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1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

Tendo em vista uma correta reestruturação do território e atendendo à ausência de Plano de Pormenor 

para a área em causa, a pretensão traduz-se na delimitação de uma unidade de execução para uma parte 

do território integrada na unidade operativa de planeamento e gestão de Loures - UOPG C e na subunidade 

operativa de planeamento e gestão de Frielas - SUOPG 11, conforme determina o Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Loures (RPDM) na sua forma de execução.  

Nos termos do disposto no artigo 149.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

na sequência do pedido com o n.º de registo URB.123.21351, o proprietário de uma parcela de terreno sita 

na União das Freguesias de St.º António dos Cavaleiros e Frielas, no Concelho de Loures, pretende legalizar 

as instalações da empresa onde se localizam. 

Para o efeito, decorrendo igualmente do previsto no artigo 60.º do RPDM, considerando que a pretensão 

se insere em solo urbanizado, na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações 

urbanísticas, nas áreas a reestruturar, deve ser precedido de delimitação de unidade de execução.  

A proposta de delimitação depende da observação das disposições definidas nos princípios orientadores 

de organização e ocupação da operação urbanística, definidos no presente documento e designado por 

Termos de Referência e, previamente à sua aprovação, a Câmara Municipal de Loures promoverá um 

período de discussão pública, em termos análogos aos previstos para plano de pormenor, nos termos 

previstos no n.º 4, do artigo 148.º do RJIGT. 

 

 

2 CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO PARA A DELIMITAÇÃO DA UE   

A programação e execução do Plano Diretor Municipal de Loures (PDM) tem definido um conjunto de UOPG 

e SUOPG com objetivos delineados para a sua concretização, compreendendo áreas a sujeitar a plano de 

urbanização, de pormenor ou a unidades de execução. 

Em concordância com os termos definidos no artigo 148.º do RJIGT, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 

191º do RPDM, a área de intervenção dos planos de urbanização, dos planos de pormenor e das unidades 

de execução pode corresponder a uma SUOPG ou parte desta, podendo igualmente sobrepor-se a duas ou 

mais SUOPG que, no caso, se constitui como parte da SUOPG 11 – Frielas. 

Para a área referida foi delimitada uma área de estudo de enquadramento à delimitação de unidades de 

execução, que abrange uma superfície de 2,18 ha, englobando a totalidade do solo urbanizado afeto a 

espaços de atividades económicas, de indústria e terciário a reestruturar e, ainda, a área afeta a espaços 

verdes, verdes de proteção e enquadramento contíguas à faixa de proteção da Autoestrada A8. A ligação 

viária à mesma é feita a Sul a partir da EN 250, e a Rua 1.º de Maio é a via de distribuição/acesso às 

atividades económicas existentes. A saída é feita a Norte e acede ao nó de IKEA/Frielas/acesso à A8, pelo 

do CM 1311.  

A delimitação de uma unidade de execução (UE) para a Quinta do Foge ao Vento, como instrumento de 

execução do PDM, justifica-se pela necessidade de assegurar a reestruturação desta área do território, 
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consolidada e, atualmente, desarticulada com o risco ao uso de solo associado. Esta delimitação 

compreende seis parcelas de terreno distintas, estabilizadas a nível de cadastro e ocupadas com a função 

prevista em RPDM. 

Deve a mesma unidade de execução cumprir todas as orientações definidas no presente documento, no 

âmbito do seu desenvolvimento e concretização aquando da elaboração dos projetos da respetiva 

operação urbanística. 

 

 

3 ENQUADRAMENTO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES  

A presente unidade de execução desenvolve-se no âmbito da concretização do PDM, publicado através do 

Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado pelo Aviso n.º 1676/2018 de 6 de 

fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de 

novembro, DR n.º 215, 2.ª série. 

3.1  

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Classificação e Qualificação do Solo 

A área a delimitar está classificada pelo PDM em solo urbano (1,30 ha), distribuído entre solo urbanizado 

afeto a espaços de atividades económicas, de indústria e terciário a reestruturar [1], 10.108,50 m2, e ainda 

a espaços verdes, verde de proteção e enquadramento [2], 2.903,10 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As categorias de espaço abrangidas pela área de estudo estão regulamentadas da seguinte forma: 

 Solo urbanizado - espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar 

Solo Urbanizado  
Artigo 59.º  
Âmbito e Identificação  

1 

2 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO 
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1 – O solo urbanizado corresponde ao solo que se encontra dotado de infraestruturas urbanas e é servido por 
equipamentos de utilização coletiva.  
2 – O solo urbanizado integra as seguintes categorias funcionais:  
a) Espaços residenciais;  
b) Espaços de atividades económicas;  
c) Espaços de uso especial;  
d) Espaços verdes.  

 
Artigo 60.º  
Princípio Geral  
1 – A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade de execução em área consolidada, 
quando haja interesse na estruturação ou reestruturação urbana de uma determinada área, nomeadamente, por 
respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de de ligações entre redes urbanas, a concretização 
infraestruturas gerais, equipamentos, espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da 
coesão socio-territorial.  
2 – Nas áreas a reestruturar, os planos de urbanização e os planos de pormenor têm de prever mecanismos de 
coordenação e programação do solo, tendo em vista o cumprimento dos objetivos estabelecidos no RPDMLoures.  
3 – Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações urbanísticas, nas áreas a reestruturar, 
deve ser precedido de delimitação de unidade de execução, tendo em vista uma correta reestruturação do 
território, seguindo os princípios enunciados no número 1.  
4 – Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas pelo regime excecional para a 
reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que não prejudiquem os princípios 
enunciados no número 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido a reestruturar e legalizar.  
5 – Excetuam-se ainda do n.º 3 as situações em que a Camara Municipal considere que as operações urbanísticas 
não desvirtuam os objetivos do espaço a reestruturar e se enquadrem nos seguintes casos:  
a) Obras de conservação e de alteração;  
b) Situações de colmatação entre edifícios preexistentes a manter;  
c) Quando a operação urbanística diga respeito a parcelas situadas em contiguidade com o espaço consolidado;  
d) Situações de uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou de vários, que abranja a 
totalidade do polígono qualificado como espaço a reestruturar.  

 
Espaços de Atividades Económicas  
Artigo 74.º 
Âmbito e Identificação 

Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias: 
a) Consolidadas de indústria e terciário; 
b) Consolidadas terciárias; 
c) Indústria e terciário a reestruturar; 
d) Terciárias a reestruturar; 
e) Mistas a reestruturar 
 
Artigo 75.º  
Princípio Geral  
1 – As atividades económicas a instalar nas áreas confinantes com o espaço urbano consolidado habitacional têm 
de prever, sempre que se justifique, medidas de mitigação dos impactos negativos gerados para os usos já 
instalados e licenciados. 
 
Indústria e Terciário a Reestruturar  
Artigo 82.º 
Âmbito, Objetivos 

1 – As áreas de indústria e terciário a reestruturar são dominantemente ocupadas por funções industriais, 
terciárias, de logística, micrologística ou operações de gestão de resíduos, correspondendo a tecidos urbanos 
existentes, desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço 
urbano.  
2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos estruturadores do tecido 
urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos degradados ou dissonantes, substituição de 
usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos equipamentos e espaços verdes.  

 
Artigo 83.º 
Usos 

Nas áreas de indústria e terciário a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º. 
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Artigo 77.º 
Usos 
1 — Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos: 
a) Indústria; 
b) Terciário; 
c) Logística e micrologística; 
d) Operações de gestão de resíduos. 
2 — Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 
a) Habitação; 
b) Estabelecimentos hoteleiros; 
c) Equipamentos de utilização coletiva. 
3 — Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2, mediante 
cumprimento cumulativo das seguintes condições: 
a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional; 
b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou nas áreas 
adjacentes. 
4 — Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a total afetação aos 
usos previstos nas alíneas b) ou c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições: 
a) Não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes; 
b) Não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do uso sobre o tecido 
urbano envolvente. 

 
Artigo 84.º 
Regime de Edificabilidade 
1 – Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 78.º.  
2 – Nas áreas a reestruturar o índice de edificabilidade máximo pode ser majorado para 1, o índice de 
permeabilidade mínimo pode decrescer até 0,10 e o índice de ocupação máximo pode ser majorado até - 70%, 
exclusivamente nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior. 

Artigo 78.º 
Regime de Edificabilidade 
1 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas operações urbanísticas aplicam-se os 
seguintes parâmetros urbanísticos: 
a) Índice de edificabilidade máximo — 0,70; 
b) Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 
c) Índice máximo de ocupação — 50 %; 
d) Altura da fachada máxima — a das áreas urbanas envolventes. 
2 — Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação ao uso terciário, o Índice de edificabilidade 
máximo é de 0,80. 
3 — Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística ou micrologística 
e operações de gestão de resíduos o índice previsto na alínea a) do n.º 1 é substituído pelo índice volumétrico de 5 
m3/m2. 
4 — Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 15 %, relativamente ao índice volumétrico 
definido no n.º 3, adotando-se os restantes parâmetros definidos no n.º 1, com caráter de recomendação. 
5 — A majoração de 15 % prevista no número anterior aplica-se uma única vez, desde que se verifiquem as 
seguintes condições cumulativas: 
a) Prever-se a manutenção da atividade; 
b) O projeto contemple uma reorganização espacial que se traduza numa melhoria dos aspetos ambientais, 
funcionais, de circulação e de estacionamento. 
6 — As construções existentes, comprovadamente anteriores a 1994, que excedam os parâmetros previstos no n.º 
1 e n.º 4, podem ser dispensadas do cumprimento dos mesmos, desde que tecnicamente fundamentado, sendo, 
nestes casos, autorizado o nivelamento pela altura da fachada da envolvente. 

 

 Solo urbanizado - espaços verdes – verde de proteção e enquadramento 

 

Espaços Verdes  

Artigo 101.º  

Âmbito e Identificação  
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1 – Os espaços verdes integram a estrutura ecológica urbana, assumindo fundamentalmente funções de 
equilíbrio e descompressão do sistema urbano.  
2 – Estas áreas visam assegurar a proteção dos sistemas naturais, a regulação climática e o suporte ao recreio e 
lazer, indispensáveis ao equilíbrio ecológico do sistema urbano e à qualidade de vida da população.  
3 – Os espaços verdes integram as seguintes subcategorias:  
a) Verde de proteção e enquadramento;  
b) Verde de recreio e lazer;  
c) Verde misto.  

 

Verde de Proteção e Enquadramento  

Artigo 102.º 

Âmbito e Objetivos 

1 — As áreas destinadas a verde de proteção e enquadramento visam funções de proteção a recursos naturais, 

de transição entre os espaços rural e urbano e de enquadramento a infraestruturas urbanas às quais está 

associado um regime legal non aedificandi. 

2 — Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30.º e, quando compreendam 

cursos de água, adotar medidas de conservação, reabilitação e soluções que contribuam para a redução dos riscos 

de inundação, designadamente bacias de retenção ou amortecimento de cheias. 

 

Artigo 103.º 

Usos 

1 — Nestas áreas, sem prejuízo do regime legal da REN ou de outras servidões e restrições de utilidade pública 

aplicáveis, é permitida a construção de pequenos equipamentos de recreio e lazer não cobertos, mobiliário urbano 

e pequenas unidades de restauração e de bebidas e outros serviços de apoio complementares. 

2 — Consideram-se pequenas unidades de restauração e de bebidas, as que não ultrapassem 100 m2 de superfície 

de pavimento. 

 

Artigo 104.º 

Regime de Edificabilidade 

1 — As intervenções referidas no artigo anterior só são admitidas mediante projeto de espaço público, em área 

delimitada pela Câmara Municipal, sendo obrigatório respeitar o índice de permeabilidade mínimo de 0,80. 

2 — Excecionalmente, nestas áreas poderão ser admitidas legalizações de construções, anteriores a 1999, 

mediante parecer favorável da entidade de tutela da respetiva servidão. 

 

 

 

 

3.2 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Patrimonial   

A área a delimitar não integra valores patrimoniais identificados.            

