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1| ENQUADRAMENTO 
 

A Câmara Municipal de Loures (CML), através da Plataforma Colaborativa de Gestão 

Territorial (PCGT), em 12.05.2021 solicitou à CCDR-LVT a marcação da conferência 

procedimental (CP) sobre a proposta de Alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Loures 

– alteração regulamentar. 

No âmbito do procedimento foram identificadas as seguintes entidades a consultar: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR   

LVT); 

- Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT); 

- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); 

- Infraestruturas de Portugal (IP); 

- Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI); 

- Turismo de Portugal (TP); 

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT); 

- Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
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2| DESCRIÇÃO PROPOSTA 
 

O PDML em vigor foi publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho (1.ª 

revisão), tendo sido posteriormente objeto de alteração e de correção material, 

respetivamente, através do Aviso n.º 1676/2018, de 6 de fevereiro, e do Aviso n.º 17753/2019, 

de 8 de novembro. 

A coberto da Deliberação n.º 409/2020 da Câmara Municipal de Loures, de 12 de agosto, 

foi determinado dar início ao procedimento de alteração ao PDM - Alterações regulamentares, 

decorrente de constrangimentos evidenciados pela aplicação do novo PDM. 

Através do Aviso n.º 15142/2020, publicado na 2ª Série do Diário da República nº 191 

de 30 de setembro, publicitou-se o início do procedimento de alteração e procedeu-se à 

abertura do período de participação pública preventiva, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º e 

n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT, competindo à CM acautelar a sua devida publicitação. 

Esta alteração tem como antecedente a Deliberação nº 197/2019, publicada pelo Aviso 

nº 9381/2019, na 2ª Série do Diário da República nº 102, de 28 de maio de 2019, que incluía 

também a adequação ao RJIGT, procedendo-se agora à individualização das alterações 

preconizadas. 

Em 2019 foi deliberada a não sujeição a Avaliação Ambiental, entendimento que a CM 

reiterou na atual deliberação. 

A proposta de alteração submetida na plataforma é composta por Proposta de Deliberação nº 

409/2020, à qual se encontra anexa a Deliberação nº 197/2019, e informações técnicas de 

suporte, Aviso nº 15142/2020, Relatório de Fundamentação e Regulamento alterado (versões 

de trabalho e final). 

Trata-se de uma alteração exclusivamente de natureza regulamentar assentando 

basicamente em dois grupos de situações, correções de erros materiais de escrita e por omissão 

e alterações decorrentes do desenvolvimento mais pormenorizado da execução do plano, no 

âmbito da sua aplicabilidade. 
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Em 24 de junho de 2021, procedeu a CCDR LVT à conferência procedimental prevista no 

artigo 86º do Decreto –Lei nº 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT), na forma de Documento Síntese Dos Pareceres Emitidos. 

 

 

3| SÍNTESE DOS ARTIGOS RETIFICADOS APÓS CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 
 

Quadro síntese dos artigos com retificação e fundamentação, em conformidade com o solicitado 

no “DOCUMENTO SÍNTESE DOS PARECERES EMITIDOS”, constante no documento n.º I11263-

202106-DSOT/DOT da CCDR LVT.  

 

Artigo nº Ponto nº Alínea Entidade 

4º 1 f) ICNF 

7º 3 r) Turismo de Portugal 

7º 3 v) IAPMEI 

10º 4  ICNF 

19º 8  ICNF 

60º  8  CCDR LVT 

63º 2 e) IAPMEI 

78º   CCDR LVT 

87º 3  CCDR LVT 

90º 3  CCDR LVT 

111º 5  CCDR LVT 

134º 2, 3 e 4  IMT 

139º 1, 3 e 4  IMT 

ANEXO III   CCDR LVT 
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4| FUNDAMENTAÇÃO, PROPOSTA E CORREÇÕES 

 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

ICNF 
(alínea f) do 

nº 1) 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 
Artigo 4.º - Instrumentos de Gestão 
Territorial a Observar 
1 – (…) 

a) Programa Nacional da Politica de 
Ordenamento do Território (Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela 
Declaração de Retificação n.º 80-
A/2007, de 7 de setembro e pela 
Declaração de Retificação nº 
103/2007, de 2 de novembro - 
PNPOT). 

b) Plano Rodoviário Nacional 2000 
(Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 
julho, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela 
Declaração de Retificação n.º 19-D/98 
e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 
de agosto – PRN2000); 

c) (…) 

 
Artigo 4.º - Instrumentos de Gestão 
Territorial a Observar 
1 – (…) 

a) Programa Nacional da Politica de 
Ordenamento do Território (Lei n.º 
58/2007, de 4 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela 
Declaração de Retificação n.º 80-
A/2007, de 7 de setembro e pela 
Declaração de Retificação nº 
103/2007, de 2 de novembro - 
PNPOT). 

b) Plano Rodoviário Nacional 2000 
(Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 
julho, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela 
Declaração de Retificação n.º 19-D/98 
e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 
de agosto – PRN2000); 

c) (…) 

 
Artigo 4.º - Instrumentos de Gestão 
Territorial a Observar 
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d) Plano de Gestão da Zona de Proteção 
Especial do Estuário do Tejo (Portaria 
nº 670-A/99, 2.ª Série, de 30 de 
junho); (…) 

e) Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica 
do Tejo (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de 
março. D.R. n.º 58, Série I, 
Suplemento); 

f) Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Área Metropolitana de 
Lisboa (Decreto Regulamentar n.º 
15/2006, de 19 de outubro - 
PROFAML); 

g)  (…) 
2 – (…) 
3 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 

4 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 

(…) 
 

d) Plano de Gestão da Zona de Proteção 
Especial do Estuário do Tejo (Portaria 
nº 670-A/99, 2.ª Série, de 30 de 
junho);  

e) Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica 
do Tejo (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de 
março. D.R. n.º 58, Série I, 
Suplemento); 

f) Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Área Metropolitana de 
Lisboa (Decreto Regulamentar n.º 
15/2006, de 19 de outubro - 
PROFAML); 

g)  (…) 
2 – (…) 
3 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 

4 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 

(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

f) PlanoPrograma Regional de 
Ordenamento Florestal da Área 
Metropolitana de Lisboa e Vale do 
Tejo (Decreto Regulamentar n.º 
15/2006, de 19 de outubro - 
PROFAML) LVT; 

 (…) 

 FUNDAMENTAÇÃO: Remoção da legislação específica, promovendo a abertura para a 
legislação publicada a ser aplicada em qualquer momento. 

