarrinhos 
Vestígios 
diversos 

Idade Média 
Migarrinhos 

de Cima 
Loures 

A79 2 Mato do Cerco 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Mato Loures 

A80 2 Casal da Permealha 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Casal da 

Permealha 
Loures 

A81 2 Arneiro 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Arneiro Loures 

A82 2 Pedra de cunhal 
Achado 
isolado 

Moderno Barro Loures 

A84 2 Ara do Barro Inscrição Romano Barro Loures 

A85 2 Sardinha 1 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Serra da 
Sardinha 

Loures 

A86 2 Sardinha 2 
Vestígios 
diversos 

Romano 
Serra da 
Sardinha 

Loures 

A87 2 Sardinha  3 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Serra da 
Sardinha 

Loures 

A88 2 Sardinha 4 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Serra da 
Sardinha 

Loures 

A89 2 Sardinha 5 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Serra da 
Sardinha 

Loures 

A90 2 Correio-Mor Gruta Paleolítico 
Serra de 

Montemor- 
noroeste 

Loures 

A92 2 Quinta do Marzagão 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Marzagão Loures 

A93 2 Mosqueiro 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Serra de 

Montemor - 
norte 

Loures 

A94 1 Abrunheira 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Abrunheira Loures 

A95 2 
Escola Preparatória Nº1 de 
Loures 

Vestígios 
diversos 

Paleolítico Almoínhas Loures 

A96 1 
Sítio arqueológico das 
Almoínhas 

Villa ? / Vicus 
? 

Romano Mealhada Loures 

A97 2 Montemor 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Serra de 

Montemor - 
oeste 

Loures 

A98 2 Casal da Mata 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Serra de 

Montemor - 
oeste 

Loures 

A99 2 Moinhos da Vaqueira 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Agonia-sul Loures 

A100 2 Casal das Lages 
Vestígios 
diversos 

Calcolítico Loures Loures 
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A101 1 Casal do Mortal Povoado Paleolítico 
Casal do 

Mortal 
Loures 

A102 2 Moinho da Agonia 1 
Vestígios 
diversos 

Calcolítico Agonia - este Loures 

A103 1 
Casal do Saiote ou Quinta do 
Peixeiro 

Vestígios 
diversos 

Calcolítico Mealhada Loures 

A104 2 Pedreira de Montemor 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Pedreira de 

Barros 
Loures 

A105 1 Gaitadas Povoado Calcolítico 
Casal dos 

Reis 
Loures 

A106 1 Quinta da Pipa 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Quinta da 

Pipa 
Loures 

A107 2 
Elementos arquitetónicos da 
Quinta da Pipa 

Achado 
isolado 

Moderno 
Quinta da 

Pipa 
Loures 

A108 2 Lezíria do Areal 1 Estrutura Indeterminada 
Lezíria do 

Areal 
Loures 

A110 2 Lapa da Pena Falsa Abrigo Calcolítico 
Vale de 

Nogueira 
Loures 

A111 2 Convento do Espírito Santo Convento Idade Média Loures Loures 

A112 1 
Igreja de Santa Maria, matriz 
de Loures 

Igreja Paleolítico Loures Loures 

A113 2 Mealhada 
Vestígios 
diversos 

Romano Mealhada Loures 

A114 2 Palhais 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Palhais Loures 

A115 2  
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Loures Loures 

A116 2 
Terras da Quinta da D. 
Margarida 

Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Quinta das 

Terras 
Loures 

A119 2 Pai Joanes 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Pai Joanes Loures 

A122 1 Vivenda Flor do Sol 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Estrada de 
Montemor 

Loures 

A123 2 Rifanceira 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Quinta Velha 
Santo 
Antão do 
Tojal 

A124 1 Estação do Campo de Futebol 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Quinta do 

Arneiro 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A125 2 Serra das Galegas 
Vestígios 
diversos 

Calcolítico 
Serra das 
Galegas 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A126 2 Malhapão 3 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Malhapão 
Santo 
Antão do 
Tojal 

A127 2 Mato do Antão 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Alto do Mato 

do Antão 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A128 2 Casal do Murtal 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Murtal 
Santo 
Antão do 
Tojal 

A129 2 Chão de Minas 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Pintéus 
Santo 
Antão do 
Tojal 
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A130 2 Placa da Murteira 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Murteira - 
sudeste 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A131 2 Casal da Serra de Cima 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Mato - 

noroeste 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A132 1 
Quinta de Nossa Senhora da 
Conceição 

Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Santo Antão 

do Tojal 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A133 2 São Roque 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
São Roque - 

norte 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A134 1 Quinta Nova 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Santo Antão 

do Tojal 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A135 1 Lezírias do Barroso 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Lezírias do 

Barroso 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A136 1 Quinta da Farinheira 1 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Lezírias do 

Barroso 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A137 1 Quinta da Farinheira 2 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Lezírias do 

Barroso 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A138 1 Quinta da Farinheira 3 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Lezírias do 

Barroso 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A139 1 Esteiro da Princesa 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Lezírias do 

Barroso 

Santo 
Antão do 
Tojal 

A143 2 Moinho dos Bichos 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Zambujal - 

norte 
São Julião 
do Tojal 

A144 1 Lapa da Figueira Gruta Neolítico 
Zambujal - 

norte 
Bucelas 

A145 2 Casal da Serra 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Zambujal - 

este 
São Julião 
do Tojal 

A146 1 
Forte do Tojal (Bateria da 
Espadaninha) / Obra N.º 48 
(2ª Linha Defensiva) 

Bateria Contemporâneo 
Zambujal - 

oeste 
São Julião 
do Tojal 

A147 2 Alto do Bispo 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Arneiro 
São Julião 
do Tojal 

A148 2 Arneiro 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Arneiro 
São Julião 
do Tojal 

A149 2 
Casal do Barbão ou Casal de 
Valboím 

Vestígios 
diversos 

Paleolítico Arneiro 
São Julião 
do Tojal 

A150 2 Casal da Praia 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
São Julião do 
Tojal - este 

São Julião 
do Tojal 

A152 2 Tojal 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
São Julião do 

Tojal 
São Julião 
do Tojal 

A153 1 Mexia 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico Mexia 
São Julião 
do Tojal 

A154 1 Casal da Abelheira 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Casal da 

Abelheira - 
este 

São Julião 
do Tojal 

A155 1 Casal da Boca 1 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Casal da 

Boca 
São Julião 
do Tojal 
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A156 1 Casal da Boca 2 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Casal da 

Boca 
São Julião 
do Tojal 

A158 2 Casal do Pinheiro 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
São Julião do 

Tojal 
São Julião 
do Tojal 

A160 1 
Bateria do Penedo / Obra N.º 
45 (2ª Linha Defensiva) 

Bateria Contemporâneo 
São Julião do 

Tojal 
São Julião 
do Tojal 

A161 2 Zambujal 1 Gruta Indeterminada 
À ponte do 
Zambujal 

São Julião 
do Tojal 

A164 2 Frielas 1 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Frielas Frielas 

A165 1 Sítio Arqueológico de Frielas Villa Romano Frielas Frielas 

A167 1 Capela de Santa Catarina Capela Idade Média Frielas Frielas 

A169 2 Cabeceira de sepultura 
Achado 
isolado 

Idade Média Frielas Frielas 

A170 2 Frielas 2 
Vestígios 
diversos 

Romano Frielas Frielas 

A173 2 Lezíria Grande 1 
Vestígios 
diversos 

Indeterminada 
Lezíria 
Grande 

Frielas 

A174 2 Moinho da Agonia 2 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Quinta do 
Marchão 

Loures 

A175 2 Picoeiras 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Planalto do 

Caldeira 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A176 2 Casal da Ronca 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Casal da 
Ronca 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A177 1 Casal do Monte 
Estação de ar 

livre 
Paleolítico Cidade Nova 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A178 2 Torres da Bela Vista 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Torres da 
Bela Vista 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A179 2 Casal da Paradela 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Casal da 
Paradela 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A180 2 Casal do André 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Casal do 

André 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A181 2 Quinta do Marchão 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Quinta do 
Marchão 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A182 2 Quinta do Caldeira 
Vestígios 
diversos 

Calcolítico 
Quinta do 
Caldeira 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A183 1 Quinta do Conventinho Convento Moderno Mealhada 

Santo 
António 
dos 
Cavaleiros 

A184 1 Castelo de Pirescouxe 
Casa 

fortificada 
Idade Média Pirescouxe 

Santa Iria 
da Azóia 
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A185 2 Bairro das Duas Portas 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Pirescouxe 
Santa Iria 
da Azóia 

A189 2 Courela da Bica 
Vestígios 
diversos 

Paleolítico 
Bairro 

Courela da 
Bica 

Santa Iria 
da Azóia 

A190 2 Bairro do Barreiro 
Vestígios 
diversos 

Calcolítico 
Bairro do 
Barreiro 

Santa Iria 
da Azóia 

A191 2 Sítio do Moinho 
Vestígios 
diversos 

Calcolítico 
Sítio do 
Moinho 

Santa Iria 
da Azóia 

A193 2 Povoado do Catujal Povoado 
Idade do 
Bronze 

Catujal Unhos 

A194 1 Quinta do Belo 
Vestígios 
diversos 

Romano 
Quinta do 

Belo 
Unhos 

A195 1 Quinta do Miradouro Necrópole 
Idade do 
Bronze 

Quinta do 
Miradouro 

Unhos 

A196 2 Quinta da Maçaroca 
Vestígios 
diversos 

Romano 
Quinta da 
Maçaroca 

São João 
da Talha 

A197 2 Bairro do Belo Horizonte 
Vestígios 
diversos 

Neolítico 
Vale de 
Figueira 

São João 
da Talha 

A198 2 Quatro Caminhos 
Vestígios 
diversos 

Idade Média 
Quatro 

Caminhos 
Apelação 

A199 2 
Igreja de Nossa Senhora da 
Encarnação 

Igreja Moderno Apelação Apelação 

A201 2 
Capela de Nossa Senhora dos 
Anjos 

Capela Moderno 
Lugar da 

Barca 
Bobadela 

A203 1 Torre Torre Idade Média 
Largo do 

Terreirinho 
Sacavém 

A204 2 Sacavém 1 
Achado 
isolado 

Romano Sacavém Sacavém 

A208 1 Galeria Estrutura Indeterminada 
Largo do 

Terreirinho 
Sacavém 

A209 2 Sacavém 4 Inscrição Moderno Sacavém Sacavém 

A210 1 Convento do Carmo Convento Moderno 
Quinta do 

Salter 
Camarate 

A211 2 
Ermida de Nossa Senhora da 
Salvação 

Ermida Indeterminada 
Bairro dos 
Monjões 

Santa Iria 
de Azóia 

A212 2 
Estrada Militar 
Ribas/Casaínhos 

Estrada Contemporâneo  Fanhões 

A213 2 Zambujal 2 
Vestígios 
diversos 

Neolítico Zambujal 
São Julião 
do Tojal 

 
 

VALORES COM INTERESSE PAISAGISTICO 
 
 Áreas de Paisagem de Valor Cultural 

Designação 

Paisagem Compartimentada de Casainhos 

Bolores-Migarrinhos 

Vale e Encosta Nascente de Lousa 

Ribeira de Casainhos 

Serra de Água 

Vale Encaixado do Trancão 

Vale Nogueira 



 

 

Vale do Pequeno Trancão e Envolvente do Freixial 

Várzea e Encosta Poente de Vila Nova 

Vinhas de Bucelas 

  

Percursos Culturais e de Recreio 
Designação Classificação 

Caminho Sacavém - Santa Iria da Azóia Sem Classificação 

Caminho Sacavém - Apelação Sem Classificação 

Caminho de Fátima Sem Classificação 

Caminho Lousa - Vila de Rei Sem Classificação 

Estrada do Forte Sem Classificação 

Caminho das Costeiras Sem Classificação 

Caminho Loures - Montemor Sem Classificação 

Caminho dos Aglomerados Rurais Sem Classificação 

Caminho  Loures - Lousa Sem Classificação 

Caminho do Trancão Sem Classificação 

Caminho Ribeirinho Sem Classificação 

Caminho do Povo Sem Classificação 

Antiga Estrada Militar Sem Classificação 

 

 Quintas 

Cod_EstPat Designação Classificação Freguesia Arruamento Ficha_IPA 

Q1 Quinta de S. Jorge 
Sem 
Classificação 

Apelação     

Q2 Quinta de St.º Amaro 
Sem 
Classificação 

Apelação     

Q3 Quinta da Fonte 
Sem 
Classificação 

Apelação     

Q4 
Quinta das Romeiras de Cima / 
Quinta Rainha dos Apóstolos 

Sem 
Classificação 

Apelação     

Q5 Quinta dos Fartos 
Sem 
Classificação 

Apelação     

Q6 Quinta dos Remédios 
Sem 
Classificação 

Bobadela     

Q7 Casal da Torre do Meio 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q8 Quinta do Avelar 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q9 Casal das Caldeiras 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q10 Casalinho 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q11 Quinta do Furadouro 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q12 Quinta da Madalena 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q13 Quinta Nova 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q14 Quinta da Romeira de Baixo 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q15 Quinta da Romeira de Cima 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q16 Quinta da Bela Vista 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q17 Casal dos Calhandros Grandes 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q18 Casal dos Calhandros 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q19 Quinta de Baixo 
Sem 
Classificação 

Bucelas     
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Q20 Casal das Covas 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q22 Quinta da N.ª Sr.ª da Paciência 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q23 Quinta dos Melos 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q25 Quinta do Araújo 
Sem 
Classificação 

Bucelas     

Q26 Quinta de S. Pedro 
Sem 
Classificação 

Camarate     

Q27 Quinta de Santa Maria 
Sem 
Classificação 

Camarate     

Q28 Quinta das Mil Fontes 
Sem 
Classificação 

Camarate     

Q29 Quinta do Redondo 
Sem 
Classificação 

Camarate     

Q30 Quinta da Ribeirinha 
Sem 
Classificação 

Camarate     

Q32 Quinta da N.ª Sr.ª da Vitória 
Sem 
Classificação 

Camarate     

Q33 Quinta da Encarnação 
Sem 
Classificação 

Camarate     

Q34 Casal das Cecílias 
Sem 
Classificação 

Fanhões     

Q35 Quinta da Ramada 
Sem 
Classificação 

Frielas     

Q37 Quinta de Nª Srª da Piedade 
Sem 
Classificação 

Frielas     

Q38 Quinta da Flamenga 
Sem 
Classificação 

Frielas     

Q39 Quinta de St.º António 
Sem 
Classificação 

Frielas     

Q40 Quinta do Regadio de Cima 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q41 Quinta de Palhais 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q42 Quinta do Pai Afonso 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q43 Quinta das Laranjeiras 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q44 Quinta dos Condes de Valadares 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q45 Ruinas do Casal do Chacoso 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q46 Quinta do Bom Sucesso 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q47 Quinta do Inquisidor-Mor 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q49 Vestígios da Quinta da Várzea 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q50 Quinta da Lagariça 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q51 Quinta de St.ª Maria do Covão 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q52 Quinta do Correio-Mor Classificado Loures     

Q53 Quinta do Regadio de Baixo 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q54 Quinta do Carrascal 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q55 Quinta da Granja 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q56 Quinta das Terras 
Sem 
Classificação 

Loures     

Q57 Casal da Carrasqueira 
Sem 
Classificação 

Lousa     

Q58 Quinta do Torneiro 
Sem 
Classificação 

Lousa     

Q59 Quinta do Cabeço 
Sem 
Classificação 

Moscavide     
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Q61 Quinta da Vitória 
Sem 
Classificação 

Portela     

Q62 Quinta da Francelha de Cima Classificado Prior Velho     

Q63 Quinta da Barroca 
Sem 
Classificação 

São João da 
Talha 

    

Q64 Quinta de S. José 
Sem 
Classificação 

Sacavém     

Q66 Quinta Grande 
Sem 
Classificação 

Santa Iria da 
Azóia 

    

Q67 Quinta de Valflores Classificado 
Santa Iria da 
Azóia 

    

Q70 Quinta da Farinheira 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00032196 

Q72 Quinta das Carrafouchas 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00032189 

Q73 Quinta de Nª Srª da Conceição 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00029759 

Q75 Quinta da Mitra Classificado 
Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00032190 

Q76 Quinta do Marchão 
Sem 
Classificação 

Santo 
António dos 
Cavaleiros 

    

Q77 Quinta do Conventinho 
Sem 
Classificação 

Santo 
António dos 
Cavaleiros 

    

Q78 Quinta do Peixeiro 
Sem 
Classificação 

Santo 
António dos 
Cavaleiros 

    

Q79 Quinta Maçaroca 
Sem 
Classificação 

São João da 
Talha 

    

