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Introdução

A proposta do Plano de Pormenor do Prior Velho foi objecto de pareceres das entidades
representativas

dos

interesses

nomeadamente,

CCDR,

públicos,

Aeroportos

de

no

âmbito

Portugal

da

(ANA),

conferência

ANACOM,

de

ARSLVT,

serviços,
DGCP,

DGRDN/MDN, DGT EDP, EPAL, IMT/IP, IPDJ, LNEG, Lisboagás.

O presente documento identifica as soluções/alterações adoptadas na 4ª versão da Proposta
de Plano, com a data de Maio de 2017. Estas soluções/alterações resultam do conteúdo dos
pareceres emitidos e também das conclusões das reuniões de concertação realizadas, cujas
actas fazem parte do processo de tramitação do plano.

Por forma a tornar mais legível este documento, transcrevem-se em itálico os excertos das
questões colocadas nas várias informações, devidamente identificadas, seguidas dos
respectivos efeitos na revisão da proposta de plano.

Entidade

Sentido do parecer

CCDR

Desfavorável

ANA

Desfavorável

ANACOM

Favorável

ARSLVT

Favorável

DGPC

Favorável condicionado

DGRDN/MDN

Favorável condicionado

DGT

Desfavorável

EDP

Favorável condicionado

EPAL

Desfavorável

IMT/IP

Favorável condicionado

IPDJ

Desfavorável

LNEG

Favorável condicionado

Lisboagás

Favorável
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CCDR
Ver matriz específica
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Aeroportos de Portugal
Analisado o processo em epígrafe, de acordo com a Servidão Aeronáutica do Aeroporto de Lisboa (Decreto
n.º 48542/68 de 24 de Agosto), verificamos que o mesmo se localiza em área de influência da Zona de
Protecção das Rádio Ajudas (zona 5) e que, para a área abrangida pelo Plano de Pormenor, os valores de
referência para as cotas máximas admissíveis estarão entre as cotas 140 a 145m (referenciadas ao Marégrafo
de Cascais).
Assim sendo, o ponto mais alto de qualquer construção, incluindo chaminés, tubos de ventilação, antenas,
para-raios, casa das máquinas, guardas, etc., deverá respeitar os valores anteriormente indicados.
Dado constatar-se, no estudo em questão, a existência do valor de 150m como cota do ponto mais alto para
um dos edifícios pretendidos, concluímos que não serão respeitadas as condicionantes para o local e a ANA,
SA, considera que não é viável a pretensão em causa.

Foi reduzida a cota de cobertura máxima da parcela 8 para 140 m.
Não obstante, analisado o "Estudo de Ruído para o Plano de Pormenor do Prior Velho", Estudo, verifica-se
que o desenvolvimento neste âmbito focalizou-se no ruído resultante do tráfego rodoviário, por ser
considerado a fonte de ruído com maior predominância e impacte para a área em estudo.
A este propósito, e fazendo um estudo comparativo com os resultados dos Mapas de Ruído que a ANA
elabora, relativamente ao ALS, e a localização do Plano de Pormenor, vêm-se corroborados os pressupostos
técnicos enunciados no Estudo, sendo que os níveis existentes associados ao ruído de tráfego aéreo
encontram-se em conformidade com o disposto no RGR para zonas envolventes a Grandes Infraestruturas
de Tráfego Aéreo e a Zonas Mistas, verificando-se a existência de valores na ordem de grandeza entre os
60-65dBA, LDEN e 50-55dbA, LN.

Nada a alterar.
Como comentário adicional, e tendo por base a Informação presente nas Figuras 10,11 e na Tabela 4, referese que, o valor diferencial associado ao LN- PM1, presente na tabela 4, entre os valores obtidos pelas
monitorizações e pela modelação, deverá ser de +3 e não de -1 conforme se encontra referido, demonstrando
que o valor do indicador de ruido LN monitorizado encontra-se 3db(A) superior ao valor modelado.
De igual forma, o valor diferencial associado ao LN- PM2, presente na tabela 4, entre os valores obtidos pelas
monitorizações e pela modelação, deverá ser de +1 e não de 1 conforme se encontra referido, demonstrando
que o valor do indicador de ruído LN monitorizado encontra-se Ldb(A) superior ao valor modelado.

Foi feita a correcção.
Documentos alterados: IDU 101 EC, IDU 112 EC, IDU 121 EC, Estudo de ruído.
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ANACOM
Foi por esta Autoridade efetuada a análise ao "Plano de Pormenor do Prior Velho" (PP), constituído por um
conjunto de ficheiros apresentado em CD anexo ao ofício da CCDRLVT com referência 509312-201507D50T/DGT.
Constatou-se que a área de terreno abrangida por este PP intersecta uma zona condicionada pela servidão
radioelétrica de proteção à ligação hertziana Aeroporto-Monte Gordo, constituída por Despacho Conjunto A94/90-XI, de 21/9/90, e atualmente em fase de revogação.
Considerando que
• na área de intersecção a servidão impõe condicionamento apenas a partir de cotas superiores a 117m e
que esta cota não é atingida por qualquer elemento do PP naquela zona;
• a ligação hertziana já foi desativada e a servidão em causa será revogada a breve prazo;
esta Autoridade emite parecer favorável ao conteúdo do PP em causa.

Nada a alterar.
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Administração Regional de Saúde de LVT (ARS-LVT)
3.1 No que se refere à Avaliação Ambiental Estratégica, a saúde humana não é considerada como factor de
avaliação do plano, não sendo sistematizadas as suas inter-relações com os objectivos expressos para o
plano de urbanização. Atendendo a que se trata de um plano de pormenor de uma área predominantemente
destinada a habitação, julgamos que este factor devesse ser explicitamente considerado, o que poderia, no
nosso entender, contribuir para melhor justificar algumas das opções tomadas. (…)

3.2 No que concerne ao Relatório do PPPC a ARSLVT, IP pronuncia-se a dois níveis: como entidade pública
interessada e no âmbito da saúde pública.
No que concerne à vertente de entidade interessada, foi proposto pelo Núcleo de Estudos e Planeamento da
ARSLVT, IP, no documento de caracterização do ACES Loures-Odivelas, o encerramento a curto/médio prazo
da unidade actualmente existente, uma vez que o equipamento existente não tem as melhores condições
para a prestação de cuidados de saúde (edifício cedido pela JF de Prior Velho, com pagamento de renda)
considerando-se necessário a sua substituição.
No que respeita à vertente de saúde pública emite-se parecer favorável, com as observações referidas para
a Avaliação Ambiental Estratégica.
3.3 No que respeita ao Regulamento sugere-se que, na elaboração dos projectos de construção seja
introduzida a obrigação da adopção de medidas de adaptação às alterações climáticas.

Foi inserida uma norma no regulamento.

Documentos alterados: Regulamento, Relatório Ambiental.
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Direcção-geral do Património Cultural (DGPC)
2. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (C/ERAE):

Foi introduzido um capítulo com a informação que, de acordo com a Carta Arqueológica do
concelho, na localidade do Prior Velho não existem elementos arqueológicos.
3. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA OE PLANO (c/ERIP):
3.1. Analisado o RELATÓRIO, outro dos elementos que acompanham o PPPV, cujo objetivo legal é o de
apresentar a fundamentação técnica das soluções propostas, suportada na identificação e caraterização
objetiva dos recursos territoriais da sua área de intervenção, nos termos da alínea a) do n.2 2 do artigo 107º
do RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio),
verificou-se que nada consta acerca do património arqueológico, definido na alínea g) do artigo 10º do RJIGT
como recurso territorial a identificar;
3.2. No concernente ao articulado do REGULAMENTO do PPPV, não seria expetável encontrar regras
especificas de salvaguarda arqueológica, decorrentes duma caraterização arqueológica objetiva não
realizada. Também não se logrou detetar nenhum artigo genérico de salvaguarda;
3.3. Conforme estipula a alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do RJIGT, o plano de pormenor deverá estabelecer
«a definição e a caracterização da área de intervenção, identificando e delimitando os valores culturais e a
informação arqueológico contida na solo e no subsolo (…)» questões não acauteladas no PPPV;
3.4. Em face do exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável à proposta de Plano de Pormenor do
Prior Velho, condicionado à identificação e caraterização objetiva do património arqueológico da sua área de
intervenção, a verter no conteúdo do PPPV, como abaixo se discrimina:
3.4.1 Às eventuais ocorrências arqueológicas, objetivamente identificadas e caraterizadas em RELATÓRIO,
deverão corresponder regras específicas de salvaguarda arqueológica, no articulado do Regulamento, onde
deverá constar também um artigo genérico de salvaguarda, com a seguinte redação: "Na realização de
trabalhos de preparação ou de execução de qualquer tipo de obra, se forem identificados vestígios de
natureza arqueológica, devem aqueles ser interrompidos, dando-se imediato conhecimento do facto à
Câmara Municipal e ao organismo do Administração Central que tutelo o património cultural, de modo o que
sejam desencadeados os procedimentos de salvaguarda previstos na regime legal especifico";

Foi introduzida no regulamento uma norma de salvaguarda arqueológica.
Foi introduzido no relatório um capítulo com a informação que, de acordo com a Carta
Arqueológica do concelho, na localidade do Prior Velho não existem elementos arqueológicos.
3.4.2 As referidas ocorrências deverão ter implantação cartográfica em uma das duas PLANTAS
VINCULATIVAS do Plano, com expressão gráfica através de polígono representativo da sua delimitação
conhecida,

considerando

que

se

as

regras

constantes

no

Regulamento

corresponderem

a

objetos/zonamentos representados em planta vinculativa, não perderão eficácia na sua aplicação.

Ver ponto anterior.
Documentos alterados: Regulamento, Relatório, Relatório ambiental
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Direcção-geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN/MDN)
Na sequência do V/ofício em referência, analisados os elementos que nos foram submetidos a apreciação
sobre o Plano de Pormenor do Prior Velho, Loures, cumpre informar que a Defesa Nacional não coloca
objeções à aprovação do referido Plano, desde que seja refletido e salvaguardado o seguinte:
1- Na área abrangida pelo referido Plano, é condicionante e deve ser corretamente representada como tal,
na Planta de Condicionantes a servidão militar/aeronáutica do Depósito Geral de Material da Força Aérea
(DGMFA) - Alverca, Zona H1 “corredor de acesso” da zona de superfície de desobstrução aeronáutica, sendo
as cotas máximas para os obstáculos as referidas no Decreto de Servidão (Decreto n.º3/2007 de 02 de
Março);

Foi inserida na planta de condicionantes a servidão militar/aeronáutica do Depósito Geral de
Material da Força Aérea (DGMFA) - Alverca, Zona H1 "corredor de acesso".
2- No Regulamento, artigo 7° Servidões e restrições de utilidade pública, deverá introduzir-se no ponto 1
alínea a), uma alínea a)5. referente a "Defesa Nacional".