 FUNDAMENTAÇÃO: 1 al. f) – 
Clarificação/correção em conformidade com 
o ofício nº S-026122/2021 de 2021/06/22, do 
ICNF 
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Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAPMEI 
(alínea v) do 

nº 3) 
 
 

TURISMO DE 
PORTUGAL 

(alínea r) do 
n.º 3) 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

Artigo 7.º - Definições 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 - Para efeitos do RPDMLoures, são, ainda, 
adotados as seguintes definições: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 
h) (…) 
i) (…) 
j) (…) 
k) (…) 
l) (…) 
m) «Projeto de enquadramento 

paisagístico» – compreende peças 
escritas e desenhadas indispensáveis 
para a compreensão relativa à 
implantação de edificações ou 
infraestruturas e à configuração e 
tratamento do espaço exterior aos 

 
Artigo 7.º - Definições 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 - Para efeitos do RPDMLoures, são, ainda, 
adotados adotadas as seguintes definições: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 
h) (…) 
i) (…) 
j) (…) 
k) (…) 
l) (…) 
m) «Projeto de enquadramento 

paisagístico» – compreende peças 
escritas e desenhadas os elementos 
indispensáveis para a compreensão 
relativa à implantação de edificações 
ou infraestruturas e à configuração e 
tratamento do espaço exterior aos 

 
Artigo 7.º - Definições 
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mesmos, assegurando a adequada 
integração do ponto de vista 
biofísico, paisagístico e ambiental 
com incidência na mitigação dos 
impactes negativos;     

n) «Projeto de espaço público» – 
compreende peças escritas e 
desenhadas indispensáveis para a 
compreensão sobre a configuração e 
tratamento pretendido para o 
espaço público, integrando e 
compatibilizando funcional e 
esteticamente áreas pedonais, de 
circulação automóvel, 
estacionamento, áreas e elementos 
verdes, equipamento, sinalização e 
mobiliário urbano, património, 
infraestruturas técnicas, bem como 
das ações de reconversão ou 
modificação desse espaço. 

o) «Situações urbanas singulares» – são 
intervenções urbanísticas, em áreas 
urbanizadas ou urbanizáveis que se 
consideram de referenciar no tecido 
urbano, quer pela valência cultural 
ou interesse público do uso a que se 
destina, quer pela respetiva 
marcação urbana, nomeadamente, 
uma praça, um eixo urbano ou na 
volumetria de um edifício. 

mesmos, assegurando a adequada 
integração do ponto de vista 
biofísico, paisagístico e ambiental 
com incidência na mitigação dos 
impactes negativos; 

n) «Projeto de espaço público» – 
compreende peças escritas e 
desenhadas os elementos 
indispensáveis para a compreensão 
sobre a configuração e tratamento 
pretendido para o espaço público, 
integrando e compatibilizando 
funcional e esteticamente áreas 
pedonais, de circulação automóvel, 
estacionamento, áreas e elementos 
verdes, equipamento, sinalização e 
mobiliário urbano, património, 
infraestruturas técnicas, bem como 
das ações de reconversão ou 
modificação desse espaço. 

o) «Situações urbanas singulares» – são 
intervenções urbanísticas, em áreas 
urbanizadas ou urbanizáveis que se 
consideram de urbanas a referenciar 
no tecido urbano território, quer pela 
valência cultural ou interesse público 
do uso a que se destina, quer pela 
respetiva marcação urbana, 
nomeadamente, uma praça, um eixo 
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p) (…) 
q) (…) 
r) «Turismo» – compreende os 

empreendimentos turísticos, 
respetivamente enquadrados em 
legislação específica, e ainda as 
instalações destinadas ao recreio e 
lazer, desde que se destinem a 
complementar a oferta turística ou a 
consolidar o concelho como destino 
turístico; 

s) (…) 
t) (…) 
u) (…) 
v) «Uso industrial» – engloba as 

atividades industriais e as atividades 
industriais temporárias, enquadradas 
no regime legal do licenciamento 
industrial, incluindo respetivos 
armazéns, serviços complementares 
e infraestruturas de apoio.  

w)  (…) 
x) «Uso terciário» – engloba as 

atividades de comércio e serviços. 
 

urbano ou na volumetria de um 
edifício. 

p) (…) 
q) (…) 
r) «Turismo» – compreende os 

empreendimentos turísticos, 
respetivamente enquadrados em 
legislação específica, para tal 
finalidade de uso, e ainda as 
instalações destinadas ao recreio e 
lazer, desde que se destinem a 
complementar a oferta turística ou a 
consolidar o concelho como destino 
turístico; 

s) (…) 
t) (…) 
u) (…) 
v) «Uso industrial» – engloba as 

atividades industriais e as atividades 
industriais temporárias, enquadradas 
no regime legal do licenciamento 
industrial, incluindo respetivos 
armazéns, serviços complementares 
e infraestruturas de apoio.  

w)  (…) 
x) «Uso terciário» – engloba as 

atividades de comércio retalhista e 
serviços. 
 

 
 
 
(…) 

r) «Turismo» – compreende os 
empreendimentos turísticos, bem 
como serviços, equipamentos e 
infraestruturas de suporte ao 
turismo, respetivamente 
enquadrados em legislação 
específica, para tal finalidade de uso, 
e ainda as instalações destinadas ao 
recreio e lazer, desde que se 
destinem a complementar a oferta 
turística ou a consolidar o concelho 
como destino turístico; 

(…) 
v) «Uso industrial» – engloba as 

atividades industriais e as atividades 

industriais temporárias, enquadradas 
no regime legal do licenciamento 
industrial, incluindo respetivos 
armazéns, serviços complementares 
e infraestruturas de apoio.  

(…) 
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 FUNDAMENTAÇÃO: 3 – Correção de concordância ortográfica; 
                                     m), n), o), r) e x) – Melhoria da redação do preceito, clarificando o seu 
sentido. 

FUNDAMENTAÇÃO: 3 al. r) – 
Clarificação/correção em conformidade com 
o ofício nº SAI/2021/16135/DVO/DEOT/FV do 
Turismo de Portugal 
  3 al. v) – Clarificação/correção em 
conformidade com o ofício 
nº1715/2021/DPR-DPLS, do IAPMEI 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO III – USO DO SOLO 
Capítulo I – Classificação do Solo 

ICNF 
 (ponto 4) 

 
CCDRLVT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 10.º - Princípio Geral 
1 – (…) 

a) Infraestruturas; 
b) (…) 
c) (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 – (…) 
3 – (…) 

 
Artigo 10.º - Princípio Geral 
(…) 

a) Infraestruturas e instalações 
complementares; 

b) (…) 
c) (…) 
d) Instalação de postos de 

abastecimento de combustível, onde 
se inclui as atividades 
complementares, a instalação de 
áreas de serviço e demais 
equipamentos de apoio à estrada em 
terrenos marginais à rede rodoviária. 