Q80 Quinta das Maduras Classificado 
São Julião do 
Tojal 

    

Q81 Quinta da Abelheira Classificado 
São Julião do 
Tojal 

EM nº 613 IPA.00024039 

Q82 Quinta do Outeiro 
Sem 
Classificação 

São Julião do 
Tojal 

  IPA.00034926 

Q83 Casal de Valbom / Quinta Valbom 
Sem 
Classificação 

São Julião do 
Tojal 

Caminho a 
partir da Rua 
Alfredo Dinis 

IPA.00034927 

Q84 Quinta do Granjal 
Sem 
Classificação 

Unhos     

Q85 Quinta da Malvazia 
Sem 
Classificação 

Unhos     

Q86 Quinta de  S. Sebastião 
Sem 
Classificação 

Unhos     

Q87 Quinta da Boiça 
Sem 
Classificação 

Unhos     

Q88 Quinta do Belo 
Sem 
Classificação 

Unhos     

Q88 Quinta do Belo - parcela A 
Sem 
Classificação 

Unhos     

Q90 Casal da Serra de Água 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00033261 

Q91 Casal A - Serra de Água 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00033261 

Q92 Casal B - Serra de Água 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00033261 

Q93 Casal da Portela 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

  IPA.00033261 

Q94 Casal de São Roque 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Rua de São 
Roque 

IPA.00032213 
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Q95 Casal do Sorraia 
Sem 
Classificação 

Santo Antão 
do Tojal 

Caminho a 
partir da Rua 
Ribeiro dos 
Santos 

IPA.00032810 

Q97 Quinta de Santa Luzia 
Sem 
Classificação 

Loures EN8   

Q98 Quinta das Pretas 
Sem 
Classificação 

Prior Velho Prior Velho   

Q99 Quinta dos Travassos 
Sem 
Classificação 

Lousa 
Caminho a 
partir da Rua 
da Paz 

  

Q100 Quinta do Barruncho 
Sem 
Classificação 

Santo 
António dos 
Cavaleiros 

Beco do 
Barruncho 

  

 
 
 

Anexo II  Funções e Características das Vias 

 

Rede Rodoviária Nacional / Hierarquia da Rede Rodoviária do Concelho 

Nível Hierárquico 

Rede do Concelho 

Rede 

Rodoviária 
Categorias 

Nível I 

Rede Arterial 

Vias Principais Nacional 
Rede Nacional de Autoestradas (RNA) e 

Itinerários Principais (IP) 

Vias Secundárias Nacional Itinerários Complementares (IC) 

Nível II 

Rede Coletora e 

Distribuidora 

Vias Principais Nacional Estradas Nacionais (EN) 

Vias Secundárias 

Complementar à 

Nacional e a 

integrar a 

Municipal 

Estradas Regionais (ER) e Estradas 

Desclassificadas sob jurisdição da E.P. 

 

Nível III 

Rede Local 

 

Vias Principais Municipal 
Estradas Municipais (EM) e Vias Urbanas 

Principais (Lx ou Tx) 

Vias Secundárias Municipal 
Caminhos Municipais (CM) e Vias Urbanas 

Secundárias 

 

Nível Hierárquico 

Rede Rodoviária 

 

Vias  Funções 

 

 

Nível I  

Arterial   

 

Vias da rede nacional fundamental, fundamentais em termos do desenvolvimento e 

ordenamento do território e onde são adotadas medidas de restrição de acessibilidade 

marginais em benefício da função mobilidade. São vias que desempenham exclusivamente 

asseguram o atravessamento do concelho e as ligações deste com os principais pólos da 

região e do país. São essencialmente vias de interesse supramunicipal da 

responsabilidade da Administração Central e garantem uma boa acessibilidade ao 

concelho. 

 

Nível II  

Coletora/ Distribuidora   

Vias da rede nacional complementar, com ligação às vias de Nível I, onde são adotadas 

algumas medidas de restrição de acessibilidades marginais, sendo a predominância da 



 

 

Funções 

 

vel na medida em que a via atravesse um 

território com atividades marginais á mesma. Com elevada capacidade, velocidade e 

condições de segurança, asseguram as principais ligações concelhias e com os concelhos 

vizinhos. 

 

Nível III 

Local   

  

Vias da rede municipal que estabelecem a ligação de todos os pontos do território concelhio 

com o sistema constituído pelos dois níveis mais elevados e onde a adoção de medidas 

de restrição de acessibilidades marginais é variável. Da rede viária urbana, a rede viária 

urbana principal tem como objetivos facilitar as ligações com os nós da rede nacional e 

regional e entre as várias freguesias do concelho, proporcionar características geométricas 

capazes de assegurar boas condições de circulação e segurança e constituir um suporte 

para a implementação de uma rede de transportes coletivos. Estas vias têm 

a função de distribuição de tráfego nas áreas urbanizadas e inclui as vias que, constituindo 

das malhas urbanas, garantindo a coleta e distribuição de tráfego no interior das malhas 

viárias. A sua função é exclusiva

as atividades que a marginam. 

 

Vias 

 

Funções das Vias Principais e Secundárias de cada Nível Hierárquico 

Nível I Nível II Nível III 

Principais 

Constituem a estrutura 

fundamental da rede 

nacional. Apresentam 

separação total dos tráfegos, 

facilitam e estruturam o 

atravessamento da região. 

Constituem a estrutura 

complementar da rede nacional. 

Estabelecem ligação á rede 

municipal. Contribuem para 

estruturar o território concelhio, 

asseguram as principais ligações 

no concelho e com os concelhos 

vizinhos. Tem, por norma, boa 

capacidade, elevadas velocidades 

e boas condições de segurança 

Constituem a estrutura 

fundamental da rede concelhia. 

Estabelecem as ligações entre 

freguesias e/ou constituem 

circulares aos núcleos urbanos. 

Contribuem para assegurar a 

drenagem do tráfego de e para 

as vias de nível superior, 

coletando e distribuindo o 

tráfego entre as diferentes 

zonas funcionais. 

Secundárias 

Constituem a estrutura 

complementar da rede 

nacional. Com elevada 

capacidade, elevada 

velocidade e elevadas 

condições de segurança, 

asseguram as principais 

ligações ao concelho. 

Constituem um complemento á 

rede rodoviária nacional. Com boa 

capacidade, elevada velocidade e 

boas condições de segurança, 

dependendo da sua inserção no 

território, coletam e distribuem o 

tráfego concelhio. 

Com maior importância 

atribuída à capacidade e às 

condições de segurança dos 

peões que à velocidade de 

circulação, coletam e distribuem 

o tráfego entre as diferentes 

zonas funcionais e estabelecem 

a acessibilidade a nível interno 

da malha urbana. 

 

 Características das Vias 

Nível Hierárquico Nível I Nível II 

Nível III 

Rede Local 

Principal 

Rede Local 

Secundária 

Velocidade Base 80 a 120 km/h. 60 a 80 km/h. 50 a 60 km/h. Até 50 km/h. 

Vias Circulação 4 ou mais.  2 ou mais. 2 ou mais. Até 2 



 

 

Acessos Só nos nós. 

Limitados a entroncamentos ou 

cruzamentos com arranjos 

próprios. 

Limitados a 

entroncamentos ou 

cruzamentos com 

arranjos próprios. 

Limitados. 

Tipo de Nós * Desnivelados. 
De nível ou desnivelados em 

função do tráfego. 
De nível. De nível. 

Circulação 

pedonal e de 

bicicletas 

Interdita Segregada quando existir. Segregada 
Segregada podendo 

ser partilhada. 

Estacionamento Interdito. 
Limitados a locais próprios, fora 

da faixa de rodagem.  

Limitados a locais 

próprios fora da faixa 

de rodagem. 

Limitados a locais 

próprios, podendo ser 

sobre a faixa de 

rodagem. 

Paragens 

Transporte 

Coletivo 

Interditas. 
Limitadas a locais próprios, fora 

da faixa de rodagem. 

Limitadas a locais 

próprios fora da faixa 

de rodagem. 

Limitadas a locais 

próprios. 

 

* Na definição de Tipo de Nós, considerou-se que estes, sempre que possível, devem estabelecer-se entre vias do 

mesmo nível ou de níveis imediatamente superior ou inferior, respondendo às exigências determinadas pelas vias de 

nível superior. 

 

 

Anexo III  Parâmetros de dimensionamento/beneficiação de vias  

Tipo de via 

Elementos da via (mínimos) 

Passeio 
Berma  
Valeta 

Faixa de 
Rodagem 

Separador 
Central 

Faixa de 
Rodagem 

Passeio 
Berma  
Valeta 

Largura 
Total do 

Perfil 

- Vias urbanas principais (Lx ou Tx) 
 a)  b)  c) 

      

Com 2 pistas por sentido 2,75 m 2 x 3,50 m 0,50 m * 2 x 3,50 m 2,75 m 
20,00 m 

** 

Com 1 pistas por sentido 2,75 m 3,50 m Opcional 3,50 m 2,75 m 12,50 m 

- Variantes urbanas c) 
2,75 m 3,50 m Opcional 3,50 m 2,75 m 12,50 m 

- Outras Vias: 
      

Vias das redes nacional e municipal 
dentro das áreas urbanas *** b)  d)  

2,75 m 3,00 m - 3,00 m 2,75 m 11,50 m 

Estradas municipais fora das áreas 
urbanas 

2,50 m 3,50 m - 3,50 m 2,50 m 12,00 m 

Caminhos municipais fora das áreas 
urbanas 

1,75 m 3,00 m - 3,00 m 1,75 m 9,50 m 



 

 

a) Nos troços inseridos em meio urbano, ao perfil indicado pode acrescer-se 2 x 2,50 m ou 2 x 5,00 m caso se opte 
por permitir estacionamento longitudinal ou transversal em ambos os sentidos da via, mantendo-se, neste caso, a 
largura dos passeios nos 2,75 metros.   
 

b) Sempre que a via constitua uma via de estruturação urbana, a largura de cada um dos passeios deve ser de 5 
metros.   
 

c) Em vias de sentido único, considerar faixa de rodagem, no mínimo com 3,5m. 
 
 

d)     Sempre que estudos e projetos elaborados para as variantes urbanas e vias urbanas principais o justifique, serão 
aceites outros perfis, desde que cumpridas as normas técnicas. Na hipótese de ser definido implantar uma via por 
sentido, deve, sempre que possível, manter-se o afastamento mínimo de 9,00 metros ao eixo da via para a 
construção de muros, vedações e construções, tendo em vista condições de circulação e eventuais ampliações 
futuras. 
 

e) Em áreas urbanas consolidadas ou com alinhamentos definidos os parâmetros de dimensionamento podem não 
ser observados, desde que devidamente justificado.  
 

f)       Nos espaços de atividades económicas a largura mínima da faixa de rodagem deve ser a imposta por Portaria 
aplicável. 
 

 
* Sempre que o separador central possa constituir um refúgio de peões deve ter, em toda a largura das passagens de peões, 
uma dimensão de 1,80 metros, com o valor mínimo de 1.20 metros, e uma inclinação do piso e dos seus revestimentos não 
superior a 2 %, medidas na direção do atravessamento dos peões.  
 
** Justificada por restrições impostas por condições locais ou sempre que estudos e projetos elaborados o justifiquem, 
admite-se a eliminação do separador central, desde que substituído por sinalização horizontal e por elementos que tornem 
mais visível a separação das faixas, aumentando o nível de segurança dos utilizadores da via. 
 
*** Inclui Vias Urbanas Secundárias 
plataforma  única, onde não existam separações físicas de nível entre os espaços destinados aos diferentes modos de 
deslocação. 

 

 

Anexo IV  Parâmetros de dimensionamento de estacionamento 

Uso 
Áreas ou n.º de lugares mínimo a assegurar no 

interior do lote ou parcela 
Outros condicionamentos a 

considerar 

Habitação Coletiva 

1,5 lugares /fogo para Sp < 120 m². 

 

 

O número total de lugares resultante da 
aplicação dos critérios anteriores é 
acrescido de 30 % para estacionamento 
público. 

Moradia unifamiliar 
2 lugar/fogo com Sp < 300 m². 

 

O número total de lugares resultante da 
aplicação dos critérios anteriores é 
acrescido de 20 % para estacionamento 
público. 

Serviços 
3 lugares/100 m  

5 lugares/100 m² Sp para establ. > 500 m². 

O número total de lugares resultante da 
aplicação dos critérios anteriores é 
acrescido de 30 % para estacionamento 
público. 

Comércio 

1 lugar /30 m² Sp para establ. <1000 m²,  e 
cumulativamente1 lugar de pesado /500m²  Sp  

 

m², e cumulativamente1 lugar de pesado /500m²  
Sp. 

 

e cumulativamente 1 lugar de pesado/200 m² Sp. 

O número total de lugares resultante da 
aplicação dos critérios anteriores é 
acrescido de 30 % para estacionamento 
público que integra estacionamento para 
cargas e descargas. 

Conjuntos 
comerciais 

1 lugar /15m² Sp para Sp <4.000m², e 
cumulativamente 1 lugar pesado / 200 m² Sp 

Estudo específico para estacionamento para Sp 
 

 

Indústria ou 
armazéns 
 

1 lugar/75 m² Sp, e cumulativamente 1 lugar de 
pesado /500 m² Sp, com um mínimo de 1 lugar de 
pesado/lote (a localizar no interior do lote). 

O número total de lugares resultante da 
aplicação dos critérios anteriores é 



 

 

acrescido de 20 % para estacionamento 
público. 

Salas de uso público 
(integra salas de 
culto) 

1 lugar / 4 lugares sentados para espaços< 250 
lugares sentados. 

Estudo específico de estacionamento para 
lugares sentados. 

5 lugares /100m² Sp para recintos de diversão 
noturna com Sp >100m². 

 

Estabelecimentos 
Hoteleiros (incluindo 
hotéis rurais) 

 
1 lugar / 4 unidades de alojamento. 

Acrescido de um espaço para tomada e 
largada de passageiros, com área 
correspondente a 3 veículos ligeiros e 
um lugar para cargas e descargas. 

Parques de 
campismo e 
caravanísmo 

1 lugar / 4 campistas 

O número total de lugares  é acrescido 
de 10% da capacidade (n.º de 
campistas) para parque de 
estacionamento de apoio à instalação, a 
salvaguardar dentro da área do parque. 

Estabelecimentos de 
Saúde 

1 lugar /20m² Sp. 
Acrescido de 1 lugar de 

estacionamento para ambulância e 
outro para cargas e descargas. 

Lares de Idosos 1 lugar / 30m² Sp. 
Acrescido de 1 lugar para ambulância e 
outro para cargas e descargas 

Centros de Dia 1 lugar / 100m²Sp. 
Acrescido, no mínimo, de 2 lugares para 
carrinhas, caso integre apoio 
domiciliário. 

Estabelecimentos de 
ensino superior e 
equiparados 

1 lugar / 4 alunos e cumulativamente 1,5 lugares / 
100m2 de Sp, 

Estudo específico para estacionamento para 
estabelecimentos com mais de 1.000 alunos. 

Acrescido de1 lugar para cargas e 
descargas. 

Estabelecimentos de 
ensino secundário, 
primário e pré-
primário e 
equiparados, 

1,5 lugar /100m² de superfície de pavimento. 

Acrescido de espaço para tomada e 
largada de passageiros, com a área 
correspondente a 3 veículos ligeiros, e 1 
lugar para cargas e descargas. 

Bibliotecas, Museus 
e Análogos 

1 lugar / 100m² Sp.  