Foi inserido no regulamento a alínea referente à “defesa nacional”.
De referir ainda que a Servidão Radioelétrica referente à zona de libertação secundária exterior da antena de
comunicações instalada junto ao edifício da sede da NAV Portugal, E.P.E. (Decreto· Lei n° 597 de 07Nov73),
deverá igualmente ser representada, na Planta de Condicionantes, apesar de não haver servidão específica
publicada relativamente aos feixes hertzianos e respetivas zonas de servidão radioelétricas, pelo que se
solicita que seja articulado com a Câmara Municipal de Loures, o melhor procedimento para que sejam
observadas as restrições que este tipo de ligações exige, em virtude de serem de utilidade militar.

Em relação à servidão radioelétrica ver parecer da ANACOM.

Documentos alterados: Regulamento, IDU 103 EC.
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Direcção-geral do Território (DGT)
Na sequência da análise efetuada aos elementos disponibilizados à Direção-Geral do Território (DGT), através
de CD referentes ao Plano de Pormenor do Prior Velho, cumpre informar V. Exa. do seguinte:
1 - Rede Geodésica
1.1 Dentro da área de intervenção deste Plano de Pormenor não existem vértices geodésicos nem marcas
de nivelamento.
Sendo assim, este projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT.

Nada a alterar.
2 - Cartografia
No âmbito da cartografia deverão ser tidas em atenção as seguintes situações:
2.1 A Planta de Implantação não tem quadrícula nem coordenadas associadas implantadas no exterior da
cercadura cartográfica.

Foram inseridas na planta de implantação a quadrícula e as coordenadas.
Na planta de Implantação - carta de riscos naturais, tecnológicos e mistos a simbologia aplicada para
representação da informação temática não permite a leitura clara da cartografia de referência, devendo esta
ser realçada e sobreposta à informação temática.

Na planta de implantação – carta de riscos naturais, tecnológicos e mistos foi alterada a
representação da cartografia de referência.
2.2 A cartografia apresentada em algumas peças envolvendo a área do plano não está devidamente
identificada, podendo configurar a utilização de cartografia não oficial e não homologada.
Nesta planta e nos ficheiros "IDU 107 EB.pdf”,"IDU 108 EB.pdf', "IDU 110 EB.pdf", "IDU 111 EB.pdf", IDU
122 EB.pdf" as coordenadas associadas à quadricula implantada devem ser introduzidas no exterior da
cercadura cartográfica e nos quatro lados deste cercadura.

Nas peças desenhadas referidas foram inseridas as coordenadas, nos quatro lados da
cercadura.
2.3 No ficheiro "IDU 104 EB.pdf', "IDU 105 EB.pdf', 'IDU 106 EB.pdf, "IDU 109 EB.pdf" é utilizada informação
em modo raster sem indicação da sua proveniência podendo configurar a utilização de cartografia não oficial
e não homologada; as coordenadas estão introduzidas apenas em dois lados da cercadura cartográfica
devendo ser introduzidas nos quatro lados e na parte exterior desta cercadura. A legenda da cartografia de
referência não corresponde à informação cartográfica utilizada como referência.

Nas peças desenhadas referidas foram inseridas as coordenadas nos quatro lados da
cercadura, bem como a informação relativa ao ortofotomapa utilizado.
2.4 Na página 13 do ficheiro “Transformação fundiária - rev.C Jun.2015.pdf”, é apresentada uma peça relativa
ao cadastro original, sem indicação da proveniência dessa informação cadastral, a qual poderá ter que ser
sujeita a homologação conforme constante do Decreto-Lei n° 172/95, de 18 de julho.

Foi introduzido na legenda a fonte da informação cadastral (CMLoures).
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2.5 No ficheiro "RA_t08011·01_AA_PPPV_20150507.pdf' é indicada a utilização de ortofotomapas sem ser
referida a sua proveniência podendo configurar a utilização de cartografia não oficial e/ou não homologada.
No mesmo ficheiro é apresentada a utilização de imagens do "Bing Maps" e "TIS" que configuram a utilização
de cartografia não oficial e não homologada.

Foi introduzida a referência cartográficas dos ortofotomapas.
2.6 Nas páginas 6 e 15 do ficheiro "Relatório - rev.CJun.2015.pdf" é utilizada imagem do 'Bing Maps" não
oficial e não homologada.

As figuras 1 e 4 do Relatório (antigas imagens das páginas 6 e 15) foram substituídas por
imagens que utilizam ortofotocartografia oficial homologada. O sistema de referência está
descrito na legenda das imagens.
2.7 A entidade "RISCO - Arq. Nuno Lourenço" não tem alvará para exercício de atividades de cadastro pelo
que as plantas por ele produzidas não têm sustentação legal para quaisquer fins.

Foi introduzido na legenda a fonte da informação cadastral (CMLoures).
2.8 No ficheiro "RA_t08011-01_AA_PPPV_20150507.pdf' é indicada a utilização de ortofotomapas como
fonte de informação sem indicar a sua proveniência podendo configurar a utilização de informação
cartográfica não oficial e não homologada.

Foi introduzida a referência cartográficas dos ortofotomapas.
2.9 No ficheiro “ER_PPvelho_mar15.pdf” e “2560-ET_PP PriorVelho_Mar2015_vs3.pdf· é apresentada a
utilização de imagens do Google Earth. Cumpre informar que a utilização retirada do Google para fins oficiais
é ilegal, uma vez que a mesma nem é não oficial nem é homologada.

Foram substituídas por esquemas gráficos não cartográficos.
3 – Limites Administrativos
No que concerne à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e após a análise da informação
disponibilizada, informa-se o seguinte:
3.1 Este Plano insere-se na União das freguesias de Sacavém e Prior Velho e o limite sul do plano é adjacente
ao limite administrativo da freguesia pelo que este deve ser representado em todas as peças desenhadas
apresentadas e deve constar nas legendas a referência ao mesmo bem como à versão da CAOP utilizada.
3.2 Da verificação das peças desenhadas apresentadas, constata-se que as mesmas deverão ser retificadas,
dado que apenas os ficheiros "IDU 104 EB.pdf", "IDU 106 EB.pdf" (02-elementos que acompanham o plano
I | peças desenhadas) e "RA_t08011-01_AA_PPPV_20150507.pdf" (03 - elementos que acompanham o plano
II | Avaliação Ambiental Estratégica) contêm a representação do limite administrativo de freguesia/Município
e que apenas este ficheiro faz referência na legenda à CAOP 2014 e o primeiro à CAOP 2012.1, pelo que
terá que haver lugar a respetiva correção.
3.3 Os limites administrativos da referida freguesia têm origem, desde a CAOP V3.0 nas secções de Cadastro
Geométrico da Propriedade Rústica (CGPR) em vigor no Concelho de Loures. Posteriormente os limites da
freguesia foram atualizados com base na Lei nº 111/85 respeitante à criação da Freguesia da Portela, na Lei
n.º 69/89 respeitante à criação da Freguesia do Prior Velho e em 2012 com base num Procedimento de
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Delimitação Administrativa (PDA) realizado em 2011, onde foram acorda dos limites entre várias freguesias
de Loures. Não voltaram a ocorrer alterações nos referidos limites administrativos.

Foram inseridos os limites de freguesia e concelho em todas as peças desenhadas, versão
CAOP 2016.
4 - Conclusões
Assim face às observações anteriormente efetuadas, o parecer da DGT é desfavorável até que sejam
solucionadas as questões de caráter técnico e legais acima referidas.

Documentos alterados: todas as peças desenhadas IDU, Relatório, Peças escritas e
desenhadas de suporte às operações de transformação fundiária, Relatório ambiental e
Estudo de ruído.

CONCERTAÇÃO:
Na sequência das alterações acima elencadas, os documentos do PP foram novamente
analisados por esta entidade na fase da concertação que se pronunciou através do ofício n.º
S-DGT7201772771 de 30-05-2017. Transcrevem-se também deste ofício em itálico os
excertos das questões colocadas, devidamente identificadas, seguidas dos respectivos
efeitos na revisão da proposta de plano.
Em resposta à solicitação da Câmara Municipal de Loures, e na sequência da apreciação efetuada pelas
Divisões de Geodesia (DGeod) e de Cartografia (DCart), sobre a documentação em formato digital,
disponibilizada pela referida Câmara Municipal, com acesso através de link indicado, vimos informar o
seguinte:
1- Rede Geodésica
Como já referido no anterior parecer, dentro da área de intervenção deste Plano de Pormenor não existem
vértices geodésicos nem marcas de nivelamento.

Nada a alterar.
2- Cartografia
2.1 A cartografia de base a utilizar na elaboração do PP do Prior Velho, e a cartografia temática que resulte
da proposta de plano, regem-se pelo Decreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de maio;

Nada a alterar.
2.2 Em todas as peças desenhadas não é indicada a respetiva Precisão Posicional Nominal, tal como é
exigido na alínea e) do nº 6 do artigo 6º do Decreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de maio;
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Foram introduzidas em todas as peças desenhadas, após a referência à escala, a precisão
posicional nominal (PPN).
2.3 Quer na Planta de Localização, quer na Planta de Enquadramento, em que se aceita que a carta base
seja uma imagem, a legenda indica a resolução espacial do ortofoto a não a sua Exatidão Posicional, sendo
que além disso na segunda planta não é indicada a origem e caracterização da informação vetorial desenhada
sobre o ortofoto

Na planta de localização foi retirada a exatidão temática e introduzida a exatidão posicional.
Na planta de enquadramento a informação vetorial é do PDM de Loures pelo que foi
introduzida na legenda a "Exatidão posicional < 1,27m".
2.4 As peças desenhadas relativas aos mapas de ruído não apresentam legenda da cartografia e referência,
não apresentam quadrícula e estão reproduzidas em escala que não é permitida para Planos de Pormenor;

Nada a alterar. O estudo de ruído é um documento autónomo que acompanha o PPPV, não
sendo um elemento que constitua o PPPV. As imagens referidas são produto de um software
específico e destinam-se à verificação do cumprimento da legislação específica relativa ao
ruído.
2.5 Em todas as peças desenhadas a cartografia de base correspondente ao plano, e que foi motivo de
homologação pela DGT através do Processo nº 266 de 2013-12-27 (corrigir as peças desenhadas), está
envolvida por outra cartografia sem que seja indicada a proveniência desta, podendo-se configurar a
utilização de cartografia não homologada em violação do nº 1 do artigo 3º do mesmo diploma acima indicado;