3.3 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Ecológica Municipal 

A área a delimitar está afeta à estrutura ecológica municipal, nível nacional e internacional [3] e a nível 

local, à estrutura ecológica urbana [4] correspondente à área classificada como espaços verdes de proteção 

e enquadramento e, ainda, às áreas vitais [5].  
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Estas áreas são regulamentadas da seguinte forma: 

Nível Nacional e Internacional  

Artigo 167.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível nacional e internacional integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas 

ecológicos fundamentais e os recursos naturais indispensáveis à sustentabilidade do território, sendo a sua proteção 

conferida por instrumentos de ordenamento do território de nível nacional e internacional.  

2 – O nível nacional e internacional compreende os solos afetos:  

a) À Reserva Agrícola Nacional (RAN);  

b) À Reserva Ecológica Nacional (REN);  

c) Ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN).  

3 – As áreas integradas na RAN, REN e Plano Setorial da Rede Natura 2000 estão identificadas nas cartas de 

condicionantes da RAN e da REN, referidas no artigo 8.º do RPDMLoures, aplicando-se os respetivos regimes jurídicos.  

 

Nível Local  

Artigo 169.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível local compreende as ocorrências naturais que, complementarmente aos níveis 

superiores da Estrutura Ecológica Municipal, contribuem para a sustentabilidade do território, para a qualificação do 

carácter da Paisagem do Município de Loures e para uma melhor identidade do mesmo.  

2 – O nível local compreende os solos afetos:  

a) Aos Valores Naturais; i. Património geomorfológico  

ii. Vegetação natural e seminatural  

iii. Solos de elevado valor ecológico;  

 
b) À Estrutura Ecológica Urbana;  

c) Às Áreas Vitais;  

d) Às Ligações / Corredores Vitais;  

e) À Região Demarcada do Vinho de Bucelas.  

 

 

3 

5 4 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
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Artigo 171.º 

Estrutura Ecológica Urbana 

1 — A Estrutura Ecológica Urbana visa implementar uma rede de espaços verdes fundamental ao funcionamento e 

qualificação ambiental do sistema urbano. 

2 — A morfologia das áreas que integram a Estrutura Ecológica Urbana é definida e regulada no âmbito dos planos de 

pormenor, das unidades de execução e nas operações urbanísticas que compreendam intervenção nestas áreas. 

3 — A Estrutura Ecológica Urbana, sempre que abrangida por planos de urbanização e planos de pormenor e unidades 

de execução é identificada nos vários níveis, componentes e tipologias e regulamentados os seus conteúdos 

programáticos e funcionais, devendo, sempre que possível, integrar uma estrutura contínua. 

 

Artigo 172.º  

Áreas Vitais  

1 – As Áreas Vitais correspondem aos espaços livres considerados vitais para a qualificação e estruturação urbana.  

2 – Qualquer intervenção nas áreas vitais deve observar a proteção dos recursos, valores e sistemas naturais 

identificados na Carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

3.4 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo I 

A área a delimitar é abrangida a Poente, por Riscos Naturais ao nível da hidrologia, por zonas ameaçadas 

pelas cheias, na categoria de zonas de ocupação edificada condicionada do tipo II (ZOEC II) [6], e ao nível 

da geodinâmica, em parte por instabilidade de vertentes [7] e no seu todo por risco sísmico muito elevado 

[8]. 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

Riscos Naturais  
 
Hidrologia  
Zonas Ameaçadas pelas Cheias  

Artigo 175.º  

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS I 

 

 

6 

8 

7 
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Critérios de Zonamento  

1 – O zonamento e critérios de risco aplicáveis às zonas ameaçadas pelas cheias foram estabelecidos em função do tipo 

de uso de solo e das características das ondas de inundação, sem prejuízo do disposto no Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional, traduzindo-se em três categorias:  

a) ZOEP (Zonas de Ocupação Edificada Proibida);  

b) ZOEC – I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo I); 

 c) ZOEC – I I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo II).  

2 – As áreas acima referidas podem ser desafetadas e reclassificadas desde que, sejam implementadas obras de 

regularização fluvial e defesa contra cheias e/ou outras; com a alteração e minimização dos riscos e vulnerabilidades 

ao fenómeno das cheias, devendo ser demonstrado, neste caso, que existiram obras de correção hidráulica, licenciadas 

pela entidade competente, que demonstrem inequivocamente que as situações a que se referem podem resistir aos 

riscos previsíveis e que não põem em perigo a segurança de pessoas e bens.  

3 – As obras de correção hidráulica referidas no n.º 2 apenas serão admissíveis quando esteja em causa a segurança de 

pessoas e bens em ocupações existentes e não para viabilizar novas ocupações.  

4 – Admite-se a instalação de construções ligeiras de apoio a usos de recreio e lazer com funções de informação, 

sensibilização e educação ambiental ou de promoção da atividade agrícola, bem como de atividades complementares, 

implantadas sobre estacaria e dotadas de acessos pedonal e ciclável, conforme projeto a aprovar pela entidade 

competente.  

5 – Os proprietários das construções existentes que optem pela relocalização da construção e procedam à demolição 

do edificado podem vir a beneficiar do disposto no n.º 2 do artigo 15.º. 

 

Artigo 176.º  

Zonas de Ocupação Edificada Proibida (ZOEP)  

1 – Nas ZOEP não são permitidas novas edificações assim como todas as obras suscetíveis de constituir obstrução à 

livre passagem das águas.  

2 – Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação ou beneficiação, desde que implementadas 

medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos elétricos e 

fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam ao disposto no artigo 186.º.  

3 – Exceciona-se do referido nos números anteriores, a área de jurisdição afeta ao Porto de Lisboa, relativamente a 

instalações, equipamentos, e infraestruturas portuárias.  

 

Artigo 178.º  

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo II (ZOEC-II)  

1 – Nas edificações existentes, anteriores à entrada em vigor do RPDM, são permitidas legalizações, obras de alteração, 

ampliação ou conservação quando sirvam de complemento às atividades já aí instaladas, desde que obedeçam ao 

disposto no artigo 179.º.  

2 – Nas zonas de estacionamento existentes são permitidas obras de conservação, alteração ou ampliação, quando 

constituam complemento indispensável a esta atividade, e desde que obedeçam ao disposto no artigo 181.º.  

3 – Excecionalmente, na ZOEC-II é permitido o licenciamento de novas obras em espaços intercalares do tecido urbano, 

desde que constituam complemento indispensável das edificações existentes e estejam em áreas consolidadas.  

4 – As obras referidas no número anterior deverão obedecer ao estipulado nos artigos 179.º a 181.º.  

 

Artigo 179.º  

Normas de Edificabilidade e Construção  

1 – Nas obras de alteração, conservação e ampliação de construções existentes e no licenciamento de novas construções 

deverá ser tida em consideração a garantia de que não são afetadas, entre outras: 

a) As condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e o espraiamento de cheia;  

b) A segurança de obras marginais ou transposição dos leitos e margens.  

2 – É interdita a construção de caves em edifícios existentes objeto de obras de remodelação e/ou ampliação.  

3 – No caso de ampliações de edificações existentes, o respetivo projeto deverá justificar devidamente a dimensão da 

ampliação, não podendo implicar um aumento da área de construção nas zonas implantadas abaixo da cota atingida 

pela cheia centenária.  
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4 – Nas ampliações dever-se-á privilegiar a construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, que salvaguarde um 

afastamento mínimo de 0,50 m em relação ao nível atingido pela água aquando da ocorrência da cheia centenária.  

5 – As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações existentes deverão ser ligadas à rede geral, ou optar 

por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 180.º  

Novas Edificações  

As novas edificações deverão obedecer aos seguintes requisitos:  

a) As cotas dos pisos inferiores dos edifícios a construir deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a cheia 

centenária, devendo este requisito ser expressamente referido no respetivo processo de licenciamento;  

b) As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações deverão ser ligadas à rede geral, ou optar por soluções 

que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 181.º  

Estacionamento e Acessos  

A abertura de vias de acessos e as áreas de estacionamento obedecerão aos seguintes requisitos:  

a) As cotas de implantação das áreas de estacionamento deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a cheia 

centenária;  

b) As vias de acesso e as áreas de estacionamento deverão ter pavimento permeável;  

c) Deverão ser dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais adequados;  

d) Os aterros e escavações deverão ser reduzidos ao mínimo;  

e) Os caminhos terão uma largura transversal máxima de 6,5 m, incluindo bermas, com aquedutos simples ou pontões 

onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham raio e inclinação adequados à circulação de veículos de 

combate a incêndios e de veículos de vigilância;  

f) Deverá garantir que não são afetadas, entre outras, as condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e o 

espraiamento de cheia, a transposição dos leitos e margens e a segurança das obras marginais.  

 

Geodinâmica 

 

Artigo 184.º  

Instabilidade de Vertentes  

1 – As áreas de instabilidade de vertentes são as áreas que, devido às suas características de solo, subsolo, declive, 

dimensão e forma da vertente e condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa, 

designadamente deslizamentos, desabamentos e queda de blocos. Têm como principais funções a salvaguarda face a 

fenómenos de instabilidade e risco e a prevenção da segurança de pessoas e bens.  

2 – Estas áreas serão objeto de estudos geotécnicos, que devem consubstanciar uma adequada avaliação da vertente, 

aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo incluídos, e condições de estabilidade, não se restringindo a 

estudos pontuais para garantir a segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes efeitos 

cumulativos nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente, a escalas adequadas, que 

condicionarão o uso e transformação urbana.  

3 – Até à elaboração destes estudos, as áreas de instabilidade de vertentes estão sujeitas aos seguintes 

condicionamentos:  

a) Não serão aprovados novos loteamentos, exceto os compromissos municipais validamente constituídos até à data 

de entrada em vigor do RPDM;  

b) O licenciamento de novas construções, reconstruções ou ampliações e a legalização de construções de origem ilegal 

obriga à apresentação, por parte dos promotores, de um estudo efetuado por geólogo de engenharia ou engenheiro 

civil geotécnico justificativo da sua segurança, nos termos do n.º 2;  

c) Nas áreas livres deverá assegurar-se, sempre que possível, a instalação de uma cobertura vegetal adequada e o 

controlo da não deposição de detritos sólidos e de uma eficiente drenagem natural.  
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Artigo 185.º  

Risco Sísmico  

1 – Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo estão sujeitas à aplicação de 

medidas de resistência estrutural antissísmica.  

2 – Relativamente à prevenção e redução da vulnerabilidade sísmica, devem ser observadas as relações entre as novas 

construções e a envolvente, nomeadamente no uso de materiais  

com comportamentos sísmicos distintos, bem como considerar as diferenças de volumetria, por serem fatores 

suscetíveis de aumentar a vulnerabilidade sísmica do conjunto edificado.  

3 – As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm de integrar soluções de 

reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais e manter as condições estruturais iniciais 

dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, de modo a garantir a continuidade dessa capacidade de 

resistência, tendo em conta os valores patrimoniais em presença em cada intervenção.  

4 – Nas áreas de muito elevado e elevado risco sísmico dos solos, identificadas na Carta de Riscos, a Câmara Municipal 

deverá solicitar à entidade interveniente estudos complementares geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos de 

avaliação da capacidade estrutural do edifício que apresentem a definição de soluções técnicas compatíveis com as 

características do espaço em intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses estudos.  

5 – Os planos de urbanização e de pormenor devem fixar, em função do risco sísmico dos solos abrangidos, regras 

relativas à estrutura dos edifícios, de forma a aumentarem a capacidade de resistência global a forças horizontais, bem 

como restrições à alteração no interior dos edifícios e dos vãos das fachadas que alterem a resistência estrutural dos 

mesmos, identificar espaços públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização temporária dos diversos 

agentes de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade às operações de socorro. 

 

3.5 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo II e Classificação acústica 

A área a delimitar é abrangida, ao nível do ruído, na classificação acústica por zonas mistas [9] e zonas de 

conflito [10].  

 

 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS AO USO DO SOLO II 

 

 

10 

9 
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Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

Ruído 

Artigo 188.º  

Classificação Acústica  

1 – Na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica estão identificadas as Zonas Sensíveis e as Zonas 

Mistas, definidas da seguinte forma:  

a) As zonas sensíveis correspondem às seguintes subcategorias de solo:  

i. Solo Rural, Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas, Equipamentos – Parque Municipal de 

Montachique;  

ii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

iii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse 

público, que apresentam uma ou várias das seguintes valências: ensino, culto, saúde, zonas verdes;  

iv. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

v. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços de uso especial, Equipamentos e outros usos de interesse público.  

