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1
Apresentação
Tendo dado por concluído o período de acompanhamento e concertação do Plano de Pormenor
do Prior Velho (PPPV), a Câmara Municipal de Loures (CML) deliberou proceder à abertura de
um período de discussão pública, conforme estabelece o artigo 89.º do regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial (RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). A discussão
pública, devidamente divulgada (ver Anexo 1) decorreu de 26 de fevereiro a 23 de março de
2018 (Diário da República, Aviso n.º 2237/2018, de 19 de fevereiro), tendo sido precedida por
uma apresentação à população no dia 24 de fevereiro (ver Anexo 2).
O presente relatório expõe e sintetiza as participações recebidas, classificando-as em
reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimento. Procede depois à ponderação destas
participações e descreve as alterações introduzidas no plano.
Em anexo são documentadas a divulgação pública, a apresentação pública, as participações
recebidas, a nota técnica ao estudo de tráfego, as consultas externas feitas no âmbito da
discussão pública e as alterações ao plano.
Encerrando este processo, foi feita uma apresentação dos resultados da discussão pública à
população, em sessão realizada no dia 28 de junho de 2019 (ver Anexo 7).

2
Participações recebidas
Foram recebidas 10 participações durante o período de discussão pública (ver Anexo 3), cujo
conteúdo adiante se sintetiza e classifica como reclamação, sugestão ou pedido de
esclarecimento.

Participação 1 (02.03.2018)
Carlos Luís Malta Gonçalves/ STET, Sociedade Técnica de Equipamentos e Tratores, SA
Pedido de esclarecimento:
• Qual o significado e implicações da linha tracejada amarela a sul da área de intervenção
do PPPV, constante da planta de enquadramento?

Participação 2 (06.03.2018)
Ricardo Santos
Reclamações:
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•

•
•

A intervenção na Av. Vasco da Gama Fernandes implicará um aumento excessivo da
circulação viária, com consequente aumento da deterioração da via, insegurança,
poluição, ruído, sinistralidade e dificuldade de estacionamento.
A ligação da Av. Vasco da Gama Fernandes à Av. Severiano Falcão é uma má solução
porque esta última já está congestionada às horas de ponta.
O túnel previsto para a Av. Vasco da Gama Fernandes pode provocar trepidações e
danos estruturais nos edifícios envolventes.

Participação 3 (06.03.2018)
Paulo Freitas
Reclamações:
• A intervenção na Av. Vasco da Gama Fernandes aumenta o fluxo de tráfego e convertea numa via de atravessamento para não residentes no Prior Velho, com consequências
ao nível da poluição, ruído, degradação da via, segurança e sinistralidade.
• O estacionamento na Av. Vasco da Gama Fernandes é insuficiente e a intervenção
proposta pode agravá-lo.
• O túnel proposto degrada as condições da Av. Vasco da Gama Fernandes.
• A intervenção na Av. Vasco da Gama Fernandes põe em causa a segurança dos alunos
da escola existente, que nela circulam.
Sugestões:
• O PPPV deveria prever uma intervenção integrada em todo o Prior Velho.
• A nova ligação viária a criar poderia ser a norte da área de intervenção do PPPV, ligandoo à rotunda do Lidl em Sacavém.

Participação 4 (12.03.2018)
Catarina Diz de Almeida
Reclamações:
• O túnel proposto para a Av. Vasco da Gama Fernandes fratura o território.
• O túnel e o acréscimo de trânsito entram em conflito com a escola e as crianças que a
frequentam.
• A proposta para a Av. Vasco da Gama Fernandes agrava o trânsito, ruído e poluição com
fluxos vindos da nova área a edificar.
• A ligação Prior Velho-Portela só serve os movimentos Portela-Camarate e só trará
tráfego, poluição e ruído ao Prior Velho, que perderá o seu caráter de vila pacata e
agradável para passar a ser zona de passagem.
• O parque de merendas não deve ser substituído por outro equipamento.
• O espaço verde proposto não deveria ser remetido para a periferia do plano.
Sugestões:
• O PPPV deveria considerar a totalidade do Prior Velho, de forma integrada, atendendo
às necessidades de todo o aglomerado, criando-se para o efeito uma estrutura local com
uma estratégia de requalificação, renovação, reconversão e reabilitação.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Deveria ser considerado um novo acesso da 2ª Circular a Sacavém.
A ligação natural da área a edificar a Sacavém é para norte, pelo que é essa que deveria
ser feita, eventualmente apenas para atravessamento pedonal e modos suaves.
Deveriam ser fixadas quotas para habitação com rendas acessíveis ou habitação social.
Deveria haver uma estratégia de salvaguarda e melhoramento da tipologia de vila.
Deverá haver cuidado na gestão da instalação de novas áreas comerciais, para que estas
não prejudiquem o comércio local.
Face ao acréscimo de população, deverá ser ampliada a unidade de saúde do Prior
Velho, reforçada a segurança, e renovados, ampliados ou construídos novos
equipamentos.
Deverá ser construída uma creche pública, ATL’s, e equipamentos para
acompanhamento sénior e aconselhamento de desempregados.
Há um problema de abastecimento de água que deverá ser resolvido.
O Prior Velho deverá ter uma nova estação de metro, a prever pelo plano.

Participação 5 (14.03.2018)
Henrique Santos
Reclamações:
• A construção prevista pelo plano não levará necessariamente ao aumento de residentes
e não justifica a criação de novas ligações viárias, por não existir um aumento
significativo de tráfego.
• O acesso Prior Velho-Portela não se justifica, pois apenas servirá para a ligação
Camarate-Portela, criando tráfego, ruído e insegurança no Prior Velho.
• A transformação da Av. Vasco da Gama Fernandes não se justifica em termos viários e
terá sobretudo funções de atravessamento, prejudicando os residentes pelo aumento
de tráfego, aumento de ruído, diminuição dos lugares de estacionamento, criação de
barreiras, criação de perigo para as crianças da escola, destruição do parque de
merendas e insegurança.
• Os encargos económicos da construção do túnel e viaduto não foram equacionados.
• O parque equipado na periferia do plano não é adequado, por gerar insegurança dada
a sua localização; deveria localizar-se numa área central.
Sugestão:
• As dificuldades de acesso ao Prior Velho devem-se ao volume de tráfego que se dirige
para Camarate e não ao tráfego gerado pelo Prior Velho, pelo que essa questão deveria
ser resolvida.

Participação 6 (19.03.2018)
Fernando Queirós
Reclamações:
• A criação do acesso Prior Velho-Portela não se justifica, pois apenas servirá para a
ligação Camarate-Portela, prejudicando a população do Prior Velho.
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•

O acesso em túnel e viaduto pela Av. Vasco da Gama Fernandes serve apenas para
descongestionar a rotunda da Rua de Moçambique, face à criação do novo eixo PortelaCamarate, com diversos impactos negativos para o Prior Velho, tais como aumento de
tráfego, redução dos lugares de estacionamento, dificuldade de circulação, aumento da
insegurança para as crianças da escola, aumento da insegurança para os automobilistas,
destruição do parque de merendas, aumento do ruído e poluição, degradação das
habitações em resultado das vibrações da obra a realizar e sua desvalorização, por
alteração do caráter de “zona pacata” para “zona de tráfego intenso”.

Sugestões:
• O estudo de tráfego está desatualizado, pelo que deveria ser feito um novo.
• As dificuldades de acesso ao Prior Velho devem-se ao volume de tráfego que se dirige
para Camarate e não ao tráfego gerado pelo Prior Velho, pelo que essa questão deveria
ser resolvida.

Participação 7 (23.03.2018)
Vítor Fernandes/ Amaro & Dinis, Lda.
Pedido de esclarecimento:
• O que prevê o plano caso algum proprietário inserido em unidade de execução não
tenhas meios para colaborar na execução das infraestruturas, ou não pretenda
participar na sua execução?