Foi corrigida a data e número de homologação em todas as peças desenhadas. A envolvente
da área de intervenção não está abrangida pelo PPPV e a cartografia apresentada para essa
área apenas se destina a enquadramento ilustrativo.
2.6 Nos ficheiros "PPPV Estudo ruido Abr.2017.pdf' e "Estudo de tráfego_ Junho 2015.pdf" são utilizados
extratos de imagens não oficiais nem homologadas contrariando o nº 1 do artigo 3º do mesmo diploma;

Nada a alterar. O estudo de ruído é um documento autónomo que acompanha o PPPV, não
sendo um elemento que constitua o PPPV. As figuras utilizadas são meras imagens
ilustrativas.
2.7 Na página 37 do ficheiro "Relatório ambiental_RNT_Mar.2016.pdf' é apresentado um extrato de uma
imagem, identificada como sendo parte da Base Cartográfica, que não é oficial nem homologada,
contrariando o estipulado nº 1 do artigo 3º do mesmo diploma acima indicado;
2.8 No ficheiro "Relatório ambientaLMar.2016.pdf', página 37, é utilizado um extrato de uma imagem
indicando-se a sua proveniência, de modo errado, como sendo da DGT/AFN; é referida a utilização de
imagens do "Bing Maps" que constituem cartografia não oficial e não homologada;
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2.9 Nas páginas 64 e 75 do mesmo ficheiro são apresentadas duas imagens de cartografia em modo vetor,
e na página 77 o extrato de ortofoto, que não constituem cartografia homologada, contrariando o nº 1 do
artigo 3º do mesmo diploma.

Nada a alterar. O relatório ambiental é um documento autónomo que acompanha o PPPV, não
sendo um elemento que constitua o PPPV. As figuras utilizadas são meras imagens
ilustrativas.

3- Limites Administrativos
No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), verifica-se que a área em questão abrange
duas freguesias.
Abrange maioritariamente a "União das freguesias de Sacavém e Prior Velho" e no limite sul do plano abrange
uma pequena parte da "União das freguesias de Moscavide e Portela", ambas do concelho de Loures.
As peças têm a representação dos limites administrativos de freguesia. Têm também nas respetivas legendas
a referência à versão da CAOP utilizada, a CAOP2016, pelo que não há nada a apontar.

Nada a alterar.

4- Conclusão
O parecer da DGT mantém-se desfavorável até que sejam solucionadas as questões de caráter técnico e
legal, referidas de 2.2 a 2.9 de 2- Cartografia.

Documentos alterados: todas as peças desenhadas IDU e Peças escritas e desenhadas de
suporte às operações de transformação fundiária.
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EDP
Da análise efectuada ao processo, conclui-se que existem Redes MT e Redes BT dentro da área afecta ao
Plano de Pormenor em análise.
Deste modo, deve referir-se a necessidade de salvaguarda das distâncias de protecção previstas nos
regulamentos e demais legislação aplicável e os procedimentos relativos a pedidos de modificação das redes
e respectivos encargos, garantindo a continuidade da rede existente.
Face à localização do Plano de Pormenor e à restante documentação apresentada não vê necessidade de
reservar eventual terreno, dentro deste Plano, para uma futura subestação.
Para alimentação das novas potências associadas à área do Plano de Pormenor, serão definidas
posteriormente, as características e condições de ligação para cada solicitação que for requisitada, uma vez
que os documentos apresentados são omissos nos valores de potência requerida.
As eventuais viabilidades de fornecimento e energia eléctrica decorrentes da implementação do Plano de
Pormenor só podem ser confirmadas após apresentação do respectivo projecto

Nada a alterar.
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EPAL
Assim, a EPAL emite Parecer Desfavorável à Proposta de Plano de Pormenor do Prior Velho nos moldes em
que e apresentado, de acordo a seguinte fundamentação:
1. A faixa de 10 metros do Adutor VFX / Telheiras para além de estar representada com uma largura inferior,
não está coerente com o traçado indicado na planta de condicionantes. Importa assim observar o traçado
agora enviado, que representa o eixo da faixa considerando depois um afastamento de 5 metros para cada
lado.
2. A faixa de 10 metros do Adutor Prior Velho / Camarate na envolvente do Plano também não se encontra
representada.

Foram inseridos os traçados dos adutores VFX/Telheiras e Prior Velho/Camarate e respectivas
zonas non aedificandi, na planta de implantação (IDU 101 EC).
Foram inseridas na planta de condicionantes (IDU 103 EC) as zonas non aedificandi e as faixas
de respeito dos adutores.
3. Após esta reformulação, não poderão existir quaisquer estacionamentos, ou árvores na faixa propriedade
da EPAL, que deverá estar representada em todas as peças desenhadas, não podendo ser considerada
Parcela de Espaço Verde e de Utilização Coletiva, como atualmente se verifica.

Foram retirados os estacionamentos, as árvores e os caminhos principais existentes na zona
non aedificandi dos adutores. Foram mantidos apenas os caminhos de atravessamento.
As parcelas de espaço verdes deixam de incluir esta zona non aedificandi dos adutores, que
passa a ser qualificada na planta de implantação como espaços de uso especial –
infraestruturas – adutores EPAL: zona non aedificandi.
4. A faixa propriedade da EPAL e os Adutores não estão representados nos cortes e alçados apresentados,
de forma a permitir aferir todos os constrangimentos que possam resultar da implantação das soluções
propostas.

Foi representada nos perfis gerais a faixa propriedade da EPAL, bem como a secção dos
adutores. (IDU 112 EC).
5. Ao longo do traçado dos Adutores existem câmaras de manobra e proteção, cujo acesso não está
garantido quer para pessoas quer para viaturas, situação que importa acautelar.

As câmaras de manobra e protecção foram introduzidas na planta de implantação. O acesso
pode ser realizado através dos percursos propostos no parque urbano.
6. Os elementos apresentados são omissos relativamente aos materiais utilizados ou soluções paisagísticas
a adotar nas faixas da EPAL, não permitindo aferir sobre a salvaguarda da operacionalidade das mesmas que deverá de estar sempre garantida.

Na fase de definição dos materiais e soluções paisagísticas a adoptar para o parque urbano,
os projectos serão objecto de licenciamento por parte da EPAL.
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Foi inserido no regulamento um ponto no artigo 6.º do Regulamento do Plano com a seguinte
redação: «Nas áreas non aedificandi propriedade da EPAL e nas respectivas faixas de
respeito, quaisquer operações e acções de ocupação, uso e transformação do solo são
obrigatoriamente licenciadas em cumprimento do Decreto-Lei 230/91, de 21 de Junho, na
sua redacção actual.»
7. Relativamente ao Viaduto a construir sobre a A1, que interfere diretamente com o Adutor Vila Franca de
Xira / Telheiras, os elementos enviados não representam a nossa infraestrutura e respetiva faixa, carecendo
de maior pormenor relativamente a questão do posicionamento dos apoios. Este aspeto e fundamental nesta
fase, de forma a aferir que a proteção do Adutor se encontra garantida, não obstante outras questões
relevantes que terão de ser detalhadas numa fase posterior com vista ao respetivo licenciamento.

Foi alterada a peça desenhada EDV 001 EB, do relatório de infraestruturas, de forma a
representar a faixa do adutor VFX/Telheiras sob o viaduto sobre a A1 (via 12), incluindo uma
nota onde se refere que aquela faixa é non aedificandi, não podendo existir apoios do viaduto.
O ponto inserido no regulamento referido no ponto anterior abrange também esta situação.

Em relação à questão da transformação fundiária, foi inserido nas peças escritas e
desenhadas de suporte às operações de transformação fundiária, uma nota com a seguinte
redacção: «Aos prédios A.03 e E.28, assinalados na planta de cadastro das peças de suporte
às operações de transformação fundiária, propriedades da EPAL, não se aplicam índices
médios de utilização e cedência, nem os mecanismos de perequação compensatória dos
benefícios e encargos decorrentes da execução do Plano»

Documentos alterados: Regulamento, IDU 101 EC; IDU 103 EC; IDU 112 EC; IDV 003 EC,
Peças escritas e desenhadas de suporte às operações de transformação fundiária.
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Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Contudo, analisados os documentos que nos foram remetidos, o IMT,IP emite parecer favorável condicionado
às seguintes questões:
- O limite do Plano de pormenor em confrontação com o limite do domínio público rodoviário carece de
melhor rigor, na medida em que, em conformidade com a alínea uu) do artigo 3° da Lei 34/2015, de 27 de
abril, define-se como zona da estrada (no caso presente das autoestradas A1 e CRIL) o terreno ocupado pela
estrada e seus elementos funcionais, abrangendo a faixa de rodagem, as bermas, as obras de arte, as obras
hidráulicas, as obras de contenção, os túneis, as valetas, os separadores e as banquetas, os taludes, os
passeios e as vias coletoras;
- A mesma Lei, estabelece no seu artigo 32° a zona de servidão non aedificandi, uniformizando, na alínea b)
do parágrafo 8, para as autoestradas, a regra de 50m para cada lado do eixo e nunca a menos de 20m da
zona da autoestrada, sendo para o presente plano de pormenor a condicionante mais significativa a faixa de
20m em relação ao limite da autoestrada, bem como um círculo de 150m de raio centrado na interseção dos
eixos das vias em relação à proximidade dos nós de ligação como consta na alínea e) do mesmo parágrafo;

Foi representado na planta de condicionantes as áreas de servidão non aedificandi (50 m A1
e 35 m no IC17) bem como o círculo de 150 m centrado na intersecção dos eixos das vias e
o afastamento de 20 m ao limite da autoestrada, ficando assim representada a “zona de
servidão non aedificandi”.
- Há ainda a acrescentar que quaisquer medidas minimizadoras necessárias ao cumprimento da Lei do Ruído,
tratando-se duma zona mista, não poderão ser imputadas à entidade administradora das vias.

Nada a alterar. As medidas minimizadoras são encargos da execução do Plano.