2 – As zonas mistas correspondem aos aglomerados rurais em solo rural e às restantes subcategorias do solo urbano 

não classificadas como zonas sensíveis, com exceção das áreas de indústria e terciário, em solo urbanizável.  

 

 

Artigo 189.º 

Zonas de Conflito  

1 – As zonas de conflito, delimitadas na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica, correspondem a 

áreas onde os níveis de ruído identificados no Mapa de Ruído ultrapassam os valores definidos pelo Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) para as zonas sensíveis e mistas, condicionando por esta via as operações urbanísticas.  

2 – Para efeitos de aplicação do RGR consideram-se zonas urbanas consolidadas todo o território classificado como 

Solo Urbanizado.  

3 – As zonas de conflito em zonas sensíveis assumem o valor limite de exposição das zonas mistas, caso estejam 

inseridas na área afetada, em termos de ambiente sonoro, por Grandes Infraestruturas de Transporte em 

exploração, à data da entrada em vigor do RGR, analisado no respetivo Mapa Estratégico. 

 

 

3.6 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Programação Estratégica  

 
 No âmbito da programação estratégica do PDM, artigo 202.º do regulamento, a área a delimitar integra a 

SUOPG 11 – Frielas, cujos objetivos são os seguintes: 

 Reestruturação e qualificação do polo de atividades económicas e concretização de núcleos 

complementares de uso industrial e terciário, garantindo o seu equilíbrio com os usos 

habitacionais e grandes infraestruturas existentes;  

 Valorização e consolidação do núcleo antigo de Frielas através de intervenções qualificadoras dos 

espaços públicos e dos equipamentos que tirem partido da sua localização privilegiada junto à 

Várzea de Loures;  

 Valorização das áreas agrícolas da Várzea ao longo do Ribeira da Póvoa e estabilização das 

costeiras face a processos de erosão, mediante a libertação das ocupações edificadas existentes; 

 Promoção de soluções de minimização dos riscos de inundação e riscos geotécnicos;  

 Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano 

envolvente;  

 Salvaguarda e valorização do património cultural construído ao longo da EN8;  
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 Garantir um canal para o atravessamento de TPSP no nó de Frielas; 

 Concretização da Estrutura Ecológica Urbana.  

 

Os parâmetros urbanísticos a observar na SUOPG 11 são os seguintes:  

 A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197º;  

 A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 198º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50  

Forma de execução: 

 Unidade de execução. 

 

 

3.7 

CARTA DE CONDICIONANTES I Planta de Equipamentos e Outras Infraestruturas 

A área a delimitar está sujeita a um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, no que se refere 

a equipamentos e infraestruturas – infraestruturas, aos quais se aplicam regimes legais específicos, 

designadamente: 

a) Rede viária, Itinerário Complementar/Autoestrada, IC1/A8_Acesso [11]; 

b) Aeroportos e Aeródromos - Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145) [12]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

CARTA DE CONDICIONANTES II Planta de Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

A área a delimitar está sujeita a Recursos Naturais, recursos hídricos, zonas ameaçadas pelas cheias [13], 

aos quais se aplicam regimes legais específicos, designadamente: 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES I – EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

11 

12 
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a) Regime jurídico da REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto. 

 

 

 

3.9 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A área a delimitar está abrangida pela reserva ecológica nacional, áreas de elevada suscetibilidade 

geológica, zonas declivosas, escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica [14] e, ainda, zonas 

ameaçadas pelas cheias, zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de 

apanhamento [15], à qual se aplica o regime legal específico, Regime jurídico da REN - Decreto-Lei n.º 

166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.  

Verifica-se que a área a poente desta UE foi objeto de exclusão da REN [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES II– PLANTA DE RECURSOS NATURAIS, PATRIMÓNIO EDIFICADO E ATIVIDADES 

13 

15 

14 

16 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
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3.10 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área a delimitar não está sujeita ao regime da reserva agrícola nacional.  

 

 

 

 

 

4. CADASTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme determina o PDM para a SUOPG 11 – Frielas, a execução desta área será feita através de 

unidades de execução. As unidades de execução deverão ser delimitadas nos termos do RJIGT recorrendo 

a um dos sistemas aí previstos, com configuração ajustada aos critérios desse diploma, à estratégia 

municipal para o desenvolvimento da área e às intenções e iniciativas dos proprietários das parcelas 

abrangidas. 

 

 

 

EXTRATO DA CARTA CADASTRAL (INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS) COM A IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA A DELIMITAR  
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Deste modo, o artigo 193.º do RPDM define o seguinte: 

 “1 – As unidades de execução correspondem a uma porção de território delimitada para efeitos de 

execução de um instrumento de planeamento territorial e consistem na fixação em planta cadastral 

dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, com a identificação de todos os prédios 

abrangidos. 

 

2 – A delimitação das unidades de execução deverá assegurar um desenvolvimento urbano 

harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, devendo 

integrar áreas a afetar a espaços públicos e/ou equipamentos. 

3 – A Câmara Municipal, por iniciativa própria ou a requerimento dos proprietários interessados, pode 

delimitar unidades de execução para qualquer parte do território municipal.” 

 

 

No presente caso, a proposta de delimitação de unidade de execução compreende uma pequena parte da 

SUOPG 11 e desenvolve-se com base no estudo elaborado de enquadramento à delimitação das Unidades 

de Execução da Quinta do Foge ao Vento. A mesma decorre da iniciativa do particular com o objetivo de 

legalizar as suas instalações. 

 

 

A unidade de execução abrange uma área de registo com 11.869,02 m2, constituída pelos seguintes 

prédios urbanos, descritos na Conservatória do Registo Predial de Loures, nas freguesias de St. º António 

dos Cavaleiros e Frielas, atual União de Freguesias de St. º António dos Cavaleiros e Frielas, sob os n.ºs: 

 

A área total dos prédios que compõem a delimitação de unidade de execução deve ser verificada e 

atualizada por parte do proprietário, no âmbito da operação urbanística. 

 

Identificação 

da Unidade 

Execução

Tipo Freguesia Denominado Situado em
Artigo / 

Matriz
Secção Ficha Predial Área Prédio

Urbano

St.º António 

dos 

Cavaleiros e 

Frielas

Casal Novo ou 

Ratas
2377 - P 1122/20171213 1.841,00 m²

2378-P

2379-P

St.º António 

dos 

Cavaleiros e 

Frielas

Ponte de Frielas 423,00828/20010703

191/19880722B29Frielas

St.º António 

dos 

Cavaleiros e 

Frielas

Urbano

UE1

Casal Novo 

das Ratas
14.578,00 m²

Urbano
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5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

 

 

 

5.1 Rede viária/cedência/compensação 

A área de estudo tem ligação a partir da EN 250 e acede ao nó de IKEA/Frielas/acesso à A8, pelo do CM1311.  

A estrutura viária desta área constitui-se por uma única via, a Rua 1.º de Maio, já objeto de reperfilamento 

e beneficiação por parte do Município, com perfil transversal variável. A mesma via tem um retorno a norte, 

atualmente em mau estado de conservação, que deve ser recuperado através da reorganização espacial da 

área envolvente, a ajustar com as Infraestruturas de Portugal, no caso, de forma a assegurar o funcionamento 

adequado da via face ao uso das unidades de atividades económicas.  

A solução rodoviária existente deve manter-se e a reorganização do espaço envolvente ao retorno, 

compreendido até à Vala Real de Frielas deve respeitar o zonamento e os critérios de risco aplicáveis às 

zonas ameaçadas pelas cheias, uma vez que se insere nessa área de risco ao uso do solo.  

Para o efeito a vala de drenagem existente, das águas provenientes do acesso viário da A8, deve ser 

requalificada até à Vala Real de Frielas, que deve ser limpa, de forma a comportar maior caudal e a 

pendente para a mesma deve ser iniciada a partir do asfalto/retorno. Recomenda-se a adoção dos 

procedimentos elencados no parecer dos serviços municipais, do departamento de ambiente, da Divisão 

Serviços Públicos Ambientais, em anexo. 
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O arranjo paisagístico na envolvente deve contribuir para a livre passagem das aguas e minimização dos 

riscos e vulnerabilidade das cheias. 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 62.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, com 

as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março e pela Lei n.º 44/2017, de 

19 de junho), importa realçar que as intervenções que incidam sobre leitos, margens e águas particulares, 

estão sujeitas a autorização prévia de utilização de recursos hídricos, devendo o projeto ser enviado para 

parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade reguladora. 

 

Decorrente da existência de 3 valas de rega não cadastradas/identificadas a poente da área a delimitar, 

adjacente à rua 1º de Maio, a unidade de execução deve acautelar medidas de erradicação destas 

ocorrências em meio hídrico (a título de exemplo recurso a caleiras/separador de hidrocarbonetos). 

 

Todo o espaço existente para estacionamento deve ser regulado, acautelando o disposto no artigo 177.º e 

na alínea b) do art.º 181.º do RPDM, utilizando para o efeito técnicas e materiais que promovam a 

permeabilização do espaço, designadamente, o pavimento betuminoso deve ser substituído por pavimento 

de grelhas de enrelvamento de polietileno reciclado. 

 

5.2 Cortina arbórea 

Concretização de uma cortina arbórea no interior da parcela, ao longo da Rua 1.º de Maio, com o objetivo 

de minimizar os impactos visuais das atividades económicas na paisagem rural envolvente. Esta faixa, a 

integrar as parcelas privadas, deverá ter uma largura eficaz para cumprimento do seu objetivo e poderá 

ser pontualmente alargada ou estreitada em função de condicionamentos locais. 

 

5.3 Cedências obrigatórias decorrentes do regulamento do PDM de Loures 

As áreas de cedência necessárias ao cumprimento da cedência média de 0,50 desta SUOPG, calculadas nos 

termos do artigo 198.º do regulamento do PDM, deverão ser compensadas atendendo à impossibilidade 

verificada de serem cedidas dentro da UE.  

 

 

5.4 Parâmetros urbanísticos 

Estimou-se para a área a delimitar uma edificabilidade máxima de 7.075,95 m2 de superfície de pavimento 

para o uso de atividades económicas. No entanto, é de referir que esta área poderá vir a ser 

substancialmente inferior, dado os usos de logística e armazéns que mais procuram esta localização 

tenderem a não atingir o índice de edificabilidade máximo de 0,70 previsto pelo PDM. 

 

Outros parâmetros urbanísticos aplicáveis à área urbanizável, espaços de atividades económicas, de 

indústria e terciário:   

Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 

Índice máximo de ocupação — 50 % 

Altura máxima da fachada — a das áreas urbanas envolventes. 
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De referir ainda, no domínio da permeabilidade, que nas áreas a reestruturar o índice de permeabilidade 

mínimo pode decrescer até 0,10 conforme previsto no n.º 2 do art.º 84.º do RPDM. 

Ainda nos termos do n.º 6 do artigo 58.º do mesmo regulamento, o índice de permeabilidade mínimo 

previsto nas diversas qualificações de espaço deverá ser aferido na totalidade da unidade de execução, 

podendo ser concretizado numa única categoria de espaço. 

 

A ocupação das unidades está condicionada ao afastamento imposto pela servidão à A8 (IC1), de zona non 

aedificandi de 50 metros ao eixo e nunca a menos de 20 metros da zona da estrada, nos termos previstos 

na alínea b) do n.º 8 do artigo 32.º da Lei 34/2015 de 27 de abril. 

 

 

5.5 Perequação de benefícios e encargos 

A delimitação da UE implica a justa repartição de benefícios e encargos entre os prédios abrangidos, que 

deverão subsequentemente proceder a uma operação de loteamento única, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo PDM. 

Tratando-se de um único proprietário dispensa-se a presente proposta do cálculo da redistribuição dos 

benefícios e encargos resultantes da execução do referido instrumento de planeamento. 

Constituem benefícios desta UE a edificabilidade referida no ponto anterior. 