 

 

Anexo V  Parâmetros mínimos de dimensionamento de áreas de cedência 

Uso Espaços Verdes de utilização coletiva Equipamentos de utilização coletiva 

Habitação Coletiva 28 m²/120 m² Sp 35 m²/120 m² Sp 

Moradia unifamiliar 28 m²/fogo 35 m²/fogo 

Serviços 28 m²/100 m² Sp 25 m²/100 m² Sp 

Comércio 28 m²/100 m²Sp 25 m²/100 m² Sp 

Indústria ou 
armazéns 23 m²/100 m² Sp 10 m²/100 m² Sp 

 

Anexo VI  Lista de empresas e respetivas condições 

Albutintas 

Entidades Posição e condições 

CM Loures 

A regularização e ampliação não conflitua com a vocação estabelecida no PDM, 

condicionando o pedido a: 

1  Não sujeitar a legalização e ampliação à elaboração de plano de pormenor 



 

 

 

 

APA 

Viabilização condicionada a: 

1 - Apresentação de documento comprovativo de que as instalações em questão 

são servidas pela rede pública de abastecimento de águas, e os esgotos são 

recebidos pela rede pública de saneamento; 

2 - Não efetuar qualquer descarga de efluentes, domésticos ou industriais fora da 

rede pública de coletores 

IP 

Viabilização condicionada a: 

1 - Reconfigurar a ampliação, eliminando qualquer agravamento da aproximação da 

construção existente à EN250, dentro da faixa de proteção legalmente estabelecida 

para aquela via  

EDP 

Viabilização condicionada a: 

1 - Satisfazer os condicionamentos que forem fixados relativamente à linha da rede 

elétrica de 10kv, que venham a ser fixados para satisfação da servidão legal de 

segurança, através de consulta à EDP 

Areipor 

Entidade Posição e condições 

CCDR-LVT 

Parecer favorável com a seguinte adequação: 

1  Alteração da classificação de solo do PDM na pa

 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1  Apresentação de projeto na APA que preveja reformulação e/ou remoção das 

construções sujeitas à Lei da Água 

2  Requerer título de utilização dos recursos hídricos junto da APA 

3  Garantir condições de proteção e acessibilidade ao Intercetor de Bucelas 

DRAP-LVT 

Parecer favorável condicionado a: 

1  Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de 

solos RAN 

EPAL 
Não verifica inconvenientes ao pedido devendo-se: 

1  Garantir condições de proteção e acessibilidade ao Intercetor de Bucelas 

 

Entidade Posição e condições 

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1  Exclusão ao regime da REN 

2  Cumprimentos das medidas mitigadoras apresentadas 

3  Monitorização / mitigação de impactes no sistema hídrico 

CCDR-LVT 

Parecer favorável condicionado a: 

1  Alteração da delimitação da REN 

2  Cumprimentos das medidas mitigadoras apresentadas 



 

 

 

 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1  Rejeição dos efluentes domésticos e industriais no coletor municipal 

2  Ao tratamento e licenciamento da descarga de águas pluviais contaminadas, 

bem como das eventuais escorrências / derrames da zona de depósito de 

combustível e da unidade de manutenção e reparação das viaturas da empresa 

Hovione 

Entidade Posição e condições 

IAPMEI 
Emite parecer favorável, no entanto encontra-se sujeita a Avaliação de Impacto 

Ambiental  

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1  Acautelar acessibilidade / criar rede viária em resposta ao crescimento  

perspetivado 

CCDR-LVT 

Parecer favorável embora dependente de: 

1  Elaboração de Plano de Pormenor 

2  Sujeição a Avaliação de Impacto Ambiental 

APA 

Parecer favorável embora dependente de: 

1  Encaminhamento das águas residuais geradas pela ampliação 

2  Interdição de descargas de águas residuais nas linhas de água ou solo 

3  Solicitar titulo de utilização de recursos hídricos para descarga de águas pluviais 

contaminadas 

4   Solicitar titulo de utilização de recursos hídricos para edificação em servidão de 

Domínio Hídrico  

DRAP-LVT 

Parecer favorável condicionado a: 

1  Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de 

solos RAN 

ICNF 

Não emite decisão em sede de conferência decisória, pela proteção do sobreiro ou 

da azinheira não constituírem servidão ou restrição de utilidade pública. 

O corte ou arranque das espécies em causa está sujeito ao cumprimento do quadro 

legal respetivo.  

EDP 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1  Respeitar as distâncias regulamentares de segurança 

2  Consultar por escrito a EDP sobre cuidados referentes gruas, guindastes, etc. 

3  O eventual aumento de potência (potencia requisitada) deverá ser formulada 

logo que possível 

4  Em caso de colisão / interferência com a rede deverá ser solicitada a alteração 

do traçado 

Renascimento  Área A 

Entidade Posição e condições 



 

 

 

 

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1  Alterar o PDM no sentido de adequar os índices de edificabilidade na classe de 

espaço correspondente 

CCDR-LVT 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1  Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de 

solos RAN, conforme parecer da DRAP-LVT 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1  Obtenção do titulo de utilização de dos recursos hídricos para descargas de 

águas pluviais contaminadas, após tratamento, em linha de água 

Renascimento  Área B 

Entidade Posição e condições 

CML 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1  Alterar a classificação de solo da totalidade do polígono para a classificação 

 

CCDR-LVT 

Parecer favorável, sem prejuízo de: 

1  Pedido de reconhecimento de Relevante Interesse Público para ocupação de 

solos RAN, conforme parecer da DRAP-LVT 

APA 

Parecer favorável condicionado a: 

1  Obtenção do titulo de utilização de dos recursos hídricos para descargas de 

águas pluviais contaminadas, após tratamento, em linha de água 
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CONTRATO-PROGRAMA 

ENTRE 

O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (MCTES),  

ATRAVÉS DA  

DIREÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR (DGES), 

 

O MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL (MCT),  

ATRAVÉS DAS  

COMISSÕES DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE 

DO TEJO (CCDRLVT), CENTRO (CCDRC) E ALENTEJO (CCDRA), 

 

OS MUNICÍPIOS DA AMADORA, ARRUDA DOS VINHOS, LOURES, MAFRA, ODIVELAS, 

SINTRA, TORRES VEDRAS E VILA FRANCA DE XIRA, 

 

OS INSTITUTOS POLITÉCNICOS DE LEIRIA, SANTARÉM, SETÚBAL E TOMAR,  

E 

AS ENTIDADES E EMPRESAS SIGNATÁRIAS 
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Plataforma de ensino superior politécnico na zona norte de Lisboa:  

Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, Torres 
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O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), através da  

Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), 

O Ministério da Coesão Territorial (MCT), através das Comissões de Coordenação e 
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Alentejo (CCDRA), 

Os Municípios da Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, 

Torres Vedras e Vila Franca de Xira, 

Os Institutos Politécnicos de Leiria, Santarém, Setúbal e Tomar, e 

As entidades e empresas signatárias, que se assumem como membros fundadores 

de um grupo a alargar no futuro. 
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A criação e promoção de uma plataforma de ensino superior politécnico na zona 

norte de Lisboa, designadamente nos concelhos da Amadora, Arruda dos Vinhos, 

Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, tem por objetivo 

garantir um esforço coletivo e um impulso para a qualificação superior da população 

nesta zona, estimulando a sua capacitação social e económica, assim como a 

modernização do tecido produtivo e da administração pública numa das regiões de 

Portugal com maior densidade populacional e seriamente afetada pela crise 

pandémica e social emergente.  

De facto, a significativa carência de oferta de formação inicial superior nesta área 

geográfica exige uma intervenção pública que procure ultrapassar este 

constrangimento, devendo esta intervenção estar alinhada com os objetivos 

regionais e nacionais, prioritariamente no período de execução do Plano de 

Recuperação e Resiliência (2021-2026) e prolongando-se para todo o período de 

execução do quadro financeiro plurianual (2021-2027). 

Trata-se de um projeto inovador, incluindo o lançamento de um projeto-piloto com 

uma oferta formativa bem definida, de grande proximidade, especializada, em 

articulação com as necessidades do tecido económico e social dos municípios, após 

o qual se reforçará a implementação em maior escala, eventualmente alargando a 

oferta a outros territórios e integrando uma oferta formativa mais vasta. 

O presente contrato-programa contribui ainda para o desenvolvimento e 

atingimento das metas acordadas entre o Governo e as instituições de ensino 

superior, no âmbito do Contrato de Legislatura (2020-2023) em vigor. 

Assim, tendo em vista aumentar a oferta de formação superior nos concelhos da 

Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila 

Franca de Xira (Lisboa Norte), é celebrado o presente contrato-programa no âmbito 

do disposto nas alíneas d) a f) do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de 

agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior, na redação em 

vigor, entre:  

i) O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da Direção-

Geral do Ensino Superior (DGES); 

ii) O Ministério da Coesão Territorial (MCT), através das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDRLVT), Centro (CCDRC) e Alentejo (CCDRA); 
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iii) Os Municípios da Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, 

Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira; 

iv) Os Institutos Politécnicos de Leiria, Santarém, Setúbal e Tomar; e  

v) As entidades e empresas signatárias, que se assumem como membros 

fundadores de um grupo a alargar no futuro. 

 

O contrato-programa rege-se pelas seguintes cláusulas: 

1.ª 

Objecto 

1 – O presente contrato tem como objeto o aumento da oferta pública de formação 

inicial superior, nos concelhos da Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, 

Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira (zona de Lisboa Norte), através 

da realização de cursos de formação inicial superior, incluindo cursos técnicos 

superior profissionais, bem como formação pós-graduada e cursos curtos avançados, 

respondendo a uma carência de oferta formativa nesta área geográfica. 

2 – A oferta de formação inicial superior e pós-graduada referida no número 

anterior deve facilitar a continuação de estudos superiores e formas de aprendizagem 

ao longo da vida, incluindo a creditação da formação orientada para a obtenção de 

graus académicos nas instituições de ensino superior envolvidas. 

3 – A concretização do aumento da oferta pública de formação inicial e formação 

avançada referida nos números anteriores é realizada através de uma plataforma 

que integra os Institutos Politécnicos, os Municípios, e as entidades e empresas 

signatárias, designada por “Plataforma”, a qual deverá ser alargada a outras 

empresas e associações empresariais com implantação nessa área geográfica. 

4 – A Plataforma, que atua nos concelhos da Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, 

Mafra, Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, realizará ainda a 

formação referida em articulação com os agrupamentos de escolas e escolas 

secundárias e as escolas profissionais da sua área geográfica. 

5 – A Plataforma promoverá junto das empresas, e em estreita articulação com 

as associações empresariais e representantes das empresas, designadamente a 

Associação Industrial Portuguesa (AIP) e a Associação Portuguesa de 
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Desenvolvimento das Comunicações (APDC), a divulgação das atividades formativas 

junto dos seus associados. 

 

 

2.ª 

Conteúdo e Início das atividades de formação 

1 – A Plataforma inicia as atividades de formação na forma de um “projeto piloto” 

durante o ano letivo de 2021-22 com base na lista de cursos do Anexo I. 

2 - A Plataforma reforçará a sua oferta formativa a partir do ano letivo 2022-23. 

3.ª 

Duração 

O presente contrato-programa tem, desde já, a duração de 5 anos, entre 2021 e 

2026, renovável por iguais períodos.  

4.ª 

Instalações e equipamento 

1 - Os municípios, em articulação com as instituições signatárias do presente 

contrato-programa, com o tecido empresarial da área geográfica e com os 

estabelecimentos de ensino secundário e profissional, mobilizarão as instalações 

adequadas à oferta formativa a realizar, localizada nos concelhos da Amadora, Arruda 

dos Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, 

incluindo as da lista constantes no Anexo II. 

2 – A Plataforma disponibilizará, em articulação com o tecido empresarial e o 

ensino secundário e profissional existentes na região, o equipamento necessário à 

oferta formativa a realizar. 

3 - A Plataforma, em articulação com os municípios signatários do presente 

contrato-programa, disponibilizará apoios para o transporte de estudantes, bem 

como condições para a alimentação dos estudantes. 

5.ª 
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Financiamento 

1 – O financiamento da oferta formativa prevista no presente contrato-programa 

mobiliza as várias fontes de financiamento comunitárias disponíveis, quer no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), quer no âmbito do PT2030, abrangendo 

ainda co-financiamento da contrapartida pública nacional através da Direção-Geral 

do Ensino Superior, das autarquias e das entidades e empresas envolvidas, nas 

condições a acordar.  

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, através a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), e 

o Ministério da Coesão Territorial, através das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), do Centro (CCDRC) 

e do Alentejo (CCDRA), comprometem-se a garantir as condições financeiras para o 

arranque da oferta formativa em 2021, bem como do valor remanescente não 

financiado por fundos europeus nas edições seguintes, em termos a contratualizar e 

com base em candidaturas a apresentar pelos Institutos Politécnicos nos termos 

legais em vigor.  

3 – O financiamento referido nos números anteriores deve potenciar a 

complementaridade dos apoios, através de fundos europeus disponíveis, procurando 

mobilizar todas as linhas de financiamento elegíveis, designadamente no âmbito do 

PRR e do PT2030, privilegiando-se uma estrutura de custos unitários. 

 

6.ª 

Compromissos das instituições de ensino superior 

Os Institutos Politécnicos que integram a Plataforma comprometem-se a: 

a) Integrar nas suas candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR) o desenvolvimento da Plataforma e os ciclos de estudos 

abrangidos pelo presente Contrato-Programa, de forma a mobilizar e 

executar com eficiência o financiamento disponível para o 

financiamento das formações associadas à supramencionada 

Plataforma; 



 pág. 7 

b) Elaborar e apresentar candidaturas no âmbito do programa PT2030 

para financiamento do arranque dos ciclos de estudos abrangidos pelo 

presente Contrato-Programa, de forma a mobilizar e executar com 

eficiência o financiamento comunitário disponível, incluindo o 

investimento em necessidades de equipamento; 

c) Alargar a oferta de formação superior a criar, consolidando essa oferta 

na região; 

d) Organizar, registar e ministrar ciclos de estudos abrangidos pelo 

presente contrato-programa, em estreita cooperação com os 

municípios signatários e o tecido empresarial. 

 

7.ª 

Comissão de acompanhamento 

1. É criada uma comissão de acompanhamento para a gestão da plataforma, 

constituída por um representante de cada Instituto Politécnico, por um 

representante de cada autarquia signatária, por um representante da 

DGES, por um representante de cada CCDR e por representantes das 

empresas e demais organizações; 

2. A comissão de acompanhamento possui como competências: 

a. Monitorizar o desenvolvimento das atividades da plataforma; 

b. Elaborar relatórios das atividades da plataforma; 

c. Coordenar novas propostas deformação no âmbito da plataforma; 

d. Propor a adesão de novos parceiros para a plataforma; 

e. Apresentar propostas para um melhor funcionamento da 

plataforma. 

3. A comissão de acompanhamento reúne duas vezes por ano, sem prejuízo 

da realização de outras reuniões consideradas necessárias pela mesma. 

 

 

 

Celebrado em 14 de julho de 2021, em x exemplares, ficando um exemplar na 

posse de cada um dos outorgantes. 
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Os signatários 

i) A Direção Geral do Ensino Superior (DGES); 

ii) As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDRLVT), do Centro (CCDRC) e do Alentejo (CCDRA); 

iii) Os Municípios:  

a. Amadora,  

b. Arruda dos Vinhos, 

c. Loures,  

d. Mafra,  

e. Odivelas, 

f. Sintra, 

g. Torres Vedras,  

h. Vila Franca de Xira; 

iv) Os Institutos Politécnicos de: 

a. Leiria, 

b. Santarém, 

c. Setúbal, 

d. Tomar;  

i) As entidades e empresas signatárias: 

a. Associação Industrial Portuguesa (AIP) 

b. Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações 

(APDC) 

c. Deloitte 

d. INDRA,  

e. Microsoft Portugal 

f. , Softinsa 

g. … a completar… 
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Visto e autorizado por: 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; 

A Ministra da Coesão Territorial (MCT), Ana Abrunhosa. 
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Anexo I - Lista de cursos e atividades de formação na forma de um “projeto piloto” 

durante o ano letivo de 2021-22  

 

Concelho CURSOS TeSP  

AMADORA 

Tecnologias de Programação e Sistemas de Informação 

Produção Audiovisual 

Gestão de Negócios 

Redes e Sistemas Informáticos 

Ilustração 

Design Multimédia 

ARRUDA DOS VINHOS  

Viticultura e Enologia 

Restauração e Segurança Alimentar 

Redes e Sistemas Informáticos 

ODIVELAS  
Tecnologias de Programação e Sistemas de Informação  

Análises Laboratoriais 

LOURES  

Tecnologias de Programação e Sistemas de Informação  

Logística 

Tecnologias de Laboratório Químico e Biológico  

Crianças e Jovens 

SINTRA 

Produção artística aplicada à Conservação e Restauro 

Som e Imagem 

Restauração e Segurança Alimentar 

VILA FRANCA DE XIRA 

Tecnologias de Programação e Sistemas de Informação 

Tecnologias de Laboratório Químico e Biológico  

Mecatrónica 

MAFRA 

Surfing  

Informática  

Informática de Gestão 

Marketing Digital 

Gestão de produtos turístico/culturais 

TORRES VEDRAS  

Mecanização e Tecnologia Agrária 

Cuidados Veterinários 

Alimentaçáo Saudável 

Apoio à Gestão 

Design para Media Digitais 

Estética, Cosm+etica e Bem-Estar 

Intervenção Social Comunitária 

Programação de Sistemas de Informação 

Secreatariado Clínico 

Produção Primária Sustentável  
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Anexo II - Instalações iniciais durante o ano letivo de 2021-22 
 

Concelho Instalações 

AMADORA Escola Profissional Gustavo Eiffel 

ARRUDA DOS VINHOS  Escola Profissional Gustavo Eiffel 

ODIVELAS  Escola da Paiã  

LOURES  IP TRANS, Escola Secundária 

SINTRA 

Escola Profissional Gustavo Eiffel 

(Sintra e Colares)  Escola Profissional 

Sintra  

VILA FRANCA DE XIRA 

Escola Secundária Alves Redol | Escola 

Forte da Barra | Escola Profissional 

Gago Coutinho (Alverca) 

MAFRA 
Agrupamento Escolas José Saramago e 

Escola Técnica e Profissional de Mafra 

TORRES VEDRAS  

Escola Profissional de Runa 

Lab Center | Edifício da Graça 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 365/2021 

 

 

 

PROTOCOLOS TRIPARTIDOS  

A CELEBRAR  

ENTRE  

O MUNICÍPIO DE LOURES  

  

A ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

(AEPTL/IPTRANS)  

  

O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM 

 

O INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR 

  

O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 



                                                                          

 

  

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TRIPARTIDO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS  

 

ENTRE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM (IPSANTARÉM) 

 

E 

 INSTITUTO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES (IP TRANS) 

E 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

ENTRE: 

O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM (IPSantarém), Pessoa Coletiva Número 501 403 906, com sede no 

Complexo Andaluz, Santarém, neste ato representado pelo seu Presidente, Professor Doutor José Miguel 

Raimundo Peres Moutão, adiante designado de 1.º Outorgante, ou simplesmente  IPSantarém; 

 

 A ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGÍSTICA, proprietária do 

Instituto Profissional de Transportes (IPTrans) designada por AEPTL/IPTrans, pessoa coletiva n° 

504 654 373, com sede na Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, s/nº,2670-526 Loures 

representada por Carla Maria Pinto Sousa da Cruz, na qualidade de Vogal da Direção. 

e                                

O MUNICÍPIO DE LOURES, Pessoa Coletiva Pública número 501 294 996, com sede na Praça da Liberdade, 

2674-501, em Loures, neste ato representada por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal, adiante designada abreviadamente por 3.ª Outorgante ou, abreviadamente, por “ML”. 