Participação 8 (23.03.2018)
União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho
Reclamação:
• O PPPV viola o PDM por apresentar “uma volumetria de construção muito acima daquilo
que estava previsto para o local” (reclamação constante da moção do PSD).
Sugestões:
• Deverá ser criado um gabinete técnico multidisciplinar de acompanhamento e apoio aos
moradores, proprietários e inquilinos abrangidos pela área de intervenção do plano
(sugestão constante da moção do PS).
• Deverá ser revista a proposta de acessibilidade rodoviária à área do plano, promovendo
um acesso de ligação à 2ª Circular (sugestão constante da moção do PS).
• Deverão ser avaliados os termos do compromisso da efetiva exequibilidade das
infraestruturas (sugestão constante da moção do PS).
• Qualquer intervenção deverá ter em conta os interesses da população ao nível do
trânsito, realojamento, impacto ambiental e equipamentos coletivos (sugestão
constante da moção do PSD).
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Participação 9 (23.03.2018)
Carlos Manuel Rodrigues Pacheco
Sugestões:
• O estudo de tráfego deverá ser revisto de forma a refletir as atuais condições de
circulação, nomeadamente o congestionamento da variante ao Prior Velho.
• Deverão ser criadas alternativas que possam resolver o congestionamento do acesso ao
Prior Velho, nomeadamente o alargamento de faixas na rua Fernando Namora e suas
ligações, alteração da saída da A1 para o Prior Velho, com criação de viaduto e eventual
ligação da rua da Guiné à A1, e ligação direta da rua Trigueiros Martel (Sacavém) à A1
no sentido de Lisboa.
• Dada a dificuldade de instalar estacionamento público em caves de edifícios
particulares, esta solução deverá ser revista, contando igualmente com a redução de
estacionamento na Av. Vasco da Gama Fernandes e com o deficit já existente no Prior
Velho.
• A envolvente da parcela E3 tem poucos lugares de estacionamento face ao uso previsto,
situação que deverá ser revista, contemplando igualmente lugares para veículos
prioritários.
• Deverão ser previstas medidas de minimização do ruído ao nível do isolamento dos
edifícios na Av. Vasco da Gama Fernandes.
• A área de construção é excessiva, cortando as vistas sobre o estuário do tejo e
impossibilitando a cedência da totalidade da área verde e de equipamentos legalmente
prevista, pelo que deveria ser reduzida, nomeadamente ao nível do número de pisos
acima do solo, com vista ao aumento da qualidade de vida do Prior Velho.
Pedidos de esclarecimento:
• Porque razão foi alterada uma proposta anterior que previa a ligação à variante ao Prior
Velho pela Rua Maestro Lopes Graça, para a atual pela Av. Vasco da Gama Fernandes?
• Estão previstas passadeiras em número suficiente na Av. Vasco da Gama Fernandes,
equipadas com sinalização luminosa, a ativar pelos peões ou pelo excesso de velocidade
dos veículos?
• Que alternativa é criada à eliminação de lugares de estacionamento na Av. Vasco da
Gama Fernandes?
• Há condições para uso de veículos autoescada em caso de incêndio ao longo do túnel?
• Há condições de acesso a veículos pesados de emergência à praceta Agostinho da Silva?
• Está prevista a alteração de sentidos de circulação nas vias adjacentes à Av. Vasco da
Gama Fernandes?
• Como terminará a via que desemboca na Rua Vasco da Gama (Citroen), no que respeita
a sinalização, como se organizará o tráfego e será permitida a circulação de pesados?
• Que parte da ligação da área de atividades económicas à rua da Guiné será executada?
• Estão a ser reduzidos os lugares de estacionamento existentes na Rua Sérgio Vieira de
Melo?
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Participação 10 (23.03.2018)
Maria Luísa Lopes de Oliveira Valadares
Reclamação:
• A signatária é proprietária de terrenos que serão atravessados pelo viaduto de ligação
à Av. Vasco da Gama Fernandes e ainda não foi contactada para este efeito.

3
Síntese das participações recebidas
3.1
É feita reclamação quanto ao cumprimento do PDM de Loures (participação 8).
As demais reclamações apresentadas centram-se na proposta de ligação viária à variante ao
Prior Velho através da Av. Vasco da Gama Fernandes. Esta ligação é considerada desadequada
por, designadamente:
a) Não ser necessária, dado o plano não implicar necessariamente aumento de
necessidades de circulação;
b) Não solucionar as dificuldades de acesso ao aglomerado, que residem no
congestionamento da variante ao Prior Velho;
c) Induzir trafego de atravessamento Portela/Camarate;
d) Eliminar lugares de estacionamento numa área em que este já é deficitário;
e) Aumentar a circulação na via existente, com consequências negativas ao nível da
poluição, ruído e segurança;
f) Prever um túnel que fratura o tecido urbano que prejudica as condições de
habitabilidade dos edifícios envolventes;
g) Eliminar o parque de merendas, atualmente com importante utilização pública.
É ainda feita reclamação relativamente:
h) À criação do viaduto sobre a 2ª Circular, que só se justifica para o trânsito que circula
entre a Portela e Camarate;
i) À criação de espaços verdes de recreio e lazer periféricos;
j) Ao facto de ainda não ter sido contactada uma proprietária cujo terreno é atravessado
pelo viaduto de ligação à variante ao Prior Velho.

3.2
As sugestões apresentadas incidem sobre aspetos específicos do plano, sobre necessidades
gerais do Prior Velho e sobre o tema da circulação viária.
Sobre aspetos específicos do plano sugere-se que:
a) O plano abranja todo o Prior Velho;
b) Seja criada uma estrutura local para apoio da população abrangida pelo plano;
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c) Seja reduzida a área de construção e o número de pisos, dado serem eliminadas vistas
existentes e não haver cedências suficientes para espaços verdes e equipamentos;
d) Seja prevista uma cota para habitação com rendas acessíveis ou habitação social;
e) Seja refeito ou revisto o estudo de tráfego:
f) A nova ligação a criar seja para norte, podendo eventualmente ser apenas para modos
de circulação suave;
g) Seja revista a existência de estacionamento público em edifícios particulares;
h) Seja reforçado o estacionamento junto da parcela E3;
i) Seja minimizado o ruído nos edifícios da Av. Vasco da Gama Fernandes;
j) Seja prevista a ligação de metro;
k) Seja garantida a execução das infraestruturas previstas;
l) Seja garantido que o novo comercio a criar não prejudica o comercio local;
m) O plano sirva o interesse da população, designadamente ao nível do trânsito,
realojamento, impacto ambiental e equipamentos coletivos.
Sobre necessidades gerais do Prior Velho sugere-se que:
n) Seja criada uma estrutura local para a requalificação do aglomerado;
o) Seja criada uma estratégia para salvaguarda das “vilas”;
p) Sejam feitas várias intervenções ao nível dos equipamentos existentes e criados novos
equipamentos;
q) Seja melhorado o abastecimento de água.
Sobre necessidades gerais do Prior Velho sugere-se que:
r)
s)
t)
u)
v)

Seja criado um novo acesso à 2ª Circular;
Sejam solucionados os problemas de circulação na variante ao Prior Velho;
Seja melhorada a ligação do Prior Velho à 2ª Circular;
Seja alargada a rua Fernando Namora;
Seja criado novo acesso de Sacavém à A1.

3.3
Os pedidos de esclarecimento incidem sobre as seguintes questões:
a) O significado de uma linha tracejada na planta de enquadramento;
b) A participação dos proprietários nos encargos das unidades de execução;
c) Questões detalhadas relativas à circulação viária e à contabilização dos lugares de
estacionamento na Rua Sérgio Vieira de Melo.
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4
Ponderação
4.1
Cumprimento do PDM
O cumprimento do PDM no que respeita ao número de pisos adotado nas parcelas P1, P2, P3 e
P8 foi objeto de concertação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo e consta da respetiva ficha de concertação. Transcreve-se adiante a
justificação da CML no que respeita a este assunto:
Foi desenvolvido o esclarecimento constante no capítulo 5.2.3 relativo à adoção 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 espaço público e áreas de solo
permeável. O PDM considera, no número 4 do seu artigo 58.º que em «situações urbanas
singulares podem ser admitidas exceções ao previsto para a altura da fachada máxima ou ao
número máximo de pisos».
Considera-se a área do plano que confronta com a CRIL uma situação urbana singular para os
efeitos previstos na citada norma do PDM a qual justifica plenamente a adoção de um conjunto
de 5 edifícios com 13 pisos. Com efeito, a adoção desta tipologia edificada tornou-se
indispensável à luz dos objetivos de reestruturação e das limitações de espaço patentes na área
do PP.
Por um lado, torna-se necessário resgatar a imagem urbana desta área do concelho de Loures,
muito desqualificada pelo processo de exclusão urbanística e social vigente nas últimas décadas.
O cruzamento de duas das mais importantes vias regionais no nó da CRIL assinala um importante
ponto focal do qual o município pretende tirar partido para redefinir a sua iconografia territorial.
Estas grandes infraestruturas de mobilidade constituem violentas barreiras no espaço urbano,
separando os diversos bairros e favorecendo processos de isolamento e descontinuidade. O
projeto urbano do Prior Velho deve exprimir para o seu exterior uma nova escala e uma nova
linguagem urbanística consistente com a redefinição iconográfica referida.
Por outro lado, ao definir um índice de utilização de 1,2 para a subunidade operativa deste PP, o
PDM reconhece a necessidade de criar as condições de financiamento necessárias para a
reestruturação urbanística desta área de Loures. A solução urbanística adotada 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.»
(…)
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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 situações urbanas singulares,
as quais estão definidas no artigo 7.º: são aquelas “que se consideram de referenciar no tecido
urbano”, designadamente, “pela respetiva marcação urbana, nomeadamente (…) um
eixo urbano ou na volumetria de um edifício.” Como anteriormente referido, o PP procede à
marcação de dois eixos urbanos, o cruzamento de duas das mais importantes vias regionais, a
CRIL e a Segunda Circular/A1, que assinala um importante ponto focal do qual o município
pretende tirar partido para redefinir a sua iconografia territorial. O projeto urbano do Prior Velho
deve exprimir para o seu exterior uma nova escala e uma nova linguagem urbanística consistente
com a redefinição iconográfica referida, recorrendo para tal à implantação de um conjunto de
edifícios cuja volumetria se assume como 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.