Documentos alterados: IDU 103 EC
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Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)
Sobre o assunto em epígrafe transcreve-se, para conhecimento e devidos efeitos, o parecer técnico no qual
exarei despacho de concordância:
O Plano de Pormenor do Prior Velho incide numa área de intervenção que engloba o núcleo antigo do Prior
Velho (PPPV) e áreas adjacentes, perfazendo a área total de 18,18 hectares. A área do Plano, localizada
dentro da malha urbana da freguesia do prior Velho, é definida como 'uma área consolidada a reestruturar e
a colmatar, que apresenta elevados índices de degradação ambiental, fruto da existência de construções
precárias e de génese ilegal e de um processo de deterioração urbanística de dezenas de anos.
Os elementos enviados para apreciação são omissos quanto a equipamentos desportivos existentes ou a
prever na área de abrangência do Plano ou em áreas limítrofes, em termos de satisfação das necessidades
da população fixa residente na mesma, sendo apenas mencionado a Reserva de equipamento - parcela E2
(402 m2) - pequeno equipamento, de bairro, de apoio à área urbana existente, cuja ocupação será definida
pela Câmara. Não são ainda referidos quais os critérios de planeamento ou programação para equipamentos
desportivos de base formativa adotados, preconizando estes serviços, para o efeito, os contidos nas Normas
de Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, publicadas pela DGOTDU, em Maio de 2002.
Conclui-se assim, no estrito domínio da apreciação por parte do IPDJ, I.P., não existir, no presente processo,
matéria que permita a elaboração de um parecer devidamente sustentado.'

Foi inserido no relatório um capítulo com a descrição do cálculo das necessidades de espaços
verdes e equipamentos de utilização colectiva para a área do plano e a sua formalização no
PP. Nesse cálculo considera-se necessária a implantação no parque urbano proposto, de um
pequeno campo de jogos vocacionado para a prática desportiva de diversas modalidades.
Assim, foi inserida no regulamento uma norma onde se define que o parque urbano deve
prever a implantação desse campo de jogos.

Documentos alterados: Regulamento, IDU 101 EC, Relatório.
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Laboratório Nacional de energia e Geologia (LNEG)
Relativamente aos pontos da agenda da Conferência de Serviços sobre o Plano de Pormenor do Prior Velho
/CM Loures, a realizar em 09/09/2015, emite-se parecer favorável condicionado à realização de um estudo
geológico, na qual deve ser incluída a componente hidrogeológica, cujos pontos essenciais a abordar deverão
ser:
• descrição das unidades geológicas presentes na área, nomeadamente os litótipos (natureza, estrutura, etc.)
e solos (tipo, descrição, espessura, etc.) que afloram na referida área; sugere-se a apresentação de um
esboço geológico à escala adequada.
• caracterização das unidades hidrogeológicas reconhecidas e definição esquemática do modelo de
circulação de água subterrânea e as suas conexões com a rede de drenagem superficial, de forma a se
determinar as áreas com capacidade de infiltração máxima, que contribuem para alimentação de aquíferos
subterrâneos.

Foram inseridas no relatório ambiental a descrição e caracterização acima referidas, com base
nos recentes estudos geológicos e hidrogeológicos elaborados para o PDM de Loures em
vigor.
Relativamente à Avaliação Ambiental do referido plano, emite-se parecer favorável condicionado, ao estudo
e análise dos seguintes pontos:
• avaliação dos riscos naturais em relação á instabilidade do terreno, no que respeita a deslizamentos nas
suas vertentes e abatimentos por carsificação, no caso da presença de rochas carbonatadas.
• avaliação do risco potencial de contaminação hídrica, dado que existem diversas fontes pontuais de
poluição na área do plano de pormenor.

Foram realizadas as análises aos riscos referidos.

Relativamente ao regulamento do Plano de Pormenor do Prior Velho proposto considera-se que o seu
articulado deve conter a obrigatoriedade da realização de Estudos Geotécnicos precisos para todo o tipo de
edifícios a construir. O regulamento deve incorporar os riscos que foram não considerados nos estudos de
Avaliação Ambiental elaborado.

Foi inserida uma norma no Regulamento que define que no «desenvolvimento de qualquer
operação urbanística, devem ser elaborados estudos geotécnicos, a escala adequada, que
suportem a viabilidade daquelas operações.»

Documentos alterados: Regulamento, Relatório, Relatório Ambiental
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Lisboagás
1. INFRAESTRUTURAS SUJEITAS A REGIMES DE SERVIDÃO LEGAL
Na área do Plano a Lisboagás não dispõe de quaisquer infraestruturas sujeitas a regimes de servidão legal.
2. INTERFERÊNCIAS COM OUTRAS INFRAESTRUTURAS DA LISBOAGÁS
Na área de intervenção do Plano a Lisboagás dispõe de infraestruturas na Rua da Guiné, Rua de Macau, Rua
de Timor e Rua de Bolama.
Caso se proceda ao reperfilamento de qualquer destas ruas no âmbito das obras integradas no Plano, deverá
o promotor contactar a Lisboagás na fase de projecto, de modo a avaliar as interferências destes
reperfilamentos com as Infraestruturas de gás natural da Lisboagás e, se necessário, proceder aos desvios
indispensáveis à compatibilização das infraestruturas com os novos perfis dos arruamentos.
3. ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL ÀS EDIFICAÇÕES A CONSTRUIR
Embora na área do Plano, como mencionado no parágrafo anterior, a Lisboagás apenas disponha de
infraestruturas nos arruamentos referidos, dispõe igualmente de rede nas proximidades daquela área. Face
aos parâmetros urbanísticos definidos no plano (sem prejuízo de alterações resultantes da definição mais
específica de necessidade de abastecimento em fases posteriores), a Lisboagás não prevê qualquer problema
de capacidade no abastecimento dos edifícios a construir na área, mediante os prolongamentos adequados
na rede existente.
Face ao exposto, relativamente ao Plano de Pormenor em título, a Lisboagás emite parecer favorável, sem
prejuízo das observações expostas no ponto 2.

Nada a alterar.
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CONCERTAÇÃO COM A CCDR-LVT

Plano de Pormenor do Prior Velho
Concelho de Loures
Data de reunião de acompanhamento:
Data do parecer à proposta preliminar:
Data da Conferência Procedimental:
Sentido do Parecer da CCDR LVT:
Sentido do Parecer Global da CP:
Data da Reunião de Concertação:
Apreciação global após concertação:

09-09-2015
desfavorável
desfavorável
13-05-2016

Parecer Maio 2016

Caracterização da proposta

Lacunas/lapsos/desconformidades apontados no
parecer da CCDR

Apreciação às
alterações **

Observações ***

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM após reunião de concertação *

Alterações Introduzidas pela CM após entrega de
novos elementos *

Observações ***

É indicado no Relatório (pag6) que as "barracas" já foram
demolidas e o realojamento concluído (vd. pág. 6). Não
obstante o realojamento tenha já sido realizado em área
exterior ao PP, entende-se que o plano deveria indicar a
população realojada.

-

-

-

-

Foi uma hipótese colocada durante a elaboração
do PPPV que não se clarificou até hoje. Foi
Adequado
removida a referência aos usos mencionados.

A CML esclareceu e eliminou as discrepâncias.

-

-

-

-

A Sp de arrecadações passa a contar para o
índice de edificabilidade (integrada na Sp da
habitação)

Adequado

A CML refere que eliminou as discrepâncias e adequou a
informação aos conceitos/definições correspondentes.

-

-

-

-

Foi rectificado o número na ficha de dados
estatísticos

Adequado

A CML refere que corrigiu

-

-

-

-

-

Tal como referido em Concertação, porque o RA
constitui um documento de base para a construção da
proposta de plano e porque não estamos perante a
emissão de um novo parecer, dispensamo-nos de
verificar as alterações que tenham sido introduzidas
neste documento.
Alerta-se de novo para a necessidade de a CML
assegurar queos indicadores de AA qualitativos e
quantitativosconstituem suporte da avaliação do plano,
cI. n." 7 do artigo 107" e capitulo VIII do RJIGT, pelo que
devem fazer parte integrante do plano.
A deliberação de qualificação do plano para efeitos de
AA não consta da documentação.

A informação relativa às barracas dada pelo
relatório do PP não coincide com a do RA,
desconhecendo-se a população abrangida

Actualmente essas construções já foram
demolidas e o processo de realojamento
concluído. Foi corrigido no RA e no Relatório

O relatório refere usos na parcela 8 (turismo,
centro de exposições e congressos) não
previsto na planta de implantação nem no
regulamento
De acordo com as definições do PDM, o índice
de edificabilidade e a superfície de pavimento
incluem as arrecadações, o que não acontece
nos parâmetros equivalentes do PP
O número de fogos indicado na planta de
implantação difere do da ficha de dados
estatísticos
O Quadro de referência estratégico considerou o
PERSUII, que já não vigora, em vez do PERSU
2020

Avaliação Ambiental

Alterações Introduzidas pela CM *

Parecer Fevereiro 2017

Adequado
(vd. obs.)

Foi actualizado o enquadramento estratégico e
legislativo com PERSU 2020, incluindo revisão
de medidas e indicadores
Foram revistos os critérios do FCD1
No FCD1, os critérios Uso do Solo e Articulação
Foi corrigida a referência à existência de
com os IGT são vagos
barracas
No FCD2, se os resíduos estiverem
contaminados com amianto o destino deverá ser
Foram revistas as medidas e indicadores de
a eliminação
acordo com atualização de enquadramento
No Quadro 16, os indicadores são vagos e
pouco precisos, devendo ser reformulados por estratégico e legislativo
Foi reestruturada a monitorização da
outros que possam ser monitorizados,
implementação do plano com metas mais claras
atendendo ainda às metas do PERSU 2020.
Na pag 71 deverá atender-se à alteração ao DL
46/2008
Foram considerados cenários de diferentes
Na análise SWOT deveria atender-se às grandes intensidades de ocupação do espaço, incluíndo
infraestrututuras viárias
rede viária.
Foram revistos os restantes descritores
Foram revistos os critérios do FCD1. Revisão de
As diretrizes de planeamento são pouco
relacionadas com os FCD,com destaque para o acordo com atualização de enquadramento
(vd. obs)
FCD1
estratégico e legislativo
O RA não avalia a conformidade com o RGR da
zona mista como um todo
O RA deverá ser reformulado em consequência
das alterações a fazer ao estudo acústico e seus
reflexos no PP
Foi actualizada a partir da revisão do estudo
O RA é omisso quanto à avaliação do ruído
acústico, incluindo estudos de tráfego e
decorrente das novas ligações viárias
consideração de fontes para além das
O RA deveria avaliar a articulação entre as
rodoviárias, efeito de espaços verdes e
questões acústicas e a estrutura ecológica
classificação/enquadramento no RGR
Não é especificada a forma de intervenção da
CCDR no programa de seguimento
As metas relativas aos indicadores de
acompanhamento (ponto 7.2) são pouco claras
Na pag 69, apesar das medidas propostas
poderem contribuir para a redução do ruído, não
As medidas adicionais foram integradas no
foram integradas no PP
regulamento e nos encargos de execução do PP

Porque o RA constitui um documento de base para a
construção da proposta de plano e porque não estamos
perante a emissão de um novo parecer, dispensamo-nos de
verificar as alterações introduzidas no documento, sem
prejuízo das observações e análise realizadas em matéria de
ruido (vd. ponto 26 do n.º 3.5)
Contudo, porque os indicadores de AA qualitativos e
quantitativos constituem suporte da avaliação do plano a
realizar, cf. n.º 7 do artigo 107º e capitulo VIII do RJIGT, deve a
CML assegurar que estas constituem parte integrante do
plano.
- A deliberação de qualificação não consta dos elementos
instrutórios.