Considerando que: 

1. O IPSantarém é uma instituição de ensino superior pública, que tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, estimular a criação a investigação e pesquisa aplicadas, bem 

como fomentar o pensamento reflexivo e humanista; 

2. Como instituição de referência, deve participar em atividades de ligação à sociedade, designadamente, 

de difusão e transferência de conhecimento, sim como da valorização económica do conhecimento 

científico; 

3. Enquanto instituição politécnica pública na região de Santarém, compete prestar serviços especializados 

à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

4. Certos do enriquecimento mútuo que advirá da concretização de iniciativas que contribuam para a 

valorização dos recursos humanos de ambas as instituições, de outras instituições do tecido empresarial 

local e dos munícipes em geral; 

5. A AEPTL/IPTRANS, é uma instituição que pretende assegurar um ensino de qualidade, assente nos 

valores e saberes que preparem os alunos para a vida ativa e/ou académica, apresentando para isso 

uma oferta formativa coerente e diversificada de modo a responder às atuais necessidades do tecido 

empresarial; 

6. Tendo igualmente presente que é política do “ML” promover o desenvolvimento regional 

nomeadamente por via de parcerias que contribuam para a qualificação da sua população e que 

promovam o progresso da região; 

7. Nos termos da lei, “constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações”; 
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8. Os Municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e da promoção do desenvolvimento; 

9. Todas as partes envolvidas reconhecem a necessidade de uma formação profissional permanente e a 

interação do ensino superior com o tecido empresarial, bem como a prestação de serviços nas áreas 

científicas e tecnológicas à comunidade envolvente e, em especial, aos jovens, aos empresários, às 

empresas e aos seus trabalhadores; 

10. Nos termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 

de setembro (RJIES); 

 

O “IPSantarém”, a “AEPTL/IPTRANS” e o “ML”, acordam entre si o presente protocolo que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1.ª 
(Objeto) 

Com o presente protocolo, as Partes estabelecem os princípios orientadores destinados a estabelecer os 

termos para uma cooperação mútua, que visa o melhor desempenho das respetivas missões, aproveitando as 

potencialidades de cada uma, valorizando a ação de todos, designadamente, tendo em vista ministrar Cursos 

Técnico Superiores Profissionais (adiante designados abreviadamente por TeSP) do “IPSantarém” em Loures,  

nas instalações da AEPTL/IPTRANS, na áreas de ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS. 

 

CLÁUSULA 2.ª 
(Protocolo Específico)  

Para a prossecução dos objetivos a que se propõem, as partes comprometem-se a envidar os melhores 

esforços para a concretização de tais objetivos, designadamente, celebrar um protocolo de cooperação 

específico por o curso a criar, destinado a estabelecer os termos e condições do funcionamento do TeSP. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Compromissos) 

Pelo presente Protocolo são assumidos pelas partes os seguintes compromissos: 

1. Pelo “IPSantarém” assegurar os meios ao seu dispor que se revelem necessários à instrução do processo 

de alteração de registo do TeSP, junto da Direção Geral do Ensino Superior para efeitos da lecionação dos 

seus TeSP fora das suas instalações sitas em Santarém, designadamente, a junção e envio à DGES da 

documentação respetiva, a manutenção de todos os requisitos, incluindo o corpo docente, que 

justificaram a aprovação e registo dos TeSP, bem como o seu know-how, nomeadamente, ao nível do 

ensino superior nas áreas de formação abrangidas; 

2. Pela AEPTL/IPTRANS, assegurar ao “IPSantarém” todos os meios que, estando na sua disponibilidade, se 

revelem necessários ao desenvolvimento e lecionação do TeSP, nomeadamente o apoio logístico para a 

instalação de materiais e equipamentos que se revelem adequados; 
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3. Pelo “ML” assegurar: 

i) O apoio adequado e necessário ao desenvolvimento do TeSP em Loures, participando ativamente na 

divulgação junto dos seus munícipes e do tecido empresarial local, desta nova oferta formativa no 

concelho; 

ii) A cedências das instalações. 

4. Sem prejuízo do disposto no protocolo de cooperação específico mencionado na cláusula anterior, os três 

Outorgantes, através de parcerias com empresas e organizações especializadas na área, comprometem-se, 

igualmente, a envidar os melhores esforços no sentido de se assegurar aos formandos do TeSP, a 

realização de estágios, de acordo com o plano curricular proposto. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
(Publicidade) 

Os Outorgantes concordam em que qualquer das partes pode publicitar a existência e os termos do presente 

protocolo, bem como da oferta formativa a disponibilizar. 

 

CLÁUSULA QUINTA 
(Duração e vigência) 

1. O presente protocolo é celebrado pelo prazo de dois anos, sendo renovado automaticamente por períodos 

de um ano, a partir daquela data, salvo denúncia por qualquer das partes. 

2. Durante o prazo de vigência do presente protocolo podem ser introduzidas alterações ao respetivo 

clausulado, mediante acordo escrito entre as partes outorgantes, as quais, após formalização, passam a 

constituir aditamentos.  

3. Qualquer das partes pode, desde que com observância do princípio da boa-fé, denunciar o presente 

protocolo, quando ocorram factos que se considerem justificação válida, a qual deve ser feita por escrito e 

comunicado com noventa dias de antecedência às outras partes, e que se tornará efectiva no final do ano 

vigente. 

Feito em três exemplares, com cinco páginas cada, todas devidamente rubricadas e a última assinada, ficando 

cada outorgante na posse de um exemplar. 

 

Santarém, 21 de julho de 2021 
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O Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, 

 

 

 (José Miguel Raimundo Peres Moutão) 

 

 

A Vogal do Instituto Profissional de Transportes  

 

( Carla Maria Pinto Sousa da Cruz) 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TRIPARTIDO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES 

PROFISSIONAIS  

 

ENTRE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR (IPTOMAR) 

 

E 

 

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA 

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

ENTRE: 

O INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR (IPTomar), Pessoa Coletiva Número 503 767 549, com 

sede na Quinta do Contador, Estrada da Serra, Tomar, neste ato representado pelo seu Presidente, 

Professor Doutor João Paulo de Freitas Coroado, adiante designado por IPTomar, ou Primeiro 

Outorgante; 

 

A ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGÍSTICA, proprietária 

da Escola Profissional de Loures Instituto Profissional de Transportes - IPTrans, estabelecimento 

privado de ensino não integrado no Ensino Particular e Cooperativo, regida pelo Decreto-Lei n.º 92-

2014 de 20 de Junho, alterado pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, com sede na Rua Carolina Michaelis 

de Vasconcelos, sem n.º, 2670-526 Loures, Pessoa Coletiva n.º 504 654 373, neste ato representada 

por Carla Maria Pinto Sousa da Cruz, Vogal da Direção, adiante designada por “AEPTL/IPTrans” ou  

Segunda Outorgante; 

 E 

MUNICÍPIO DE LOURES, Pessoa Coletiva Pública Número 501 294 996, com sede na Praça da 

Liberdade, 2674-501, em Loures, neste ato representado por Bernardino José Torrão Soares, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado abreviadamente por “ML” ou Terceiro 

Outorgante. 

Considerando que: 

1. O IPTomar é uma instituição de ensino superior pública, que tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, estimular a criação a investigação e pesquisa 

aplicadas, bem como fomentar o pensamento reflexivo e humanista; 

2. Como instituição de referência, deve participar em atividades de ligação à sociedade, 

designadamente, de difusão e transferência de conhecimento, assim como da valorização 

económica do conhecimento científico; 

3. Enquanto instituição politécnica pública na região do Médio Tejo, compete prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

4. Certos do enriquecimento mútuo que advirá da concretização de iniciativas que contribuam para 

a valorização dos recursos humanos de ambas as instituições, de outras instituições do tecido 

empresarial local e dos munícipes em geral; 

5. A “AEPTL/IPTrans”, designadamente através da Escola Profissional de Loures IPTrans, tem por 

missão assegurar um ensino de qualidade assente nos valores e saberes que preparem os 

alunos para a vida ativa e/ou académica, apresentando, para isso, uma oferta formativa coerente 

e diversificada de modo a responder às atuais necessidades do tecido empresarial; 



                 

                  

                                                                                                                                                       
 

Página 3 de 6 

6. Tendo igualmente presente que é política do “ML” a prossecução da melhoria do conhecimento 

técnico/científico dos seus quadros, com o consequente reflexo na qualidade dos serviços 

prestados aos seus munícipes;  

7. É igualmente missão do “ML” promover o desenvolvimento regional, nomeadamente por via de 

parcerias que contribuam para a qualificação da sua população e que promovam o progresso da 

região; 

8. Nos termos da lei, “constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações”; 

9. Os Municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e da promoção do 

desenvolvimento; 

10. Todas as partes envolvidas reconhecem a necessidade de uma formação profissional 

permanente e a interação do ensino superior com o tecido empresarial, bem como a prestação 

de serviços nas áreas científicas e tecnológicas à comunidade envolvente e, em especial, aos 

jovens, aos empresários, às empresas e aos seus trabalhadores. 

 

Nos termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 

10 de setembro (RJIES), 

 

O “IPTomar”, a “AEPTL/IPTrans” e o “ML”, acordam entre si o presente protocolo que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1.ª 
(Objeto) 

Com o presente protocolo, as Partes estabelecem os princípios orientadores destinados a estabelecer 

os termos para uma cooperação mútua que visa o melhor desempenho das respetivas missões, 

aproveitando as potencialidades de cada uma, valorizando a ação de todos, designadamente, tendo 

em vista ministrar Cursos Técnico Superiores Profissionais (adiante designados abreviadamente por 

TeSP) do “IPTomar” na localidade de Loures, nas instalações da Escola Profissional IPTrans – Instituto 

Profissional de Transportes, nas áreas de educação e formação que se venham a revelar de interesse 

para todas as partes. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
(Protocolo Específico)  

Para a prossecução dos objetivos a que se propõem, as partes comprometem-se a envidar os melhores 

esforços para a concretização de tais objetivos, designadamente, celebrar um protocolo de cooperação 

específico por cada curso a criar, destinado a estabelecer os termos e condições do funcionamento do 

TeSP. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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(Compromissos) 

1. Pelo presente Protocolo são assumidos pelas partes os seguintes compromissos: 

a) Pela AEPTL/IPTrans, assegurar ao “IPTomar” todos os meios que, estando na sua 

disponibilidade, se revelem necessários ao desenvolvimento e lecionação de TeSP, designada 

mas não exclusivamente, a concessão das suas instalações em Loures, o acesso e uso dos 

seus laboratórios e equipamentos, o apoio logístico para a instalação de outros materiais e 

equipamentos que se revelem adequados, bem como o acesso à sua biblioteca e outros 

recursos didáticos, bem como o apoio logístico para a instalação de outros materiais e 

equipamentos que se revelem adequados; 

b) Pelo “IPTomar” assegurar os meios ao seu dispor que se revelem necessários à instrução do 

processo de alteração de registo dos TeSP, junto da Direção Geral do Ensino Superior para 

efeitos da lecionação dos seus TeSP fora das suas instalações sitas em Tomar, 

designadamente, a junção e envio à DGES da documentação respetiva, a manutenção de todos 

os requisitos, incluindo o corpo docente, que justificaram a aprovação e registo dos TeSP, bem 

como o seu know-how, nomeadamente, ao nível do ensino superior nas áreas de formação 

abrangidas; 

c) Pelo “ML” assegurar: 

i) O apoio adequado e necessário ao desenvolvimento dos TeSP em Loures, designadamente 

identificando as áreas onde se registe necessidades de formação e qualificação na região 

municipal e participando ativamente na divulgação junto dos seus munícipes e do tecido 

empresarial local, desta nova oferta formativa no concelho; 

ii) O apoio na deslocação dos formandos às instalações do IPTomar sempre que necessário e 

tal se justifique; 

2. Sem prejuízo do disposto no protocolo de cooperação específico mencionado na cláusula anterior, 

os três Outorgantes, através de parcerias com empresas e organizações especializadas na área, 

comprometem-se, igualmente, a envidar os melhores esforços no sentido de se assegurar aos 

formandos dos TeSP abrangidos, a realização de estágios, de acordo com o plano curricular 

proposto. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Publicidade) 

As Outorgantes concordam em que qualquer das partes pode publicitar a existência e os termos do 

presente protocolo, bem como das ofertas formativas a disponibilizar. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Duração e vigência) 
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1. O presente protocolo é celebrado pelo prazo de dois anos, sendo renovado automaticamente por 

períodos de um ano, a partir daquela data, salvo denúncia por qualquer das partes. 

2. Durante o prazo de vigência do presente protocolo podem ser introduzidas alterações ao respetivo 

clausulado, mediante acordo escrito entre as partes outorgantes, as quais, após formalização, 

passam a constituir aditamentos.  

3. Qualquer das partes pode, desde que com observância do princípio da boa-fé, denunciar o presente 

protocolo, quando ocorram factos que se considerem justificação válida, a qual deve ser feita por 

escrito e comunicada com noventa dias de antecedência às outras partes, e que se tornará efetiva 

no final do ano vigente. 

Feito em três exemplares, com cinco páginas cada, todas devidamente rubricadas e a última assinada, 

ficando cada outorgante na posse de um exemplar. 