4.2
Restantes reclamações
Considerou-se que deveriam ser atendidas as reclamações relativas à proposta de ligação viária
à variante ao Prior Velho através da Av. Vasco da Gama Fernandes. Com efeito, apesar de se
manter a opinião de que a criação desta nova ligação melhoraria as condições de circulação
geral no Prior Velho, os estudos complementares feitos (ver Anexo 4) mostraram que essa
ligação não será indispensável à funcionalidade viária desta área. Este facto, aliado ao vasto
conjunto de contraindicações expressas nas reclamações apresentadas, levaram a propor uma
nova proposta em que se elimina a ligação anteriormente prevista.
Por outro lado, tendo em conta que os novos usos a instalar aumentarão a utilização da rede
atualmente existente, em particular da rua de Moçambique, foram incluídos na área de
influência do plano os arruamentos mais afetados (ruas de Moçambique, de Cabo Verde, de São
Tomé, de Bissau, de Lourenço Marques e da Cidade da Beira), identificados na planta de
implantação do PPPV, com vista a elaborar e executar um projeto integrado de requalificação
do espaço público. Tem como objetivo melhorar as condições de estacionamento e circulação
viária e pedonal do aglomerado e da sua ligação com a envolvente, tendo-lhe sido afeta uma
verba de 2,1 milhões de euros no plano de execução.
No que respeita ao viaduto sobre a 2ª Circular, a criação dos novos usos previstos pelo PPPV
tornam indispensável a existência de alternativas viárias à ligação com as áreas envolventes, que
atualmente se resume à Rua de Moçambique. De notar que já atualmente esta dependência de
uma única ligação coloca o Prior Velho em risco de isolamento em caso de uma emergência que
bloqueie esta rua. O viaduto proposto permite uma melhor ligação a Sacavém e à Portela e uma
ligação alternativa a Lisboa, comportando não apenas o modo rodoviário, mas também o ciclável
e o pedonal, permitindo assim a criação de uma rede de mobilidade de modos complementares
que permitirão uma maior coesão territorial local. De realçar, por fim, que esta ligação é uma
disposição especificamente prevista no PDM, com o qual o PPPV se deve conformar.
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No que respeita à criação de espaços verdes de recreio e lazer, refira-se que o plano apenas cria
este tipo de espaços nas suas áreas interiores (V1 a V7 e V12 a V14 na planta de implantação).
São espaços situados no seio das novas áreas edificadas ou na transição entre estas áreas e o
aglomerado existente, com uma localização que potencia uma plena fruição pública. Os espaços
verdes periféricos (V8 a V11 e V15 a V17 na planta de implantação) são classificados como
“espaços verdes de proteção e enquadramento”. A sua finalidade central é a proteção e
enquadramento da rede viária, criando uma barreira face às áreas edificadas. A sua configuração
e uso decorre das disposições do PDM, que já prevê a sua criação neste local. Ainda assim,
considerando as carências existentes, bem como o facto de se propor agora afetar a
equipamento a parcela V13 e parte da parcela V14, justifica-se que se procure reforçar a oferta
de espaços verdes de recreio e lazer no Prior Velho.

4.3
Sugestões
No que respeita ao plano abranger todo o Prior Velho, refira-se que o seu limite corresponde
genericamente a uma subunidade operativa de planeamento e gestão delimitada no PDM
(SUOPG 17), abrangendo fundamentalmente espaços a edificar de novo. As restantes áreas do
Prior Velho correspondem a um tecido urbano consolidado, parcialmente titulado por alvarás
de loteamento, onde se podem justificar diversas formas de intervenção urbanística, mas onde
não se considera adequada a elaboração de plano de pormenor, instrumento vocacionado
sobretudo para o desenvolvimento e concretização de novas propostas de ocupação do
território.
No que respeita a que seja criada uma estrutura local para apoio da população abrangida pelo
plano, trata-se de uma decisão que não é do âmbito do plano, mas que se justifica face à
complexidade da execução do PPPV.
No que respeita a que seja reduzida a área de construção e o número de pisos, dado serem
eliminadas vistas existentes e não haver cedências suficientes para espaços verdes e
equipamentos, refira-se que o PPPV respeita os parâmetros urbanísticos e restantes
determinações urbanísticas do PDM, as quais foram definidas tendo em conta as condições e
condicionalismos específicos desta área e as orientações dos programas regionais com
incidência no Prior Velho. Assim, não só a área de construção, numero de pisos e cedências para
espaços verdes e equipamentos se conformam com estas disposições, como correspondem a
uma estratégia de ocupação desta área, que se pretende de referência no município de Loures
e na área metropolitana de Lisboa.
No que respeita a que seja prevista uma cota para habitação com rendas acessíveis ou habitação
social, considera-se que a introdução de uma disposição nesse sentido, incidindo direta e
obrigatoriamente sobre os fogos propostos, afetaria o equilíbrio financeiro e perequativo do
plano. No entanto, justifica-se desenvolver um programa habitacional municipal deste tipo no
local, no âmbito da estratégia municipal de habitação.
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No que respeita a que seja refeito ou revisto o estudo de tráfego, o mesmo foi reavaliado com
vista, designadamente, a determinar a possibilidade de alterar a rede viária anteriormente
proposta, acolhendo as reclamações nesse sentido.
No que respeita a que a nova ligação a criar seja para norte, optou-se por não o fazer, dado que
parte dos impactos objeto das reclamações da ligação pela Av. Vasco da Gama Fernandes se
manteriam. Já quanto à possibilidade de introduzir ou melhorar modos de circulação suave,
apesar de não se justificar no âmbito do plano, seria pertinente em futuras intervenções no
parque urbano do Prior Velho, através do melhoramento dos percursos entre o Prior Velho e
Sacavém.
No que respeita a que seja revista a existência de estacionamento público em edifícios
particulares, correspondente a 56% das necessidades totais de estacionamento público,
considera-se que, apesar de se reconhecer que a sua gestão é mais complexa do que em edifícios
inteiramente dedicados à função de estacionamento, os constrangimentos e desqualificação do
espaço público que traria a criação de mais estacionamento à superfície justificam esta opção.
No que respeita a que seja reforçado o estacionamento junto da parcela E3, considera-se que
as necessidades criadas pelo equipamento a criar deverão ser solucionadas dentro da parcela,
sendo que, a ser construída uma escola, deverá o projeto a desenvolver prever um sistema de
circulação interno que acomode a tomada e largada de estudantes independente da rede geral
de circulação.
No que respeita a que seja minimizado o ruído nos edifícios da Av. Vasco da Gama Fernandes, a
questão deixa de se colocar com a eliminação da ligação viária anteriormente prevista.
No que respeita a que seja prevista a ligação de metro, trata-se de uma questão que não é do
âmbito do plano. No entanto, caso essa ligação seja feita, a área do PPPV comporta diversos
espaços que poderão acolher as áreas necessárias a este efeito.
No que respeita a que seja garantida a execução das infraestruturas previstas, tal está
contemplado, designadamente, no Título V do regulamento do plano (artigos 30.º a 33.º).
No que respeita a que seja garantido que o novo comercio a criar não prejudica o comercio local
trata-se de uma questão que não é possível fixar no âmbito do plano. No entanto, considera-se
que o aumento de população que potencialmente poderá utilizar o comércio do Prior Velho,
motivado quer pelos novos usos habitacionais quer pelos novos usos de atividades económicas,
tenderá a favorecer a totalidade das unidades comerciais, quer as já existentes quer as que serão
criadas.
No que respeita a que o plano sirva o interesse da população, designadamente ao nível do
trânsito, realojamento, impacto ambiental e equipamentos coletivos, entende-se que o PPPV
tem como base dos seus objetivos servir tais interesses, e que as diversas áreas setoriais
afetadas pelo plano deverão ser monitorizadas ao longo da sua execução.
No que respeita a que seja criada uma estrutura local para a requalificação do aglomerado, bem
como que seja criada uma estratégia para salvaguarda das “vilas”, trata-se de uma decisão que
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não é do âmbito do plano, mas que se justifica no âmbito da estratégia de reabilitação urbana
municipal.
No que respeita a que sejam feitas intervenções ao nível dos equipamentos existentes e criados
novos equipamentos, refira-se que o PPPV prevê especificamente a criação de dois novos
equipamentos e que poderá acolher outros ainda nas suas áreas afetas a atividades económicas.
A intervenção em equipamentos existentes não é do âmbito do plano, mas, no caso de
equipamentos municipais, deverá ser avaliada pelo município na sua programação própria. No
entanto, justifica-se prever uma área suplementar para eventual reforço da oferta escolar local
que venha a revelar-se necessária pela carta educativa presentemente em revisão.
No que respeita a que seja melhorado o abastecimento de água ao Prior Velho, apesar de não
se tratar de uma questão do âmbito do plano, será dada resposta às necessidades criadas pelo
PPPV no decurso da sua execução, que deverão ser articuladas com o sistema geral de
abastecimento do aglomerado.
No que respeita a que seja criado um novo acesso do Prior Velho à 2ª Circular, bem como à
possibilidade de um novo acesso de Sacavém à A1, trata-se de uma questão que foi explorada
com a Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) e a Infraestruturas de Portugal (IP) (ver
Anexo 5). A EPAL coloca condicionalismos que afetam as inserções possíveis, nomeadamente a
necessidade de que os atravessamentos do adutor se façam na menor extensão possível. No
entanto, foi o resultado dos contactos com a IP que afastou a possibilidade de acolher esta
sugestão. Essa entidade invoca o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, proibindo
o estabelecimento de acessos, que só se permitem em casos excecionais, mediante aprovação
do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), com parecer da IP. Considerou-se que nenhuma
das exceções legalmente previstas se aplica ao caso presente (“…quando, por razões de natureza
técnica, seja necessário, por inexistência de alternativas economicamente viáveis, estabelecer
acesso direto…”, e, ainda, “…para melhorar a conexão entre estradas da rede rodoviária
nacional, para potenciar a função das vias que se pretendem interligar ou o estabelecimento de
acessos necessários ao desenvolvimento de projetos de interesse nacional, como tal
reconhecidos pelo Governo”, n.º 2 e 3 do artigo 50.º da Lei n.º 34 de 2015, de 27 de abril). Ainda
assim, justifica-se prosseguir estes contactos, para que tal ligação se possa concretizar.
No que respeita a que sejam solucionados os problemas de acesso à 2ª Circular, incluindo a
circulação na variante ao Prior Velho e a possibilidade de alargamento da rua Fernando Namora,
não se trata de questões do âmbito do plano, mas que se justificam no âmbito da estratégia da
mobilidade municipal. De realçar que a ANA – Aeroportos de Portugal tem em desenvolvimento
um projeto de transformação profunda das acessibilidades ao Aeroporto Humberto Delgado
que afetará decisivamente os acessos ao Prior Velho.