Lacunas/lapsos/desconformidades apontados no
parecer da CCDR
As medidas adicionais de ruído na proposta de
seguimento já deviam ter sido ponderadas e,
eventualmente, integradas no PP

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM *

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM após reunião de concertação *

Alterações Introduzidas pela CM após entrega de
novos elementos *

Observações ***

regulamento e nos encargos de execução do PP

Falta o plano de financiamento e fundamentação Foi elaborado. Integra os elementos que
da viabilidade económica e financeira
acompanham o plano

Deverá ser explicitado o fundamento que levou à A justificação da redução da área do plano foi
redução da área de intervenção inicial
introduzida no capítulo 2. do Relatório

A informação do relatório e do RA dever ser
harmonizada no que respeita às barracas e seu ver ponto seguinte.
realojamento

Adequado

A CML incluiu nas peças do plano a peça em falta nos termos
do RJIGT

Parcialmente
adequado

(...) Não obstante o entendimento expresso pela CM, verificase que não é demonstrado de que forma o plano vai acautelar
/ vincular a execução prévia de obras / ações / opções de
ordenamento exteriores à área do plano.
Note-se que a CCDR, em sede de definição do âmbito e
alcance da AA recomendou inclusive à CML que incluísse no
PP não só as ligações viárias mas também as áreas
imediatamente envolventes das vias, sltuação que CML não
considerou.

Adequado

A CML esclareceu que não está em causa a demolição e
realojamento de barracas.
Recordou que o plano identifica as demolições necessárias na
área do plano e o ressarcimento em espécie.
Contudo, continuam por quantificar o n.º de fogos/população
abrangida.

-

-

-

É indicado no Relatório (pag6) que as "barracas" já foram
demolidas e o realojamento concluído (vd. pág. 6). Não
obstante o realojamento tenha já sido realizado em área
exterior ao PP, entende-se que o plano deveria indicar a
população realojada.

-

-

-

-

Adequado

Foi desenvolvido capítulo especifico

-

-

-

-

Parcialmente
adequado

Não obstante o plano referir a obrigatoriedade de
comparticipação nos encargos de execução do plano,
mantém-se a questão de saber de que forma o plano
assegura e vincula as ações a desenvolver na área exterior ao
plano.
O plano deveria estabelecar o faseamento, as prioridades e
definir as relações de precedência com as intervenções /
obras a realizar fora da área do PP (vd. obs. no ponto 10.
seguinte)

Foi introduzido no programa de execução o subcapítulo "4.2 Imputação dos custos
estimados às unidades de execução" onde se apresenta, para cada unidade de
execução, a superfície de pavimento prevista e os encargos a atribuir a cada uma. É ainda
definido que a realização das obras de urbanização das áreas de influência é
obrigatoriamente simultânea com as obras de urbanização da unidade de execução que
as financia.
Adequado
Foi inserido no artigo 31.º do regulamento o número 4 com a seguinte redacção: "As
operações de loteamento/reparcelamento a realizar nas unidades Norte e Sul preveem
obrigatoriamente nos respetivos instrumentos contratuais de urbanização o financiamento
e execução das obras das áreas de influência cujos encargos lhes são imputados no
programa de execução do Plano".

Adequado

-

-

-

-

-

-

Sem nos debruçarmos sobre as metodologias e formas de
avaliação e estudo de mercado, utilizadas no novo documento
que acompanha o plano (Plano de financiamento e
fundamentação da sustentabilidade económica e financeira), verifica-se que o estudo conclui com base num conjunto de
pressupostos técnicos, económicos e financeiros, que o plano
é viável económica e financeiramente.

-

-

-

Não há realojamentos de barracas na área do
PP. O processo de demolição das barracas e
realojamento dos moradores já foi concluído.
O ressarcimento em espécie que se refere no PP
diz respeito aos edifícios existentes que se
propõem demolir (ver planta de cadastro) cujos
proprietários serão compensados de acordo
com a respectiva área de construção.
ver programa de execução : «Aos prédios
edificados do cadastro original B.01 a B14, B16
O n.º de fogos/habitantes a realojar e o local de a B.37, B.39 a B.43, C.02 a C.14, C.17 a C.21,
C.24 a C.27, D.05, D.06, E.01 a E.22, E.24, E.25 Adequado
realojamento deve constar do PP, bem como
e E.29 a E.31 (ver desenho 1 das peças de
ouvido o IHRU neste âmbito
suporte às operações de transformação
fundiária), aplica-se o ressarcimento em espécie,
mediante entrega da respectiva área de
construção, edificada e sem encargos para os
titulares dos prédios mencionados neste
parágrafo, dentro ou fora da respectiva unidade
de execução. Poderá ainda ser feita a aquisição
destes prédios por via do direito privado ou por
via da expropriação com o fundamento na
utilidade pública da execução do Plano.»

Novo RJIGT

Observações ***

O relatório deve conter um capítulo que
Foi desenvolvido o ponto 5.2.3 do Relatório
demonstre detalhadamente a conformidade com
"Enquadramento no PDM em vigor"
o PDM
A relação da proposta com a envolvente está
definida na alínea f) do número 7 do artigo 32.º
regulamento e no Caderno das alterações
fundiárias:
«7. Os proprietários dos prédios referidos (...)
A relação da proposta com a envolvente ao nível ficam obrigados a comparticipar nos seguintes
das acessibilidades deverá ser clarificada,
encargos de execução do plano,(...) f) Encargos
nomeadamente ao nível do faseamento da
com a execução das soluções indicadas na
execução e encargos
planta de implantação para as áreas de
influência, respeitando o desenho urbano
definido nessa peça desenhada, sem prejuízo
de poderem ser introduzidos ajustes ou
alterações técnicas decorrentes da elaboração
dos projetos de execução.»
O Programa de execuação e o Plano de
O Programa de execução e plano de
financiamento e fundamentação da
financiamento devem ser documentos
sustentabilidade económica e financeira
autónomos do Relatório
passaram a ser documentos autónomos do
Relatório
Ao nível do conteúdo material e não obstante
seja referido aludido Capitulo II (respeitante à
execução e financiamento) que as operações
urbanísticas asseguram a execução e
financiamento das infraestruturas, dos
equipamentos e espaços verdes, não se
encontra demonstrado que é económica e
financeiramente sustentável. De facto, porque se
trata de uma proposta cuja execução assenta
integralmente na vontade dos proprietários,
tomam aqui especial relevância os contratos que
tenham sido (ou que venham) a ser lavrados
entre as partes interessadas (CML e
particulares).

-

Foi introduzido no programa de execução o subcapítulo "4.2 Imputação dos custos
estimados às unidades de execução" onde se apresenta, para cada unidade de
execução, a superfície de pavimento prevista e os encargos a atribuir a cada uma. É ainda
definido que a realização das obras de urbanização das áreas de influência é
obrigatoriamente simultânea com as obras de urbanização da unidade de execução que
as financia.
Adequado
Foi inserido no artigo 31.º do regulamento o número 4 com a seguinte redacção: "As
operações de loteamento/reparcelamento a realizar nas unidades Norte e Sul preveem
obrigatoriamente nos respetivos instrumentos contratuais de urbanização o financiamento
e execução das obras das áreas de influência cujos encargos lhes são imputados no
programa de execução do Plano".

-

-

A CCDR reitera que seria adequado que as designadas
áreas de influência fossem incluídas na área de
intervenção. Não obstante, as alterações que a CML
introduziu no plano vêm ao encontro das observações
da CCDR e das exigências legais aplicáveis, tendo sido
imputadas a cada unidade de execução a execução
das obras exteriores ao plano e os respetivos custos
associados, regulando nesse sentido o conteúdo dos
futuros instrumentos contratuais (cI. alteração ao reg.)

A CCDR reitera que seria adequado que as designadas
áreas de influência fossem incluídas na área de
intervenção. Não obstante, as alterações que a CML
introduziu no plano vêm ao encontro das observações
da CCDR e das exigências legais aplicáveis, tendo sido
imputadas a cada unidade de execução a execução
das obras exteriores ao plano e os respetivos custos
associados, regulando nesse sentido o conteúdo dos
futuros instrumentos contratuais (cI. alteração ao reg.)

Lacunas/lapsos/desconformidades apontados no
parecer da CCDR

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM após reunião de concertação *

Alterações Introduzidas pela CM após entrega de
novos elementos *

Observações ***

Deve ser indicado o faseamento das operações
As operações urbanísticas foram definidas para
urbanísticas e sua relação em termos de
poderem ser executadas autonomamente sem Não adequado
precedências, para além do disposto no n.º 5 do
precedências fixas.
art.º 23.º do regulamento

3, Considera-se que a indicação do prazo de execução
(10 anos) de cada unidade e, dentro destas, as
precedências ao nível da elaboração dos projeto,
infraestruturação e edificação, assegura as exigências
mínimas do RJIGT.
Contudo ao nível das precedências entre UE, o plano
apenas pressupõe que as UE-N e UE-S se iniciem de
imediato.

A planta de condicionantes deverá atender à
REN municipal em fase de aprovação e
publicação

A área do plano foi reduzida de forma a não
incluir as área em REN. Esta alteração dos
limites do Plano não tem implicações materiais.

-

-

-

-

-

-

Nesta versão de Plano a Sp de terciário
corresponde a 30% da SP total

Adequado

-

-

-

-

-

Foi rectificado

Adequado

-

-

-

-

-

Foi rectificado

Adequado

-

-

-

-

-

Foram inseridos polígonos de implantação nas
parcelas de equipamento

Adequado

-

-

-

-

-

A CML esclareceu a natureza das referidas parcelas e corrigiu
as peças do plano.

-

-

-

-

-

-

-

-

Adequado

-

-

-

-

-

Não existem licenças, autorizações ou
Deve ser indicada a licença/ autorização/
informações prévias em vigor na área do plano. Adequado
informação prévia em vigor, n.º e data respetiva
Foram retiradas as que constavam da planta.