Loures, 21 de julho de 2021 

O Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, 

 

(João Paulo de Freitas Coroado) 

 

 

A Vogal da Direção da Associação para o Ensino Profissional em Transportes e Logística 

 

 

(Carla Maria Pinto Sousa da Cruz)  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TRIPARTIDO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS  

 

ENTRE 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

 

E 

 

AEPTL – Associação para o Ensino Profissional de Transportes e Logística   

 

E 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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Considerando que: 

 

1. O Instituto Politécnico de Setúbal, de acordo com os seus estatutos e o Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior é “uma instituição de alto nível orientada para a criação, 

transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do 

estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental”; 

 

2. O Instituto Politécnico de Setúbal tem como missão “desenvolver ensino de qualidade, 

valorizando as pessoas, a transferência de conhecimento para a sociedade, da região, do país e 

do mundo, apoiado na investigação aplicada, na inovação e nas parcerias”; 

 

3. Enquanto instituição politécnica pública, compete-lhe prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

 

4. Certos do enriquecimento mútuo que advirá da concretização de iniciativas que contribuam 

não só para a valorização dos recursos humanos de ambas as instituições, como também do 

tecido empresarial local e dos munícipes em geral; 

 

5. A AEPTL/IPTRANS, é uma instituição que pretende assegurar um ensino de qualidade, assente 

nos valores e saberes que preparem os alunos para a vida ativa e/ou académica, apresentando 

para isso uma oferta formativa coerente e diversificada de modo a responder às atuais 

necessidades do tecido empresarial; 

 

6. A Educação é uma das áreas de intervenção prioritárias do Município de Loures 

nomeadamente através da definição de uma rede de ofertas formativas de nível IV 

concertada, coerente e alinhada com os interesses do tecido empresarial, escolas e alunos; 

 

7. É objetivo do Município continuar a apostar no aumento/prossecução da qualificação e 

formação, não só dos seus colaboradores como também dos munícipes, através de respostas 

formativas diferenciadas, inovadores e ajustadas ao tecido empresarial, coerentes com as 

linhas gerais do Plano Estratégico Educativo Municipal de Loures2020/2023; 
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8. Nos termos da lei, “constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações”; 

 

9. Os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação e da promoção do 

desenvolvimento; 

 
10.  Todas as partes envolvidas reconhecem a necessidade de uma formação profissional 

permanente, a importância da interação do ensino superior com o tecido empresarial, bem como 

da prestação de serviços especializados nas áreas científicas e tecnológicas à comunidade 

envolvente;  

 

Assim entre: 

 

O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL, pessoa coletiva n° 503 720 364, com sede no Edifício Sede, 

Campus do IPS, Estefanilha, 2910-761 Setúbal, neste ato representado pelo Prof. Doutor Pedro 

Miguel de Jesus Calado Dominguinhos, na qualidade de Presidente do Instituto Politécnico de 

Setúbal, adiante designada por IPS ou Primeiro Outorgante; 

  

e 

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGISTICA, proprietária 

do Instituto Profissional de Transportes (IPTrans) designada por AEPTL/IPTrans, pessoa 

coletiva n° 504 654 373, com sede na Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, s/nº,2670-

526 Loures representada por Carla Maria Pinto Sousa da Cruz, na qualidade de Vogal da 

Direção. 

e 

o MUNICÍPIO DE LOURES, Pessoa Coletiva Pública n.º 501 294 996, com sede Praça da Liberdade, 

2674-501, em Loures, neste ato representado por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal, adiante designado por “ML” ou Terceiro Outorgante.  

 

é celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA 1.ª 
(Objeto) 
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Com o presente protocolo pretende-se ministrar Cursos Técnico Superiores Profissionais (adiante 

designados por CTeSP) do IP no concelho de Loures, nas instalações da AEPTL/IPTrans, nas áreas de 

formação de Logística. 

 

CLÁUSULA 2.ª 
(Regulamentos específicos para cada TeSP) 

Para a operacionalização de cada curso a criar de TeSP, em particular, as entidades comprometem-se 

a elaborar regulamento específico, destinado a estabelecer os termos e condições do funcionamento 

dos mesmos. 

CLÁUSULA 3ª 
(Competência e Responsabilidades) 

Todos os outorgantes comprometem-se a envidar esforços no sentido de se assegurar aos 

formandos dos CTeSP abrangidos, a realização de estágios, de acordo com o plano curricular 

proposto, em cada CTeSP e cumprindo o regulamento específico de cada curso. 

1. Será da competência do AEPTL/IPTrans assegurar ao IPS todos os meios disponíveis 

necessários ao desenvolvimento (designada, mas não exclusivamente) da lecionação de 

CTeSP, nomeadamente: 

i.  a utilização das suas instalações em Loures; 

ii. o acesso e uso dos seus laboratórios e equipamentos;  

iii. o acesso à biblioteca e outros recursos didáticos; 

iv. o apoio logístico para a instalação de outros materiais e equipamentos que se 

revelem adequados. 

 

2. Será da competência do IPS assegurar os meios, ao seu dispor, que se revelem necessários à 

instrução do processo de alteração de registo dos CTeSP, junto da Direção Geral do Ensino 

Superior para efeitos da lecionação dos seus CTeSP fora das suas instalações sitas em Setúbal 

e no Barreiro, designadamente, a junção e envio à DGES da documentação respetiva, a 

manutenção de todos os requisitos, incluindo o corpo docente, que justificaram a aprovação 

e registo dos CTeSP, bem como o seu know-how, nomeadamente, ao nível do ensino 

superior nas áreas de formação abrangidas; 
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3. Será da competência do “ML”: 

a) Garantir apoio ao desenvolvimento dos CTeSP em Loures, designadamente 

identificando as áreas onde se registe necessidades de formação e qualificação no 

Município; 

b) Promover a divulgação dos CTeSP junto da comunidade e do tecido empresarial 

local, bem como na AML. 

CLÁUSULA 4ª 

(Publicidade) 

Os Outorgantes comprometem-se a publicitar a existência e os termos do presente protocolo, bem 

como das ofertas formativas a disponibilizar. 

 

CLÁUSULA 5ª 
(Duração e vigência) 

1. O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e será válido por dois 

anos, considerando-se automática e sucessivamente renovado pelo período de um ano, até 

ao limite de três anos, data em que será reavaliado através do interesse manifestado pelas 

partes; 

2. Durante o prazo de vigência do presente protocolo podem ser introduzidas alterações ao 

respetivo clausulado, mediante acordo escrito entre as partes outorgantes, as quais, após 

formalização, passam a constituir aditamentos.  

 

CLÁUSULA 6ª 
(Denúncia) 

Qualquer das Partes pode livremente e a todo o tempo denunciar o presente protocolo, 

comunicando, a sua decisão às outras com uma antecedência mínima de 90 dias sem que de 

tal resultem quaisquer obrigações para qualquer uma delas, sem prejuízo da 

responsabilidade de intervenção nas iniciativas que já estejam programadas ou em curso. 
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Feito em três exemplares, com seis páginas cada, todas devidamente rubricadas e a última assinada, 

ficando cada outorgante na posse de um exemplar. 

 

Loures, 21 de julho de 2021 

 

O Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

 

(Pedro Miguel de Jesus Calado Dominguinhos) 

 

A Vogal do Instituto Profissional de Transportes  

 

 

( Carla Maria Pinto Sousa da Cruz) 

 

O Presidente do Município de Loures, 

 

(Bernardino José Torrão Soares) 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

AVISO N.º 14791/2021 

 

 

 

REGULAMENTO  

 

PARA  

 

A  

 

GESTÃO DAS HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS DE LOURES 
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 14791/2021

Sumário: Regulamento para a Gestão das Hortas Urbanas Comunitárias de Loures.

Regulamento para a Gestão das Hortas Urbanas Comunitárias de Loures

Tiago Farinha Matias, vereador da Câmara Municipal de Loures, no uso da competência de-
legada pelo Sr. Presidente da Câmara Bernardino Soares, em 16/06/2021, através do Despacho 
n.º 207/2021, torna público, ao abrigo do disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo aprovado em Anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que por deliberação da 
Assembleia Municipal de Loures, na sua 3.ª sessão ordinária realizada em 24 de junho de 2021, sob 
proposta apresentada pela Câmara Municipal de Loures em 16 de junho de 2021 e após consulta 
pública ocorrida no período entre 18 de fevereiro e 31 de março, foi aprovado o Regulamento para 
a Gestão das Hortas Urbanas Comunitárias de Loures, entrando em vigor no 5.º dia útil seguinte ao 
da sua publicação no Diário da República, nos termos do artigo 140.º do Código do Procedimento 
Administrativo, com a redação integral constante da presente publicação.

1 de julho de 2021. — O Vereador, Tiago Farinha Matias.

Regulamento para a Gestão das Hortas Urbanas Comunitárias de Loures

Preâmbulo

As hortas urbanas são uma realidade nas cidades desde sempre, surgindo espontaneamente 
no espaço urbano abandonado e livre para o cultivo, como complemento de subsistência, muitas 
vezes ligadas a movimentos migratórios, guerras, crises económicas e alimentares.

Atualmente, as hortas urbanas, promovidas em várias cidades europeias, constituem uma 
força capacitadora nas áreas urbanas que, a par da função de subsistência, constituem espaço de 
lazer, terapia pessoal, e socialização, procuradas por todos/as, são uma ferramenta de apoio às 
pessoas em risco de exclusão e de combate ao isolamento e abandono, enquanto instrumento de 
valorização pessoal, partilha de conhecimento sobre horticultura, educação ambiental e de reforço 
dos laços de vizinhança. Contribuem, ainda, para fortalecer a democracia nas cidades, para com-
bater as alterações climáticas e para a construção de comunidades urbanas mais sustentáveis, 
saudáveis, inclusivas e resilientes.

Para responder às aspirações dos cidadãos, reordenando a paisagem urbana, a criação de 
hortas urbanas comunitárias em Loures, enquadradas numa estratégia municipal para as hortas, 
visa um desenvolvimento urbano integrado e sustentável a partir de estratégias inovadoras de 
regeneração económica e social que promovem um modelo de governança das hortas, com o 
envolvimento direto de associações locais e dos cidadãos.

As hortas urbanas comunitárias de Loures promovem:

A agricultura em modo biológico, a valorização da biodiversidade e de sementes locais e o 
uso eficiente e sustentável do solo, da água e da energia;

A inclusão social;
A criação de laços comunitários;
A partilha de conhecimento intergeracional e multicultural;
O envolvimento direto e a participação ativa das associações locais e cidadãos, na governança 

das hortas, fortalecendo a cidadania;
A capacitação dos hortelãos e associações para a gestão comunitária das hortas, incentivando 

o princípio da responsabilidade partilhada.
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Assim, considerando as competências, objetivas e subjetivas dos municípios em matéria 
regulamentar, designadamente:

O poder regulamentar próprio nos termos do disposto nos artigos 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, cabendo à Assembleia Municipal aprovar regulamentos de eficácia externa 
mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, 
conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro;

As atribuições nos domínios dos equipamentos urbanos, formação, ambiente e urbanismo, 
referidas nas alíneas a), d), k), n), do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, e de ges-
tão do domínio público, conforme alínea ee), do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma e n.º 1 do 
artigo 1.º e do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 280/2007;

Atendendo a que o início da elaboração deste regulamento foi publicitado e que o seu projeto 
foi submetido a consulta pública nos termos dos artigos 98.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim, a Assembleia Municipal de Loures, na 3.ª sessão ordinária de 24/06/2021, mediante 
proposta da Câmara n.º 285/2021, aprovou com eficácia externa, o Regulamento para Gestão das 
Hortas Comunitárias de Loures.

Artigo 1.º

Âmbito

O presente regulamento rege os critérios e os procedimentos de acesso às Hortas Urbanas 
Comunitárias no Município de Loures, estabelecendo regras para a sua utilização e funcionamento.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 2.º

Definições

Para efeito da aplicação e interpretação das presentes regras, entende -se por:

a) Abrigo coletivo — Estrutura de apoio e arrumação de utensílios e produtos de uso exclusivo 
nas Hortas Urbanas Comunitárias;

b) Agregado familiar — O utilizador e os familiares que vivam em economia comum, designa-
damente pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham estabelecido entre si 
uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos;

c) Agricultura Biológica — Modo de produção agrícola sem recurso a fertilizantes e/ou pesti-
cidas químicos de síntese, que tem como principais objetivos a proteção da biodiversidade e dos 
ecossistemas, a melhoria da qualidade dos solos, e o cultivo de produtos que garantam a proteção 
da saúde dos consumidores e a sua soberania alimentar, de acordo com o Regulamento Europeu 
do modo de produção biológico;

d) Agricultura Urbana — Atividade praticada em meio urbano, que inclui o cultivo de plantas 
hortícolas, aromáticas, medicinais e ornamentais, destinadas ao consumo ou troca, podendo even-
tualmente ser comercializados, como complemento ao rendimento familiar, ou como instrumento 
de programas de inserção/reinserção;

e) Áreas comuns — zonas de estadia, circulação e convívio;
f) Áreas de circulação — permitem a circulação no Parque Hortícola, devendo estar desimpe-

didas e em bom estado de conservação;



N.º 153 9 de agosto de 2021 Pág. 300

Diário da República, 2.ª série PARTE H

g) Associação Local — Associação sem fins lucrativos, que gere o parque hortícola em parceria 
com o município de Loures e os “gardenisers”;

h) Compostor — Equipamento associado a um grupo de talhões, destinado à compostagem 
de origem vegetal, cuja matéria orgânica daí resultante se destina ao enriquecimento dos solos 
dos talhões correspondentes;

i) Equipamentos de utilização comum — Conjunto de objetos, utensílios ou instalações de uso 
comum (abrigos coletivos, compostores coletivos, torneira);

j) “Gardeniser” - Utilizador de um talhão, que acumula funções de tutor do parque hortícola;
k) Gestor — Associação Local, parceira do Município de Loures, responsável pela gestão e 

atividades no espaço das Hortas Urbanas Comunitárias;
l) Grupos de Utilizadores — grupos compostos por dois ou três utilizadores que partilham o 

mesmo talhão, assim como os materiais e recursos afetos a este, tendo como condição um inter-
locutor responsável perante terceiros;

m) Horta espontânea — Hortas urbanas desenvolvidas informalmente e de forma arbitrária, 
por cidadãos em terrenos municipais;

n) Horta Urbana Comunitária — Conjunto de talhões integrados numa unidade homogénea e 
delimitada, podendo ter serviços, objetos ou produtos de utilização comunitária;

o) Parque hortícola — Conjunto ordenado de talhões;
p) Promotor — O Município de Loures enquanto entidade responsável pela implementação 

das Hortas Urbanas Comunitárias, que através de um grupo interdepartamental, nomeado para o 
efeito, assegura em parceria com a entidade Gestora do parque do hortícola (Associação Local): a 
seleção dos Utilizadores, a atribuição das hortas urbanas, a gestão das atividades desenvolvidas no 
Parque Hortícola, o apoio logístico e técnico, bem como a fiscalização do cumprimento das regras 
aplicáveis e a aplicação das sanções decorrentes do incumprimento das mesmas;

q) Talhão — Parcela de terreno para cultivo hortícola, em meio urbano, sujeito a técnicas de 
produção não mecanizadas e destinado à produção agrícola, de uso individual ou familiar, gerido 
com base num modelo comunitário participativo com pressupostos de inclusão, solidariedade 
intergeracional, do exercício da cidadania e da subsidiariedade, cuja finalidade é a satisfação de 
parte das necessidades alimentares do respetivo Utilizador e agregado, servindo, desta forma, de 
complemento ao seu rendimento familiar, podendo assumir o termo simplificado de “horta”;

r) Utilizador/hortelão/horticultor — Pessoa individual que cultiva e mantém cultivada a horta 
urbana comunitária que lhe foi atribuída, seguindo os princípios das boas práticas agrícolas e as 
regras estabelecidas no anúncio de procedimento, nas normas de acesso e utilização das Hortas 
Urbanas e na Licença Administrativa para Ocupação Precária de Terreno Municipal para Horticultura.

Artigo 3.º

Objetivos das Hortas Urbanas Comunitárias

1 — Desenvolver a capacidade de resiliência de cultivo da comunidade, aumentando a segu-
rança alimentar local.

2 — Promover a defesa do território, valorizando a estrutura verde, a produção agrícola e 
protegendo a biodiversidade no município de Loures.

3 — Promover boas práticas de regulamentação para o uso e a recuperação de recursos (solo, 
água, energia), facilitando soluções para a produção de composto e o desenvolvimento de sistemas 
de irrigação projetados adequadamente para controlar o consumo de água, promovendo a criação 
de sistemas de recolha e reutilização de água para alimentar o sistema de rega, e a realização de 
ações de informação e sensibilização sobre eficiência hídrica e energética e conservação do solo 
e biodiversidade, sempre que possível.

4 — Promover boas práticas de organização e gestão do espaço e das culturas.
5 — Promover métodos de agricultura compatível com o ambiente, tais como, agricultura 

biológica, permacultura ou agricultura biodinâmica.
6 — Proporcionar oportunidade para produzir parte da necessidade diária de produtos hortí-

colas para a alimentação, de uma forma ambiental e socialmente sustentável.
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7 — Banir o uso de sementes transgénicas e garantir a proteção do ambiente nas Hortas Ur-
banas Comunitárias de qualquer contaminação por organismos geneticamente modificados (OGM), 
tanto fora como dentro das Hortas Urbanas Comunitárias, disseminando informações acessível 
e adequada aos cidadãos e adotar precauções especiais para evitar a contaminação das Hortas 
Urbanas Comunitárias, vinda do exterior.

8 — Criar espaços de cidadania ativa, como oportunidades de encontros sociais para promover 
as relações interpessoais, o conhecimento e a valorização do ambiente urbano, desenvolvendo 
momentos ou eventos sociais.

9 — Promover boas práticas de sustentabilidade ambiental, através da sensibilização dos 
cidadãos, famílias, grupos e associações no território de Loures e instituições públicas, especial-
mente as escolas, sobre a necessidade de preservar e reabilitar a área através de processos de 
autogestão do património comum e auto -organização das necessidades para atenuar os efeitos 
da crise económica.

