




M U N I C Í P I O  D E  L O U R E S  

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Contribuinte: 501 294 996 – Praça da Liberdade, 2674-501 Loures – Telefone: 211 150 100 – Faxe: 211 151 709 – geral@cm-loures.pt 

DESPACHO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
INFORMAÇÃO 

 

Informação n.º  02|DPGU|DPU|EL|2021  

 

DATA  18/02/2021 

 

PROVENIÊNCIA  Eugénia Leitão – Arq. 

 

DESTINATÁRIO Chefe de Divisão DPU - Ana Paula Félix, Arq. 

 

 

Assunto: Proposta de abertura do período de Discussão Pública da proposta de delimitação de 4 

Unidades de Execução para a área do Planalto da Caldeira em Santo António dos Cavaleiros. 

 

 

1| Enquadramento 

A área de território ora designada por Planalto da Caldeira, localiza-se em Santo António dos 

Cavaleiros, freguesia de Frielas e Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures. 

 

E/19810/2021 

Assinatura Digital de: 
ana_felix@cm-loures.pt
CHEFE DE DIVISÃO
18/02/2021 14:19:29

Ao Sr. Diretor do DPGU,

Concordo.

Propor submeter a deliberação da Câmara Municipal
 a abertura do período de discussão pública da 
proposta de delimitação de 4 unidades de execução
 para o Planalto da Caldeira, nos termos 
propostos na presente informação.


Assinatura Digital de: 
luis_carvalho@cm-loures.pt
DIRECTOR(A) DE DEPARTAMENTO
18/02/2021 15:08:46

Sr. Vereador;

A área de território agora em analise, designada 
por Planalto da Caldeira, localiza-se na união de
 freguesias de Frielas e Santo António dos 
Cavaleiros.



Para esta área foi desenhado um plano geral 
orientador a que estão sujeitas as Unidades de 
Execução (U.E) que se propõe delimitar. Com esta 
estrutura, cada uma das U.E. é possuidora de 
identidade própria, o que permite serem 
concretizadas em momentos distintos, contudo não 
poderão dissociar-se das orientações daquele 
documento, que lhes confere uma logica de 
intervenção global e capaz, quer ao nível do 
desenho urbano como no equilíbrio da 
edificabilidade proposta.

O conjunto das U.E. estão agregadas a uma vasta 
área de espaços verdes de recreio e lazer e de 
equipamentos de interesse público que unem todo o
 território a intervir numa visão única e 
integrada onde assentará a sua transformação.



Neste contexto, proponho submeter a abertura do 
período de discussão pública a deliberação da 
Câmara Municipal da proposta para a delimitação 
de 4 unidades de execução para o Planalto da 
Caldeira; Unidades 1, 2, 3 e 4, pelo período de 
20 dias, em conformidade com o disposto nos 
artigos 89º e 148º do DL 80/2015 de 14.5.


Assinatura Digital de: 
tiago_matias@cm-loures.pt
VEREADOR
18/02/2021 16:13:20

Concordo.

Remeta-se para deliberação em Reunião de Câmara.
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Estabelece o Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM), que a realização de operações 

urbanística em áreas inseridas em Solo Urbanizável se processam através da planos de 

urbanização, planos de pormenor ou por delimitação de Unidade de Execução nos termos do seu 

artº 110º, 111º. 

Assim, a execução deste território decorrerá nos termos previstos pelo articulado 146º a 150º do 

DL 80/2015 de 14.5 – Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial (RJIGT), ou seja, 

através de delimitação de unidade de execução. 

 

2| Fundamento 

Considerando a extensão da área a intervir, ainda que suportada num plano geral de orientações 

que vertem na sua generalidade os conteúdos programáticos da SUOPG 10 – Santo António dos 

Cavaleiros e condições no processo executório, entendeu-se vantajoso a delimitação de várias 

unidades de execução associadas, cada uma delas, a uma qualificação de uso do solo especifica.  O 

conjunto das U.E. estão agregadas a uma vasta área de espaços verdes de recreio e lazer e de 

equipamentos de interesse público que unem todo o território a intervir numa visão única e 

integrada onde assentará a sua transformação. 

A proposta que agora se apresenta pretende assegurar o modelo estratégico do PDM através da 

concretização da área de espaços verdes que integra a Estrutura Ecológica Municipal ( EEM), e um 

grande equipamento colectivo à escala supra municipal, para o usufruto da população não só de 

proximidade mas na escala de uma cidade alargada. 

 

Para esta área foi desenhado um plano geral orientador a que estão sujeitas as unidades de 

execução que se propõe delimitar. Ainda que cada uma delas possa ser concretizada em 

momentos distintos, não poderão dissociar-se das orientações daquele documento. O plano geral 

integrado nos Termos de Referencia para a delimitação das U.E., estabelece um conjunto de 

acções, ainda que separadas no tempo, associadas a uma ordem sequencial de modo a garantir um 

desenvolvimento sustentado e harmonioso daquele território. 

As unidades de execução que agora se propõe delimitar não se encontram abrangidas por plano de 

urbanização ou de pormenor, pelo que estão obrigadas, previamente à sua aprovação, a um  
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período de discussão pública nos termos previstos pelo ponto 4 do artº 148º e ponto 2 do artº 

189º do RJIGT. 

 

3| Proposta 

A proposta para a delimitação de 4 unidades de execução consubstancia-se no documento 

designado Termos de Referencia para 4 Unidades de Execução Planalto da Caldeira – SAC , que 

define as áreas a delimitar, orientações gerais do plano e para cada uma das unidades de 

execução. Integra ainda um conjunto de peças desenhadas onde se inclui os extractos de PDM, 

cadastro, ortofotomapa, área de cedência total a integrar o domínio municipal, traçado e 

hierarquia da rede viária fundamental e proposta para um desenho urbano. 

Considerando as condições cadastrais e o modelo estratégico a aplicar na área a intervir, a 

concretização destas unidades de execução poderá efectuar-se através de dois sistemas 

executórios conforme previsto no RJIGT nos seus artigos, 149º - Sistema de iniciativa dos 

interessados e 150º - Sistema de cooperação. 

 

4| Conclui-se 

Propor submeter a abertura do período de discussão pública a deliberação da Câmara Municipal da 

proposta para a delimitação de 4 unidades de execução para o Planalto da Caldeira; Unidades 1, 2, 

3 e 4 , pelo período de 20 dias, em conformidade com o disposto nos artigos 89º e 148º do DL 

80/2015 de 14.5. 

 

 

 
Assinatura Digital de: 
eugenia_leitao@cm-loures.pt
18/02/2021 12:22:51