-

-

-

-

-

Atender ao art.º 154.º do RJIGT (aquisição e
caducidade da reserva de solo)
A planta da estrutura ecológica não é clara
quanto às áreas que integram a EE
Devem eliminar-se da legenda da planta da
estrutura ecológica as referências que não
correspondem ao seu conteúdo específico

Devem ser retificados os seguintes artigos do
regulamento:
artigos 5.º, 7.º, 12.º, 13.º, 16.º, 22.º, 23.º e 24.º
subsecções III e IV
artigo 6.º
artigo 7.º
artigo 13.º, n.º1
artigo 13.º, alínea a)?
artigo 13.º, n.º3
artigo 14.º
artigo 16.º, n.º2 (e não 21)
artigo 16.º, n.º3

163/2006

Observações ***

A questão do faseamento e das precedências neste plano é
fulcral, nomeadamente no que se refere à vinculação prévia da
execução das obras/melhoramentos necessários nas vias
Foi introduzido no programa de execução o capítulo 3. onde se apresenta a estimativa de
Adequado
internas e externas ao plano e à salvaguarda da adequada
prazos e faseamento das unidades de execução
acessibilidade.
- Não é indicado o prazo de execução.

A percentagem de uso terciário nas UE-N e UES constante do quadro da planta de implantação
excede o máximo estabelecido no n.º 4 do art.º
17.º do regulamento
Os grisés utilizados na planta de implantação
devem ser distintos quando a eles
correspondem categorias e subcategorias de
espaço distintas
Há tramas em planta que não têm
correspondência em legenda
Nas áreas de equipamento devem, pelo menos,
ser identificados o polígono de implantação/
alinhamentos

REN

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM *

Deve ser demonstrado o cumprimento do DL
163/2006 (acessibilidade de pessoas com
mobilidade condicionada) e feita menção do
mesmo no regulamento e no relatório

Não é reserva, é uma parcela. Foi retirada a
palavra "reserva" das subcategorias bem como a Adequado
referência ao centro cívico
Foram clarificadas as "categorias" da EE na
Adequado
planta e no Regulamento
Foram eliminadas as referências que não
correspondem ao seu conteúdo específico

Rectificados
Rectificados
Foi eliminado
A servidão foi/vai ser revogada - ver parecer
ANACOM
Alterado
Alterado
Não alterado (Estacionamento parâmetros do
PDM)
Alterado
Alterado
Alterado
Foi inserido no regulamento um artigo sobre o
cumprimento do DL 163/2006, remetendo para a
peça desenhada "Planta dos percursos
pedonais acessíveis e dos acessos de
Adequado
emergência".
Foi inserido no relatório um subcapítulo sobre a
rede de percursos acessíveis, remetendo para a
peça desenhada acima referida

Há uma área de REN cuja exclusão foi proposta A área do plano foi reduzida de forma a não
e que deve estar identificada na planta de
incluir as área em REN. Esta alteração dos
condicionantes como "área excluída da REN"
limites do Plano não tem implicações materiais.

-

A CCDR não analisou de novo o articulado do Reg.
assumindo que a CML acautelou as questões legais. Compete
à CML assegurar a legalidade do normativo e a consonância
com o conteúdo material e documental do plano.

-

-

-

-

-

-

Porque a CML entendeu excluir do plano a área do PP
classificada como REN na carta da REN recentemente
publicada, a CCDR deixa de ter âmbito de pronúncia.
Contudo, importa que fique assegurado que a exclusão da
referida área não diminui os objetivos do plano,
nomeadamente a continuidade e funcionalidade com o parque
urbano do Prior Velho existente a norte.

-

-

-

Lacunas/lapsos/desconformidades apontados no
parecer da CCDR

Alterações Introduzidas pela CM *

Apreciação às
alterações **

Não adequado

Observações ***
3.Tráfego aéreo - Questão ultrapassada (...) Tráfego rodoviário
- A discrepância dos mapas de ruido da Situação Atual
relativos ao PP com o mapa de rufdo do PDM de Loures
(relativo apenas ao Ruido Rodoviário) e com o Mapa
Estratégico da CRIL/IC17 são significativas e não se
encontram fundamentadas.
4. A localização da barreira acústica (cf. Google Earth) não é
coincidente com a do mapa de ruido,(...)
Não resulta claro da redação da pág. 36 quais os troços em
que se prevê aplicação de pavimento com revestimento
betuminoso modificado com borracha. (...)
- As legendas dos mapas de ruido devem ser verificadas e
corrigidas (...)
5. O estudo acústico não faz referência à classificação
adotada no PP nem apresenta os mapas de conflitos de
acordo com a mesma.
6. Continuam por avaliar os efeitos do plano sobre a
envolvente, decorrentes das acessibilidades para sudeste (à
Portela) e para poente. O estudo acústico não contempla a
avaliação do acréscimo de ruldo na envolvente decorrente do
acréscimo de tráfego do plano.
Incoerência entre as medidas de redução sonora assumidas
no plano e modeladas no estudo acústico. Adicionalmente,
pelas razões atrás enunciadas, o estudo acústico não permite
a avaliação da conformidade do plano com o RGR. (...)

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM após reunião de concertação *

3. Em coerência com as explicações acrescentadas no relatório do Ruído (ponto 3.1)
entende a equipa técnica do plano que devem ser utilizados os volumes de tráfego
calculados pela TIS a partir dos dados de setembro de 2014 e das contagens de 2016
uma vez que são dados muito recentes dos quais se conhece exatamente a proveniência
e contexto em que foram recolhidos.
4. A localização da barreira acústica foi corrigida. Na versão revista, todos os arruamentos Não adequado
recebem pavimento betuminoso modificado com borracha. Legendas foram verificadas.
5. No ponto 3.2 do Relatório do Ruído descreve-se a classificação adotada; os mapas de
conflito foram revistos por forma a reflectir essa classificação.
6. Foram produzidos dois mapas com o impacte do plano de pormenor na envolvente.

RGR

Alterações Introduzidas pela CM após entrega de
novos elementos *

O estudo acústico conclui que "as alterações previstas
para a zona não vão no sentido da degradação do
ambiente sonoro de modo significativo" e que "a
procura não será suscetível de colocar nem as zonas
afetas ao plano nem a envolvente direta deste em
situação de incumprimento legal". Pelo contrário, (...),
os mapas de ruído da Situação Atual e Futura
evidenciam que algumas zonas da envolvente, (...),
passarão de uma situação de conformidade ou de
reduzida desconformidade com o RGR para um
ambiente acústico duas classes de níveis sonoros
acima (Lden>70 dB(A) e Ln>60 dB(A)), (...). Nos
mapas relativos à Situação Futura Com Medidas de
Minimização é patente, (...), o efeito da pavimentação
com BMB das vias do interior do plano. Os mapas
referentes ao impacte do PP na envolvente não
permitem tirar conclusões sobre esta matéria, uma vez
que a maior classe de diferencial apresentada é ">1
dB(A)". Algumas "melhorias" (zona a verde) evidentes
nestes mapas também não estão justificadas, (...). É
referido na memória descritiva destes mapas ter sido
contemplado na simulação um pavimento de BMB na
2º Circular quando o mesmo não está previsto no
plano. (...) deverá a Câmara Municipal de Loures, (...),
assegurar o cumprimento dos valores limite na
envolvente ao PP, ciente de que a sua aprovação irá
criar novas situações de desconformidade com o RGR
e agravar significativamente as desconformidades
existentes sem que o mesmo possa incluir
regulamentação relativa a medidas de redução de ruído
fora da área de intervenção .

O estudo de ruído foi revisto nos seguintes aspectos:
- A escala dos mapas de avaliação do impacte do PP
na envolvente foi alterada passando a apresentar mais
intervalos;
- Foram aprofundadas as medidas de minimização,
tendo sido consideradas medidas em vias não
abrangidas pelo PP mas integradas nas áreas de
influência. Uma vez que a execução das área de
influência está imputadas às várias unidades de
execução fica garantida a adopção dessas medidas;
- Foram também consideradas medidas de
minimização em arruamentos não abrangidos pelo PP
e pelas áreas de influência. Para garantir a a sua
execução foi acrescentado um ponto no n.º7 do artigo
32.º " Perequação compensatória" com a seguinte
redação: «g) Encargos com a execução das medidas
de minimização previstas no artigo 10.º deste
regulamento, incluindo as que são a executar fora da
área do Plano.»;
- Foram acrescentadas explicações sobre as áreas da
envolvente imediata do plano abrangidas pela análise
do estudo de ruído;
- A Câmara Municipal de Loures deverá monitorizar o
cumprimento do RGR na envolvente da área de
intervenção do PP ao longo da sua execução,
assegurando o cumprimento dos seus valores limite
mediante a aplicação de medidas de redução de ruído.

3. Os elementos que constituem o plano deverão ser
mais claros quanto à localização da barreira
acústica,(...)

Alterações no estudo acústico:
- foram incluídos os volumes de tráfegos actuais.
- Foram realizadas as correcções sugeridas no
parecer da ANA (correcções na tabela 4)

O estudo acústico deverá ser reformulado e a
proposta de plano deverá ser alterada em
conformidade

Observações ***

Foi alterada a qualificação funcional do solo dos
espaços verdes localizados junto à A1 e ao
longo da CRIL para espaços verdes de
protecção e enquadramento.
Foi alterada a classificação acústica do PP (nova
delimitação da zona mista e zona sem
classificação).
Parcialmente
Foram inseridas no regulamento as medidas de adequado
minimização previstas no estudo de ruído

Os extratos apresentados carecem de legenda, possuem fraca
legibilidade e não é apresentada a sua análise com contributo
para o presente PP. Não basta a referência aos mapas de
ruldo ou a apresentação do extrato, o que importa é a
coerência dos mapas de ruido com aqueles, de forma a que
sejam representativos do ambiente acústico do local.
A opção de retirar o uso de lazer da zona junto à CRIL/A1 é a
mais adequada ao afastamento dos usos sensíveis às fontes
sonoras. Contudo pelas razões enunciadas no presente
parecer (insuficiências do estudo acústico e incoerência de
medidas de redução sonora assumidas no pp e no estudo
acústico), não é possivel a avaliação da conformidade do
plano com o RGR. Alerta-se para que o regime de exceção à
interdição ao licenciamento prevista no art. 122 só é aplicável
a novos edifícios habitacionais em zonas urbanas
consolidadas.
A rever em função das correções a efetuar ao estudo acústico
e ao plano (áreas de conflito)

O Relatório do Ruído foi revisto no sentido de rectificar as lacunas apontadas. Fundamentase no relatório do ruído a aplicabilidade da mencionada excepção considerando-se toda a
Parcialmente
zona do plano como zona urbana consolidada. Foram rectificados os limites das parcelas
adequado
de equipamento e espaço verde por forma a suprimir sutuações de conflito identificadas
nos respectivos mapas.