10 — Estimular e aumentar o sentido de pertença do território pela comunidade, promovendo 
a recuperação de espaços públicos com finalidades sociais, culturais, ambientais e melhoria da 
imagem, promovendo o conhecimento e as tradições da cultura rural do território.

11 — Promover estilos de vida saudáveis e o desenvolvimento de atividades físicas com a 
participação dos segmentos mais vulneráveis da sociedade e o aumento de uma cultura de ali-
mentação saudável e segura.

12 — Incentivar a integração, a inclusão social, a solidariedade e a interculturalidade.
13 — Facilitar a aquisição de competências agrícolas através de formação prática, concebendo 

a Horta urbana como um “campo de teste”, para promoção de práticas agrícolas de mobilização 
do solo e cultivo de produtos agrícolas e das sementes locais.

Artigo 4.º

Disponibilização de terrenos e implantação de Hortas

1 — As Hortas Urbanas Comunitárias são desenvolvidas em parcelas de terrenos de proprie-
dade municipal, dentro do município de Loures, podendo ocupar o domínio público ou privado, para 
responder a necessidade ou proposta de munícipes e associações locais.

2 — Excecionalmente, podem ser implantados parques hortícolas em propriedade de terceiros 
mediante protocolo aprovado para o efeito, ou em áreas urbanas de futura cedência ao município 
no âmbito de operações urbanísticas, mediante autorização do proprietário.

3 — A afetação de novos terrenos às Hortas Urbanas Comunitárias é divulgada à medida que 
forem disponibilizados espaços adequados.

CAPÍTULO II

Atribuição de talhões nas Hortas Urbanas Comunitárias

Artigo 5.º

Entidades responsáveis pela atribuição

Cabe ao Município de Loures, em parceria com as Associações Locais, fazer a seleção dos 
candidatos para cada talhão disponível nas Hortas Urbanas Comunitárias, participando no júri do 
sorteio e apoiando a logística do procedimento (organização e divulgação do sorteio bem como 
dos respetivos resultados).

Artigo 6.º

Candidatos à atribuição de talhão

1 — Pode candidatar -se à atribuição de um talhão qualquer residente, maior de 16 anos, no 
Município.
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2 — A residência pode ser comprovada por qualquer meio idóneo, designadamente com a 
apresentação dos últimos 3 meses de recibo de eletricidade, água, ou de certidão da junta de 
freguesia local.

3 — Apenas pode ser atribuído um talhão por agregado familiar.

Artigo 7.º

Regra geral de atribuição de talhões

1 — A seleção dos candidatos à atribuição de talhões depende do preenchimento obrigatório 
de ficha de pré -candidatura, validada pelo Município, e tem lugar de um dos seguintes modos:

i) Sorteio, por proximidade entre a residência do interessado e a localização do talhão;
ii) Ordem de Inscrição.

2 — No sorteio, para cumprimento do critério de proximidade entre a residência do interessado 
e a localização do talhão, organizam -se os candidatos em quatro grupos diferenciados, fazendo -se 
a distribuição de talhões de acordo com as seguintes percentagens:

i) 60 % dos talhões — para residentes na freguesia, dos quais:

a) 35 % dos talhões — para residentes num raio de 1 km do parque hortícola;
b) 25 % dos talhões — para residentes a mais de 1 km do parque hortícola;

ii) 30 % dos talhões — para residentes nas freguesias vizinhas;
iii) 10 % dos talhões — para residentes nas restantes freguesias.

3 — A atribuição por ordem de inscrição tem natureza supletiva e é aplicável aos casos em que:

i) Os talhões tenham ido a sorteio e não tenha havido candidatos;
ii) Quando se esgote a lista de ordenamento de candidatos suplentes do sorteio e não se 

encontre designado novo dia para novo sorteio;

4 — Não pode candidatar -se a sorteio quem já é utilizador na Horta Urbana Comunitária a que 
concorre ou noutra no município de Loures.

Artigo 8.º

Regra especial de atribuição em áreas com preexistência de Hortas Espontâneas

1 — Verificando -se a preexistência de Hortas Espontâneas em terreno municipal ou uma 
Horta Urbana Comunitária já em funcionamento, sob a gestão duma Associação Local, os talhões 
são atribuídos prioritariamente, em sorteio autónomo, aos horticultores que praticavam a atividade 
agrícola nas referidas parcelas, ficando estes automaticamente candidatos.

2 — No sorteio mencionado no número anterior, os candidatos ficam em igualdade de concurso 
entre si, sem observância de critérios de proximidade de residência.

3 — O procedimento de sorteio previsto no artigo seguinte é também aplicável a este com a 
as devidas adaptações.

4 — Esgotada a atribuição por esta regra especial, os restantes talhões são atribuídos de 
acordo com a regra geral do artigo anterior.

Artigo 9.º

Processo de atribuição

1 — Os interessados na atribuição dum talhão em determinada Horta Urbana Comunitária 
preenchem uma “Ficha de Pré -candidatura”, com o nome, morada, comprovativo de morada e 
contactos, podendo fazê -lo em qualquer momento, junto dos serviços municipais.
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2 — O processo de atribuição inicia -se com aviso público colocado no local da Horta Urbana 
Comunitária, no lugar de estilo da freguesia e publicação no sítio eletrónico do Município de Lou-
res, ou ainda noutros locais, com indicação da necessidade de preenchimento da Ficha de Pré-
-Candidatura, e com a indicação do dia, hora e local do sorteio.

3 — Antes do dia do sorteio haverá uma sessão de esclarecimento aberta ao público sobre 
o processo de atribuição e de utilização das hortas, para a qual são convidados os interessados 
com ficha de pré -candidatura já entregue, podendo ainda, qualquer interessado, no decurso desta 
sessão, preenche -la no momento, ou atualiza -la se for necessário.

4 — Os interessados constantes da Ficha de Pré -candidatura são candidatos automáticos 
ao sorteio.

5 — A atribuição dos talhões na mesma Horta Urbana Comunitária é realizada mediante sorteio 
aleatório, em sessão aberta ao público, da seguinte forma:

i) O Número dos talhões e o nome dos candidatos são inscritos em papel dobrado com o 
número e nome para dentro, colocados numa bolsa escura e opaca impeditiva de visualização do 
interior, quer pelo público, quer por quem está a sortear;

ii) O número dos talhões é colocado numa única bolsa; O nome dos candidatos a sortear é 
separado em quatro bolsas, organizadas por distância de morada de acordo com os critérios gerais 
de atribuição do artigo 7.º;

iii) O Sorteio dos nomes começa pela bolsa dos candidatos de maior proximidade à Horta Ur-
bana Comunitária, passando sucessivamente às restantes, de modo subsequente e em obediência 
ao critério de maior proximidade;

iv) No processo, é primeiro retirado o número do talhão e só depois o nome correspondente;
v) Esgotando -se a quantidade de talhões atribuído por percentagem de proximidade, a bolsa 

de nomes é retirada do sorteio, mantendo -se à vista de todos até ao final da sessão.

6 — No caso de restarem talhões por atribuir são colocados novamente em concurso, partici-
pando em igualdade todos candidatos ainda não sorteados, formando -se para o efeito, uma única 
bolsa com os nomes remanescentes e os talhões por atribuir.

7 — Esgotados os talhões, são sorteados todos os nomes restantes da bolsa única, os quais 
passam a constituir por ordem de sorteio, a lista de ordenação dos candidatos suplentes pela qual 
são entregues os talhões a vagar no futuro, nos termos do ponto II, do n.º 3 do artigo 7.º

8 — No final do sorteio é concedido um período de 15 minutos, para os sorteados entre si e 
de comum acordo, trocar de talhão a título gratuito, após o qual não pode haver mais alterações.

9 — A lista de ordenação dos candidatos suplentes é válida pelo período de 2 anos, renovável.
10 — Mantendo -se talhões por atribuir após esgotar -se a lista de ordenação de candidatos 

suplentes, o talhão pode ser atribuído por ordem de inscrição da pré -candidatura, em conformidade 
com o critério supletivo estabelecido no ponto II, do n.º 3 do artigo 7.º

Artigo 10.º

Título de Atribuição

1 — A autorização de ocupação do talhão é concedida ao Utilizador do Espaço mediante 
licença precária nos termos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto -Lei n.º 280/2007 e artigos 148.º e 
149.º do Código do Procedimento Administrativo.

2 — A licença tem natureza administrativa e pode cessar a qualquer momento ao abrigo do 
disposto nos artigos 165.º e seguintes, do referido Código em função do interesse público, não 
ficando assim, em caso algum, sujeita às leis reguladoras dos contratos, nomeadamente do contrato 
de locação, podendo a autarquia, no uso dos poderes administrativos, revogar o ato e promover a 
desocupação do espaço cedido, sem que o utilizador possa evocar qualquer indemnização, com-
pensação ou direito de retenção do espaço.

3 — O título deverá transcrever, em súmula, os direitos e responsabilidades do utilizador e as 
práticas proibidas no parque local.



N.º 153 9 de agosto de 2021 Pág. 304

Diário da República, 2.ª série PARTE H

4 — A licença de Grupo de Utilizadores autoriza todos quantos constituam o grupo a utilizar o 
talhão, entregando -se um exemplar do título por cada um dos membros, mencionando -se o nome 
do interlocutor e os ónus para os restantes nas relações com terceiros e em caso de dissolução.

5 — O interlocutor deve entregar o título em caso de dissolução, ou, a emissão de novo, se 
for o caso nos termos do regulamento.

Artigo 11.º

Princípio da gratuitidade

1 — O processo de atribuição e o uso das parcelas municipais é gratuito, não sendo devido 
qualquer preço ou taxa municipal, salvo se forem constatados encargos acrescidos numa Horta 
Urbana Comunitária face às demais e mediante fundamentação da situação concreta.

2 — Os utilizadores entre si, ou as associações gestoras do projeto, podem estabelecer quotas 
para encargos associados à utilização das Hortas Urbanas Comunitárias, como a manutenção ou 
outros recursos próprios da atividade hortícola.

3 — A quota para encargos referida no número anterior não pode ultrapassar os 5 % do Índice 
de Apoios Sociais (IAS), fixado para cada ano civil.

CAPÍTULO III

Competências e responsabilidades nas Hortas Urbanas Comunitárias

Artigo 12.º

Execução do Projeto

1 — A responsabilidade da execução do projeto cabe às Associações Locais, em articulação 
com o município.

2 — Excecionalmente, em situações nas quais seja necessário intervir para a reorganização 
do território, o Município poderá avocar a competência exclusiva sobre o projeto, devendo, ainda 
assim, procurar o envolvimento dos interessados através de dinâmicas participativas adequadas.

Artigo 13.º

Responsabilidades do promotor do projeto

A entidade promotora do projeto, é responsável por:

a) Apresentação do projeto das Hortas Urbanas Comunitárias assegurando o envolvimento 
e a participação dos interessados em ser horticultores na gestão participada da Horta Urbana 
Comunitária;

b) A seleção dos utilizadores, em parceria com as Associações Locais;
c) Aprovação do projeto;
d) Disponibilização do talhão de terreno a título gratuito e precário;
e) Disponibilizar aos beneficiários, recursos e equipamentos (como abrigos coletivos, água e 

compostor coletivo);
f) Assegurar formação aos hortelãos.

Artigo 14.º

Responsabilidades do gestor do projeto

As entidades gestoras do projeto, nomeadamente as Associações Locais, são responsáveis por:

a) Assegurar o envolvimento e a participação dos interessados em ser horticultores na gestão 
participada da Horta Urbana Comunitária;
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b) Arbitrar quaisquer conflitos entre utilizadores decorrentes da atividade;
c) Participar na seleção dos utilizadores;
d) Controlar as condições de manutenção e limpeza dos respetivos lotes e talhões, bem 

como dos espaços comuns e alertar os utilizadores para a regularização da situação sempre que 
se justifique;

e) Participar na gestão dos custos com cada parque hortícola com recurso ao contributo (mo-
netário e/ou em horas de trabalho) dos utilizadores.

Artigo 15.º

Responsabilidades do “Gardeniser”

Em cada Parque Hortícola pode haver um ou mais “Gardenisers” responsável por:

a) Promover a comunicação com o Gestor, assegurando o envolvimento e a participação dos 
Horticultores/Utilizadores na gestão participada da Horta Urbana Comunitária;

b) Fazer intermediação com os horticultores, com vista a informar de situações diversas ou 
questões relevantes no âmbito da gestão do parque hortícola;

c) Estabelecer a ponte com a Associação, o município e os horticultores;
d) Promover e divulgar as atividades comunitárias.

Artigo 16.º

Direitos dos utilizadores

Os utilizadores têm direito a:

a) A utilizar de forma intransmissível, um talhão de terreno cultivável para a prática de agricul-
tura biológica, no período de dois anos, renovável;

b) Ao uso comum de recursos, áreas comuns, espaços de arrumos e ponto de água, para a 
prática da agricultura;

c) A obter informação e acompanhamento técnico disponibilizado pelo Município de Loures, 
sobre a atividade agrícola em modo biológico, bem como sobre a utilização do compostor, sempre 
que exista e sobre a utilização racional da água.

Artigo 17.º

Deveres e responsabilidades dos utilizadores

Os utilizadores devem:

a) Garantir a limpeza, segurança, salubridade e bom uso da Horta, bem como dos acessos e 
áreas e/ou equipamentos comuns do Parque Hortícola e respeitar as regras de uma sã convivência 
social;

b) Cultivar a horta que lhe foi atribuída, com plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e or-
namentais;

c) Frequentar todas as ações de formação consideradas obrigatórias pelo promotor;
d) Não descaracterizar a Horta sob qualquer forma, nem praticar no interior do Parque quais-

quer atividades que possam danificar o espaço;
e) Fazer um uso prudente e racional da água, usando a técnica de rega mais adequada a 

cada horta e cultura;
f) Manter em boas condições quaisquer equipamentos de uso comum;
g) Não levantar qualquer dificuldade ou obstáculo à execução do dever/direito de fiscalização 

do Município;
h) Respeitar as diretrizes definidas pelos técnicos de apoio do município de Loures e das 

entidades formadoras, relativamente a sementes, plantas, fatores de produção, materiais e equi-
pamentos a utilizar nas hortas;
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i) Respeitar o parcelamento definido;
j) Utilizar os resíduos vegetais produzidos na Horta como fertilizante do solo, depois de devi-

damente compostados;
k) Participar na escolha do “Gardeniser” e nos encontros para a gestão das Hortas Urbanas 

Comunitárias, convocados pelo “Gardeniser”, pela Associação Local ou pelo Município.

Artigo 18.º

Grupos de utilizadores

1 — Os grupos de utilizadores podem ser formados pelo hortelão sorteado antes da Licença 
ou depois desta.

2 — Todos os membros do grupo de utilizadores têm de ter ficha de pré -inscrição e constam 
obrigatoriamente do título de atribuição.

3 — Em cada grupo de utilizadores haverá um interlocutor, que responde pelo grupo nas re-
lações com o/a “Gardeniser”, o Gestor (Associações locais) e Promotor.

4 — Em regra, é interlocutor o Utilizador sorteado.
5 — O hortelão tem liberdade para escolher uma ou duas pessoas consoante o tamanho do 

Talhão, a autorizar pelo Município, mediante alteração ao título de licença, os quais partilham quer 
o talhão, como os equipamentos comuns, objetos ou serviços adstritos ao talhão.

6 — Os que já forem utilizadores e aderirem a um Grupo de Utilizadores perdem o direito à 
utilização do talhão que lhes foi atribuído.

7 — A dissolução do Grupo de Utilizadores, total ou parcial, é confirmada apenas pela decla-
ração do interlocutor.

CAPÍTULO IV

Regras de Utilização das Hortas Urbanas Comunitárias

Artigo 19.º

Direito ao uso do Parque das Hortas Urbanas Comunitárias

1 — Com a atribuição da licença, os utilizadores adquirem o direito a aceder as instalações 
do parque hortícola e a ocupar um talhão de acordo com os direitos e deveres estabelecidos neste 
regulamento e no título de licença;

2 — O direito ao uso das Hortas Urbanas Comunitárias pode ser regulado no âmbito de outras 
normas de convivência impostas pelos utilizadores ou das associações locais, sempre que estas 
sejam compatíveis com o disposto neste diploma.