2 – (…) 
3 – (…)  
 

 
Artigo 10.º - Princípio Geral 
1 – Em todas as categorias ou subcategorias 
de espaço, sem prejuízo de outros regimes 
legais aplicáveis, admite-se a realização de 
obras para os seguintes fins: 
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(…) 
 
4 – Nas categorias ou subcategorias do solo 
rústico, nas áreas onde se admite a realização 
de obras para os fins estabelecidos no n.º 1 
deste artigo que confrontem com áreas de 
risco de incêndio elevado e muito elevado, e 
em função do tipo de obra a instalar, a futura 
ocupação deve considerar a vulnerabilidade 
que lhe é intrínseca, salvaguardando a defesa 
da floresta e a segurança de pessoas e bens, 
através da garantia de adoção de medidas de 
mitigação e observância de não transferir 
para terceiros a responsabilidade de 
proteção e prevenção de incêndios, no 
âmbito da gestão de combustível, pelo uso e 
atividade desenvolvida, se aplicável. 
 

 FUNDAMENTAÇÃO: 1 – a) - Completagem da frase enquadrada no D.R. nº 5/2019 de 27 de 
setembro, clarificando que as Infraestruturas territoriais incluem as instalações 
complementares; 
                                    1 – d) - A introdução desta alínea pretende clarificar a situação das áreas 
de serviço e dos PAC´s. Tem por base, o Estatuto das Estradas que considera as áreas de serviço 
e os PAC, como equipamentos de apoio à infraestrutura estrada e, por sua vez, nos conceitos 
técnicos, do D.R. nº 5/2019 de 27 de setembro, os sistemas gerais de circulação englobam as 
instalações que lhe estão associadas. Com a introdução desta alínea continuam 
salvaguardados os solos naturais de elevado valor, como sejam os da REN ou da RAN, já que 
o texto da introdução do ponto 1, deste artigo, o determina. 

FUNDAMENTAÇÃO:  1 – d) Atento às 
observações no parecer da CCDR LVT, importa 
esclarecer que as ações aqui preconizadas se 
encontram genericamente em consonância 
com os princípios, usos e objetivos 
estabelecidos para todas as categorias, 
assegurando um dos princípios básicos do 
RJIGT de compatibilidade de usos.  
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Não é em si, uma condição para a aplicabilidade desta alínea, a hierarquia da rede viária, mas 
sim a análise inevitável de cada situação, per si, face à regulamentação aplicável ao 
licenciamento dos PAC’s e ás condições da via onde se pretender implantar.  
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO IV – QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL 
Capítulo I – Disposições Gerais 

 
 
 
 

IAPMEI 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 18.º - Âmbito e Identificação  
1 – O solo rural vocaciona-se para as 
atividades agrícolas, pecuárias e florestais ou 
minerais, integrando ainda os espaços 
naturais de proteção, as áreas de lazer e as 
áreas vocacionadas para outros usos que não 
lhe confiram o estatuto de solo urbano.  
2 – O solo rural, identificado na carta de 
classificação do solo, compreende as 
seguintes categorias:  

 a) Espaços agrícolas e florestais;  
 b) Espaços naturais;  
 c) Espaços afetos à exploração de recursos 

geológicos;  
 d) Espaços afetos a atividades industriais;  
 e) Aglomerados rurais;  
 f) Espaços de ocupação turística;  
 g) Espaço destinado a equipamentos e outras 

estruturas.  

 
 

 
Artigo 18.º - Âmbito e Identificação  
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  FUNDAMENTAÇÃO:  Este artigo está 
apontado no resumo da CCDR LVT, 
relativamente à entidade IAPMEI, no entanto 
não faz correspondência com o parecer do 
IAPMEI, pelo que o mesmo não é objeto de 
retificação. 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO III – USO DO SOLO 
Capítulo I – Classificação do Solo 

 
 
 
 
 
 
 
 

ICNF 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 19.º- Princípio Geral 
1 – Em solo rural não são permitidas 
operações de loteamento, nos termos da 
legislação aplicável. 
2 – Sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável, bem como das normas que 
disciplinam cada categoria e subcategoria de 
espaço, admite-se a edificação de instalações 
destinadas à atividade pecuária, desde que 
sejam cumpridas as seguintes condições: 

a) Afastamento mínimo de 500 
metros, a perímetros urbanos, 
aglomerados rurais, espaços de 
ocupação turística, 
empreendimentos turísticos 
classificados, equipamentos de 

 
 

 

Artigo 19.º- Princípio Geral 
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animação turística pré-existentes e 
espaços destinados a 
equipamentos e outras estruturas 
com exceção das ETAR; 

b) Constituição de cortinas arbóreas 
com uma faixa mínima de 5 metros 
e outros conjuntos arbóreo-
arbustivos, que contribuam para 
reduzir o impacto visual dos 
volumes construídos; 

c) Os efluentes das instalações 
pecuárias ou de nitreiras não 
podem ser lançados diretamente 
em linhas de água, devendo ser 
previamente assegurado o seu 
tratamento bacteriológico e 
químico. 

3 – As novas edificações em solo rural, que 
não sejam destinadas ao uso de pecuárias ou 
de apoio à atividade agrícola ou florestal, têm 
de garantir um afastamento mínimo de 500 
metros às pecuárias existentes. 
4 – No âmbito da legalização de pecuárias 
existentes, poderão ser admitidos 
afastamentos inferiores aos referidos 
anteriormente, desde que devidamente 
comprovado mediante parecer favorável das 
autoridades com competência na matéria e 
não se verifiquem incompatibilidades com a 
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área envolvente, por razões sanitárias, 
ambientais ou paisagísticas.  
5 – Sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável, é permitida a prospeção e pesquisa 
de recursos geológicos, nos termos da 
legislação em vigor. 
6 – Sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável, é permitida a exploração de 
recursos geológicos do domínio público do 
Estado, nos termos da legislação em vigor. 
7 – Em todas as categorias e subcategorias de 
solo rural, sem prejuízo de outros regimes 
legais aplicáveis, admite-se a realização de 
obras para Instalações ou equipamentos para 
produção de energia a partir de fontes de 
energia renováveis, após ponderação dos 
impactos no território, a definir em 
regulamento municipal. 
8 – Os projetos e ações, usos e atividades a 
desenvolver, que incluam espaços florestais 
públicos ou privados, tal como definidos na 
legislação florestal e especificamente no 
Plano Regional de Ordenamento Florestal da 
Área Metropolitana de Lisboa (PROFAML), 
regem-se pelo disposto na lei geral, pelo 
regulamento do PROFAML, obedecendo às 
normas de intervenção e modelos de 
silvicultura estabelecidos para a Sub-Região 
Homogénia da Região Saloia e a Sub-Região 
Homogénia da Grande Lisboa, devendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
8 – Os projetos e ações, usos e atividades a 
desenvolver, que incluam espaços florestais 
públicos ou privados, tal como definidos na 
legislação florestal e especificamente no 
Plano Programa Regional de Ordenamento 
Florestal da Área Metropolitana de Lisboa de 
Lisboa e Vale do Tejo (PROFAML LVT), regem-
se pelo disposto na lei geral, pelo 
regulamento do PROFAML LVT, obedecendo 
às normas de intervenção e modelos de 
silvicultura estabelecidos para a Sub-Região 
Homogénia  Homogénea da Região Saloia e a 
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contribuir para os objetivos comuns e 
específicos nele definidos. 
9 – Admite-se a construção de edificações 
ligadas à prevenção e combate de incêndios 
florestais. 
10 – Até à sua definição em Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(PMDFCI), as novas construções têm que 
cumprir, na sua implantação no terreno, as 
regras definidas na legislação do Sistema de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI), 
nomeadamente garantir a distância à 
estrema da propriedade de uma faixa de 
proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de 
medidas especiais relativas à resistência do 
edifício à passagem do fogo e à contenção de 
possíveis fontes de ignição de incêndios na 
edificação e respetivos acessos. 
11 – Na edificação em solo rural, a Câmara 
Municipal não se obriga à instalação de 
serviços públicos urbanos, tais como os 
relativos a fornecimento de água, 
eletricidade, rede de esgotos e redes de 
comunicações.  
12 – Permite-se a ampliação de edificações 
legalmente existentes, à data da entrada em 
vigor do presente regulamento, até ao 
máximo de 350 m2 de área de construção. 