Constituem encargos desta UE as cedências referidas no ponto 5.3; a elaboração do projeto de 

requalificação da área envolvente ao retorno localizado a norte da área do estudo de enquadramento à 

delimitação de unidades de execução da Quinta de Foge ao Vento, bem como a execução da obra de 

beneficiação do retorno da rede viária, o arranjo paisagístico envolvente ao mesmo e todas as restantes 

infraestruturas necessárias à implantação do uso proposto. 

 

 

 

 

6 SISTEMA DE EXECUÇÃO 

O sistema de execução será de iniciativa dos interessados, de acordo com o disposto no artigo 149.º do 

novo RJIGT, ficando estes obrigados a prestar ao município a compensação devida de acordo com as regras 

previstas no PDM e vertidas no presente documento.  
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7 ANEXO I – PEÇAS ESCRITAS 

Anexo 01 Registos Prediais 

Anexo 02 Planta de Orientações Urbanísticas 

Anexo 03 Estudo de Enquadramento à delimitação de Unidades de Execução da Ponte de Frielas 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

O PDM de Loures delimitou a subunidade operativa de planeamento e gestão de Frielas (SUOPG 11), 

abrangendo uma área que se localiza na União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. 

 

Esta SUOPG deverá ser executada através de unidades de execução e a área em estudo abrange solo 

urbanizado afeto a Espaços de atividades económicas –  indústria e terciário a reestruturar, cujos 

proprietários pretendem urbanizar e edificar reorganizando esta malha urbana. Com vista a apoiar a 

delimitação das unidades de execução, torna-se necessário sistematizar as regras que as orientarão para 

transformação deste território e que decorrem do PDM em vigor. 

 

 

2 ÁREA DE ESTUDO   

 

 

 

Dentro da SUOPG 11 foi delimitada uma área de estudo, de enquadramento à delimitação de unidades de 

execução, que ocupa uma superfície de 2,18 ha, englobando a totalidade do solo urbanizado afeto a 

espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar, e ainda os espaços verdes - verde 

de proteção e enquadramento envolventes. A autoestrada (A8), a nascente, e o nó de acesso à mesma 

localizado a norte demarcam fisicamente o limite desta área, enquanto que a poente-sul é o solo rural 

afeto a espaços agrícolas e florestais que a limita.  

PLANTA COM A DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO DE ENQUADRAMENTO À DELIMITAÇÃO DAS UE DA QUINTA DE FOGE AO VENTO – BASE ORTOFOTOMAPA  
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[2] 

[1] 

O acesso é feito a partir da estrada nacional (EN) 250, localizado a norte, com distribuição pela Rua 1.º de 

Maio e a saída é feita pelo lado sul desta área, com ligação ao caminho municipal (CM) 1311 e aos nós de 

ligação de acesso à A8. 

Esta área divide-se em seis parcelas, muitas das quais sem a dimensão necessária para a urbanização e 

edificação nos moldes definidos pelo PDM. Parte delas encontra-se ocupada com usos em que dominam 

as atividades económicas. 

 

 

 

3 ENQUADRAMENTO COM O PDM DE LOURES 

3.1  

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Classificação e Qualificação do Solo 

A área de estudo está classificada pelo PDM em solo urbano (2,50 ha), distribuído entre solo urbanizado 

afeto a espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar (1,65 ha) [1], e ainda os 

espaços verdes - verde de proteção e enquadramento (0,84 ha) [2]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As categorias de espaço abrangidas pela área de estudo estão regulamentadas da seguinte forma: 

 Solo urbanizado - espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar 
 

Solo Urbanizado  
Artigo 59.º  
Âmbito e Identificação  
1 – O solo urbanizado corresponde ao solo que se encontra dotado de infraestruturas urbanas e é servido por 
equipamentos de utilização coletiva.  
2 – O solo urbanizado integra as seguintes categorias funcionais:  
a) Espaços residenciais;  
b) Espaços de atividades económicas;  
c) Espaços de uso especial;  
d) Espaços verdes.  

 
Artigo 60.º  

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
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Princípio Geral  
1 – A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade de execução em área consolidada, 
quando haja interesse na estruturação ou reestruturação urbana de uma determinada área, nomeadamente, por 
respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de de ligações entre redes urbanas, a concretização 
infraestruturas gerais, equipamentos, espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da 
coesão socio-territorial.  
2 – Nas áreas a reestruturar, os planos de urbanização e os planos de pormenor têm de prever mecanismos de 
coordenação e programação do solo, tendo em vista o cumprimento dos objetivos estabelecidos no RPDMLoures.  
 
3 – Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações urbanísticas, nas áreas a reestruturar, 
deve ser precedido de delimitação de unidade de execução, tendo em vista uma correta reestruturação do 
território, seguindo os princípios enunciados no número 1.  
4 – Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas pelo regime excecional para a 
reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que não prejudiquem os princípios 
enunciados no número 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido a reestruturar e legalizar.  
5 – Excetuam-se ainda do n.º 3 as situações em que a Camara Municipal considere que as operações urbanísticas 
não desvirtuam os objetivos do espaço a reestruturar e se enquadrem nos seguintes casos:  
a) Obras de conservação e de alteração;  
b) Situações de colmatação entre edifícios preexistentes a manter;  
c) Quando a operação urbanística diga respeito a parcelas situadas em contiguidade com o espaço consolidado;  
d) Situações de uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou de vários, que abranja a 
totalidade do polígono qualificado como espaço a reestruturar.  
 
 
Espaços de Atividades Económicas  
Artigo 74.º 
Âmbito e Identificação 

Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias: 
a) Consolidadas de indústria e terciário; 
b) Consolidadas terciárias; 
c) Indústria e terciário a reestruturar; 
d) Terciárias a reestruturar; 
e) Mistas a reestruturar 
 
Artigo 75.º  
Princípio Geral  
1 – As atividades económicas a instalar nas áreas confinantes com o espaço urbano consolidado habitacional têm 
de prever, sempre que se justifique, medidas de mitigação dos impactos negativos gerados para os usos já 
instalados e licenciados. 
 
 
Indústria e Terciário a Reestruturar  
Artigo 82.º 
Âmbito, Objetivos 

1 – As áreas de indústria e terciário a reestruturar são dominantemente ocupadas por funções industriais, 
terciárias, de logística, micrologística ou operações de gestão de resíduos, correspondendo a tecidos urbanos 
existentes, desqualificados e deficitários, carentes de intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço 
urbano.  
2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos estruturadores do tecido 
urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos degradados ou dissonantes, substituição de 
usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos equipamentos e espaços verdes.  

 
Artigo 83.º 
Usos 

Nas áreas de indústria e terciário a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º. 

Artigo 77.º 
Usos 
1 — Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos: 
a) Indústria; 
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b) Terciário; 
c) Logística e micrologística; 
d) Operações de gestão de resíduos. 
2 — Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 
a) Habitação; 
b) Estabelecimentos hoteleiros; 
c) Equipamentos de utilização coletiva. 
3 — Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2, mediante 
cumprimento cumulativo das seguintes condições: 
a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional; 
b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou nas áreas 
adjacentes. 
4 — Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a total afetação aos 
usos previstos nas alíneas b) ou c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições: 
a) Não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes; 
b) Não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do uso sobre o tecido 
urbano envolvente. 

Artigo 84.º 
Regime de Edificabilidade 
1 – Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 78.º.  
2 – Nas áreas a reestruturar o índice de edificabilidade máximo pode ser majorado para 1, o índice de 
permeabilidade mínimo pode decrescer até 0,10 e o índice de ocupação máximo pode ser majorado até - 70%, 
exclusivamente nos casos em que a especificidade técnica e económica exija uma área superior. 

Artigo 78.º 
Regime de Edificabilidade 
1 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas operações urbanísticas aplicam-se os 
seguintes parâmetros urbanísticos: 
a) Índice de edificabilidade máximo — 0,70; 
b) Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 
c) Índice máximo de ocupação — 50 %; 
d) Altura da fachada máxima — a das áreas urbanas envolventes. 
2 — Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação ao uso terciário, o Índice de edificabilidade 
máximo é de 0,80. 
3 — Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística ou micrologística 
e operações de gestão de resíduos o índice previsto na alínea a) do n.º 1 é substituído pelo índice volumétrico de 5 
m3/m2. 
4 — Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 15 %, relativamente ao índice volumétrico 
definido no n.º 3, adotando-se os restantes parâmetros definidos no n.º 1, com caráter de recomendação. 
5 — A majoração de 15 % prevista no número anterior aplica-se uma única vez, desde que se verifiquem as 
seguintes condições cumulativas: 
a) Prever-se a manutenção da atividade; 
b) O projeto contemple uma reorganização espacial que se traduza numa melhoria dos aspetos ambientais, 
funcionais, de circulação e de estacionamento. 
6 — As construções existentes, comprovadamente anteriores a 1994, que excedam os parâmetros previstos no n.º 
1 e n.º 4, podem ser dispensadas do cumprimento dos mesmos, desde que tecnicamente fundamentado, sendo, 
nestes casos, autorizado o nivelamento pela altura da fachada da envolvente. 

 

 Solo urbanizado - espaços verdes – verde de proteção e enquadramento  
 

Espaços Verdes  

Artigo 101.º  

Âmbito e Identificação  

1 – Os espaços verdes integram a estrutura ecológica urbana, assumindo fundamentalmente funções de 
equilíbrio e descompressão do sistema urbano.  
2 – Estas áreas visam assegurar a proteção dos sistemas naturais, a regulação climática e o suporte ao recreio e 
lazer, indispensáveis ao equilíbrio ecológico do sistema urbano e à qualidade de vida da população.  
3 – Os espaços verdes integram as seguintes subcategorias:  
a) Verde de proteção e enquadramento;  
b) Verde de recreio e lazer;  
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c) Verde misto.  
 
Verde de Proteção e Enquadramento  

Artigo 102.º 

Âmbito e Objetivos 

1 — As áreas destinadas a verde de proteção e enquadramento visam funções de proteção a recursos naturais, 

de transição entre os espaços rural e urbano e de enquadramento a infraestruturas urbanas às quais está 

associado um regime legal non aedificandi. 

2 — Qualquer intervenção nestas áreas deve respeitar o definido no n.º 3 do artigo 30.º e, quando compreendam 

cursos de água, adotar medidas de conservação, reabilitação e soluções que contribuam para a redução dos riscos 

de inundação, designadamente bacias de retenção ou amortecimento de cheias. 

 

Artigo 103.º 

Usos 

1 — Nestas áreas, sem prejuízo do regime legal da REN ou de outras servidões e restrições de utilidade pública 

aplicáveis, é permitida a construção de pequenos equipamentos de recreio e lazer não cobertos, mobiliário urbano 

e pequenas unidades de restauração e de bebidas e outros serviços de apoio complementares. 

2 — Consideram-se pequenas unidades de restauração e de bebidas, as que não ultrapassem 100 m2 de superfície 

de pavimento. 

 

Artigo 104.º 

Regime de Edificabilidade 

1 — As intervenções referidas no artigo anterior só são admitidas mediante projeto de espaço público, em área 

delimitada pela Câmara Municipal, sendo obrigatório respeitar o índice de permeabilidade mínimo de 0,80. 

2 — Excecionalmente, nestas áreas poderão ser admitidas legalizações de construções, anteriores a 1999, 

mediante parecer favorável da entidade de tutela da respetiva servidão. 

 

 

 

3.2 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Patrimonial   

A área de estudo não integra valores patrimoniais identificados.  

 

 

 

 

3.3 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Estrutura Ecológica Municipal 

A área do estudo está afeta à estrutura ecológica municipal, nível nacional e internacional [3] e a nível local, 

à estrutura ecológica urbana [4] correspondente à área classificada como espaços verdes de proteção e 

enquadramento e, ainda, às áreas vitais [5] correspondente a toda a área do estudo com exceção da área 

classificada como espaços de atividades económicas, de indústria e terciário a reestruturar. 
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[3] 

[5] 

[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

Nível Nacional e Internacional  

Artigo 167.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível nacional e internacional integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas 

ecológicos fundamentais e os recursos naturais indispensáveis à sustentabilidade do território, sendo a sua proteção 

conferida por instrumentos de ordenamento do território de nível nacional e internacional.  