Artigo 20.º

Práticas proibidas

É estritamente proibido, constituindo causa para revogação da autorização de ocupação:

a) O cultivo de espécies vegetais legalmente proibidas, o qual é sempre participado às auto-
ridades policiais;

b) Construir ou edificar qualquer estrutura, qualquer tipo de instalação ou construção, incluindo 
vedações, sem prévia e expressa autorização do Município, bem como ocupar a parcela, total ou 
parcialmente, com abrigos móveis, estufas, “roullottes” ou atrelados, com exceção da instalação 
de estacaria necessária ao cultivo, a construir exclusivamente com recurso a canas;

c) Construir quaisquer instalações para animais domésticos;
d) Utilizar produtos fitofarmacêuticos de síntese (herbicidas e pesticidas químicos) e adubos;
e) Utilizar variedades geneticamente modificadas (OGM), vulgo transgénicas;
f) Descaracterizar a Horta sob qualquer forma ou praticar no interior do Parque quaisquer 

atividades que possam danificar o espaço;
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g) Fazer charcos ou lagos para retenção de água;
h) Introduzir e/ou manter e/ou guardar no interior do Parque Hortícola quaisquer objetos de 

utilização não agrícola;
i) Utilizar qualquer tipo de alfaia motorizada;
j) Circular no interior do Parque Hortícola com qualquer veículo motorizado;
k) Praticar, no interior do Parque Hortícola, qualquer atividade que produza fogo e/ou que 

ponha em causa a segurança de pessoas ou bens;
l) Arrendar, emprestar ou ceder a terceiro, sob qualquer forma ou título, o talhão que lhe foi 

atribuído.

Artigo 21.º

Formação

1 — Os utilizadores têm de frequentar as ações de formação necessárias e as respetivas 
atividades afetas que o Município considere obrigatórias, como forma de garantir que adquirem 
competências, para a prática de agricultura biológica e de cidadania nas hortas comunitárias.

2 — Os cursos de formação são teóricos ou práticos, tendo um acompanhamento técnico e 
prático no âmbito da atividade agrícola.

Artigo 22.º

Organização da Horta

1 — Cada Horta Urbana Comunitária é constituída por áreas de atividades delimitadas, de-
signadamente:

a) Talhões;
b) Áreas de comuns;
c) Áreas de circulação.

2 — A delimitação das áreas dos talhões estará a cargo do Gestor do projeto em articulação 
com o promotor.

Artigo 23.º

Produtos cultivados

1 — Os produtos cultivados nas hortas destinam -se exclusivamente ao consumo dos seus 
utilizadores.

2 — O Utilizador pode cultivar qualquer conjunto de produtos, tais como vegetais, ervas aro-
máticas ou medicinais, de acordo com os princípios da agricultura biológica.

3 — Os produtos e sementes são para autoconsumo, troca com outros Utilizadores ou em 
eventos de promoção da horticultura, não podendo ser comercializados. Verificando -se excedentes 
de produção é permitida a doação a instituições de solidariedade social.

4 — A utilização de estacarias para apoio a produtos cultivados deve ser utilizada de forma a 
evitar sombreamento sobre os talhões adjacentes.

CAPÍTULO V

Da cessação de utilização

Artigo 24.º

Caducidade da licença

A licença precária de utilização é válida por dois anos, podendo ser renovada por períodos 
sucessivos iguais, a pedido do utilizador.
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Artigo 25.º

Cessação por iniciativa do utilizador

O utilizador pode renunciar ao talhão e entrega -lo ao Promotor ou Gestor nos termos do ar-
tigo 28.º, informando o Município com 15 dias úteis de antecedência.

Artigo 26.º

Cessação por abandono

O abandono do uso do talhão por período igual ou superior a quatro meses, confere ao Muni-
cípio de Loures o direito de revogar a autorização e ordenar a desocupação, sem direito a qualquer 
indemnização ou compensação, salvo motivo de doença devidamente comprovada.

Artigo 27.º

Cessação por incumprimento

O incumprimento de qualquer das obrigações e das regras constantes neste regulamento, ou 
noutras normas reguladoras da atividade das Hortas Urbanas Comunitárias, bem como a prestação 
de falsas informações no âmbito do processo de candidatura, confere ao Município de Loures o 
direito de revogar a autorização e ordenar a desocupação do espaço cedido, sem direito a qualquer 
indemnização ou compensação.

Artigo 28.º

Revogação por interesse público

1 — O Utilizador reconhece a natureza precária da autorização e o direito de o Município dar 
por finda a ocupação sempre que o interesse público assim o exija, não tendo também neste caso, 
direito a qualquer indemnização ou compensação.

2 — O interesse público é aferido e declarado pelo Município de Loures.

Artigo 29.º

Desocupação do espaço em caso de cessação de utilização

1 — Finda a autorização para a ocupação, a parcela de terreno é devolvida ao Município de-
socupada, limpa e nas condições em que se encontrava antes do início da ocupação, não sendo 
devido qualquer pagamento por benfeitorias realizadas.

2 — Verificando -se a manutenção do Utilizador no espaço para lá dos prazos autorizados, 
a obrigação de desocupação poderá ser imposta coercivamente nos termos estabelecidos nos 
artigos 175.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, não se responsabilizando o 
Município por qualquer dano que possa causar aos bens que se encontrem no espaço municipal.

3 — O utilizador será responsável pelas despesas decorrentes da desocupação coerciva, 
transporte e depósito de materiais encontrados no espaço municipal cedido.

CAPÍTULO VI

Normas finais e transitórias

Artigo 30.º

Avaliação do regulamento

Após decurso de um prazo de 2 anos de vigência e não superior a 5, avaliar -se -á a execução 
do Regulamento e do seu impacto perante o público, propondo -se as alterações que se mostrem 
devidas para melhorar a sua aplicação e o alcance dos seus objetivos.
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Artigo 31.º

Dúvidas e lacunas

1 — O regulamento não prevalece sobre leis, ou Instrumentos de Ordenamento do Território 
devendo, em caso de conflito, seguir -se o entendimento estabelecido nestes diplomas.

2 — Quaisquer dúvidas ou lacunas suscitadas com a interpretação ou aplicação do presente 
Regulamento são resolvidas, caso a caso, mediante despacho do vereador do pelouro.

3 — Verificando incongruência com diploma legal ou outro diploma promover -se -á a sua al-
teração de imediato.

Artigo 32.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor cinco dias úteis após publicação no Diário da Repú-

blica, sem prejuízo da disponibilização ao público no sítio institucional do Município de Loures na 
área correspondente aos regulamentos.
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Situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID -19.

Desde março de 2020, o combate à pandemia da doença COVID -19 tem vindo a exigir a 
adoção de várias medidas extraordinárias. Algumas destas medidas envolvem necessariamente 
a restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 
liberdades económicas.

O esforço dos portugueses nos últimos meses tem permitido conter a evolução da pandemia 
em níveis que garantem a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e per-
mitiram o avanço no processo de vacinação, tendo atingido os 52 % de portugueses totalmente 
vacinados.

Considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, 
da gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução da 
cobertura de vacinação completa da população, importa prosseguir a estratégia gradual de levan-
tamento de medidas de combate à pandemia da doença COVID -19.

Com a entrada em vigor da presente resolução, as regras aplicáveis passam a ser conside-
radas para todo o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de 
risco dos concelhos.

Atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto de que pelo menos 50 % da população 
já se encontra com a vacinação completa, a partir de dia 1 de agosto o teletrabalho passa a ser 
recomendado sempre que as atividades o permitam, a limitação à circulação na via pública a partir 
das 23 h deixa de existir, terminam os limites aos horários de abertura e passam a vigorar novas 
regras em matéria de horários de encerramento. Os espetáculos desportivos passam a admitir 
público de acordo com as orientações da Direção -Geral da Saúde. Os bares passam a poder estar 
em funcionamento desde que sujeitos às regras aplicáveis aos estabelecimentos de restauração 
e similares, não podendo ter espaços de dança.

Determina -se, ainda, que o membro do Governo responsável pela área da saúde define os 
indicadores relativos à avaliação da situação epidemiológica, sem prejuízo dos patamares de per-
centagem de população com vacinação completa.

Nesse sentido, se os relatórios o permitirem e 70 % da população se encontrar com vacinação 
completa, prevê -se que seja possível o levantamento da obrigatoriedade do uso de máscara em 
espaços públicos, podendo passar a permitir -se, designadamente, a abertura de lojas de cidadão 
sem necessidade de marcação prévia, o aumento da lotação dos restaurantes, cafés e pastelarias, 
o aumento da ocupação máxima dos estabelecimentos e equipamentos e o aumento da lotação 
em determinados eventos.

Por fim, se a avaliação da situação epidemiológica constante dos referidos relatórios o 
permitir e se 85 % da população se encontrar com vacinação completa, pode passar a permitir-
-se, designadamente, que os bares e discotecas abram desde que o acesso aos mesmos se 
faça com Certificado Digital COVID da UE ou teste com resultado negativo. Nesta mesma fase 
deixam também de existir limites à lotação em estabelecimentos, equipamentos e determinados 
eventos.

Assim:
Nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, dos artigos 12.º e 

13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, por força do disposto 
no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, das Bases 34 e 35 da Lei 
n.º 95/2019, de 4 de setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do artigo 19.º da 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
31 de agosto de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.
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2 — Determinar, sem prejuízo das competências dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da economia, da administração interna, da Administração Pública, da saúde, do ambiente 
e das infraestruturas, as quais podem ser exercidas conjuntamente com os membros do Governo 
responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a adoção, em todo o território 
nacional continental, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias ao combate à 
doença COVID -19, bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual faz 
parte integrante:

a) A fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) A limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espa-

ços frequentados pelo público, bem como a dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, 
salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) A limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) A fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) A fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) O reconhecimento da necessidade de requisitar temporariamente bens ou serviços, nos ter-

mos a determinar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da administração interna.

3 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança, às polícias municipais e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no artigo 12.º 
do regime anexo à presente resolução;

b) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de 
março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 
por violação do disposto nos artigos 12.º, 13.º, 15.º, 16.º e 18.º do regime anexo à presente reso-
lução, e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º 
do referido regime;

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado 
familiar que coabite.

4 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de calamidade, 
coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com facul-
dade de delegação, composta por representantes das áreas governativas definidas por despacho 
do Primeiro -Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para efeitos de acompanhamento regular da 
situação declarada.

5 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de calamidade, o acionamento das 
estruturas de coordenação política territorialmente competentes.

6 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de 
emergência médica e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais 
operações de apoio na área da saúde pública;

b) A manutenção do funcionamento da Subcomissão COVID -19, no âmbito da Comissão Na-
cional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha 
e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação;

c) A utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela ANEPC.
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7 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução, a sinalização, junto das forças e dos serviços de segurança, 
da polícia municipal e da ASAE, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das 
atividades previstas no artigo 12.º do regime anexo à presente resolução.

8 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e aos serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas 
de confinamento obrigatório a doentes com COVID -19, a infetados com SARS -CoV -2 e aos con-
tactos próximos em vigilância ativa.

9 — Determinar que, por decisão da administração regional de saúde e do departamento de 
saúde pública territorialmente competentes, podem ser constituídas equipas de acompanhamento 
dos cidadãos em situação de confinamento obrigatório, com representantes da autoridade de 
saúde local, proteção civil municipal, segurança social e, quando necessário, forças e serviços 
de segurança bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

10 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, os cidadãos e 
as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou 
instruções das autoridades de saúde, dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna 
e pela proteção civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas 
pelas entidades competentes para a concretização das medidas que justificam a presente decla-
ração de calamidade.

11 — Determinar às forças e serviços de segurança, à ASAE e à Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho o reforço das ações de fiscalização do cumprimento do disposto na presente 
resolução, seja na via pública, nos estabelecimentos comerciais e de restauração ou em locais 
de trabalho.

12 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do 
quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas 
forças e pelos serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da admi-
nistração interna relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente 
resolução.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade e em violação do disposto 
no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, 
sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos 
do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.

14 — Determinar que para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, são considerados todos os concelhos do 
território nacional continental, sendo recomendável, em todo o mesmo território, a adoção do regime 
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam.

15 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos 
legais cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de deso-
bediência.

16 — Revogar as Resoluções do Conselho de Ministros n.os 70 -B/2021, de 4 de junho, e 
74 -A/2021, de 9 de junho, na sua redação atual.

17 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia 1 de agosto de 2021.

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de julho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.
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ANEXO

Regime da situação de calamidade a que se referem o n.º 2, as alíneas a) e b)
do n.º 3 e os n.os 7 e 13 da presente resolução

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de calamidade.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação territorial

O disposto no presente regime é aplicável a todo o território nacional continental.

CAPÍTULO II

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., das autoridades de saúde pública, das unidades de cuidados e das forças 
de segurança bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

Artigo 4.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente regime sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.
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2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando estejam 
a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando 
sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente regime, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC.

7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 6.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo com 
as normas e orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS):

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de inser-
ção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, 
de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Na-
cional de Cuidados Continuados Integrados e de outras estruturas e respostas dedicadas a pessoas 
idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como a requerentes e beneficiários de pro-
teção internacional e a acolhimento de vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas referidas na alínea anterior;
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iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Os trabalhadores que desempenham funções em serviços públicos;
f) Os trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do setor da construção;
g) Os trabalhadores que, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza 

da relação jurídica, prestem atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores.

2 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo do número anterior impos-
sibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

3 — Deve ainda ser sujeito à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo 
com as normas e orientações da DGS, quem pretenda assistir ou participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados, sempre que 
o número de participantes exceda o definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes 
em eventos, devendo os organizadores do evento solicitar e verificar o cumprimento do disposto 
na presente disposição.

4 — O acesso aos locais mencionados no número anterior pode ser impedido sempre que:

a) Não seja apresentado o Certificado Digital COVID da UE;
b) Exista recusa na realização de teste;
c) Não seja apresentado comprovativo de resultado negativo de teste laboratorial para despiste 

do SARS -CoV -2, realizado nos termos das orientações específicas da DGS;
d) Se verifique um resultado positivo no teste realizado.

5 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no n.º 1 é determinada 
pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo:

a) No caso das alíneas d) e e), em que o é, respetivamente, por despacho do diretor -geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais ou, quando for o caso, por iniciativa da entidade gestora de cada 
loja de cidadão nos termos determinados por orientação da DGS;

b) Nos casos das alíneas f) e g), em que o é por determinação da autoridade de saúde.

6 — A responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como 
pelos respetivos encargos, é, no caso dos referidos nas alíneas f) e g) do n.º 1, da empresa utiliza-
dora ou beneficiária final dos serviços prestados e, no caso dos referidos no n.º 3, do participante 
no evento ou do interessado em aceder aos locais ali referidos, consoante o que seja aplicável, 
sem prejuízo do disposto na parte final desse número.

7 — A realização de testes a que se refere o presente artigo é determinada de acordo com as 
orientações específicas da DGS.

8 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 
expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.

9 — A apresentação do Certificado Digital COVID da UE dispensa a apresentação de compro-
vativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 prevista nos n.os 3 e 4.
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Artigo 7.º

Exceções às regras sobre testagem

Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo anterior e de rastreios a efetuar, 
designadamente em estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional ou outras 
estruturas e respostas dedicadas a crianças e jovens, os menores de 12 anos estão dispensados 
da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS -CoV -2 para efeitos 
do presente regime.

Artigo 8.º

Certificado ou teste para acesso a estabelecimentos

1 — Para efeitos da presente resolução, em matéria de certificado ou teste, é aceite:

a) A apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, sendo equivalente à apresentação de teste com resultado negativo;

b) Em matéria de testagem:

i) A realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 72 horas 
anteriores à sua apresentação;

ii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), verificado por entidade certificada, nas 
48 horas anteriores à sua apresentação;

iii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 horas 
anteriores à sua apresentação, na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica 
que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado;

iv) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, no momento, 
à porta do estabelecimento ou do espaço cuja frequência se pretende, com a supervisão dos res-
ponsáveis pelos mesmos.

2 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 
expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.

Artigo 9.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS);

b) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde;

c) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos 
serviços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações neces-
sárias à execução de inquéritos epidemiológicos, operações de rastreio e do plano de vacinação 
contra a COVID -19, designadamente para efeitos da concretização de contactos para inquérito 
epidemiológico, rastreio ou vacinação.
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

Artigo 10.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.

CAPÍTULO III

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos,
serviços, empresas ou equiparados

Artigo 11.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Sem prejuízo de regras especialmente previstas na presente resolução que lhes sejam 
aplicáveis e do disposto no artigo seguinte, o funcionamento de atividades, estabelecimentos ou 
equipamentos está condicionado ao cumprimento de todas as orientações e instruções específicas 
definidas pela DGS para o respetivo setor de atividade ou de outras que lhes possam ser aplicáveis 
em função dos serviços que prestem.

2 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente regime 
devem ainda ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regras de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas, 
salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS.

3 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;
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b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

4 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 
com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.