(...) Com a concretização das medidas de minimização,
os conflitos previstos para a Situação Futura serão
reduzidos em área e o diferencial relativamente aos
valores limite permite enquadrar o licenciamento de
novos edifícios habitacionais no regime de exceção
previsto no nº 7 do artigo 12º do RGR, (...). A Parcela
P8, (...), não tem de ser obrigatoriamente incluída na
classificação de zonas, o que pode ser conseguido
pela sua inclusão na zona sem classificação adjacente
(...) sugere-se que a Câmara Municipal de Loures
pondere o custo-eficácia da barreira acústica na A1,
atendendo sempre ao eventual agravamento dos níveis
sonoros na parcela V.14-Parque Equipado. No que
respeita aos Equipamentos, verifica-se que E1 e E2 (...)
ficarão sujeitos a níveis sonoros em violação dos
valores limite, (...). Esta desconformidade já se verifica
na Situação Atual mas é agravada com a concretização
do plano e não ultrapassada com a adoção das
medidas de minimização propostas. (...)
2 -(...) o Mapa de Conflitos a constar da Planta de
Implantação deverá ser único e delimitar as zonas de
conflito pelo limite mais penalizador (...). O
Regulamento deverá regulamentar a ocupação destas
áreas que, no correspondente aos novos edifícios
habitacionais, (...).

Adequado

A alteração efetuada à regulamentação do Espaço Verde
localizado junto à CRIL é a medida mais indicada à redução
sonora, pelo afastamento dos
recetores sensíveis às fontes sonoras.

-

Adequado

A classificação do Plano de acordo com o RGR foi
alterada, passando a zona sul do Plano (envolvente da
parcela P8) junto à 2ªC a ser considerada zona sem
classificação. Desta forma a barreira acústica deixa de
ser necessária e deixou de ser considerada no estudo e
no plano, inclusive nos custos de execução.
A parcela V.17 passa a ser qualificada como espaço
verde de protecção e enquadramento. A parcela V.14
passa a ser qualificada parcialmente como espaços
verde de protecção e enquadramento e como parque
equipado.
Foi introduzido no regulamento, no artigo 10.º
"Protecção contra o ruído" os seguintes números: « 5.
As fachadas dos edifícios a implantar nos espaços a
colmatar e a reestruturar do solo urbanizado devem
garantir, no mínimo, um índice de isolamento sonoro a
sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w,
superior em 3 dB(A), ao índice de isolamento constante
do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios
(RRAE).
6. As fachadas dos edifícios existentes localizados nos
espaços a reestruturar do solo urbanizado, se forem
objeto de um processo de licenciamento, devem
garantir o definido no número anterior. »
Foram alterados os limites das parcelas E.1, E.2 e V.13
de forma a não abrangerem zonas de conflito.
Foram alterados os mapas de conflito da planta de
implantação, passando a existir apenas um, com
representação do limite mais penalizador.

11. Perante a verificação de disparidades significativas
entre o estudo acústico deste PP (TIS) e o do PDM
(decorrentes de divergências entre o volume total de
tráfego e a percentagem de pesados), a CM Loures foi
alertada, nos pareceres e reuniões de concertação
havidas anteriormente, para a necessidade de validar e
entregar o estudo que melhor representasse a
realidade. Assume-se, assim, que o estudo acústico
(da TIS) agora entregue é representativo das condições
acústicas atuais. Alerta-se, contudo, para a
necessidade de rever o estudo acústico do PDM no
sentido de ser um efetivo apoio à gestão municipal.

Outros

3. Considera-se assumido pela CM Loures que o
estudo acústico do PP é o aplicável à presente
situação, tendo o mesmo sido elaborado com recurso a
dados das entidades gestoras das infraestruturas. O
contacto com as entidades, muito útil no início do
processo, carece de oportunidade nesta fase.
Não é claro no relatório se a categoria de
espaço de atividades económicas inclui a
possibilidade de instalar operadores de gestão
de resíduos

Foi inserido no artigo respectivo uma disposição
a referir que não é permitida a instalação desse Adequado
uso.

Competência da CML

-

-

-

-

PROT

Outros

Lacunas/lapsos/desconformidades apontados no
parecer da CCDR
Deverá ser ponderada a possibilidade de
permitir a instalação de usos como habitação ou
turismo na categoria de espaço de atividades
económicas
À luz do PROT, o modelo de ocupação não
salvaguarda as características intrinsecas do
território e sua envolvente, ao nível da carga
preconizada e da distribuição de usos e
funções.

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM *

Observações ***

Os usos de habitação e turismo são usos
compatíveis com o uso de actividade
económica, de acordo com o PDM (artº.77.º)

-

O modelo de ocupação está de acordo com o
definido no PDM

(vd. apreciação
face ao PDM)

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM após reunião de concertação *

Trata-se apenas do disposto no regulamento do PDML. Não está previsto no Plano o uso
Estranha-se a referência ao turismo quando a CML esclareceu
de turismo. Os espaços de actividades económicas destinam-se à implantação de
que se trata de um uso não previsto no plano. Clarificar.
comércio e serviços.

-

Alterações Introduzidas pela CM após entrega de
novos elementos *

Observações ***

Adequado

Foi esclarecido que não se prevê turismo

-

-

-

-

Adequado

-

-

Confrontando a proposta de plano com o PDM L
e porque a Planta de Implantação não delimita
claramente as categorias e subcategorias de
espaço propostas, não é possivel com rigor
confirmar se o PP respeitou corretamente a
qualificação de espaço do PDM (note-se que a
nomeação das várias subcategorias funcionais
de espaço do PP não é exatamente igual à do
PDM, contudo segue-a na sua
essência/funções).

(vd.obs.)

Especificamente no que concerne à alteração introduzida na
qualificação do espaço verde, antes qualificado como parque
verde equipado, que passou a deter funções de espaço verde Foi reforçado no relatório, no capítulo relativo aos espaços verdes, que o sistema de
de proteção e enquadramento, considera-se que o PP deve
espaços verdes do PP é o prolongamento do parque urbano do Prior Velho, como
definido nos objectivos do Plano.
ser claro indicando que a proposta não coloca em causa os
objetivos do PDM preconizados para a UOPG17 de
continuidade com o parque urbano do Prior Velho

Não é previsto o reforço de qualquer escola
existente, cf orientação da SUOPG 17

Adequado

É referido no Relatório que está prevista na parcela E.3 uma
EBI/J.

-

-

-

-

Adequado

A CML clarificou

-

-

-

-

Adequado

A CML adequou os conceitos ao PDML

-

-

-

-

Parcialmente
adequado

Segundo consta do Relatório do plano (pág. 16), o indice de
edificabilidade 1.20 previsto para a SUOPG 17 do PDM,
também se aplica no caso da execução das unidades Oeste 1,
2 e 3. O reg. do PP não é claro sobre os parâmetros a
observar no caso de reconversão total destas UE, remetendo
apenas para o PDM e RMEU. A CML deve clarificar.

O índice previsto para a SUOPG 17 aplica-se apenas nas unidades de execução norte,
centro e sul. No caso de reconversão total das unidades de execução oeste 1, 2 e 3 os
parâmetros a observar são os que decorrem da aplicação do PDM e do RMEU sem
aumento da área de construção existente.
A obrigatoriedade de não exceder a área de construção existente nas unidades de
execução oeste garante que o índice de edificabilidade da SUOPG 17 é de 1,2 em
cumprimento do disposto no RPDM

Parcialmente
adequado

2. Não obstante os esclarecimentos prestados pela
CM, o regulamento do PP deve ser mais claro e
explícito relativamente às situações de reconversão
total das referidas UE e identificar claramente as regras
aplicáveis (e não só ao nível a edificabilidade).

Foi introduzido no regulamento, no artigo 20.º, o
seguinte número: “3. No caso de construção precedida
da demolição da edificação existente deverão ser
adotados os novos alinhamentos decorrentes dos
polígonos de implantação constantes da planta de
implantação e deverá ser projetado e executado o
espaço público envolvente.”

Adequado

A CML clarificou

-

-

-

-

O uso habitacional é compatível com o definido
no n.º 3 do artigo 77.º uma vez que a restante
parcela não permite usos indústriais do tipo 1 e
Não adequado
a habitação se localiza na frente do parque
urbano e continuidade com a zona residencial
proposta

A CCDR mantém o entendimento e a leitura que fez do
articulado do RPDM, nomeadamente no que se refere à
compatibilidade da proposta de ocupação na parcela 8, onde
o uso habitacional é permitido, desde que asseguradas duas
condições. que no presente caso não se verificam. De facto,
ainda que a CML refira que a habitação se localiza na frente
do parque urbano (...), consubstancia uma intervenção isolada
face a núcleo urbano habitacional norte (...).
Acresce que o aproveitamento do uso compatível habitacional
na parcela 8 condiciona e restringe a ocupação da mancha sul
com actividades económicas de indústria e terciário (...).

Foi retirado o uso habitacional da parcela 8, sendo apenas permitido o uso de actividades
económicas.
Foi inserido no artigo 9º do regulamento a seguinte norma «4. O uso dominante
habitacional previsto no RPDM para a SUOPG 17 é de observação obrigatória nas
unidades de execução norte e centro, devendo ser garantido em cada operação de
Adequado
loteamento.
5. Na unidade de execução sul, em conformidade com o disposto no RPDM para a
categoria funcional em que se insere, verifica-se o uso dominante de atividades
económicas.»