2 – O nível nacional e internacional compreende os solos afetos:  

a) À Reserva Agrícola Nacional (RAN);  

b) À Reserva Ecológica Nacional (REN);  

c) Ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN).  

3 – As áreas integradas na RAN, REN e Plano Setorial da Rede Natura 2000 estão identificadas nas cartas de 

condicionantes da RAN e da REN, referidas no artigo 8.º do RPDMLoures, aplicando-se os respetivos regimes jurídicos.  

 

Nível Local  

Artigo 169.º  

Âmbito e Identificação  

1 – A estrutura ecológica de nível local compreende as ocorrências naturais que, complementarmente aos níveis 

superiores da Estrutura Ecológica Municipal, contribuem para a sustentabilidade do território, para a qualificação do 

carácter da Paisagem do Município de Loures e para uma melhor identidade do mesmo.  

2 – O nível local compreende os solos afetos:  

a) Aos Valores Naturais; i. Património geomorfológico  

ii. Vegetação natural e seminatural  

iii. Solos de elevado valor ecológico;  

b) À Estrutura Ecológica Urbana;  

c) Às Áreas Vitais;  

d) Às Ligações / Corredores Vitais;  

e) À Região Demarcada do Vinho de Bucelas.  

 

Artigo 171.º 

Estrutura Ecológica Urbana 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
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[7] 

[9] 

[8] 

[10] 

[6] 

1 — A Estrutura Ecológica Urbana visa implementar uma rede de espaços verdes fundamental ao funcionamento e 

qualificação ambiental do sistema urbano. 

2 — A morfologia das áreas que integram a Estrutura Ecológica Urbana é definida e regulada no âmbito dos planos de 

pormenor, das unidades de execução e nas operações urbanísticas que compreendam intervenção nestas áreas. 

3 — A Estrutura Ecológica Urbana, sempre que abrangida por planos de urbanização e planos de pormenor e unidades 

de execução é identificada nos vários níveis, componentes e tipologias e regulamentados os seus conteúdos 

programáticos e funcionais, devendo, sempre que possível, integrar uma estrutura contínua. 

 

Artigo 172.º  

Áreas Vitais  

1 – As Áreas Vitais correspondem aos espaços livres considerados vitais para a qualificação e estruturação urbana.  

2 – Qualquer intervenção nas áreas vitais deve observar a proteção dos recursos, valores e sistemas naturais 

identificados na Carta da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

 

3.4 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo I 

A área de estudo é abrangida por Riscos Naturais: ao nível hidrologia, por zonas ameaçadas pelas cheias, 

na categoria de zonas de ocupação edificada condicionada do tipo I (ZOEC I) [6], zonas de ocupação 

edificada condicionada do Tipo II (ZOEC II) [7] e troços críticos – cheias urbanas correspondentes à Vala 

Real de Frielas [8]. A área é abrangida, ainda, ao nível da geodinâmica, por instabilidade de vertentes [9] e 

por risco sísmico muito elevado [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

 Riscos Naturais – Hidrologia - Zonas Ameaçadas pelas Cheias 
 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Artigo 175.º  

Critérios de Zonamento  

1 – O zonamento e critérios de risco aplicáveis às zonas ameaçadas pelas cheias foram estabelecidos em função do 

tipo de uso de solo e das características das ondas de inundação, sem prejuízo do disposto no Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional, traduzindo-se em três categorias:  

a) ZOEP (Zonas de Ocupação Edificada Proibida);  

b) ZOEC – I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo I); 

 c) ZOEC – I I (Zonas de Ocupação Edificada condicionada do Tipo II).  

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE RISCOS AO USO DO SOLO I 
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2 – As áreas acima referidas podem ser desafetadas e reclassificadas desde que, sejam implementadas obras de 

regularização fluvial e defesa contra cheias e/ou outras; com a alteração e minimização dos riscos e vulnerabilidades 

ao fenómeno das cheias, devendo ser demonstrado, neste caso, que existiram obras de correção hidráulica, 

licenciadas pela entidade competente, que demonstrem inequivocamente que as situações a que se referem podem 

resistir aos riscos previsíveis e que não põem em perigo a segurança de pessoas e bens.  

3 – As obras de correção hidráulica referidas no n.º 2 apenas serão admissíveis quando esteja em causa a segurança 

de pessoas e bens em ocupações existentes e não para viabilizar novas ocupações.  

4 – Admite-se a instalação de construções ligeiras de apoio a usos de recreio e lazer com funções de informação, 

sensibilização e educação ambiental ou de promoção da atividade agrícola, bem como de atividades 

complementares, implantadas sobre estacaria e dotadas de acessos pedonal e ciclável, conforme projeto a aprovar 

pela entidade competente. 5 – Os proprietários das construções existentes que optem pela relocalização da 

construção e procedam à demolição do edificado podem vir a beneficiar do disposto no n.º 2 do artigo 15.º. 

 

 

Artigo 176.º  

Zonas de Ocupação Edificada Proibida (ZOEP)  

1 – Nas ZOEP não são permitidas novas edificações assim como todas as obras suscetíveis de constituir obstrução 

à livre passagem das águas.  

2 – Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação ou beneficiação, desde que 

implementadas medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e 

equipamentos elétricos e fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam ao disposto no artigo 186.º.  

3 – Exceciona-se do referido nos números anteriores, a área de jurisdição afeta ao Porto de Lisboa, relativamente a 

instalações, equipamentos, e infraestruturas portuárias.  

 

Artigo 177.º  

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo I (ZOEC-I)  

1 – Nas ZOEC-I não são permitidas novas edificações, podendo, contudo, e desde que implementadas medidas 

especiais de proteção, em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos elétricos e 

fornecimento e distribuição de gás, ser permitidas legalizações, obras de alteração, ampliação ou conservação de 

construções existentes, desde que obedeçam ao disposto no artigo 179.º.  

2 – Nas ZOEC- I não é permitida a implantação de novas áreas de estacionamento. 

 

Artigo 178.º  

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do Tipo II (ZOEC-II)  

1 – Nas edificações existentes, anteriores à entrada em vigor do RPDMLoures, são permitidas legalizações, obras 

de alteração, ampliação ou conservação quando sirvam de complemento às atividades já aí instaladas, desde que 

obedeçam ao disposto no artigo 179.º.  

2 – Nas zonas de estacionamento existentes são permitidas obras de conservação, alteração ou ampliação, quando 

constituam complemento indispensável a esta atividade, e desde que obedeçam ao disposto no artigo 181.º.  

3 – Excecionalmente, na ZOEC-II é permitido o licenciamento de novas obras em espaços intercalares do tecido 

urbano, desde que constituam complemento indispensável das edificações existentes e estejam em áreas 

consolidadas.  

4 – As obras referidas no número anterior deverão obedecer ao estipulado nos artigos 179.º a 181.º.  

 

Artigo 179.º  

Normas de Edificabilidade e Construção  

1 – Nas obras de alteração, conservação e ampliação de construções existentes e no licenciamento de novas 

construções deverá ser tida em consideração a garantia de que não são afetadas, entre outras: a) As condições de 

funcionalidade da corrente, o escoamento e o espraiamento de cheia; b) A segurança de obras marginais ou 

transposição dos leitos e margens.  

2 – É interdita a construção de caves em edifícios existentes objeto de obras de remodelação e/ou ampliação.  

3 – No caso de ampliações de edificações existentes, o respetivo projeto deverá justificar devidamente a dimensão 

da ampliação, não podendo implicar um aumento da área de construção nas zonas implantadas abaixo da cota 

atingida pela cheia centenária.  
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4 – Nas ampliações dever-se-á privilegiar a construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, que salvaguarde um 

afastamento mínimo de 0,50 m em relação ao nível atingido pela água aquando da ocorrência da cheia centenária. 

5 – As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações existentes deverão ser ligadas à rede geral, ou 

optar por soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 180.º  

Novas Edificações  

As novas edificações deverão obedecer aos seguintes requisitos:  

a) As cotas dos pisos inferiores dos edifícios a construir deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a 

cheia centenária, devendo este requisito ser expressamente referido no respetivo processo de licenciamento;  

b) As drenagens e infraestruturas de saneamento das edificações deverão ser ligadas à rede geral, ou optar por 

soluções que garantam a inexistência de infiltrações no subsolo.  

 

Artigo 181.º  

Estacionamento e Acessos  

A abertura de vias de acessos e as áreas de estacionamento obedecerão aos seguintes requisitos:  

a) As cotas de implantação das áreas de estacionamento deverão ser sempre superiores às cotas previstas para a 

cheia centenária;  

b) As vias de acesso e as áreas de estacionamento deverão ter pavimento permeável;  

c) Deverão ser dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais adequados;  

d) Os aterros e escavações deverão ser reduzidos ao mínimo;  

e) Os caminhos terão uma largura transversal máxima de 6,5 m, incluindo bermas, com aquedutos simples ou 

pontões onde for necessário, com um traçado em que as curvas tenham raio e inclinação adequados à circulação 

de veículos de combate a incêndios e de veículos de vigilância;  

f) Deverá garantir que não são afetadas, entre outras, as condições de funcionalidade da corrente, o escoamento e 

o espraiamento de cheia, a transposição dos leitos e margens e a segurança das obras marginais.  

 

Artigo 182.º  

Troços Críticos – Cheias Urbanas  

Nos troços críticos devem ser asseguradas as condições de escoamento das linhas de água e de acesso ao leito para 

a eventual remoção de obstáculos que concorram para a ocorrência ou agravamento de cheias. 

 

 Riscos Naturais – Geodinâmica  
 

Artigo 184.º  

Instabilidade de Vertentes  

1 – As áreas de instabilidade de vertentes são as áreas que, devido às suas características de solo, subsolo, declive, 

dimensão e forma da vertente e condições hidrogeológicas, estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa, 

designadamente deslizamentos, desabamentos e queda de blocos. Têm como principais funções a salvaguarda face 

a fenómenos de instabilidade e risco e a prevenção da segurança de pessoas e bens.  

2 – Estas áreas serão objeto de estudos geotécnicos, que devem consubstanciar uma adequada avaliação da 

vertente, aferindo a respetiva capacidade de carga, base e topo incluídos, e condições de estabilidade, não se 

restringindo a estudos pontuais para garantir a segurança de uma edificação sem uma análise dos correspondentes 

efeitos cumulativos nomeadamente na vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente, a escalas 

adequadas, que condicionarão o uso e transformação urbana.  

3 – Até à elaboração destes estudos, as áreas de instabilidade de vertentes estão sujeitas aos seguintes 

condicionamentos:  

a) Não serão aprovados novos loteamentos, exceto os compromissos municipais validamente constituídos até à 

data de entrada em vigor do RPDMLoures;  

b) O licenciamento de novas construções, reconstruções ou ampliações e a legalização de construções de origem 

ilegal obriga à apresentação, por parte dos promotores, de um estudo efetuado por geólogo de engenharia ou 

engenheiro civil geotécnico justificativo da sua segurança, nos termos do n.º 2;  

c) Nas áreas livres deverá assegurar-se, sempre que possível, a instalação de uma cobertura vegetal adequada e o 

controlo da não deposição de detritos sólidos e de uma eficiente drenagem natural.  
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[11] 

[12] 

 

Artigo 185.º  

Risco Sísmico  

1 – Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo estão sujeitas à aplicação de 

medidas de resistência estrutural antissísmica.  

2 – Relativamente à prevenção e redução da vulnerabilidade sísmica, devem ser observadas as relações entre as 

novas construções e a envolvente, nomeadamente no uso de materiais  

com comportamentos sísmicos distintos, bem como considerar as diferenças de volumetria, por serem fatores 

suscetíveis de aumentar a vulnerabilidade sísmica do conjunto edificado.  

3 – As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm de integrar soluções 

de reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais e manter as condições estruturais  

 

iniciais dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado, de modo a garantir a continuidade dessa 

capacidade de resistência, tendo em conta os valores patrimoniais em presença em cada intervenção.  

4 – Nas áreas de muito elevado e elevado risco sísmico dos solos, identificadas na Carta de Riscos, a Câmara 

Municipal deverá solicitar à entidade interveniente estudos complementares geológicos, hidrogeológicos e 

geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural do edifício que apresentem a definição de soluções técnicas 

compatíveis com as características do espaço em intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses 

estudos.  