5 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

Artigo 12.º

Instalações, estabelecimentos e equipamentos encerrados

São encerradas ou suspensas as seguintes instalações, estabelecimentos, equipamentos ou 
atividades:

a) Discotecas, bares e salões de dança ou de festa ou outros locais ou instalações seme-
lhantes;

b) Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

Artigo 13.º

Horários

1 — As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento.

2 — Os demais estabelecimentos ou equipamentos que prestem serviços e estejam abertos 
ao público, nomeadamente os estabelecimentos de restauração e similares ou os equipamentos 
culturais e desportivos, funcionam de acordo com o horário do respetivo licenciamento, com o limite 
das 02:00 h, ficando excluído o acesso ao público para novas admissões a partir da 01:00 h.

3 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

4 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia.

Artigo 14.º

Exceções às regras sobre horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente regime que 
incidam sobre horários de encerramento:

a) Os estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como aos serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) As farmácias e estabelecimentos de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
d) Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
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e) As atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 
de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;

f) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 
os postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à venda ao 
público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos;

g) Os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car);

h) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional con-
tinental, após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 15.º

Estabelecimentos turísticos ou de alojamento local

1 — O acesso a estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de alojamento local, in-
dependentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação, pelos clientes, no 
momento do check -in, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou de um teste com resultado negativo, realizado nos termos do 
artigo 8.º

2 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 
fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em 
ambos os casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

3 — Sem prejuízo do número seguinte, aos estabelecimentos de restauração e similares in-
tegrados em estabelecimentos turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se o 
disposto nos n.os 1 a 7 do artigo seguinte.

4 — O disposto no número anterior, na parte respeitante à testagem a que se refere o n.º 3 
do artigo seguinte, não é aplicável aos hóspedes desse estabelecimento turístico ou de alojamento 
local que já tenham cumprido o disposto no n.º 1.

5 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre o artigo anterior.

Artigo 16.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo 
fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, 
bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento 
ou ao postigo (take -away), ficando dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora 
do estabelecimento ou entrega no domicílio e podendo determinar aos seus trabalhadores, desde 
que com o seu consentimento, a participação nas referidas atividades, ainda que as mesmas não 
integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

2 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente regime;

b) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a 6 pessoas no interior ou a 10 pes-
soas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todas forem 
pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 2 do artigo 13.º;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.
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3 — Aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas -feiras a partir das 19:00 h, o 
funcionamento de estabelecimentos de restauração ao abrigo do número anterior, para efeitos de 
serviço de refeições no interior do estabelecimento, apenas é permitido para os clientes que apre-
sentem Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de 
junho, ou sejam portadores de um teste com resultado negativo, realizado nos termos do artigo 8.º

4 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada:

a) Para a permanência dos cidadãos em esplanadas abertas, cujo funcionamento é permitido, 
nos horários previstos no n.º 2 do artigo 13.º, independentemente da realização de teste, bem 
como para a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso 
a serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de pagamento;

b) Aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais fornecedores 
ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos os 
casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

5 — Para efeitos do n.º 2 e da alínea a) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, 
designadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

6 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou re-
movidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

7 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.

8 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais deve 
prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, com 
as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas nos n.os 2 a 4.

Artigo 17.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 12.º, os bares ou outros estabelecimentos 
de bebidas sem espetáculo podem funcionar com sujeição às regras estabelecidas na presente 
resolução para o setor da restauração e similares, sem necessidade de alteração da respetiva 
classificação de atividade económica, desde que:

a) Observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela DGS 
para estes estabelecimentos;

b) Os espaços destinados a dança ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo 
permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes.

Artigo 18.º

Outras regras de acesso a instalações, estabelecimentos e equipamentos

Ao acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares e a 
termas, spas ou estabelecimentos afins é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º
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Artigo 19.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abaste-
cimento de combustíveis.

2 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e 
similares devidamente licenciados para o efeito.

Artigo 20.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens es-
senciais à população;

b) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.

Artigo 21.º

Administração interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante avaliação da situação de saúde pública;

c) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente regime, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

CAPÍTULO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades
culturais, desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 22.º

Eventos

1 — É permitida a realização de eventos e celebrações nos termos do disposto nos números 
seguintes e até ao limite horário a que se refere o n.º 2 do artigo 13.º

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em lotação superior a 50 % do espaço em que sejam realizados;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre, com diminuição de lotação;
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d) Eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa, com limite de lotação corres-
pondente a 66 % do espaço em que sejam realizados;

e) Outros eventos, designadamente culturais que não se enquadrem no disposto na alínea an-
terior e desportivos, sejam realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, com diminuição 
de lotação e de acordo com as orientações específicas da DGS.

3 — Sem prejuízo do número anterior, na ausência de orientação da DGS, salvo nos casos da 
alínea e) do número anterior em que a realização do evento depende da existência das orientações 
específicas da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias adaptações, 
o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º, bem como no artigo 16.º quanto aos espaços de restaura-
ção nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira nos espaços fechados.

4 — O disposto no número anterior, na parte respeitante à testagem a que se refere o n.º 3 
do artigo 16.º, não é aplicável aos participantes que já tenham exibido Certificado Digital COVID 
da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou teste com resultado 
negativo no momento de entrada no respetivo evento.

5 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a realização de eventos em formato 
digital ou através de meios telemáticos.

Artigo 23.º

Atividade física e desportiva

1 — É permitida, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS e do disposto 
no artigo anterior, com as necessárias adaptações, a prática de todas as atividades de treino e 
competitivas profissionais e equiparadas, bem como de todas as atividades de treino e competitivas 
amadoras, incluindo de escalões de formação.

2 — É igualmente permitida a prática de atividade física ao ar livre e em ginásios e academias, 
bem como, mediante apresentação, no momento do acesso ao ginásio ou academia, de Certificado 
Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou de um 
teste com resultado negativo, realizado nos termos do artigo 8.º, a participação em aulas de grupo.

Artigo 24.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos desconcentrados prestam o atendimento presencial sem necessidade 
de recurso a marcação prévia.

2 — As lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial mediante marcação prévia.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a continuidade e reforço da prestação 

dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.
4 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 4 do artigo 11.º 

e o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro, em tudo o que 
não contrariar o presente regime.

Artigo 25.º

Transportes

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar, quando existam lugares sentados e em pé, a lotação máxima de 2/3 da sua ca-
pacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo, não existindo restrições de lotação quando 
o transporte seja assegurado exclusivamente através de lugares sentados.
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2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser utilizados 
pelos passageiros.

Artigo 26.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver, sem 
prejuízo do cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) A autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;

b) A obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) A realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) A disponibilização de equipamento de âmbito municipal ou outro, caso seja necessário o 

alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada da doença 
COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento hospitalar;

e) A permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS;

f) O seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) A operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) A manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 27.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela DGS, em parecer técnico especifica-
mente elaborado para o efeito;

b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua redação atual, 
e na demais legislação aplicável.
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2 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos do número 
anterior estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos do presente regime.

CAPÍTULO V

Medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos
e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

Artigo 28.º

Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Apenas é autorizado o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de 
todos os voos de e para países que integram a União Europeia, de e para países associados ao 
Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e de e para o Reino Unido.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é ainda autorizado o tráfego aéreo para:

a) Realização de viagens essenciais, considerando -se como tal as que são realizadas por 
motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões huma-
nitárias;

b) Realização de viagens de e para países, regiões administrativas especiais e entidades e 
autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado -Membro da União 
Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do 
Conselho, de 30 de junho de 2020, e respetivas atualizações, respeitantes a ligações aéreas com 
Portugal e constantes da lista a definir nos termos n.º 4 do artigo 30.º, sob reserva de confirmação 
de reciprocidade, ou de passageiros provenientes desses países ainda que realizem escala em 
países que constem da mesma lista;

c) Realização de viagens destinadas a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos 
estrangeiros que se encontrem em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos 
pelas autoridades competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio, e no respeito 
pelo princípio da reciprocidade.

3 — Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala 
em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respetivos países em local próprio no 
interior do aeroporto.

4 — Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde 
e da aviação civil podem, mediante despacho, determinar aplicar medidas restritivas ao tráfego 
aéreo proveniente de determinados países ou permitir viagens não essenciais com origem ou para 
países não referidos nos n.os 1 e 2.

5 — A ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), deve efetuar, nos aeroportos inter-
nacionais portugueses que gere, o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os 
passageiros que chegam a território nacional continental.

6 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC devem ser encaminhados imediata-
mente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura corporal, devendo esses 
passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste rápido de antigénio (TRAg) 
para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

7 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.
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Artigo 29.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de testagem

1 — As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com 
destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de 
comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou 
de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado ne-
gativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, competindo 
às companhias aéreas a verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem 
prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional continental, por parte da Polícia 
de Segurança Pública ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território 
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-
-CoV -2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar, à chegada, antes 
de entrar em território continental, a expensas próprias, teste de amplificação de ácidos nucleicos 
(TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg), sendo, para o efeito, encaminhados pelas autori-
dades competentes.

3 — Os passageiros a que se refere o número anterior, bem como aqueles a quem seja de-
tetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC e que realizem, por esse motivo, teste 
rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio 
no interior do aeroporto até à notificação do resultado.

4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 
completado 12 anos de idade.

5 — Os testes laboratoriais referidos nos n.os 2 e 10 são efetuados e disponibilizados pela 
ANA, S. A., através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser 
subcontratado.

6 — Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional que 
embarquem sem o teste a que se refere o n.º 1 deve ser recusada a entrada em território nacional.

7 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números an-
teriores.

8 — Para efeitos do disposto no presente artigo e no n.º 6 do artigo anterior, apenas são 
admitidos testes rápidos de antigénio (TRAg) que constem da lista comum de testes rápidos de 
antigénio para despiste da doença COVID -19 no espaço comunitário, acordada pelo Comité de 
Segurança da Saúde da União Europeia.

9 — Para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, os comprovativos de reali-
zação laboratorial de teste rápido de antigénio (TRAg) devem indicar, obrigatoriamente, o conjunto 
de dados normalizados acordados pelo Comité de Segurança da Saúde da União Europeia.

10 — Os passageiros que embarquem com comprovativo de realização de teste rápido de 
antigénio (TRAg) que não cumpra os requisitos previstos nos n.os 8 e 9 devem realizar novo teste 
de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes 
de entrar em território continental, a expensas próprias, devendo aguardar em local próprio, no 
interior do aeroporto, até à notificação do resultado.

11 — Para efeitos da alínea q) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, 
na sua redação atual, não são considerados os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros 
com residência legal em território nacional e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como o pessoal diplomático 
colocado em Portugal, que embarquem sem o teste referido no n.º 1 em voos com origem em 
países africanos de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos cidadãos 
nacionais ou titulares de autorização de residência em Portugal continental ou de natureza 
humanitária.
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Artigo 30.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de isolamento profilático

1 — Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos 
do n.º 4 devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático 
de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, não se considerando 
origem, para efeitos da presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer desses países.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos, independen-
temente da origem, que apresentem passaporte com registo de saída da África do Sul, do Brasil, 
da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal.

3 — Estão excecionados do disposto nos números anteriores, devendo limitar as suas deslo-
cações ao essencial para o fim que motivou a entrada em território nacional, os passageiros que:

a) Se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, 
atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas;

b) Se desloquem exclusivamente para a prática de atividades desportivas integradas em com-
petições profissionais internacionais, constantes de lista a definir nos termos do número seguinte, 
desde que garantido o cumprimento de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima de 
riscos de contágio, nomeadamente evitando contactos não desportivos, e a observância das regras 
e orientações definidas pela DGS.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil determinam, mediante despacho, 
a lista dos países a que se refere o n.º 1 e a lista de competições desportivas a que se aplica o 
disposto na alínea b) do número anterior.

5 — As companhias aéreas remetem, no mais curto espaço de tempo, sem exceder 24 horas 
após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde a listagem dos passageiros pro-
venientes de voos, diretos ou com escala, com origem nos países que integram a lista prevista no 
número anterior, com vista a dar cumprimento ao disposto no n.º 1 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º

6 — No âmbito da fiscalização do cumprimento do disposto no presente artigo, compete ao 
SEF, com base numa análise de risco, verificar o país de origem dos passageiros ou onde estes 
realizaram o teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2, disponibilizando -o informaticamente 
às autoridades de saúde.

Artigo 31.º

Exceção às medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo e aeroportos

O disposto nos artigos 28.º a 30.º não é aplicável:

a) A aeronaves de Estado e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a in-
tegrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, a voos para transporte exclusivo de 
carga e correio, de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais;

b) A tripulantes das aeronaves.

Artigo 32.º

Medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

1 — Os cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial, provenientes dos 
países constantes da lista prevista no n.º 4 do artigo 30.º, devem cumprir um período de isolamento 
profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos cidadãos que, independentemente 
da origem, tenham saído da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores 
à sua chegada a Portugal.
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3 — Para efeitos do presente artigo, são instituídos controlos móveis a viaturas de transporte 
coletivo de passageiros, autocaravanas e a viaturas ligeiras, com vista a informar os cidadãos dos 
deveres a que estão sujeitos.

4 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números anterio-
res, sendo os dados de identificação dos cidadãos abrangidos pelo presente artigo transmitidos, no 
mais curto espaço de tempo, às autoridades de saúde para cumprimento do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 3.º, cabendo aos cidadãos o preenchimento do formulário na plataforma travel.sef.pt.

5 — O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 28.º, nos n.os 1, 8 e 9 do artigo 29.º e nos n.os 1 a 3 do 
artigo 30.º é aplicável, com as necessárias adaptações, ao embarque e desembarque de passagei-
ros e tripulações de navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, em 
termos a concretizar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e das infraestruturas.

Artigo 33.º

Regras de certificação

Mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia, dos 
negócios estrangeiros, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem ser fixadas 
regras distintas das definidas na presente secção, designadamente no que concerne à permissão 
de viagens não essenciais ou à apresentação de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) 
ou teste rápido de antigénio (TRAg), na sequência da implementação de certificados de vacinação, 
testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação.

CAPÍTULO VI

Medidas aplicáveis em função da progressão do desconfinamento

Artigo 34.º

Progressão do desconfinamento

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde define os indicadores relativos 
à avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da gravidade clínica 
da pandemia e da capacidade de resposta do SNS em função dos quais podem ser aplicáveis as 
medidas previstas nos artigos 35.º e 36.º, sendo que:

a) As regras previstas no artigo seguinte nunca podem ser aplicadas antes de ser atingido o 
patamar de 70 % da população com vacinação completa; e

b) As regras previstas no artigo 36.º nunca podem ser aplicadas antes de ser atingido o pata-
mar de 85 % da população com vacinação completa.

2 — Em função dos indicadores e patamares previstos no número anterior, o Governo deter-
mina, mediante resolução do Conselho de Ministros, a aplicação das medidas previstas nos artigos 
seguintes.

Artigo 35.º

Patamar de 70 % da população vacinada

Em função do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior podem ser adotadas, designa-
damente, as seguintes medidas:

a) A ocupação máxima dos espaços acessíveis ao público prevista na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 11.º passa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área para 0,08 pessoas;
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b) Os limites ao número de pessoas por grupo que pode permanecer em estabelecimentos 
de restauração e similares previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 16.º passam de 6 pessoas no 
interior e 10 nos espaços ou serviços de esplanadas abertas para 8 e 15, respetivamente;

c) O limite de lotação em eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, 
previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º passa de 50 % para 75 % da lotação do espaço em 
que sejam realizados;

d) O limite de lotação em eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa previsto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º passa de 66 % para 75 % da lotação do espaço em que sejam 
realizados;

e) As lojas de cidadão referidas no n.º 2 do artigo 24.º passam a prestar atendimento presencial 
sem necessidade de marcação prévia;

f) O limite de lotação dos transportes a que se refere o n.º 1 do artigo 25.º deixa de existir.

Artigo 36.º

Patamar de 85 % da população vacinada

Em função do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º podem ser adotadas, designada-
mente, as seguintes medidas:

a) A ocupação máxima dos espaços acessíveis ao público previsto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 11.º deixa de existir;

b) As discotecas, bares e salões de dança ou de festa ou outros locais ou instalações seme-
lhantes a que se refere a alínea a) do artigo 12.º passam a poder funcionar nos termos do artigo 18.º;

c) Os limites ao número de pessoas por grupo que pode permanecer em estabelecimentos 
de restauração e similares previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 16.º deixam de existir, quer no 
interior quer nos espaços ou serviços de esplanadas abertas;

d) O limite de lotação do espaço em que sejam realizados eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º deixa de existir;

e) O limite de lotação em eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa previsto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º deixa de existir.
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