4.4
Pedidos de esclarecimento
No que respeita ao significado de uma linha tracejada na planta de enquadramento, trata-se da
indicação de uma ligação desejável fora da área de intervenção do plano, sem caráter
vinculativo.
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No que respeita à participação dos proprietários nos encargos das unidades de execução, ela
decorre da perequação compensatória de benefícios e encargos, a qual estabelece os benefícios
e encargos de cada parcela da área de intervenção do plano, sendo que não será possível
beneficiar da edificabilidade prevista sem a participação proporcional nos encargos. A execução
do plano implicará sempre a participação de todas as parcelas de cada unidade de execução,
não prevendo especificamente procedimentos para o caso de parcelas que não pretendam
assumir os encargos devidos. O plano prevê, consoante a unidade de execução em causa, três
sistema de execução a adotar: iniciativa dos interessados, cooperação ou imposição
administrativa. A escolha do sistema de execução dependerá, entre outros fatores, da
disponibilidade dos proprietários para a execução do plano.
No que respeita às questões detalhadas relativas à circulação viária na envolvente da área de
intervenção do plano, apenas poderão ser respondidas numa fase mais adiantada, no decurso
da execução do plano. O caso específico dos lugares de estacionamento na Rua Sérgio Vieira de
Melo deverá ser equacionado no momento da execução da UE Norte, não devendo esses lugares
ser contabilizados na oferta total de novos lugares de estacionamento público.

5
Alterações ao plano
As alterações ao plano encontram-se discriminadas no Anexo 6. Consistem na eliminação do
prolongamento da Av. Vasco da Gama Fernandes e na alteração da área de influência do plano,
que passa a incluir, para além deste arruamento, as ruas de Moçambique, de Cabo Verde, de
São Tomé, de Bissau, de Lourenço Marques e da Cidade da Beira. Para esta área de influência,
que engloba os arruamentos mais utilizados para o acesso poente ao Prior Velho, prevê-se o
desenvolvimento e execução de um projeto de requalificação. Foi igualmente criada uma área
com capacidade para acolher um novo equipamento educativo.
Foram igualmente retificados os números 1 e 2 do artigo 31.º do regulamento, atualizando-se a
designação de “compensação” para “iniciativa dos interessados”, conforme consta no artigo
149.º do RJIGT, incluindo ainda a possibilidade de execução pelo sistema de cooperação,
implícita em todo o processo de elaboração do plano, mas que, por lapso, não tinha ficado
expressa no regulamento, e ainda o artigo 33.º, clarificando a possibilidade de expropriação
total ou parcial para fins de utilidade pública.

6
Outras ações a desenvolver em paralelo à execução do plano
Decorrem da análise das participações recolhidas na discussão pública a identificação de um
conjunto de ações que, apesar de não serem do âmbito específico do plano, poderão tornar
mais eficaz a sua execução e contribuir para minorar alguns problemas já atualmente sentidos:
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a) Criar um gabinete de apoio à execução do PPPV, atendendo à complexidade da
execução do plano e ao envolvimento de um conjunto grande de proprietários e de
arrendatários que serão afetados; no decurso desta execução, este gabinete poderá
igualmente identificar as insuficiências sentidas no Prior Velho ao nível dos
equipamentos, dos espaços verdes e outros espaços públicos e do estacionamento
público, propondo intervenções neste âmbito; a criação deste gabinete será da
responsabilidade da Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana;
b) Criar um programa de habitação municipal que satisfaça as necessidades de habitação
acessível para jovens, a localizar na União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, a
financiar pelas compensações previstas pelo plano; esta ação deverá ser coordenada
pelo Departamento de Coesão Social e Habitação;
c) Reforçar a oferta de equipamentos educativos do ensino básico no Prior Velho, a instalar
nas áreas disponíveis para o efeito pelo plano, nos termos da carta educativa (em
revisão), bem como de equipamentos desportivos, mediante a transformação do atual
pavilhão multiusos do Prior Velho e, ainda, de equipamentos de saúde (unidade de
saúde familiar), por cativação do piso térreo de uma das parcelas edificáveis previstas
pelo plano; esta ação deverá ser coordenada pelo Departamento de Obras Municipais;
d) Reforçar a oferta de espaços verdes e estacionamento do Prior Velho para além da área
de intervenção do plano, afetando para esse efeito a parte ainda não concretizada do
parque urbano do Prior Velho e sua envolvente imediata, ou outras áreas previstas pelo
PDM para esse uso, a financiar pelas compensações estabelecidas pelo plano; esta ação
deverá ser coordenada pela Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana;
e) Acompanhar o projeto das acessibilidades ao Aeroporto Humberto Delgado, da
responsabilidade da ANA, que transformará toda a rede viária de acesso ao Prior Velho,
incluindo o atual nó de acesso à 2.ª Circular, assegurando a resolução dos principais
bloqueios da articulação viária do Prior Velho com a envolvente; esta ação deverá ser
coordenada pela Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana;
f)