5 – Os planos de urbanização e de pormenor devem fixar, em função do risco sísmico dos solos abrangidos, regras 

relativas à estrutura dos edifícios, de forma a aumentarem a capacidade de resistência global a forças horizontais, 

bem como restrições à alteração no interior dos edifícios e dos vãos das fachadas que alterem a resistência 

estrutural dos mesmos, identificar espaços públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização 

temporária dos diversos agentes de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade às operações 

de socorro. 

 

 

 

3.5 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Riscos ao Uso de Solo II e Classificação Acústica 

A área de estudo é abrangida por Ruído, por zonas de conflito [11] e, ao nível da classificação acústica, por 

zonas mistas [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas estão regulamentadas da seguinte forma: 

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – PLANTA DE RISCOS AO USO DO SOLO II E CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 
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Ruído 
Artigo 188.º  
Classificação Acústica  
1 – Na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica estão identificadas as Zonas Sensíveis e as Zonas 

Mistas, definidas da seguinte forma:  

a) As zonas sensíveis correspondem às seguintes subcategorias de solo:  

i. Solo Rural, Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas, Equipamentos – Parque Municipal de 

Montachique;  

ii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

iii. Solo Urbano, Solo urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de equipamentos e outros usos de interesse 

público, que apresentam uma ou várias das seguintes valências: ensino, culto, saúde, zonas verdes;  

iv. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer;  

 

v. Solo Urbano, Solo urbanizável, Espaços de uso especial, Equipamentos e outros usos de interesse público.  

2 – As zonas mistas correspondem aos aglomerados rurais em solo rural e às restantes subcategorias do solo urbano 

não classificadas como zonas sensíveis, com exceção das áreas de indústria e terciário, em solo urbanizável.  

 
Artigo 189.º 

 Zonas de Conflito  

1 – As zonas de conflito, delimitadas na Carta de Riscos ao Uso do Solo II e Classificação Acústica, correspondem a 

áreas onde os níveis de ruído identificados no Mapa de Ruído ultrapassam os valores definidos pelo Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) para as zonas sensíveis e mistas, condicionando por esta via as operações urbanísticas.  

2 – Para efeitos de aplicação do RGR consideram-se zonas urbanas consolidadas todo o território classificado como 

Solo Urbanizado.  

3 – As zonas de conflito em zonas sensíveis assumem o valor limite de exposição das zonas mistas, caso estejam 

inseridas na área afetada, em termos de ambiente sonoro, por Grandes Infraestruturas de Transporte em 

exploração, à data da entrada em vigor do RGR, analisado no respetivo Mapa Estratégico. 

 

3.6 

CARTA DE ORDENAMENTO Planta de Programação Estratégica  

No âmbito da programação estratégica do PDM, artigo 202.º do regulamento, a área de estudo integra a 

SUOPG 11 – Frielas, cujos objetivos são os seguintes: 

 Reestruturação e qualificação do polo de atividades económicas e concretização de núcleos 

complementares de uso industrial e terciário, garantindo o seu equilíbrio com os usos 

habitacionais e grandes infraestruturas existentes;  

 Valorização e consolidação do núcleo antigo de Frielas através de intervenções qualificadoras dos 

espaços públicos e dos equipamentos que tirem partido da sua localização privilegiada junto à 

Várzea de Loures;  

 Valorização das áreas agrícolas da Várzea ao longo do Ribeira da Póvoa e estabilização das 

costeiras face a processos de erosão, mediante a libertação das ocupações edificadas existentes; 

 Promoção de soluções de minimização dos riscos de inundação e riscos geotécnicos;  

 Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas 

suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e integração no tecido urbano 

envolvente;  

 Salvaguarda e valorização do património cultural construído ao longo da EN8;  

 Garantir um canal para o atravessamento de TPSP no nó de Frielas; 

 Concretização da Estrutura Ecológica Urbana.  

Os parâmetros urbanísticos a observar na SUOPG 11 são os seguintes:  
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[15] 

[13] 

[14] 

 A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197º;  

 A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 198º, não podendo estes índices ser inferiores a 0,50  

Forma de execução: 

 Unidade de execução. 

 

 

 

3.7 

CARTA DE CONDICIONANTES I Planta de Equipamentos e Outras Infraestruturas 

A área a delimitar está sujeita a um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, no que se refere 

a equipamentos e infraestruturas – infraestruturas aos quais se aplicam regimes legais específicos, 

designadamente: 

a) Rede viária, Itinerário Complementar/Autoestrada, IC1/A8_Acesso [13]; 

b) Aeroportos e Aeródromos - Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145) [14]; 

c) Drenagem de águas residuais – emissário - coletor existente [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

CARTA DE CONDICIONANTES II Planta de Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades 

A área a delimitar está sujeita a Recursos Naturais, recursos hídricos, domínio público hídrico, cursos de 

água [16] e zonas ameaçadas pelas cheias [17], aos quais se aplicam regimes legais específicos, 

designadamente: 

a) Regime jurídico da REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto. 

 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES I – PLANTA DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS 
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[16] 

[17] 

[20] 

[19] 

[21] 

[18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A área a delimitar está abrangida pela reserva ecológica nacional, cursos de água a integrar na REN [18] 

áreas de elevada suscetibilidade geológica, zonas declivosas, escarpas e outras áreas de suscetibilidade 

geológica [19] e, ainda, zonas ameaçadas pelas cheias, zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de 

infiltração máxima ou de apanhamento [20], à qual se aplica o regime legal específico, Regime jurídico da 

REN - Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Verifica-se que existem áreas no estudo que foram excluídas da REN [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

CARTA DE CONDICIONANTES Planta de Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área a delimitar não está sujeita ao regime da reserva agrícola nacional.  

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES II– PLANTA DE RECURSOS NATURAIS 

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
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4 MODELO DE OCUPAÇÃO 

 

4.1 

Ordenamento e rede viária 

O modelo base para a ocupação da área de estudo assenta nas disposições do PDM, que prevê para este 

local a reestruturação desta área de atividades económicas do concelho. Esta área deverá ser desenvolvida 

de forma a integrar a área de verde proteção e enquadramento confinante existentes (ver Figura 1). 

Conforme decorre dos objetivos da SUOPG, deverá a intervenção no solo urbanizado a reestruturar e 

legalizar, corresponder às AUGI e às áreas suscetíveis de reconversão, diligenciando a sua qualificação e 

integração no tecido urbano envolvente.  

 

 
FIGURA 1 – ESQUEMA DE ORIENTAÇÕES URBANÍSTICAS PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO – BASE ORTOFOTOMAPA E PLANTA DE ORDENAMENTO PDM/CLASSIFICAÇÃO 

E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
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A área de estudo tem ligação a partir da EN 250 e acede ao nó de IKEA/Frielas/acesso à A8, pelo do CM1311.  

A estrutura viária desta área constitui-se por uma única via, a Rua 1.º de Maio, já objeto de reperfilamento 

e beneficiação por parte do Município, com perfil transversal variável. A mesma via tem um retorno a norte, 

atualmente em mau estado de conservação, que deve ser recuperado através da regularização do seu 

traçado e da reorganização espacial da área envolvente, a ajustar com as Infraestruturas de Portugal, no 

caso, de forma a assegurar o funcionamento adequado da via face ao uso das unidades de atividades 

económicas.  

A solução rodoviária existente deve manter-se e a reorganização do espaço envolvente ao retorno, 

compreendido até à Vala Real de Frielas deve respeitar o zonamento e os critérios de risco aplicáveis às 

zonas ameaçadas pelas cheias, uma vez que se insere nessa área de risco ao uso do solo.  

Para o efeito a vala de drenagem existente, das águas provenientes do acesso viário da A8, deve ser 

requalificada até à Vala Real de Frielas, que deve ser limpa, de forma a comportar maior caudal e a 

pendente para a mesma deve ser iniciada a partir do asfalto/retorno. Recomenda-se a adoção dos 

procedimentos elencados no parecer dos serviços municipais, do departamento de ambiente, da Divisão 

Serviços Públicos Ambientais, em anexo. 

A Vala Real de Frielas deve, ainda, ser objeto de uma operação de limpeza de forma a assegurar as 

condições de escoamento das linhas de água e de acesso ao leito nos termos referenciados no art.º 182.º 

do regulamento do PDM. Deverá ser garantido que se mantém o acesso, sem obstáculos aos meio 

mecânicos/moto-manuais/manuais de manutenção, conservação e controlo de espécies 

infestantes/exóticas/invasoras (Decreto-Lei n.º 92/2019 de 10 de julho), e garantido o acesso à servidão 

do Domínio Público Hídrico (DPH). 

A área de intervenção enquadra-se no Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água no Município 

de Loures (PERLA). Este plano define e classifica tipologias de linhas de água homogéneas e tendo presente 

esta classificação a secção em causa da Vala Real, enquadra-se na “tipologia E” que representa troços em 

zona de várzea de Loures, pelo que o Plano deverá ser consultado e atendido nas diretrizes para as linhas 

de água de “tipologia E”. 

Perante a alínea a) do n.º 5 do artigo 33.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, 29 de dezembro, na versão mais 

recente Lei n.º 44/2017, 19 de junho) a responsabilidade de execução das medidas de conservação e 

reabilitação da rede hidrográfica, em aglomerado urbano é da Câmara Municipal, substituindo-se no caso 

da reabilitação, a responsabilidade, para os proprietários ou titulares de outros direitos reais relativos a 

prédios abrangidos no presente estudo. 

 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 62.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, com 

as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março e pela Lei n.º 44/2017, de 

19 de junho), importa realçar que as intervenções que incidam sobre leitos, margens e águas particulares, 

estão sujeitas a autorização prévia de utilização de recursos hídricos, devendo o projeto ser enviado para 

parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade reguladora. 

 

De referir, ainda, no que respeita ao terreno a poente da área de estudo, adjacente à rua 1º de Maio, que 

se verifica a existência de 3 valas de rega não cadastradas/identificadas, onde se detetam atualmente águas 

residuais e presença de hidrocarbonetos. Neste âmbito, apesar de não estar incluído na área de estudo, 

devem as unidades de execução acautelar medidas de erradicação destas ocorrências em meio hídrico (a 

título de exemplo recurso a caleiras/separador de hidrocarbonetos). 
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Todo o espaço existente para estacionamento deve ser regulado, acautelando o disposto no artigo 177.º e 

na alínea b) do art.º 181.º do RPDM, utilizando para o efeito técnicas e materiais que promovam a 

permeabilização do espaço, designadamente, o pavimento betuminoso deve ser substituído por pavimento 

de grelhas de enrelvamento de polietileno reciclado. 

Esta solução deverá ser implementada com a concertação e consentimento de todos os proprietários 

envolvidos, no âmbito da concretização da reestruturação da área de estudo. 

 

As unidades de execução devem ainda incorporar uma cortina arbórea ao longo da Rua 1.º de Maio, com 

o objetivo de minimizar os impactos visuais das atividades económicas na paisagem rural envolvente. Esta 

faixa, a integrar as parcelas privadas, deverá ter uma largura eficaz para cumprimento do seu objetivo e 

poderá ser pontualmente alargada ou estreitada em função de condicionamentos locais. 

A ocupação das unidades está condicionada ao afastamento imposto pela servidão à A8 (IC1), de zona non 

aedificandi de 50 metros ao eixo e nunca a menos de 20 metros da zona da estrada, nos termos previstos 

na alínea b) do n.º 8 do artigo 32.º da Lei 34/2015 de 27 de abril. 

 
 
 

4.2 

Benefícios e encargos 

 

Benefícios 

Estimou-se para a área de estudo uma edificabilidade máxima de 11.595,08 m2 de superfície de pavimento 

para o uso de atividades económicas.  

 

Encargos 

As áreas de cedência necessárias ao cumprimento da cedência média de 0,50 desta SUOPG, calculadas nos 

termos do artigo 198.º do regulamento do PDM, deverão ser compensadas atendendo à impossibilidade 

verificada de serem cedidas dentro das UE.  