Sub-Região Homogénia  Homogénea da 
Grande Lisboa, devendo contribuir para os 
objetivos comuns e específicos nele 
definidos. 
(…) 
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  FUNDAMENTAÇÃO: 8 – Correção ortográfica 
em conformidade com o ofício 
nº1715/2021/DPR-DPLS, do IAPMEI; 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO III – USO DO SOLO 
Capítulo I – Classificação do Solo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCDRLVT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

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 – (…) 
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. 

 
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 de infraestruturas gerais, 
equipamentos, espaços verdes eliminação de 
focos de degradação, ou promoção da coesão 
socio-territorial. 
2 – (…) 
3 - Na ausência de plano de pormenor, o 
licenciamento de operações urbanísticas, nas 
áreas a reestruturar, deve ser precedido de 
delimitação de unidade de execução ou de 
ORU (Operação de Reabilitação Urbana), 
tendo em vista uma correta reestruturação 
do território, seguindo os princípios 
enunciados no número 1. 

 
Artigo 60.º - Princípio Geral 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  19 | 37 

Julho de 2021 
 

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 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 

4 – Excetuam-se do número anterior as áreas 
que se encontram abrangidas pelo regime 
excecional para a reconversão urbanísticas 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 
que não prejudiquem os princípios 
enunciados no número 1, depois de 
assegurada a análise integrada do tecido a 
reestruturar e a legalizar. 
5 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
6 - Nas áreas a reestruturar, as operações 
urbanísticas que sejam dispensadas da 
delimitação de unidade de execução regem-
se pelo regime definido para as áreas 
consolidadas adjacentes, correspondentes à 
mesma qualificação de espaço. 
7 - Nas áreas confinantes com as áreas de 
espaços de equipamentos e outros usos de 
interesse publico ou com os espaços de verde 
de recreio e lazer, admite-se a majoração do 
índice de edificabilidade do solo até 25%, 
resultante da aplicação do n.º5 do artigo 93º 
ou do n.º5 do artigo 106º, desde que se 
verifique não resultarem roturas no tecido 
urbano com a envolvente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
7 - Nas áreas confinantes com as áreas de 
espaços de equipamentos e outros usos de 
interesse publico ou com os espaços de verde 
de recreio e lazer, admite-se a majoração do 
índice de edificabilidade do solo até 25%, 
para efeitos resultante da aplicação do n.º5 
do artigo 93º ou do n.º5 do artigo 106º, desde 
que se verifique não resultarem roturas no 
tecido urbano com a envolvente. 
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8 – A aplicação do número anterior implica a 
correspondente proporcionalidade na 
redução de área de solo ocupado no uso 
compatível. 
 

 FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Correção ortográfica; 
                                     3 – Inclusão de ORU (Operação de Reabilitação Urbana) como 
instrumento de execução de reestruturação e de reabitação do território. 
                                     4 – Correção ortográfica; 
                                     6 – Introdução do ponto 6 a clarificar o regime das áreas objeto de 
dispensa da delimitação de Unidade de Execução. 
                                     7 – Introdução do ponto 7 a majorar o índice de edificabilidade previsto 
para as qualificações dos espaços confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e 
outros usos de interesse publico e nos espaços de verde de recreio e lazer, não podendo dai 
resultar roturas no tecido urbano e subversão do uso da qualificação do solo. 

FUNDAMENTAÇÃO: 7 – Face à solicitação de 
esclarecimentos da CCDRLVT, importa 
esclarecer que o que se pretende é a 
majoração de 25% sobre a edificabilidade 
referida no número 5 do artigo 96º, e no 
número 5 do artigo 106º, porém quando for 
esgotada a área nos 25% de majoração, e que 
não tenha sido contemplada a totalidade da 
área de compatibilidade, então poderá ser a 
área remanescente implantada na área 
objeto de compatibilidade, desde que se 
verifique não resultarem roturas no tecido 
urbano com a envolvente, assim como 
refletindo a diminuição de ocupação de solo 
com o uso compatível. 
8 – Clarificação do número anterior. 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II– Solo Urbanizado 
Secção I – Espaços Residenciais 
Subsecção I – Consolidadas Habitacionais 

 
 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 
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IAPMEI 

 

Artigo 63.º - Usos  
1 – Nas áreas consolidadas o uso habitacional 
é dominante.  
2 – Consideram-se compatíveis os seguintes 
usos:  

 a) Turismo;  

 b) Equipamentos de utilização coletiva;  

 c) Terciário;  

 d) Micrologística;  

 e) Indústria do tipo 2 ou 3;  

 f) Recreio e lazer.  
3 – Nas operações urbanísticas que não 
resultem de operações de loteamento, 
admite-se até à total afetação aos usos 
compatíveis, referidos no n.º anterior, nas 
seguintes condições:  

 a) não provocar sobrecargas nas 
infraestruturas urbanas existentes;  

 b) garantir as necessidades de 
estacionamento inerente à atividade a 
instalar;  

 c) respeitar as condições definidas nas alíneas 
a), b) e c) do n.º 2 do artigo 57.º.  
4 – Nas operações urbanísticas que não 
resultem de operações de loteamento, a 

 

 
 
Artigo 63.º - Usos 

 

 

 

 

 

(…) 

e) Indústria do tipo 1, 2 ou 3, desde que as 
industrias classificadas do tipo 1 do SIR, 
sejam compatíveis com uso habitacional; 

(…) 
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afetação ao uso industrial do tipo 2 implica a 
total afetação da edificação a esse uso, 
mediante o cumprimento das condições 
referidas nas alíneas a) a c) do n.º 3.  
5 – Nos edifícios classificados e demais 
imóveis com valor patrimonial, constantes no 
anexo I, admite-se a total afetação aos usos 
compatíveis, desde que se promova a 
reabilitação integral do imóvel, de acordo 
com o disposto nos capítulos II, III e V, do 
Título VII, do RPDMLoures, e que se cumpram 
as seguintes condições:  

 a) a adaptação ao novo uso não desvirtue as 
características arquitetónicas do edifício;  

 b) o novo uso se mostre mais adequado à 
preservação do imóvel.  
 