Prosseguir os contactos com a EPAL e IP, alargando-os ao IMT, com vista à construção
de um acesso direto do Prior Velho à 2.ª Circular; esta ação deverá ser coordenada por
um grupo de trabalho a criar expressamente para este efeito;

g) Desenvolver a área de reabilitação urbana (ARU) do Prior Velho, atendendo a que uma
parte do tecido mais antigo do Prior Velho apresenta ainda insuficiências estruturais que
não encontram resolução no PPPV, mobilizando todos os mecanismos disponíveis no
regime das ARU que permitem atuar sobre este tecido; esta ação deverá ser coordenada
pelo Gabinete de Revitalização Urbana.
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7
Síntese conclusiva
A discussão pública do PPPV teve uma participação significativa, com um conjunto relevante de
contributos profundos e detalhados aos quais se procurou atender de forma tão abrangente
quanto possível.
Destacaram-se claramente entre as participações recebidas, bem como na sessão de
apresentação pública realizada, as objeções ao prolongamento da Av. Vasco de Gama
Fernandes. Os argumentos suportando esta objeção foram considerados pertinentes,
motivando a eliminação desta proposta e a sua substituição por um investimento na
requalificação dos espaços públicos, rede viária e estacionamento dos eixos mais utilizadas para
o acesso ao Prior Velho.
Outros contributos não originaram alterações ao plano, na sua maior parte por não serem do
âmbito específico do PPPV. Ainda assim, propõe-se um conjunto de ações complementares a
desenvolver em paralelo ao plano que vão de encontro à maior parte das participações
recebidas.
A proposta do PPPV pôde assim ser aperfeiçoada pela discussão pública a que foi submetida e
poderá cumprir melhor as opções estratégicas definidas pela CML e a finalidade de valorização
local e regional que foram os seus objetivos fundamentais.
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8
Quadro síntese da ponderação das reclamações e sugestões recebidas

Atendidas
Atendidas parcialmente
Não atendidas

Reclamações

Participação 2
Ricardo Santos

Participação 3
Paulo Freitas

A intervenção na Av. Vasco da Gama Fernandes
implicará um aumento excessivo da circulação
viária, com consequente aumento da
deterioração da via, insegurança, poluição, ruído,
sinistralidade e dificuldade de estacionamento.
A ligação da Av. Vasco da Gama Fernandes à Av.
Severiano Falcão é uma má solução porque esta
última já está congestionada às horas de ponta.
O túnel previsto para a Av. Vasco da Gama
Fernandes pode provocar trepidações e danos
estruturais nos edifícios envolventes.
A intervenção na Av. Vasco da Gama Fernandes
aumenta o fluxo de tráfego e converte-a numa via
de atravessamento para não residentes no Prior
Velho, com consequências ao nível da poluição,
ruído, degradação da via, segurança e
sinistralidade.
O estacionamento na Av. Vasco da Gama
Fernandes é insuficiente e a intervenção
proposta pode agravá-lo.

Sugestões

O PPPV deveria prever uma intervenção
integrada em todo o Prior Velho.

A nova ligação viária a criar poderia ser a norte da
área de intervenção do PPPV, ligando-o à rotunda
do Lidl em Sacavém.

O túnel proposto degrada as condições da Av.
Vasco da Gama Fernandes.
A intervenção na Av. Vasco da Gama Fernandes
põe em causa a segurança dos alunos da escola
existente, que nela circulam.

Participação 4
Catarina Diz de
Almeida

O túnel proposto para a Av. Vasco da Gama
Fernandes fratura o território.

O PPPV deveria considerar a totalidade do Prior
Velho, de forma integrada, atendendo às
necessidades de todo o aglomerado, criando-se
para o efeito uma estrutura local com uma
estratégia de requalificação, renovação,
reconversão e reabilitação.

O túnel e o acréscimo de trânsito entram em
conflito com a escola e as crianças que a
frequentam.

Deveria ser considerado um novo acesso da 2ª
Circular a Sacavém.

A proposta para a Av. Vasco da Gama Fernandes
agrava o trânsito, ruído e poluição com fluxos
vindos da nova área a edificar.

A ligação natural da área a edificar a Sacavém é
para norte, pelo que é essa que deveria ser feita,
eventualmente apenas para atravessamento
pedonal e modos suaves.

A ligação Prior Velho-Portela só serve os
movimentos Portela-Camarate e só trará tráfego,
poluição e ruído ao Prior Velho, que perderá o
seu caráter de vila pacata e agradável para passar
a ser zona de passagem.

Deveriam ser fixadas quotas para habitação com
rendas acessíveis ou habitação social.
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O parque de merendas não deve ser substituído
por outro equipamento.

Deveria haver uma estratégia de salvaguarda e
melhoramento da tipologia de vila.

O espaço verde proposto não deveria ser
remetido para a periferia do plano.

Deverá haver cuidado na gestão da instalação de
novas áreas comerciais, para que estas não
prejudiquem o comércio local.
Face ao acréscimo de população, deverá ser
ampliada a unidade de saúde do Prior Velho,
reforçada a segurança, e renovados, ampliados
ou construídos novos equipamentos.
Deverá ser construída uma creche pública, ATL’s,
e equipamentos para acompanhamento sénior e
aconselhamento de desempregados.
Há um problema de abastecimento de água que
deverá ser resolvido.
O Prior Velho deverá ter uma nova estação de
metro, a prever pelo plano.

Participação 5
Henrique Santos

A construção prevista pelo plano não levará
necessariamente ao aumento de residentes e
não justifica a criação de novas ligações viárias,
por não existir um aumento significativo de
tráfego.

As dificuldades de acesso ao Prior Velho devemse ao volume de tráfego que se dirige para
Camarate e não ao tráfego gerado pelo Prior
Velho, pelo que essa questão deveria ser
resolvida.

O acesso Prior Velho-Portela não se justifica, pois
apenas servirá para a ligação Camarate-Portela,
criando tráfego, ruído e insegurança no Prior
Velho.
A transformação da Av. Vasco da Gama
Fernandes não se justifica em termos viários e
terá sobretudo funções de atravessamento,
prejudicando os residentes pelo aumento de
tráfego, aumento de ruído, diminuição dos
lugares de estacionamento, criação de barreiras,
criação de perigo para as crianças da escola,
destruição do parque de merendas e
insegurança.
Os encargos económicos da construção do túnel
e viaduto não foram equacionados.
O parque equipado na periferia do plano não é
adequado, por gerar insegurança dada a sua
localização; deveria localizar-se numa área
central.

Participação 6
Fernando Queirós

A criação do acesso Prior Velho-Portela não se
justifica, pois apenas servirá para a ligação
Camarate-Portela, prejudicando a população do
Prior Velho.

O estudo de tráfego está desatualizado, pelo que
deveria ser feito um novo.

O acesso em túnel e viaduto pela Av. Vasco da
Gama
Fernandes
serve
apenas
para
descongestionar a rotunda da Rua de
Moçambique, face à criação do novo eixo
Portela-Camarate, com diversos impactos
negativos para o Prior Velho, tais como aumento
de tráfego, redução dos lugares de
estacionamento, dificuldade de circulação,
aumento da insegurança para as crianças da
escola, aumento da insegurança para os
automobilistas, destruição do parque de
merendas, aumento do ruído e poluição,
degradação das habitações em resultado das
vibrações da obra a realizar e sua desvalorização,

As dificuldades de acesso ao Prior Velho devemse ao volume de tráfego que se dirige para
Camarate e não ao tráfego gerado pelo Prior
Velho, pelo que essa questão deveria ser
resolvida.
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por alteração do caráter de “zona pacata” para
“zona de tráfego intenso”.

Participação 8
UF de Sacavém e
Prior Velho

O PPPV viola o PDM por apresentar “uma
volumetria de construção muito acima daquilo
que estava previsto para o local” (reclamação
constante da moção do PSD).