 

A requalificação paisagística da área junto ao retorno existente, a limpeza da Vala Real de Frielas e a 

adequação do estacionamento ao zonamento em que se insere, bem como todas as restantes 

infraestruturas necessárias à implantação dos usos propostos constituem igualmente encargos da 

urbanização desta área. 

 

Perequação de benefícios e encargos 

A perequação de benefícios e encargos será feita no interior de cada unidade de execução de acordo com 
os critérios estabelecidos pelo PDM. 
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5 EXECUÇÃO 

 

A execução da área de estudo será feita através de unidades de execução, conforme determina o PDM 

para a SUOPG. As unidades de execução deverão ser delimitadas nos termos do RJIGT recorrendo a um dos 

sistemas aí previstos, com configuração ajustada aos critérios desse diploma, à estratégia municipal para o 

desenvolvimento desta área e às intenções e iniciativas dos proprietários das parcelas abrangidas. 
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6 ANEXO I – PEÇAS ESCRITAS 

Parecer dos erviços Municipais, do Departamento Ambiente/Divisão Serviços Públicos Ambientais 
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INFORMAÇÃO 
N.º 172/DPFA/DCP  
DATA: 17/05/2021 
PROVENIÊNCIA: DPFA/DCP/SJUR/LR E/48074/2021/1 
DESTINATÁRIO: Dra. Paula Louro - Chefe da DCP 
 
Assunto: identificação de proprietários – estudo urbanístico de enquadramento às 

unidades de execução da Quinta do Foge ao Vento, Frielas. 
 
Na sequência da Informação n.º 09/DPU/RT/2021 e do despacho do Sr. Chefe do 
DOM/DEP, foi solicitada a esta DCP a identificação dos proprietários dos terrenos 
abrangidos pela zona de arranjo paisagístico assinalada no esquema de orientações 
urbanísticas para requalificação da área do estudo constante da referida informação, que 
faz parte da área de intervenção do estudo urbanístico de enquadramento às unidades de 
execução da Quinta do Foge ao Vento. 
 
Assim, por consulta prévia ao Cadastro Rústico Predial, campanha de 1950/51, verifica-se 
que a referida zona de arranjo paisagístico abrange parte dos limites de três prédios 
registados como artigos 20, 21 e 27, da secção 1B, na matriz predial rústica da UF de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas (cfr. ficheiro Imagem nos "Anexos" deste webdoc). 
 
Na caderneta predial rústica do mencionado artigo 21, com a área de 15.480 m2, consta 
como proprietária Maria da Assunção Alves de Sousa Botto dos Santos, NIF 154364223, 
ao qual estão associadas duas fichas prediais da freguesia de Frielas (cfr. caderneta e 
fichas prediais nos "Anexos"): 
- ficha n.º 50 (descrição n.º 6759), correspondente a prédio rústico com a área de 15.285 

m2, em que é proprietária a mesma titular do artigo matricial acima referido; 
- ficha n.º 1020, relativa a um prédio urbano com a área total de 195 m2, que foi 

desanexado da referida descrição n.º 6759, por via de expropriação, tem como 
proprietário o Estado. 

 
A soma das áreas destas duas fichas prediais totaliza os 15.480 m2 registados na caderneta 
predial do acima referido artigo 21. 
 
Da análise conjugada destes documentos, entendemos, s.m.o., que a parcela de terreno, 
localizada a poente da área de intervenção do estudo urbanístico, junto da intersecção da 
Rua 1º de Maio com a EN250 e acesso à IC1/A8, delimitada a verde no ficheiro Imagem 
nos "Anexos", corresponderá à mencionada ficha n.º 1020, parte do artigo matricial 21 da 
secção 1B, em que é proprietário o Estado (cfr. AP. 1 de 1966/04/02 – ficha n.º 1020). 
 
Quanto à parcela de terreno do artigo 27, verifica-se que a mesma se localiza junto da 
curva da Rua 1º de Maio, com a qual confronta a sul, possuindo uma forma poligonal 
triangular (cfr. terreno delimitado a azul – cfr. ficheiro Imagem). 
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Dos elementos disponíveis, conclui-se que são proprietários deste terreno os herdeiros 
de Carlos Alberto Rodrigues Marques (NIF 741062453) e os herdeiros de Delfina de 
Jesus Vicente Rodrigues (NIF 745107532), conforme resulta do teor da caderneta 
predial e da respetiva ficha predial n.º 362 da freguesia de Frielas (cfr. "Anexos"). 
 
Por último, no que diz respeito ao terreno "encravado" entre o acesso à IC1/A8 e a Rua 1º 
de Maio, mas dentro dos limites da zona de arranjo paisagístico, verifica-se que o mesmo 
abrange apenas uma parte do prédio identificado como artigo 20 da secção 1B da matriz 
predial rústica da UF de Santo António dos Cavaleiros e Frielas (cfr. terreno delimitado em 
cor amarela – ficheiro Imagem nos "Anexos" deste webdoc).  
 
Este prédio está registado na matriz predial rústica com a área total de 226.360 m2, no 
qual consta como titular IKEA Portugal Móveis de Decoração Lda, NIF 505416654, tendo 
associadas as seguintes fichas prediais (cfr. caderneta e fichas prediais nos "Anexos"): 
- ficha n.º 264 (prédio misto com a área total de 212.389,50 m2), registada em nome de 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado "Capital Real I" 
- ficha n.º 1026 (prédio rústico com uma área de 40.440 m2), registada em nome de IKEA 

Portugal Móveis e Decoração Lda  
- ficha n.º 1027 (prédio rústico com uma área de 2.585 m2), registada em nome de Fundo 

de Investimento Imobiliário Fechado "Capital Real I" 
- ficha n.º 1028 (prédio rústico com uma área de 9.171,36 m2), registada em nome de 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado "Capital Real I" 
- ficha n.º 382 (prédio urbano com a área total de 1.350 m2), registada em nome de 

Aurora Lopes Soares Mendes e Carlos Alberto Lopes Mendes 
- ficha n.º 711 (prédio misto com a área total de 4.190 m2), registada em nome de 

IMOFRIELAS Gestão e Comercialização de Imóveis Lda 
- ficha n.º 828 (prédio urbano com a área total de 423 m2), registada em nome de 

Infraestruturas de Portugal SA 
- ficha n.º 1037 (prédio urbano com a área total de 86.377,06 m2), registada em nome 

de IKEA Portugal Móveis e Decoração Lda  
 
No entanto, não foi possível identificar qual é o proprietário desse terreno "encravado" 
entre a via de acesso à IC1/A8 e a Rua 1º de Maio, localizado dentro dos limites da zona 
de arranjo paisagístico (assinalado a amarelo), uma vez que, tendo em conta os elementos 
disponíveis, não se consegue fazer a correspondência dessa especifica parcela de terreno 
com as fichas prediais acima indicadas. 
 
É o que cumpre informar, propondo-se a devolução deste expediente ao DOM/DI. 
 
O Técnico Superior  
Luís P. Ribeiro 
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INFORMAÇÃO 
 

E/48074/2021/2 
 
N.º Movimento do registo 
 
DATA: 14/05/2021 
 
PROVENIÊNCIA: DA/DSPA – Andreia Rocha, Eng.ª 
  
DESTINATÁRIO: DA/CDSPA – Rui Máximo Santos, Dr. 
 

Assunto: Estudo urbanístico de enquadramento às unidades de execução da Quinta do 

Foge ao Vento. 

No âmbito das áreas a reestruturar existentes em Frielas, no que respeita à eventual afetação 

da Linha de Água, cumpre informar a seguinte avaliação: 

1. Como se pode verificar na figura 1, a matriz de perímetro urbano no PDM (sombreado). A 

delimitação da área de intervenção do projeto, que coincide com a área de perímetro urbano 

do PDM, leva a que a parte da linha de água a ser requalificada se encontre em aglomerado 

urbano. Perante a alínea a) do n.º 5 do artigo 33.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, 29 de 

dezembro, na versão mais recente Lei n.º 44/2017, 19 de junho) a responsabilidade de 

execução das medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, em aglomerado 

urbano é dos municípios.  

 

Figura 1 – Perímetro urbano na área de intervenção 
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2. O Setor de Linhas de Água no âmbito da alínea a) do n.º 1 conjugado com a alínea a) do n.º 

5 do artigo 33.º da Lei da Água, efetua a “limpeza e desobstrução dos álveos das linhas de 

água, por forma a garantir condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos em 

situações hidrológicas normais ou extremas”, enquanto uma das medidas de conservação e 

reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas em aglomerado urbano.  

3. A zona considerada a limpar (Vala Real), ficará no âmbito das funções do SLA para futura 

manutenção/gestão, logo deve ser garantido que se mantém o acesso, sem obstáculos aos 

meio mecânicos/moto-manuais/manuais de manutenção, conservação e controlo de espécies 

infestantes/exóticas/invasoras (Decreto-Lei n.º 92/2019 de 10 de julho), e garantido o 

acesso à servidão do DPH. 

4. Enquadramento no Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água no Município de 

Loures (PERLA) 

O PERLA é um estudo técnico-científico elaborado especificamente para o Município de 

Loures, que pretende implementar uma estratégia de reabilitação para as linhas de água que 

atravessam o concelho, motivado pela elevada prioridade de intervenção sobre os recursos 

hídricos, particularmente em situações prementes de ação, como o controlo de cheias e a 

contenção de vegetação invasora/exótica/infestante. Este documento apresenta uma visão 

integrada destas problemáticas e define o programa de intervenção a concretizar, a 

médio/longo prazo, nas linhas de água do município, no sentido da prossecução dos 

objetivos da Diretiva Quadro da Água (DQA), da Diretiva Inundações e do Plano 

Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC-AML). 

A definição estratégica à escala municipal tem por base um conjunto de instrumentos de 

planeamento e gestão territorial que visam fundamentar e orientar a proteção e a gestão da 

água, entre os quais, o Plano Nacional da Água (PNA), o Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica (PGRH) e o Plano de Gestão do Risco de Inundações (PGRI) da Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5). 

No desenvolvimento do plano optou-se por definir e classificar tipologias de linhas de água 

homogéneas, que traduzissem semelhanças ao nível das suas características fisiográficas, 

bem como, dos problemas, pressões e vulnerabilidades, de origem antrópica, a elas 

associadas. 

a) Tendo presente esta classificação, a secção em causa da Vala Real enquadra-se na 

tipologia E que representa troços em zona de várzea de Loures. 

 Esta tipologia E abrange as zonas de várzea de Loures e Bucelas. Estas zonas são 

tipicamente planas caraterizadas por declives muito suaves e regime de escoamento 
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tipicamente fluvial, onde se verifica, nomeadamente na zona da várzea de Loures, a 

confluência da maioria das linhas de água nos dois rios principais, rio de Loures e o 

rio Trancão e do rio de Loures no rio Trancão. 

 Para o escoamento nesta tipologia contribui a totalidade das bacias das linhas de água 

afluentes aos dois rios principais, Loures e Trancão, a totalidade da bacia de drenagem 

do rio de Loures e a quase totalidade da bacia de drenagem do rio Trancão, cujo de 

escoamento regime já se encontra fortemente influenciado pelas enchentes e vazantes 

do rio Tejo por influência das variações de maré. 

 Na tipologia da várzea, as linhas de água têm carácter essencialmente de linhas de água 

intermitentes, com dois períodos bem marcados, um húmido e outro de seca sazonal. 

Para grande parte destas linhas de água, o escoamento base já é, em situações 

normais, influenciado pelos níveis freáticos, sendo de esperar que as linhas de água 

mais fortes tenham comportamento de linha de água perene, em anos médios a 

húmidos.  

 Os corredores ribeirinhos associados a este sistema hidrológico estão estabelecidos em 

consonância com a interação água/solo muito intensa e palas oscilações sazonais do 

nível da água, determinando áreas com diversos períodos de submersão. Neste sentido, 

a vegetação ripícola, apresenta um zonamento em relação à linha de água principal, 

condicionando a dispersão das diversas comunidades florísticas que apresentam 

características diferentes em função da profundidade da toalha freática e do regime de 

submersão do substrato pelas águas (níveis de cheia e níveis de estiagem). 