  FUNDAMENTAÇÃO: 2 al. e) - 
Clarificação/correção em conformidade com 
o ofício nº1715/2021/DPR-DPLS, do IAPMEI; 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II – Solo Urbanizado 
Secção II – Espaços de Atividades Económicas 
Subsecção I – Consolidadas de Indústria e Terciário 

CCDRLVT 
Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 

Procedimental) 
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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) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) Altura da fachada máxima - a das 

áreas urbanas envolventes. 
2 – (…) 
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.º3, adotando-se os restantes 

 
Artigo 78.º – Regime de Edificabilidade 
1 - As operações urbanísticas que não 
resultem de operações de loteamento devem 
respeitar a morfologia e tipologia do tecido 
urbano onde se inserem, nomeadamente 
cumprir a moda da altura da fachada, 
volumetria e ocupação no lote. 
 
1 2 - Na ausência de plano de urbanização ou 
de pormenor, nas novas operações 
urbanísticas aplicam-se os seguintes 
parâmetros urbanísticos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) Altura da fachada máxima - a das 

áreas urbanas envolventes., salvo 
nos casos em que a especificidade 
técnica exija uma altura superior. 

2 3 – (…) 
3 4 - Nas operações de loteamento, caso se 
preveja a total afetação aos usos industrial, 
logística ou micrologística e operações de 
gestão de resíduos o índice previsto na alínea 
a) do n.º 1 2 é substituído pelo índice 
volumétrico de 5 m3/m2. 
4 5 - Nas indústrias legalmente existentes, 
admite-se uma majoração de 15%, 
relativamente ao índice volumétrico definido 

 
Artigo 78.º – Regime de Edificabilidade 
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parâmetros definidos no n.º1, com carácter 
de recomendação. 
5 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 

6 - As construções existentes, 
comprovadamente anteriores a 1994, que 
excedam os parâmetros previstos no n.º 1 e 
n.º4, podem ser dispensadas do 
cumprimento dos mesmos, desde que 
tecnicamente fundamentado, sendo, nestes 
casos, autorizado o nivelamento pela altura 
da fachada da envolvente. 

no n.º3 4, adotando-se os restantes 
parâmetros definidos no n.º1 2, com carácter 
de recomendação. 
5 6 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 

6 7 - As construções existentes, 
comprovadamente anteriores a 1994, que 
excedam os parâmetros previstos no n.º 1 2 e 
n.º4 5 do presente artigo, podem ser 
dispensadas do cumprimento dos mesmos, 
desde que tecnicamente fundamentado, 
sendo, nestes casos, autorizado o 
nivelamento pela altura da fachada da 
envolvente. 

 FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Introdução do preceito a regulamentar as operações urbanísticas que 
não resultem de operação de loteamento. 
                                     2 – Correção da numeração face à introdução do nº 1 e eliminação da 
alínea d) do nº.1, passando o preceito para o nº. 1. 
                                     2 d) - Clarificação da condição de altura máxima da fachada, para melhor 
articulação com a especificidade técnico-funcional das atividades económicas. 
                                     3 a 7 -  Correção da numeração face à introdução do nº 1, incluindo a 
correção das remissões e clarificação da remissão no pt. 7. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1- tratando-se de áreas 

inseridas em Solo Urbanizado – Consolidadas 

de Indústria e Terciário, será possível aferir as 

características referidas sendo a área de 

referência a área da qualificação de solo onde 

a pretensão se insere, dado a existência de 

outras edificações na proximidade. 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II – Solo Urbanizado 
Secção II – Espaços de Atividades Económicas 
Subsecção IV – Terciárias a Reestruturar 

CCDRLVT 
Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 

Procedimental) 
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Artigo 87.º - Regime de Edificabilidade 
 
 
 
 
 
Na ausência de plano de urbanização ou de 
pormenor, nas operações de urbanísticas 
aplicam-se os seguintes parâmetros 
urbanísticos:  

a) Índice de edificabilidade máximo – 
0,80;  

b) Altura da fachada máxima – a das 
áreas urbanas envolventes 

 

 
Artigo 87.º - Regime de Edificabilidade 
1 - As operações urbanísticas que não 
resultem de operações de loteamento devem 
respeitar a morfologia e tipologia do tecido 
urbano envolvente onde se inserem, 
nomeadamente cumprir a moda da altura da 
fachada, volumetria e ocupação no lote. 
2 - Na ausência de plano de urbanização ou 
de pormenor, nas operações de urbanísticas 
loteamento aplicam-se os seguintes 
parâmetros urbanísticos:  

a) (…) 
 

b) (…) 
 
 
 
 

 
Artigo 87.º - Regime de Edificabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
3 – Quando não for possível verificar as 
condições definidas no número 1, deverá ser 
observado o número 3 do artigo 60.º 
 

 FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Introdução do preceito a regulamentaras operações urbanísticas que 
não resultem de operação de loteamento. 
                                     2 – Correção/clarificação do elencado no preceito por via da enumeração 
de “operação de loteamento”. 

FUNDAMENTAÇÃO: 1- O preceito exposto no 
número 1 dá enquadramento para as áreas 
que sejam isentas de delimitação de unidade 
de execução.  
3 – Vem clarificar o procedimento para as 
situações que não sejam enquadradas no n.º 
1. 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II – Solo Urbanizado 
Secção II – Espaços de Atividades Económicas 
Subsecção V – Mistas a Reestruturar 
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CCDRLVT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 90.º - Regime de Edificabilidade 
 
 
 
 
Na ausência de plano de urbanização ou de 
pormenor, sem prejuízo do demais 
estipulado no RPDMLoures, nas operações 
urbanísticas, aplicam-se os seguintes 
parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo - 
0,70 nos perímetros de nível I e II; 

b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 

 
 

 
Artigo 90.º - Regime de Edificabilidade 
1 - As operações urbanísticas que não 
resultem de operações de loteamento devem 
respeitar a morfologia e tipologia do tecido 
urbano envolvente onde se inserem, 
nomeadamente cumprir a moda da altura da 
fachada, volumetria e ocupação no lote. 
2 - Na ausência de plano de urbanização ou 
de pormenor, sem prejuízo do demais 
estipulado no RPDMLoures, nas operações 
urbanísticas, de loteamento, aplicam-se os 
seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo - 
0,70 1,00 nos perímetros de nível I e 
II; 

b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 

 
 

 
Artigo 90.º - Regime de Edificabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
3 – Quando não for possível verificar as 
condições definidas no número 1, deverá ser 
observado o número 3 do artigo 60.º 
 

 FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Introdução do preceito o qual se encontrava omisso para as operações 
urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, clarificando assim o regime de 
edificabilidade nestas pretensões. 