Deverá ser criado um gabinete técnico
multidisciplinar de acompanhamento e apoio aos
moradores, proprietários e inquilinos abrangidos
pela área de intervenção do plano (sugestão
constante da moção do PS).
Deverá ser revista a proposta de acessibilidade
rodoviária à área do plano, promovendo um
acesso de ligação à 2ª Circular (sugestão
constante da moção do PS).
Deverão ser avaliados os termos do compromisso
da efetiva exequibilidade das infraestruturas
(sugestão constante da moção do PS).
Qualquer intervenção deverá ter em conta os
interesses da população ao nível do trânsito,
realojamento,
impacto
ambiental
e
equipamentos coletivos (sugestão constante da
moção do PSD).
O estudo de tráfego deverá ser revisto de forma
a refletir as atuais condições de circulação,
nomeadamente o congestionamento da variante
ao Prior Velho.

Participação 9
Carlos Manuel
Rodrigues Pacheco

Deverão ser criadas alternativas que possam
resolver o congestionamento do acesso ao Prior
Velho, nomeadamente o alargamento de faixas
na rua Fernando Namora e suas ligações,
alteração da saída da A1 para o Prior Velho, com
criação de viaduto e eventual ligação da rua da
Guiné à A1, e ligação direta da rua Trigueiros
Martel (Sacavém) à A1 no sentido de Lisboa.
Dada a dificuldade de instalar estacionamento
público em caves de edifícios particulares, esta
solução deverá ser revista, contando igualmente
com a redução de estacionamento na Av. Vasco
da Gama Fernandes e com o deficit já existente
no Prior Velho.
A envolvente da parcela E3 tem poucos lugares
de estacionamento face ao uso previsto, situação
que deverá ser revista, contemplando
igualmente lugares para veículos prioritários.
Deverão ser previstas medidas de minimização
do ruído ao nível do isolamento dos edifícios na
Av. Vasco da Gama Fernandes.
A área de construção é excessiva, cortando as
vistas sobre o estuário do tejo e impossibilitando
a cedência da totalidade da área verde e de
equipamentos legalmente prevista, pelo que
deveria ser reduzida, nomeadamente ao nível do
número de pisos acima do solo, com vista ao
aumento da qualidade de vida do Prior Velho.

Participação 10
Mª Luísa Lopes de
Oliveira Valadares

A signatária é proprietária de terrenos que serão
atravessados pelo viaduto de ligação à Av. Vasco
da Gama Fernandes e ainda não foi contactada
para este efeito.
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Sessão Pública do Plano de Pormenor
do Prior Velho

Introdução

No âmbito da discussão pública do Plano de Pormenor do Prior Velho realizou-se, no dia 24 de
fevereiro, uma sessão de apresentação do Plano, tendo sido efetuada, pela Divisão de
Planeamento e Reabilitação Urbana, a distribuição de um questionário pelos municípes que
assistiram à mesma.

O presente relatório pretende dar conhecimento da análise dos dados referentes aos 47
questionários preenchidos. Trata-se de um instrumento de recolha de informação constituído
por 6 variáveis:
- Meios de conhecimento da apresentação pública do PP do Prior Velho;
- Grau de importância atribuído à possibilidade de participação na sessão pública;
- Grau de importância atribuído às areas de interveção propostas no PP;
- Grau de satisfação com a proposta do PP;
- Género;
- Idade.

Cerca de 180 pessoas assistiram à apresentação do Plano, incluindo municípes, eleitos locais, e
técnicos da autarquia. Face a este universo, 26,1% dos presentes responderam ao
questionário,não estando garantida a representantividade estatística, pelo que os resultados
agora apresentados não podem ser extrapolados ao contexto da freguesia do Prior Velho.
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1- Meios de conhecimento da apresentação pública do PP do Prior Velho

Meios de Conhecimento

%

Junta de freguesia

19,1

Serviços da câmara

10,6

Afixação de folhetos, cartazes

66

Amigos, vizinhos, familiares

2,1

Outro

-

N/S e N/R

2,1

TOTAL

100

A afixação de folhetos e cartazes foi o meio de conhecimento da apresentação pública do
Plano de Pormenor do Prior Velho para 66% dos inquiridos, seguida pela junta de freguesia
(19,1%). A divulgação da sessão pública do Plano de Pormenor através dos serviços da câmara
foi referida por cerca de 11% de indivíduos. Apenas uma pessoa mencionou que teve
conhecimento da iniciativa por amigos, vizinhos ou familiares.

2- Grau de importância atribuído à possibilidade de participação na apresentação
pública do PP do Prior Velho

Grau de Importância

%

Muito Importante

78,7

Importante

19,1

Pouco Importante

-

Nada Importante

-

N/S e N/R

2,1

TOTAL

100

A grande maioria dos inquiridos (78,7%) considera muito importante a possibilidade dos
cidadãos, associações, coletividades e demais entidades em participar na apresentação pública
do Plano de Pormenor do Prior Velho.
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3- Grau de importância atribuído às areas de intervenção do Plano de Pormenor

As áreas de intervenção, propostas no Plano de Pormenor do Prior Velho, mais valorizadas
pelos inquiridos são a Habitação e a Mobilidade/Acessibilidades, ambas com graus de
importância acima dos 90%. As restantes áreas de intervenção são igualmente importantes
para os inquiridos. As Áreas para Atividades Económicas e a Mobilidade/Acessibilidades
acabam por ser as áreas que apresentam valores percentuais mais evidentes nas categorias
pouco e nada importante.

Muito
Importante

Importante

Pouco
Importante

Nada
Importante

N/S
N/R

Total

Habitação

51,1

44,7

2,1

-

2,1

100

Áreas para atividades económicas

25,5

59,6

8,5

-

6,4

100

Espaços verdes

59,6

29,8

4,3

2,1

4,3

100

Equipamentos

51,1

36,2

4,3

-

8,5

100

Mobilidade e acessibilidades

70,2

21,3

6,4

2,1

-

100

Áreas de intervenção

4- Grau de satisfação com a proposta do Plano de Pormenor
Grau de Satisfação

%

Muito satisfeito

14,9

Satisfeito

57,4

Pouco satisfeito

17

Nada satisfeito

2,1

N/S e N/R

8,5

TOTAL

100

O grau de satisfação geral com a proposta do Plano de Pormenor apresentada no decorrer da
sessão foi avaliada de forma positiva: 57,4% dos inquiridos ficaram satisfeitos. Pouco ou nada
satisfeitos, ficaram 9 pessoas que assistiram à sessão e que responderam ao questionário.
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5- Caracterização socio-demográfica dos inquiridos

Género dos inquiridos (%)

A maioria dos inquiridos é do género masculino (61,7%), o que corresponde a 29 homens.
Dezassete mulheres responderam aos questionário.

Idade dos inquiridos (%)
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As idades compreendidas entre os 35 e 54 anos são as que possuem mais inquiridos (38,2%).
Os inquiridos com 65 e mais anos responderam igualmente ao questionário de forma
significativa (21,3%). Estes dados espelham um conjunto de indivíduos que são essencialmente
adultos em idade ativa.

6- Comentários /Sugestões sobre o PP do Prior Velho

Comentários/sugestões sobre o PP do Prior Velho
Positivos
- Desenvolvimento da vila do Prior Velho que seja rápido com o arranque do Plano
- Plano interessante
- Construção de rotunda ao cimo da Rua da Guiné
- Plano deveria abranger a totalidade da Vila, com diferentes níveis de intervenção
- Reforçar os acessos rodoviários, através de ciclovias e transportes
- Prever lugares para estacionamento
- Definir os critérios de atribuição das indeminizações aos atuais proprietários
- Futuro viaduto possuir uma ciclovia que ligue à de Sacavém e Portela
- Rentabilizar a passagem pedonal entre o Prior Velho e Sacavém
- Maior fiscalização do uso da via pública por parte das empresas de transportes
Negativos
- Acessibilidades insuficientes e não planeadas
- Fraca exposição sobre o dimensionamento das acessibilidades
- Impactes na circulação desde a fase de construção
- Ao nível dos acessos, o Plano é muito mau
- Acessibilidades provocarão impacto no ruído e na poluição
- Acréscimo de 20% de população é excessivo
- Assegurar que o Plano não transforme esta área numa área de elites
- Transferência de responsabilidades para o promotor
- Não é explicito como o Plano contribui para a melhoria da qualidade de vida dos residentes
- Quais os espaços verdes? E serviços? Transportes públicos? Segurança? Equipamentos?
- Preocupação com o futuro túnel

Os comentários/sugestões efetuados por alguns munícipes foram transcritos sem qualquer
interpretação ou avaliação, são meramente descritivos. O comentário mais enfatizado
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relaciona-se com as acessibilidades que, na opinião de alguns residentes, poderão colocar em
causa do sossego da zona, na medida em que haverá um excesso de tráfego.