 Com efeito, as espécies lenhosas de grande porte encontram-se associadas a solos 

estáveis e de menores níveis de encharcamento, evidenciando-se nesses espaços os 

freixiais (Habitat: 91B0) e salgueirais-choupais brancos (Habitat:92A0pt1). Em solos de 

maior mobilidade as biocenoses ocorrentes incluem espécies lenhosas de menor porte, 

tais como, os salgueirais (Habitats: 92A0pt3 e 92A0pt4), seguindo-se juncáceas 

Scirpoides holoscschoenus, as holófitas tabuais (Typha domingensis e Typha latifolia), 

caniço (Phragmites australis), bunho (Schoenoplectus lacustris) e Eleocharis palustris 

Pretende-se que, em caso de intervenção, seja possível a preservação de Habitats 

característicos para esta tipologias da linha de água em questão. 

A ficha de caracterização relativa à linha de água de tipologia E, tal como a que se 

encontra em análise, consta em anexo. 

5. No que respeita à situação identificada da Vala de Drenagem a requalificar, recomenda-se a 

instalação de sistemas de recolha/retenção/tratamento de óleos e combustíveis provenientes 

da drenagem da A8 bem como seus respetivos acessos. 
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6. No que respeita ao terreno a oeste da UE1, adjacente à rua 1º de Maio, verifica-se a 

existência de 3 valas de rega não cadastradas/identificadas, onde se detetam atualmente 

águas residuais e presença de hidrocarbonetos, devendo ser acautelada uma medida de 

erradicação destas ocorrências em meio hídrico (a título de exemplo recurso a 

caleiras/separador de hidrocarbonetos);  

7. De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 62.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, com as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de 

março e pela Lei n.º 44/2017, de 19 de junho), as intervenções que incidam sobre leitos, 

margens e águas particulares, estão sujeitas a autorização prévia de utilização de recursos 

hídricos, devendo o projeto ser enviado para parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, 

enquanto entidade reguladora.  

8. Relativamente à identificação dos proprietários, julga-se conveniente, s.m.o., consultar a 

DCP. 

Face ao exposto propõe-se dar conhecimento do presente parecer à DPGU para os efeitos tidos 

por convenientes. 

À consideração superior,  

A Técnica Superior 

 

 

 

 

 

(Andreia Rocha, Eng.ª) 
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1 > Informação de Referência:
 Ortofotografia (10cm)
> Proveniência de dados:
   Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
   PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares, 
   Marégrafo de Cascais
> Data da informação: 2020
   Propriedade: Direção Geral do Território (DGT)

Ortofotomapa de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.
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Intervençao
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Execuçao

Limite de
Freguesia
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Concelho
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Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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1 > Informação de Referência:

Planta Cadastral de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.Area deIntervençao Unidades deExecuçao Limite deFreguesia Limite deConcelho
FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
Frielas

> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português. 
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais 
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1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo - 
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Classificação do Solo
Espaços Agrícolas e Florestais, Uso Múltiplo
Espaços Agrícolas e Florestais, Produção, Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas
Aluvionares
Espaços Agrícolas e Florestais, Produção, Outras Áreas Agrícolas Prioritárias
Espaços Agrícolas e Florestais, Conservação
Espaços Naturais
Espaços A fectos a Actividades Industriais
So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, Consolidadas Habitacionais
So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, A colmatar
So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, Habitacionais a Reestruturar
So lo Urbanizado, Espaços Residenciais, Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

So lo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Consolidadas de Indústria e
Terciário
So lo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Consolidadas Terciárias
Solo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Indústria e Terciário a Reestruturar
So lo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Mistas a Reestruturar
So lo Urbanizado, Espaços de Uso Especial, Consolidadas de Equipamentos e Ou tros Usos
de Interesse Público
Solo Urbanizado, Espaços de Uso Especial, Outras Infra-Estruturas
Solo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Protecção e Enquadramento
Solo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer
So lo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde Misto
Solo Urbanizável, Espaços Residenciais, Habitacionais

So lo Urbanizável, Espaços de Actividades Economicas, De Indústria e Terciário
So lo Urbanizável, Espaços de Uso Especial, De Equipamentos e Outros Usos de Interesse
Púb lico
Solo Urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer
Sistemas de Circulação e Mobilidade, Rede Viaria A rterial
Rede Viária - Espaço Canal
Rede Viária - Existente
Rede Viária - Proposta

Area deIntervençao Unidades deExecucao Limite deConcelho Limite deFreguesia
FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra
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1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:
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Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo - 
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
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1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Estrutura Patrimonial -
 de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Conjuntos de ValorPatrimonial
Categoria

Conjunto Urbano
Imóveis Classificados
#\ Imóvel de InteressePúblico

Imóveis Classificados -Áreas
Imóveis Classificados -
Áreas

Zona de Protecção de
Imóveis Classificados

Zona de Protecção de
Imóveis Classificados

Valores Isolados
0 Valores

Valores Isolados - Áreas
Valores
Arqueológicos
8 Grau 1
8 Grau 2

Grau 1
Grau 2

Quintas e casais com
interesse cultural e de
recreio
Y

Quintas e casais com
interesse cultural e derecreio

Percursos culturais e derecreio
Antiga Estrada Militar
Caminho  Loures -
Lousa
Caminho Sacavém -Apelação
Caminho do Povo
Concelhos Envolventes

Area deIntervençao Unidades deExecucao Limite deConcelho Limite deFreguesia
FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
Frielas
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1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Estrutura Ecológica

Áreas Estruturantes

Corredor Estruturante

Estrutura Ecológica

Nível Nacional e

Area de
Intervençao

Unidades de
Execuçao

Limite de
Freguesia

Limite de
Concelho

FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURESCÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 
8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 
18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Riscos ao Usos de Solo I -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Riscos Naturais
Troços Críticos - Cheias Urbanas

Troços Críticos - Cheias Urbanas
Risco Sísmico

Elevado
Muito Elevado

Instabilidade de vertentes Zonas Ameçadas pelas Cheias
Zonas de Ocupação Edificada Proibida
Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo I
Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo II

Area deIntervençao Unidades deExecucao Limite deConcelho Limite deFreguesia
FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

Frielas
UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL



peç
a gr

áfic
a N

º

União de Freguesias de Frielas e Santo António dos Cavaleiros

EN 8

EN 8

CM
 13

11

CM
 13

11

CM
 13

11

EN
 8

EN
 8

EN
 8

EN
 25

0

EN 250

EN 250

CM 1316-1

AE

EM

CM 1310

CM 1310

IC 22

EN 250

EN
 25

0

EN
 25

0

EM

EM

EM

EM 507-1
AE

AE 8

AE

AE

AE
 8

AE 8

AE 8

CM1311

IC 17
Qta. da
Bogalheira

B. S. José

EM507-1
B. Mira
Loures

EN250

EN250

B. das Areias

EM507-1

Qta.
Sto.Amaro

Qta. das
Romeiras
de Baixo

FRIELAS
Qta. do
Conventinho

Rib.da Póvoa
Qta. da
Leziria

Pequena

IC 17

Qta.de São
João da
Coidiceira

Qta. S.João
da Coidiceira

EN 8 A8
B. de S.

Benedito

Santo António
dos Cavaleiros

e Frielas

Loures

Camarate,
Unhos e
Apelação

ODIVELAS

UE 1UE 1

-90131 -89631 -89131 -88631 -88131 -87631 -87131

-95
36

4
-94

86
4

-94
36

4
-93

86
4

-93
36

4

0 125 250 375 500
mts

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURESCÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 
8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 
18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de Ordenamento - Riscos ao Uso de Solo II -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Riscos Mistos
Áreas de Erosão Hídrica do Solo
Áreas de Risco de Incêndio
Zonas de Conflito

Classificação Acústica
Mista
Sensível

Area deIntervençao Unidades deExecucao Limite deFreguesia Limite deConcelho
FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
Frielas
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURESCÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 
8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 
18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elementos Fundamentais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Extracto da Carta de Ordenamento - Programação e Execução
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
B - UOPG Várzea e Costeiras
C - UOPG Loures
E - UOPG Oriental

Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG)
10 - Sto António dos Cavaleiros
11 - Frielas
14 - Unhos

15 - Camarate

Area deIntervençao Unidades deExecuçao Limite deConcelho Limite deFreguesia
FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
Frielas



peç
a gr

áfic
a N

º

União de Freguesias de Frielas e Santo An tónio dos Cavaleiros
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURESCÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 
8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 
18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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1 > Informação de Referên cia:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elemen to s Fundamen tais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

 Carta de (Outras) Condicio nan tes I – Equipamento e Infraestruturas -
de Enquadramento à Delimitação de Unidades de Execução

DPU.DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Infraestruturas
Defesa Nacio nal
Servidões Militares

Radioeléctrica
Aeronáutica

Infraes truturas
Abastecimen to de Água
BCEEA Reservatório de Água e Instalação Elevatória - SMAS
Abastecimen to de Água
 - EPAL
! Adutor

Estações Elevatórias
BCEEAEstações Elevatórias
Estação de Tratamen to de Águas Residuais
XYRATE Estação de Tratamento de Águas Residuais
Drenagem de Águas Residuais
! Coletor Existente
Redes de Tran sporte de Energia Elé trica - Muito Alta Ten são
ZLINHAS220Kv

Redes de Distribuição de Energia Elé tric a - Alta Ten são
ZLINHA60Kv
Subes tações da Rede Elé tric a - Áreas

Alta e Média Tensão
Gasoduto s
)D Gasoduto de 2º Escalão
Rede Viária
Classificação

Caminho Municipal
Estrada Municipal
Estrada Nacional

Itinerário Complementar/Autoestrada
Estradas Desclassificadas

Aeroporto s e Aeródromo s
Zona 5, Consulta Obrigatória
Zona 6, Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145)
Zona 7, Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5% entre 145 e 170)
Zona 7, Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5% entre 170 e 195)

Marc o s Geodé sic o s

$yMarcos Geodésicos

Area deIntervençao Unidades deExecuçao Limite deConcelho Limite deFreguesia
FICHA TÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURESCÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 
8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 
18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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FICHA T ÉCNICA
Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª | Arquitetura: Rita Trincheiras | Engenharia Civil: Amélia Silva
| Desenho: Paulo Moura | Apoio Administrativo: Zélia Serra

> In form ação de Referên cia:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  

Elem en tos Fun dam en tais:

Edif icado

Cotas e Curvas de nível 50171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Carta de (Outras) Condicionan tes II – Recursos Naturais,
Patrim ón io Edificado e Actividades Perigosas -de En quadram en to à Delim itação de Unidades de Execução

UE1 QUINTA DO FOGE AO VENTO - ANLORBEL
Frielas

DPU.DIVISÃ O DE PLANEAMENT O URBANÍST ICO
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:10000esc.

Recursos
Dom in io Hidrico

Cursos de

Cursos de ÁguaCan alizados
Cursos de Água
Canalizados

Zonas Am eaçadas pelasCheias
Zonas Ameaçadas pelas
Cheias

Recursos Agrícolas eFlorestais

q
qq

q

qq

Aproveitamento
Hidroagrícola da Várzea
de Loures

Áreas Ardidas (2005-2014)
Áreas Ardidas (2005-
2014)

Povoam en tos FlorestaisPercorridos por In cên dios

r
r

Áreas Ardidas (2005-
2014) - DL 55/2007

Patrim ón io Edificado
#\ Imóvel de Interesse

Público

Zona de Protecção deIm óveis Classificados
Zona de Protecção de
Imóveis Classificados

Area de
Intervençao

Unidades de
Execuçao

Limite de
Concelho

Limite de
Freguesia
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURESCÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 
8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 
18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional

11 
 PD

M J
UL2

1 > Informação de Referência:
   Cartografia 1:10 000.
> Entidade responsáve l
Câmara Municipal de Loures
> Proveniência de dados: 
Câmara Municipal de Loures
> Sistema de Coordenadas:
PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais
Data da informação: Abril de  2005
Homologada pe la DGT em 2008-04-02, processo nº 61
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06 
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2 
disponibilizado pela DGT
Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
e EDP Produção: Consórcio Nível/Socarto (2005)
> Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica:
Inf. de1950/51, actualizações pontuais Maio/2003.
Propriedade: Instituto Geográfico Português.  
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