Foi inserido no relatório um parágrafo a
esclarecer o n.º de pisos nas parcelas junto à
CRIL. A opção pela tipologia de torre nesta zona
do Plano decorre da intenção de adequar a
morfologia proposta à diferença de escala
existente com a infraestrutura da CRIL,
funcionado também como uma marcação
Não adequado
urbana desse eixo. (...) Considera-se que esta
excepção ao n.º de pisos se enquadra no
número 4 do artigo 58.º do RPDM que em
«situações urbanas singulares podem ser
admitidas exceções ao previsto para a altura da
fachada máxima ou ao número máximo de
pisos»

Foi desenvolvido o esclarecimento constante no capítulo 5.2.3 relativo à adopção da
tipologia de torre na área do Plano, que se transcreve:
«A opção pela tipologia de torre nesta zona do Plano decorre da intenção de adequar a
morfologia proposta à diferença de escala existente com a infraestrutura da CRIL,
funcionado também como uma marcação urbana desse eixo. Por outro lado, esta
tipologia possibilita a fruição de vistas para o rio, bem como o aumento das áreas de
A CCDR entende que que não são apresentados argumentos
espaço público e áreas de solo permeável. O PDM considera, no número 4 do seu artigo
suficientes que permitam enquadrar a proposta na alínea o) do
58.º que em «situações urbanas singulares podem ser admitidas exceções ao previsto
art.º 7 º, conjugada com o n.º 4 do art.º 58º do RPDM.
para a altura da fachada máxima ou ao número máximo de pisos».
Ainda que não seja objetivo da presente apreciação ponderar
Considera-se a área do plano que confronta com a CRIL uma situação urbana singular
sobre os futuros projetos urbanísticos dos edifícios, ter-se-á de
para os efeitos previstos na citada norma do PDM a qual justifica plenamente a adoção de
refletir sobre a argumentação apresentada pela CML. Neste
um conjunto de 5 edifícios com 13 pisos. Com efeito, a adoção desta tipologia edificada
particular, considera-se que embora a imagem do território
tornou-se indispensável à luz dos objetivos de reestruturação e das limitações de espaço
possa ser marcada pela presença de edificios em altura, não é
patentes na área do PP.
correto dissociar as cérceas/altura dos edifícios da sua área de
Por um lado, torna-se necessário resgatar a imagem urbana desta área do concelho de
localização, do seu enquadramento territorial e da relação que
Loures, muito desqualificada pelo processo de exclusão urbanística e social vigente nas
Não adequado
detêm com a envolvente, sendo ainda necessário ponderar
últimas décadas. O cruzamento de duas das mais importantes vias regionais no nó da
sobre a mais-valia que um edificio ou vários edificios em altura
CRIL assinala um importante ponto focal do qual o município pretende tirar partido para
podem trazer para a imagem e organização do
redefinir a sua iconografia territorial. Estas grandes infraestruturas de mobilidade
espaço/território em que se inserem.
constituem violentas barreiras no espaço urbano, separando os diversos bairros e
É pois neste contexto e na ponderação dos vários fatores em
favorecendo processos de isolamento e descontinuidade. O projeto urbano do Prior Velho
presença que assenta o entendimento da CCDR de que as
deve exprimir para o seu exterior uma nova escala e uma nova linguagem urbanística
propostas apresentadas não evidenciam características
consistente com a redefinição iconográfica referida.
singulares, nem constituem uma mais-valia e uma referência
Por outro lado, ao definir um índice de utilização de 1,2 para a subunidade operativa deste
na vivência deste território, antes mais constituem intrusões
PP, o PDM reconhece a necessidade de criar as condições de financiamento necessárias
visuais de dimensão relevante.
para a reestruturação urbanística desta área de Loures. A solução urbanística adotada
Aspeto a analisar em reunião.
procura um equilíbrio difícil de conseguir entre a densidade de construção característica
deste índice de utilização, as servidões e restrições de utilidade pública que incidem na
área do plano e a realização de espaços públicos de qualidade e dimensão adequada
que integrem, designadamente, áreas verdes e equipamentos proporcionais à população
prevista no projeto e compatíveis com a morfologia do território. Neste contexto, a
definição de edifícios altos facilita a concretização daquele equilíbrio.»

Foi inserido no relatório que está prevista uma
escola para a parcela E.3
Foi clarificado no regulamento que é permitida
Não é claro se é admitido o uso industrial (e
indústria dos tipo 2 e 3, conforme definido no
nesse caso apenas os tipos 2 e 3)
RPDM para a SUOPG 17
Deve ser revista a edificabilidade de forma a
A Sp de arrecadações passa a contar para o
incluir a área de arrecadações na superfície de índice de edificabilidade (integrada na Sp da
pavimento e no cálculo do índice
habitação)
As área de construção que constam nos lotes
Nas UE O.1, O.2, O.3 deverá ser respeitado o
destas UEs não são proposta do plano, são
índice máximo previsto na SUOPG 17
uma estimativa da área de construção existente,
que se propõem manter.
Os lotes D1 e D2, bem como os lotes A.1 a A.11,
B.1 a B.6 e C.1 a C.26 são edifícios existentes a
manter. conforme definido no Regulamento do
Plano são permitidas as obras de construção,
A situação das parcelas D1 e D2 e condições de reconstrução, ampliação, alteração,
intervenção deve ser esclarecida
conservação e demolição. Estas obras realizamse de acordo com as disposições do PDM e
RMEU de Loures, conforme referido no
regulamento do PP, sem aumento da área de
construção
Deve ser explicitado o modo como foi calculado É calculado de acordo com o disposto no artigo
o índice médio de utilização 1,84
197.º do RPDM

PDM

O uso habitacional na parcela 8 não é
compatível com as condições expressas no n.º
3 do art.º 77.º do regulamento do PDM

O número de pisos é superior ao previsto no
PDM

3. A proposta foi alterada no sentido de excluir a
possibilidade de usos habitacionais na parcela 8,
prevendo apenas usos terciários (atividades
económicas).
Verifica-se que a planta de implantação (quadro
síntese) foi alterada, mantendo-se contudo referências no Relatório do plano (pág. 18) à possibilidade
deocorrência de usos habitacionais nos espaços de
atividades económicas. Retificar/corrigir.
Nota: A CML deve verificar e conformar todas as peças
do plano

A CML entende que o número 4 do artigo 58.º do
RPDM estabelece que a altura da fachada máxima ou o
número máximo de pisos podem ser excecionados em
4. A CCDR entende que a leitura da CML ao reg. do
situações urbanas singulares, as quais estão definidas
PDM é discutível, pelo que reitera os fundamentos
no artigo 7.º: são aquelas “que se consideram de
técnicos apresentados em sede de Concertação,
referenciar no tecido urbano”, designadamente, “pela
considerando que a situação em presença não tem
respetiva marcação urbana, nomeadamente (…) um
enquadramento na alínea o) do art.º 7 º, conjugada
eixo urbano ou na volumetria de um edifício.”
com o n. º 4 do art.º 58º do RPDM.
Como anteriormente referido, o PP procede à marcação
Se bem que se entenda que optar em determinadas
de dois eixos urbanos, o cruzamento de duas das mais
circunstâncias, excecionais e singulares, por edifícios importantes vias regionais, a CRIL e a Segunda
em altura permite libertar espaço, nomeadamente
Circular/A1, que assinala um importante ponto focal do
permeável, considera-se que não estamos perante uma qual o município pretende tirar partido para redefinir a
sua iconografia territorial.
situação urbana singular e excecional (note-se que a
O projeto urbano do Prior Velho deve exprimir para o
norma do PDM é de caráter excecional) que no caso
seu exterior uma nova escala e uma nova linguagem
concreto exija soluções em altura que apenas são
admitidas em casos excecionais de referência no tecido urbanística consistente com a redefinição iconográfica
referida, recorrendo para tal à implantação de um
urbano, determinadas pela sua valência cultural ou
conjunto de edifícios cuja volumetria se assume como
interesse público do uso a que se destina.
singular e excecional no tecido urbano de Loures,
marcando dois eixos urbanos e o seu cruzamento, sem
paralelo em nenhuma outra parte do território municipal.

Lacunas/lapsos/desconformidades apontados no
parecer da CCDR

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM *

Foi inserido no relatório um capítulo com a
descrição do cálculo das necessidades de
Não são colmatadas as necessidades de áreas
espaços verdes e equipamentos de utilização
Adequado
para equipamentos coletivos e espaços verdes
colectiva para a área do plano e a sua
formalização no PP
O n.º de lugares de estacionamento é fixado
pelo plano através do uso dos parâmetros
O número de lugares de estacionamento a
definidos no PDM. Estando assim fixadas as
Parcialmente
construír deve ser fixado pelo plano
regras e definidos os espaços dentro e fora do adequado
lote destinados a estacionamento, a variação em
função dos usos é muito limitada.
A CML refere que foi considerado que a área de
intervenção não se integra num território cuja
Seria desejável que o plano fosse acompanhado sensibilidade paisagística exija um estudo mais
por um estudo de integração na paisagem
aprofundado do que o já apresentado pela
proposta de plano, na justificação que faz das
soluções encontradas para a sua ocupação

Porque se trata de uma zona que o PDM
identifica como de risco sismico elevado (artigo
185ª), importa ouvir as entidades com
competências na matéria, nomeadamente o
LNEG, a ANPC, que podem avaliar as propostas
e medidas fixadas (...) e eventualmente
considerar que o PP deve integrar estudos
complementares.

Observações ***

Apreciação às
alterações **

Alterações Introduzidas pela CM após reunião de concertação *

-

-

O PP deve clarificar que o n.º de lugares obtido por via da
aplicação da capitação do PDM é o n.º mínimo de lugares.

Foi alterada a norma do regulamento relativa ao cálculo dos lugares de estacionamento
para a seguinte redacção: «O número de lugares de estacionamento, públicos e privados,
Adequado
calculado de acordo com os parâmetros de dimensionamento fixados no PDM, constitui a
capitação mínima a adotar nas operações urbanísticas a realizar ao abrigo do PP»

A CCDR entende que o impacte visual dos edificios deveria ter
sido objeto de um estudo mais aprofundado.

-

Alterações Introduzidas pela CM após entrega de
novos elementos *

Observações ***

-

-

-

-

-

6.- Mantém-se o entendimento

-

(vd.obs)

7. A CML deve assegurar que as propostas de plano
são possiveis/viáveis na zona identificada como de
risco sísmico elevado.

-

Parecer LNEG:
Foram inseridas no relatório ambiental a descrição e caracterização acima referidas, com
base nos recentes estudos geológicos e hidrogeológicos elaborados para o PDM de
Loures em vigor.
-

A CML deve acautelar as posições das entidades com
competência nas matérias referidas

Foram realizadas as análises aos riscos referidos.
Foi inserida uma norma no Regulamento que define que no «desenvolvimento de qualquer
operação urbanística, devem ser elaborados estudos geotécnicos, a escala adequada,
que suportem a viabilidade daquelas operações.
A ANPC não se pronunciou em sede de conferência de serviços

* se a situação não sofreu alteração tranca-se com um - (traço)
** adequado; não adequado
*** referência a alguma especificidade sobre a natureza das alterações e/ou da respectiva apreciação; indicação de alterações que não resultam do parecer da CCDR

CONCERTAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