Notas Finais

A preocupação com a participação ativa dos cidadãos no sentido da valorização do
ordenamento do território encontra-se bem expressa no Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território, no qual são identificados quatro problemas: ausência de uma
cultura cívica; insuficiência das bases técnicas; dificuldade de coordenação; complexidade,
rigidez, centralismo e opacidade da legislação e dos procedimentos de planeamento e gestão
territorial. No intuito de estabelecer medidas prioritárias para uma participação pública mais
eficiente, este Programa aposta em dois objetivos específicos: promover a participação cívica e
institucional nos processos de planeamento de desenvolvimento territorial; incentivar
comportamentos positivos e responsáveis face ao ordenamento do território.

Neste sentido, e no decurso do período de discussão pública dos planos municipais de
ordenamento do território, o fomento de ações de sensibilização, informação e incentivo à
participação poderá ser uma forma de tornar estes instrumentos mais acessíveis aos cidadãos
e, simultaneamente, de os responsabilizar para a execução de ações e projetos a integrar em
processos de planeamento e gestão territorial.

Ainda que os dados apresentados não sejam representativos da população residente da
freguesia do Prior Velho, constata-se que este tipo de sessões públicas é bem acolhido pela
população, a qual poderá assumir uma participação mais de tipo informativo, onde o cidadão é
apenas informado do que vai acontecer, ou uma participação mais efetiva em que as pessoas
podem interagir e propor ações.

A criação de instrumentos específicos de políticas capazes de apoiar o desenvolvimento das
comunidades locais, torna-se da máxima importância, pelo que o grande desafio do poder
local passa pela adequação dos sistemas e processos de intervenção às realidades locais. A
aposta na coerência do ordenamento do território municipal terá reflexos no aumento da
qualidade de vida da população que aqui reside.
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Nota Técnica ao Estudo de Tráfego do Plano de Pormenor do
Prior Velho
Âmbito
A TIS desenvolveu, entre 2013 e 2015, o Estudo de Tráfego que apoiou a elaboração do Plano de Pormenor
do Prior Velho. No relatório do Estudo de Tráfego final foram, de um modo genérico, abordados os seguintes
temas:
• Tráfego gerado pelos novos usos e sua distribuição – estimação da geração dos novos usos propostos
para a área de intervenção nos períodos de ponta da manhã e da tarde de dia útil;
• Procura de tráfego atual – modelação da rede viária atual e análise às condições de circulação com
identificação das eventuais debilidades do sistema existente;
• Procura de tráfego futura – cálculo dos volumes de tráfego atuais acrescidos do tráfego gerado pelos
novos usos do solo propostos;
• Avaliação do sistema de acessos proposto – análise quantitativa e qualitativa das estimativas de
tráfego na rede futura proposta;
• Estacionamento – verificação das necessidades de estacionamento e sua satisfação;
• Sistema de Transporte Público – acessibilidade à área-plano em transporte coletivo.
Relativamente ao sistema de acessos rodoviários proposto, entre outras soluções, foi definida uma ligação
em viaduto (passagem superior sobre o vale da ribeira do Prior Velho) entre a Avenida Vasco da Gama
Fernandes e o prolongamento da Avenida Severiano Falcão, constituindo-se como uma alternativa à ligação
existente entre o Prior Velho e a Avenida Severiano Falcão.
No entanto, dados os possíveis impactes desta ligação, não só sobre a Escola Básica / Jardim de Infância do
Prior Velho (localizada no topo poente da Avenida Vasco da Gama Fernandes), mas também sobre o próprio
vale da ribeira do Prior Velho, e a própria mudança do paradigma da mobilidade urbana, atualmente muito
mais virado para modos de transporte mais sustentáveis face ao transporte individual, é intenção a não
consideração desta ligação rodoviária no âmbito do Plano de Pormenor do Prior Velho.
Neste entendimento, pretende-se na presente Nota Técnica apresentar de um modo qualitativo a pertinência,
ou não, desta opção na ótica do sistema rodoviário associado à área-plano. De notar que esta opção está a
ser estudada entre o município e a equipa projetista do plano (onde, naturalmente, se inclui a TIS) desde
maio do presente ano.
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Análise qualitativa
Os valores de procura de tráfego estimados para a referida ligação entre a Avenida Vasco da Gama Fernandes
e o prolongamento da Avenida Severiano Falcão não são muito expressivos, estimando-se um máximo na hora
de ponta da tarde (HPT) do ano horizonte de projeto (2028) de cerca de 300 veículos por sentido.
Para além do referido anteriormente, é de realçar que:
• Se, por um lado, o modelo de tráfego desenvolvido no âmbito do Plano de Pormenor considerou
exclusivamente o tráfego existente na situação atual acrescido da geração de tráfego associada às
valências previstas no âmbito do Plano de Pormenor, não se tendo considerado o tráfego induzido que
normalmente ocorre com a abertura de uma nova ligação rodoviária;
• Por outro lado, a não abertura desta ligação protege a área-plano do possível “tráfego de
atravessamento” mantendo-a mais protegida relativamente a maiores fluxos de tráfego e a velocidades
de circulação potencialmente mais elevadas.
Em termos de desempenho do sistema, a análise dos resultados obtidos para os cenários futuros estudados,
permite concluir que os níveis de serviço nas intersecções alternativas a esta nova ligação (Rua de
Moçambique e suas ligações transversais), na área envolvente estudada, variam entre “A” e “D”,
correspondentes a condições de circulação satisfatórias e estáveis. Considera-se, deste modo, que as mesmas
têm capacidade para receber o tráfego proveniente da ligação que se pretende agora não construir.
Neste entendimento, e numa análise qualitativa (porém baseada nos modelos de tráfego quantitativos),
considera-se que a eliminação da referida ligação poderá ser viável do ponto de vista do desempenho da rede
viária, uma vez que as principais intersecções alternativas apresentam reserva de capacidade para acolher
os fluxos de tráfego a transferir no âmbito do “corte” da ligação prevista. Como se viu, essa transferência
ocorrerá fundamentalmente para a Rua de Moçambique, pelo que serão as intersecções desta via as que
poderão sofrer alguma degradação das condições de circulação inicialmente previstas no estudo. Não se
estima, porém, que essa degradação ponha em causa as condições de acessibilidade rodoviária à área-plano.
É de realçar, no entanto, que a Rua de Moçambique tem uma ocupação marginal comercial com alguma
expressão e que, naturalmente, provoca uma procura de estacionamento forte que, apesar das bolsas de
estacionamento existentes, acaba por normalmente exceder a oferta, existindo estacionamento ilegal em
segunda fila nos principais períodos de ponta do dia. Para as condições de circulação se manterem
satisfatórias, recomenda-se deste modo que, em termos físicos, seja reforçada a sinalização vertical e
horizontal de permissão, ou não, de paragem e/ou estacionamento de veículos e, no que respeita à gestão
da rede, a fiscalização dessa sinalização seja efetiva. Por outro lado, todo este eixo rodoviário poderá ser
ainda beneficiado ao nível do seu pavimento, localização e marcação das travessias pedonais, bem como ao
nível das interseções existentes, beneficiando-se a sua gestão (melhoria da sinalização vertical, eventual
implementação de Sinalização Luminosa Automática de Tráfego em pontos mais sensíveis, etc.).
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Apresentam-se de seguida duas figuras resultantes do modelo de tráfego desenvolvido pela TIS à data de
realização do Estudo de Tráfego do Prior Velho:
• Uma, diretamente retirada do estudo, ou seja, considerando a ligação entre a Avenida Vasco da Gama
Fernandes e o prolongamento da Avenida Severiano Falcão;
• Outra, onde, recorrendo-se ao modelo de tráfego desenvolvido, “retirou-se” a futura ligação prevista
e completou-se a rede local, essencial para “distribuir” os acréscimos de tráfego previstos.
Com base nesta última figura é facilmente verificável que os acréscimos de tráfego previstos para a rede
existente, de onde se destaca a Rua de Moçambique, parecem compatíveis, quer com as suas características
físicas (número de vias, largura, sentidos de circulação, tipo de interseções ao longo do seu desenvolvimento,
existência ou não de bolsas de estacionamento, etc.), quer com as suas características funcionais (hierarquia
rodoviária, ocupação marginal, etc.).