FUNDAMENTAÇÃO: 1- O preceito exposto no 
número 1 dá enquadramento para as áreas 
que sejam isentas de delimitação de unidade 
de execução.  
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                                     2 – Correção/Clarificação do tipo de operação urbanística a ter em 
consideração. 
                                     2 a) – Correção do índice de edificabilidade máximo para 1,00 nos 
perímetros de nível I e II, considerando que o índice 0,7 é insuficiente para dar resposta a 
tecidos urbanos na generalidade marcados por muitas pré-existências, e confinantes com 
tecidos urbanos de maior densidade. 

3 – Vem clarificar o procedimento para as 
situações que não sejam enquadradas no n.º 
1. 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II – Solo Urbanizado 
Secção IV – Espaços Verdes 
Subsecção III – Verde Misto 

CCDRLVT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 109.º - Usos e Regime de 
Edificabilidade 
Nestas áreas são permitidas as seguintes 
operações urbanísticas: 
 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 

 
Artigo 109.º - Usos e Regime de 
Edificabilidade 
1 – Nestas Para as áreas associadas a núcleos 
edificados de quintas são permitidas as 
seguintes operações urbanísticas: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

2 - Os espaços verdes privados de 
enquadramento a áreas edificadas devem 
garantir a continuidade da estrutura 
ecológica, privilegiando-se, nos mesmos, a 
instalação de espaços permeáveis e 
arborizados com um índice de 
permeabilidade de 0,80. 
 

 
Artigo 109.º - Usos e Regime de 
Edificabilidade 
 
 
 
 
 
 
(…) 
2 - Os espaços verdes privados de 
enquadramento a áreas edificadas devem 
garantir a continuidade da estrutura 
ecológica, privilegiando-se, nos mesmos, a 
instalação de espaços permeáveis e 
arborizados com um índice mínimo de 
permeabilidade de 0,80. 
(…) 
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 FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Clarificação de áreas para aplicabilidade do artigo 
                                     2 - Introdução de preceito que leva a garantir o índice de permeabilidade 
nas operações urbanísticas em espaços verdes privados de enquadramento. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 2 - Clarificação no pt. 2, 
relativamente ao índice mínimo, em 
conformidade com o documento nº I11159-
202106-DSOT/DOT da CCDRLVT 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo III – Solo Urbanizável 

CCDRLVT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 111.º - Princípio Geral 
1 – (...) 
2 – (…) 
3 – (…) 
 

 
Artigo 111.º - Princípio Geral 
1 – (...) 
2 – (…) 
3 – (…) 
4 - Nas áreas confinantes com as áreas de 
espaços de equipamentos e outros usos de 
interesse publico ou com os espaços de verde 
de recreio e lazer, admite-se a majoração do 
índice de edificabilidade do solo até 25%, 
resultante da aplicação do nº1 do artigo 125º 
ou do nº2 do artigo 129º, desde que se 
verifique não resultarem roturas no tecido 
urbano com a envolvente. 
 
 
 
 
 

 
Artigo 111.º - Princípio Geral 
 
 
(…) 
4 - Nas áreas confinantes com as áreas de 
espaços de equipamentos e outros usos de 
interesse publico ou com os espaços de verde 
de recreio e lazer, admite-se a majoração do 
índice de edificabilidade do solo até 25%, 
para efeitos resultante  da aplicação do nº1 
do artigo 125º ou do nº2 do artigo 129º, 
desde que se verifique não resultarem 
roturas no tecido urbano com a envolvente. 
 
5 – A aplicação do número anterior implica a 
correspondente proporcionalidade na 
redução de área de solo ocupado no uso 
compatível. 
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FUNDAMENTAÇÃO: 4 – Introdução do ponto 4 a majorar o índice de edificabilidade previsto 
para as qualificações dos espaços confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e 
outros usos de interesse publico e nos espaços de verde de recreio e lazer, não podendo dai 
resultar roturas no tecido urbano e subversão do uso da qualificação do solo. 

FUNDAMENTAÇÃO: 4- Face à solicitação de 
esclarecimentos da CCDRLVT, importa 
esclarecer que o que se pretende é a 
majoração de 25% sobre a edificabilidade 
referida no número 1 do artigo 125º, e no 
número 2 do artigo 129º, porém quando for 
esgotada a área nos 25% de majoração, e que 
não tenha sido contemplada a totalidade da 
área de compatibilidade, então poderá ser a 
área remanescente implantada na área 
objeto de compatibilidade, desde que se 
verifique não resultarem roturas no tecido 
urbano com a envolvente, assim como 
refletindo a diminuição de ocupação de solo 
com o uso compatível. 
5 – Clarificação do número anterior. 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO VI – SISTEMAS DE MOBILIDADE 
Capítulo II– Espaços Canais 

IMT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 134.º - Âmbito e Objetivos  
(…) 
2 – Os espaços canais integram os corredores 
necessários à proteção e implantação das 
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias 
pesadas.  

 

Artigo 134.º - Âmbito e Objetivos  
(…) 

2 - Os espaços canais integram compreendem 
os corredores necessários à proteção e 
implantação das infraestruturas rodoviárias e 
ferroviárias pesadas. do sistema viário, 
incluindo os equipamentos de apoio à 

 
Artigo 134.º - Âmbito e Objetivos 
(…) 
2 - Os espaços canais integram compreendem 
os corredores necessários à proteção e 
implantação das infraestruturas rodoviárias e 
ferroviárias pesadas. do sistema viário de 
transportes, nos termos dos respetivos 
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3 – Os espaços canais pretendem a proteção 
das infraestruturas existentes e o acautelar 
da viabilização futura das infraestruturas 
rodoviárias propostas. 

estrada, os corredores do sistema de 
transporte, associado aos diferentes modos 
de transporte, e as áreas técnicas 
complementares adjacentes. 
3 – Os espaços canais pretendem a proteção 
das infraestruturas existentes e o acautelar 
da a viabilização futura das infraestruturas 
rodoviárias propostas. e das áreas técnicas 
complementares adjacentes.  
 
 

estatutos, incluindo os equipamentos de 
apoio e os corredores do sistema de 
transportes associado aos diferentes modos, 
bem como áreas técnicas complementares 
adjacentes. 
3 - Os espaços canais pretendem a proteção 
das infraestruturas existentes e acautelar a 
viabilização futura das infraestruturas 
rodoviárias propostas e das áreas técnicas 
complementares adjacentes. incluem ainda 
as áreas de solo constituídas em torno da 
infraestrutura destinadas a assegurar a sua 
proteção e correto funcionamento e 
acautelar as áreas necessárias à execução 
futura das infraestruturas propostas e das 
áreas técnicas complementares adjacentes. 
4 - No caso das infraestruturas rodoviárias 
que constituem a rede rodoviária nacional o 
espaço canal é salvaguardado pela 
constituição da servidão de utilidade pública, 
desde a publicação da declaração de 
aprovação do seu estudo prévio. 
 