Figura 1 | Procura de Tráfego com ligação (2028 HPT DU)
Fonte: TIS (modelo de tráfego rodoviário desenvolvido entre 2013-2015 no âmbito do Estudo de Tráfego do Plano de Pormenor do Prior
Velho)
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Figura 2 | Procura de Tráfego sem Ligação (2028 HPT DU)
Fonte: TIS (realizado em outubro de 2018 com base no modelo de tráfego rodoviário desenvolvido entre 2013-2015 no âmbito do
Estudo de Tráfego do Plano de Pormenor do Prior Velho

Controlo da Qualidade
Este documento foi sujeito ao controlo da qualidade interno de acordo com o procedimento Controlo da
Qualidade de Documentos (P2/05) definido no Sistema de Gestão da TIS.pt.
* Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico *

Lisboa, 23 de outubro de 2018

Diogo Jardim

Ariana Simplício

Engenheiro do Território

Licenciada em Engenharia do Território
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PLANTA DE ENQUADRAMENTO

Decorreu, entre fevereiro e março de 2018, a discussão pública
do plano de pormenor do Prior Velho, durante a qual foram
recebidos contributos visando a melhoria da proposta apresentada
à população.
As reclamações e sugestões recebidas foram analisadas e
ponderadas pela Câmara Municipal de Loures e por entidades
externas, com vista a dar resposta, tão abrangente quanto
possível, às questões levantadas.
As alterações introduzidas na proposta do plano, a submeter
pelo Executivo à aprovação da Câmara Municipal e da
Assembleia Municipal, são agora apresentadas à população
do Prior Velho.
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Da apreciação da proposta, considerou-se pertinente
indicar a necessidade de introduzir algumas
alterações que se traduziram no seguinte:
> A área de intervenção diminuiu de 201 253 m2
para 179 927 m2 (cerca de 10%).
> No sentido de moderar a carga construtiva
admitida pelo PPPV, a superfície de pavimento
da nova edificação a promover, já reduzida dos
263 000 m2 previstos nos termos de referência
para 205 073 m2, foi ainda mais reduzida para
200 000 m2.
> No sentido de reforçar os usos passíveis de
captar mais emprego na zona de intervenção do
PPPV, a proporção de usos habitacionais/atividades
económicas passou de 71%-29% para 64%-36%.
> A configuração geral do desenho urbano sofreu
ajustes de pormenor, salientando-se a redução
de alguns volumes, a eliminação de algumas
edificações degradadas e a criação de uma
parcela a afetar ao equipamento, anteriormente
inexistente, com 3 797 m2.
> Fora da área de intervenção do PPPV, a ligação
à variante do Prior Velho, por apresentar inclinação
significativa e seccionar o parque urbano,
foi deslocada para sul, prolongando a Av. Vasco
da Gama Fernandes e incluindo um túnel e um
viaduto, para esbater a inclinação da via e evitar

A elaboração do Plano de Pormenor do Prior Velho
(PPPV) iniciou-se em 2009, de acordo com os termos
de referência então publicados. Foi feita no âmbito
de um contrato de planeamento entre a Câmara
Municipal de Loures (CML) e a Tavfer – fundo de
investimento imobiliário, proprietária do terreno onde
então se localizava o bairro de barracas da Quinta
da Serra.
Na execução do contrato de planeamento, a Tavfer
apresentou à CML, em dezembro de 2013, uma
proposta de plano que dava resposta aos termos
de referência fixados.

Excerto da planta de implantação
Nova parcela a afetar a equipamento

Excerto da planta de implantação
Alargamento da área de influência do plano

Excerto da planta de enquadramento

Alterações ao PPPV
> Eliminação da ligação viária à variante ao Prior
Velho através da Av. Vasco da Gama Fernandes.
Com efeito, os estudos complementares realizados
mostraram que essa ligação não será indispensável
à funcionalidade viária desta área. Este facto,
aliado ao vasto conjunto de contraindicações
expressas nas reclamações apresentadas, levaram

Em resultado desta ponderação, os serviços
municipais propuseram um conjunto de alterações
ao PPPV, acrescidas de ações complementares,
parte delas a financiar pelas compensações a prestar
ao Município, que serão assim canalizadas para
outras zonas do Prior Velho.

Os serviços municipais sintetizaram e estruturaram
os resultados da discussão pública, tendo procedido
a uma ponderação dos mesmos no sentido de
responder, da forma mais abrangente possível, às
questões levantadas. Para este efeito foi envolvida
a equipa técnica autora da proposta do PPPV e foi
aprofundada a concertação com entidades externas.

O período de discussão pública, que decorreu entre
fevereiro e março de 2018, teve uma participação
significativa, com um número considerável de
contributos oriundos da apresentação pública
organizada para o efeito, em 24/02/2018, e em
exposições formalizadas por escrito posteriormente,
com dominante contestação do prolongamento
da Av. Vasco da Gama Fernandes, a que se juntaram
outras críticas, reclamações e sugestões de óticas
mais diversas.

interseção de outros arruamentos, reforçou-se a
reestruturação do espaço público na ligação
à Portela, com relevo para a ligação pedonal,
e integrou-se a reabilitação da ligação pedonal
a Sacavém nos encargos do Plano Pormenor.

Ações complementares ao PPPV
> Criação de um gabinete de apoio à execução do
PPPV, atendendo à complexidade da execução do
plano, pelo envolvimento de um vasto conjunto de
proprietários e arrendatários que serão afetados
pela execução do PPPV. No decurso desta execução,
este gabinete deverá igualmente identificar as
insuficiências sentidas ao nível dos equipamentos,
dos espaços verdes e outros espaços públicos e de
estacionamento público carentes de intervenção.
> Criação de um programa habitacional municipal,
que atenda a necessidades de habitação acessível
para jovens, a concretizar no território da União
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, a partir
das compensações previstas pelo PPPV.
> Reforço da oferta de equipamentos educativos
do ensino básico, incluindo pavilhão desportivo,
a instalar nas áreas disponibilizadas para o efeito
pelo PPPV, nos termos da futura Carta Educativa,
bem como de espaços para a eventual localização
de equipamentos de saúde (unidade de saúde
familiar), por cativação de piso térreo de uma das
parcelas edificáveis previstas pelo plano.

a esta alteração, permitindo assim que o tecido
mais consolidado do Prior Velho mantenha as suas
características atuais, sem trânsito de atravessamento.
> Alargamento da área de influência do plano aos
arruamentos a sul da Av. Vasco da Gama Fernandes
(ruas de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Bissau,
Lourenço Marques e Cidade da Beira), com vista à
requalificação integrada do espaço público,
adjacente ao PPPV. Tem como objetivo melhorar
as condições de estacionamento e circulação viária
e pedonal do aglomerado, bem como a sua ligação
com a envolvente.
> Reservar uma parte do parque verde previsto,
junto à Rua de Moçambique, para o eventual
reforço da oferta escolar local que se venha
a revelar necessária pela Carta Educativa,
presentemente em preparação.

Para que o PPPV entre em vigor deverão ainda
cumprir-se os seguintes passos:
> Aprovação do relatório de ponderação dos
resultados da discussão pública pela Câmara
Municipal.
> Aprovação, pela Câmara Municipal, da proposta
de PPPV a submeter a deliberação da Assembleia
Municipal.
> Aprovação pela Assembleia Municipal.
> Publicação do PPPV no Diário da República.

> Reforço da oferta de espaços verdes existentes e
estacionamento, para além da área de intervenção
do PPPV, afetando para esse efeito parte das
compensações previstas pelo plano.
> Acompanhamento do projeto das acessibilidades
ao Aeroporto Humberto Delgado, da
responsabilidade da ANA, que inclui o atual nó de
acesso à 2ª Circular, na perspetiva da resolução
dos principais bloqueios de acessibilidade viária
ao Prior Velho.
> Prossecução dos contactos com a EPAL e IP,
alargando-os ao IMT, com vista à viabilização
da construção de uma nova ligação viária do Prior
Velho à 2ª Circular.
> Desenvolvimento da área de reabilitação urbana
(ARU) do Prior Velho, atendendo a que uma parte
do tecido mais antigo do Prior Velho apresenta
ainda insuficiências estruturais que não encontram
resolução no PPPV, mobilizando todos os
mecanismos disponíveis no regime das ARU,
que permitam atuar sobre este tecido.
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