  FUNDAMENTAÇÃO:  2, 3 e 4 – 
Clarificação/correção em conformidade com 
o ofício nº 046200170748084, do IMT. 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO VI – SISTEMAS DE MOBILIDADE 
Capítulo II– Rede Rodoviária 
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IMT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

Artigo 137.º - Âmbito e Identificação  
A rede rodoviária compreende a rede 
rodoviária nacional, as estradas regionais e as 
desclassificadas sob jurisdição da EP – 
Estradas de Portugal, S.A., bem como a rede 
rodoviária municipal. 
 

Artigo 137.º - Âmbito e Identificação  
A rede rodoviária compreende a rede 
rodoviária nacional, as estradas regionais e as 
desclassificadas sob jurisdição da EP – 
Estradas de Portugal, S.A. IP-Infraestruturas 
de Portugal, S.A., bem como a rede rodoviária 
municipal. 
 
 

Artigo 137.º - Âmbito e Identificação  
A rede rodoviária compreende a rede 
rodoviária nacional de autoestradas 
concessionada e a rede rodoviária nacional, 
as estradas regionais e as desclassificadas sob 
jurisdição da EP – Estradas de Portugal, S.A. 
IP-Infraestruturas de Portugal, S.A., bem 
como a rede rodoviária municipal. 
 

  FUNDAMENTAÇÃO:  Clarificação/correção 
em conformidade com o oficio nº 
046200170748084, do IMT. 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

TÍTULO VI – SISTEMAS DE MOBILIDADE 
Capítulo II– Rede Rodoviária 

IMT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Artigo 139.º - Vias da Rede Rodoviária 
Nacional  
1 – Integram o Nível Hierárquico I, as 
seguintes vias da Rede Rodoviária Nacional: 
Rede rodoviária arterial principal: IP1 e IP7; 
Rede rodoviária arterial secundária: IC1, IC2, 
IC17, IC18 e IC22.  

 

Artigo 139.º - Vias da Rede Rodoviária 
Nacional  
 
 
 
 
 
 

 
Artigo 139.º - Vias da Rede Rodoviária 
Nacional  
1 – Integram o Nível Hierárquico I, as 
seguintes vias da a Rede Rodoviária Nacional 
de Autoestradas constituída pela A1, A8, A9 
(CREL), A10, A12 (ponte Vasco da Gama), IP7 
(Eixo Norte Sul), IC2, IC17 (CRIL) e IC22.: Rede 
rodoviária arterial principal: IP1 e IP7; Rede 
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2 – Integram o Nível Hierárquico II as 
seguintes vias da Rede Rodoviária Nacional: 
Rede rodoviária coletora/distribuidora 
principal: Estradas Nacionais contempladas 
no PRN 2000: EN8, EN115 e EN116; Estradas 
Desclassificadas sob jurisdição da E.P.: EN8 de 
Odivelas a Loures [EN115], EN10 a norte do 
km 141+730, EN115-5, EN250 e EN374-2; 
Rede rodoviária coletora/distribuidora 
secundária: ER19 e ER374.  
3 – Qualquer proposta de intervenção nas 
vias da Rede Rodoviária Nacional, estradas 
regionais e estradas desclassificadas sob a 
jurisdição da EP- Estradas de Portugal, S.A. 
deve ser objeto de estudo específico e de 
pormenorizada justificação, devendo os 
respetivos projetos cumprir as disposições 
legais e normativas aplicáveis em vigor e ser 
previamente submetidos a parecer das 
entidades competentes para o efeito, 
designadamente a EP – estradas de Portugal, 
SA.  
4 – Aplica-se o Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 
de janeiro, a qualquer proposta de 
intervenção nas vias desclassificadas sob 
jurisdição da EP – Estradas de Portugal, S.A., 
até à sua efetiva transferência para a 
jurisdição da Autarquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
3 – Qualquer proposta de intervenção nas 
vias da Rede Rodoviária Nacional, estradas 
regionais e estradas desclassificadas sob a 
jurisdição da EP - Estradas IP - Infraestruturas 
de Portugal, S.A. deve ser objeto de estudo 
específico e de pormenorizada justificação, 
devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em 
vigor e ser previamente submetidos a parecer 
das entidades competentes para o efeito.  
designadamente a EP – estradas de Portugal, 
SA. 
4 – Aplica-se o Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 
de janeiro, a qualquer proposta de 
intervenção nas vias desclassificadas sob 
jurisdição da EP – Estradas de Portugal, S.A., 
até à sua efetiva transferência para a 
jurisdição da Autarquia. 
 

rodoviária arterial secundária: IC1, IC2, IC17, 
IC18 e IC22.  
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Qualquer proposta de intervenção nas 
vias da Rede Rodoviária Nacional, estradas 
regionais e estradas desclassificadas sob a 
jurisdição da EP- Estradas de Portugal, S.A. IP-
Infraestruturas de Portugal, S.A. deve ser 
objeto de estudo específico e de 
pormenorizada justificação, devendo os 
respetivos projetos cumprir o Estatuto das 
Estradas da Rede Rodoviária Nacional e 
demais as disposições legais e normativas 
aplicáveis em vigor e ser previamente 
submetidos a parecer das entidades 
competentes para o efeito., designadamente 
a EP – estradas de Portugal, SA.  
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  FUNDAMENTAÇÃO:   1 e 3 - 
Clarificação/correção em conformidade com 
o oficio nº 046200170748084, do IMT. 
 

Observações 
da(s) 
Entidade(s) 

ANEXO III – Parâmetros de dimensionamento/beneficiação de vias 

CCDRLVT 

Redação Atual Redação Proposta Redação Proposta (após Conferência 
Procedimental) 

 

Anexo III 
(…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) Sempre que estudos e projetos 

elaborados para as variantes urbanas 
e vias urbanas principais o justifique, 
serão aceites outros perfis. Na 
hipótese de ser definido implantar 
uma via por sentido, deve, sempre 
que possível, manter-se o 
afastamento mínimo de 9,00 metros 
ao eixo da via para a construção de 
muros, vedações e construções, 
tendo em vista condições de 
circulação e eventuais ampliações 
futuras.  
 

 
Anexo III 
(…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) Em vias de sentido único, considerar 

faixa de rodagem, no mínimo com 
3,5m. 

d) [atual alínea c)] 
e) Em áreas urbanas consolidadas ou 

com alinhamentos definidos os 
parâmetros de dimensionamento 
podem não ser observados, desde 
que devidamente justificado. 

 
 

f) [atual alínea d)] 
 

*(…) 
**(…) 

 
Anexo III 
(…) 
- Outras Vias: 
            Vias das redes nacional e municipal 
dentro das áreas urbanas *** b)  d) 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  34 | 37 

Julho de 2021 
 

d)  Nos espaços de atividades 
económicas a largura mínima da faixa 
de rodagem deve ser a imposta por 
Portaria aplicável. 

*(…) 
**(…) 
 

*** Inclui Vias Urbanas Secundárias e “Zonas 
de Coexistência”, sendo que nesta situação o 
perfil a adotar deverá ser de uma plataforma 
única, onde não existam separações físicas de 
nível entre os espaços destinados aos 
diferentes modos de deslocação. 

 
 
 
 
 

 FUNDAMENTAÇÃO: c) Clarificação das regras de aplicação 
                                     e) Clarificação na possibilidade de aplicação de exceção, no 
dimensionamento das vias, para as áreas urbanas consolidadas. O critério não estava a ter 
entendimento uniforme nos atos de gestão. 
                                   *** Nova “entrada” com a introdução do conceito de "Zona de 
Coexistência" e respetivo enquadramento ao seu dimensionamento. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: Correção na chamada 
*** (a qual não se encontrava assinalada), 
em conformidade com o documento nº 
I11159-202106-DSOT/DOT da CCDRLVT 
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5| Notas sobre pareceres das entidades: 

 

5.1 – Parecer da CCDRLVT  

5.1.1 – Foram analisadas as situações assinaladas pelo que se encontra no quadro do ponto 3 – 

Fundamentação, Proposta e Correções, os esclarecimentos ao solicitado. 

 

5.2 – Parecer do ICNF  

5.2.1 – Após analise do parecer, e atento a que neste procedimento (a coberto da Declaração 

n.º 409/2020 da Câmara Municipal de Loures de 12 de agosto) foi determinado dar início ao 

procedimento de alteração ao PDM – Alterações regulamentares decorrentes de 

constrangimentos evidenciados pela aplicação do novo PDM, procedeu-se à correção do 

articulado no que respeita a correções ortográficas e à atualização da designação dos 

Instrumentos de Gestão Territorial a Observar, assim como ás observações a atualizar 

constantes no Quadro 1 do parecer. 

5.2.2 – Relativamente ao exposto “No que se refere aos artigos que não foram objeto de 
alteração, deve a Câmara Municipal de Loures ainda atender ao seguinte: 

 Com a entrada em vigor do Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e 
Vale do Tejo (PROF LVT), existe a obrigatoriedade (artigo 28.º RJIGT) do Município de 
Loures compatibilizar o PDM com este IGT, recorrendo à figura de alteração por 
adaptação, nos termos do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na 
sua redação atual, ou revisão, nos termos do artigo 124.º do aludido diploma, no prazo 
estabelecido pelo n.º2 do artigo 2.º da aludida Portaria, entretanto prorrogado de 
forma sucessiva, tendo sido a última alteração estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 
3/2021, de 7 de janeiro, até 13 de julho de 2021, por força da aplicação do disposto no 
artigo 51.º e 52.º da mesma Portaria. 

 Importa assim dar cumprimento, com as necessárias adaptações à área de abrangência 
do Município, ao disposto no n.º 4 do artigo 1.º do regulamento do PROF LVT em que 
“As normas do PROF de Lisboa e Vale do Tejo que condicionem a ocupação, uso e 
transformação do solo nos espaços florestais, são obrigatoriamente integradas nos 
planos territoriais de âmbito municipal (PTM) e nos planos territoriais de âmbito 
intermunicipal (PTIM) “, em conjugação com o n.º 5, do artigo 3.º do RJIGT: “as normas 
dos programas territoriais que, em função da sua incidência territorial urbanística, 
condicionem a ocupação, uso e transformação do solo são obrigatoriamente integradas 
nos planos territoriais.”” 

Importa esclarecer que o artigo 186.º do RPDMLoures salvaguarda o elencado no artigo 
16.º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, na sua atual redação, assim como o 
elencado no número 2 do artigo 111º do RPDMLoures, salvaguarda para o solo urbanizável 
que confronte com áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, as operações 
urbanísticas deverão salvaguardar uma faixa de proteção de 50 metros dentro da respetiva 
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área de intervenção, de modo a constituírem-se como áreas de passagem do fogo e 
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios.  
 
Assim, o artigo 16.º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, na sua atual redação, 
encontra-se genericamente salvaguardado pelo artigo 186.º e pelo nº 2 do artigo 111.º do 
RPDMLoures, sem prejuízo de que possa no âmbito da adequação do PDM de Loures ao 
novo RJIT (Deliberação 197/2019, publicada pelo Aviso nº 9381/2019, na 2ª Série do Diário 
da República nº 102, de 28 de maio de 2019), serem ponderadas novas adequações ao 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, na sua atual redação, quer regulamentares quer 
por atualização de cartografia.  
 

 

5.3 – Parecer da ANEPC 

5.3.1 – Atento ao parecer da ANEPC, nomeadamente a que as alterações propostas “…não 

deverão permitir a construção de novos edifícios em áreas suscetíveis a inundações e a 

movimentos de vertentes.”, importa referir que esta tipologia de solos está inserida na REN 

(Reserva Ecológica Nacional), a qual impede a construção de novos edifícios nestas classificações 

de Solo. 

 

5.4 – Parecer da DRAPLVT 

5.4.1 – Relativamente ao parecer desta entidade, nada tem a opor à proposta apresentada. 

 

5.5 - Parecer da DGEG 

5.5.1 - Relativamente ao parecer desta entidade, nada tem a opor à proposta apresentada. 

 

5.6 – Parecer do TP 

5.6.1 – O Turismo de Portugal, IP, apresenta o parecer favorável, apresentando recomendações, 

as quais foram acolhidas. 

 

5.7 – Parecer do IMT 

5.7.1 – O parecer do IMT é favorável, apresentando recomendações as quais foram acolhidas. 

 

5.8- Parecer do IAPMEI 

5.8.1 – O parecer do IMT é favorável, apresentando recomendações as quais foram parcialmente 

acolhidas, porém o elencado no ponto 2 do parecer, nomeadamente: 
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“2. O regulamento deverá prever as situações indicadas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do art.º 18º 

do Decreto-Lei n.º 73/2015 de 11 de maio, nomeadamente a possibilidade de instalação de 

estabelecimentos industriais em edifícios ou frações de edifício destinados a uso de: 

 - Comércio, serviços ou armazenagem, para atividades previstas na parte 2-B do anexo 

ao SIR 

 - Habitação para atividades previstas na parte 2-A do anexo ao SIR 

desde que a Câmara Municipal declare esta atividade compatível com os referidos usos.”  

Atento a que a aplicação desta compatibilidade é decorrente da aplicação do n.º 3 do art.º 18º 

do referido diploma, de acordo com o regime de compatibilidades estabelecido no Regulamento 

do PDM, este será observado consoante a qualificação de solo onde se insere, de acordo com 

as pretensões urbanísticas requeridas pelos particulares. 

 

 

 

 

 


