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1. | ENQUADRAMENTO 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 

de Maio, na sua redacção actual, prevê, no âmbito da programação e sistemas de execução dos planos municipais 

de ordenamento do território, no seu artigo 148.º, a delimitação de unidades de execução. 

A unidade de execução reforça as competências do município em matéria de promoção da execução coordenada 

e programada do planeamento territorial, através de um urbanismo de parcerias, determinando para os particulares 

o dever de concretizarem e adequarem as suas pretensões às metas e prioridades neles estabelecidas. 

Para a proposta para a Delimitação de 4 Unidades de Execução para o Planalto da Caldeira, requerida pelas 

empresas ODIVEL-LAR, S.A., ESTIL – ESTUDOS, INVESTIMENTO E URBANIZAÇÃO, S.A., INVELUR – 

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS URBANOS, S.A., RENTAVE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., e 

INVECAL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., para a concretização da edificabilidade conferida pelo PDM, 

propõe-se o sistema de execução de iniciativa dos interessados, de acordo com o disposto no artigo 149.º do 

RJIGT. 

Nesse âmbito e para a sua concretização, a Câmara Municipal de Loures (CML) deliberou proceder à abertura de 

um período de discussão pública, conforme estabelece o artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio), para efeitos da Delimitação de 4 Unidades de 

Execução (U.E.) para o Planalto da Caldeira. 

A discussão pública, devidamente divulgada, decorreu de 25 de Março a 22 de Abril de 2021 (Diário da República, 

Aviso n.º 5030/2021 de 18 de Março de 2021). 

Durante o período de discussão pública qualquer interessado pôde apresentar reclamações, observações, 

sugestões, bem como pedidos de esclarecimento, sobre a Proposta de Delimitação das Unidades de Execução, 

através de exposição por escrito, entregue pessoalmente ou remetida para o endereço de correio electrónico da 

Divisão de Planeamento Urbanístico, discussãopublica_dpu@cm-loures.pt ou, ainda, enviada por correio para o 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 r/c, 2674 – 501 Loures. 

O presente relatório expõe e sintetiza as participações recebidas e procede depois à ponderação das mesmas. 

No final deste relatório são documentadas, a divulgação pública no Anexo I e, as participações recebidas no Anexo 

II. 
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2. | CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 

De acordo com o RJGIT, artigo 89.º, findo o período de discussão pública a câmara municipal pondera as 

reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando 

obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: 

a) Desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos territoriais e com projectos que devem ser 

ponderados em fase de elaboração; 

b) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

c) A lesão de direitos subjectivos. 

Esta resposta será comunicada por escrito aos interessados, sem prejuízo do disposto no artigo 10º, n.º 4 da Lei 

n.º 83/95, de 31 de Agosto (direito de participação procedimental e de acção popular). 

Após ponderação a Câmara Municipal divulga os resultados, designadamente, através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e da respectiva página da internet. 
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3. | IDENTIFICAÇÃO, SÍNTESE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES  

Durante o período de discussão pública foram recepcionadas 7 participações que a seguir se sintetiza e classifica 

como reclamação, observação, sugestão ou pedido de esclarecimento. 

 

 | PARTICIPAÇÃO 01 – Bruno Santos (registo e/40933/2021) 

Sugestão 

(…) Rotunda de acesso à zona comercial BricoDepot deveria ter um acesso directo à Rua Abel Teixeira Pinto (...) 

Mais zonas verdes e parques com ciclovias. Se fosse possível uma ciclovia de acesso entre as Torres Da Bela 

Vista e o parque verde da Cidade Nova e com possível ligação ciclável até o Parque da Cidade em Loures, 

aproximando assim ambas as freguesias de modo sustentável para o ambiente.  

Mais espaço habitacional e com novos espaços comerciais, cafés e esplanadas (…) 

Todas as questões colocadas nesta participação estão acauteladas nos Termos de Referencia, nomeadamente, 

a ligação da rotunda do BricoDepot à rua Abel Teixeira Pinto, a concretização de um parque verde que irá articular-

se com as estruturas verdes já existentes na cidade de Loures, mais espaços habitacionais, comércio e serviços, 

associados a uma extensa área de espaços verdes para recreio e lazer e um complexo desportivo. 

 

 | PARTICIPAÇÃO 02 – Sérgio Loureiro (registo e/43217/2021) 

Reclamação 

(…) gostaria de perceber o que se pretende edificar no Planalto da Caldeira e respectivas soluções viárias (…) 

não passa de uma mancha cinzenta numa determinada área o que nos é facultado. (…)  

Se não deveria haver um mapa mais elucidativo e pormenorizado, em escala apreensível, de modo a se poder ter 

uma visão mais real do que se pretende fazer, e com a possibilidade de se poder formular uma opinião mais 

coerente uma vez que o apresentado é, quanto a mim, notoriamente insuficiente (…)  
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Nos termos do DL 80/2015 de 14.5 no seu artº 148º, 1-  A delimitação de unidades de execução consiste na fixação 

em planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, acompanhada da identificação 

de todos os prédios abrangidos. (…)  

Relativamente ao nível de desenvolvimento das propostas, depende do instrumento em causa.  No caso da 

delimitação das unidades de execução, e conforme acima descrito, nada mais é exigido em termos de 

desenvolvimento. Contudo, entende a câmara municipal desenvolver alguns dos aspectos que considera 

estruturantes no desenvolvimento de determinado território, nomeadamente a localização dos usos, das vias 

estruturantes e das áreas a integrar o domínio municipal. Estabelece ainda o Índice Médio de Utilização (IMU) e o 

Índice de Cedência Médio (ICM) a considerar naquele território. 

(…) não será viável, nos tempos que correm, aconselharem a consulta local de possíveis planos mais completos 

existentes!!! 

O DL 80/2015  de 14.5 estabelece no artº 6º o direito à participação de todos os cidadãos  na elaboração, alteração 

revisão e execução de programas e plano territoriais. Para efeito e nos termos do artº 89º daquele diploma, a 

câmara municipal procede ao período de discussão pública para que todos os interessados possam manifestar 

observações, sugestões ou reclamações acerca do instrumento em discussão. 

As Unidades de Execução para o Planalto da Caldeira foram, nos termos da lei, colocadas em discussão pública 

com os seus conteúdos disponibilizados nos locais previstos, nomeadamente no site da Câmara, mantendo-se 

disponível para consulta. Todos os instrumentos de gestão ficam disponíveis no site durante a discussão pública 

e após aprovação.  

 

 | PARTICIPAÇÃO 03 – ANA SILVA - Unidade de Património e Museologia (REGISTO E/44123/2021) 

Sugestão 

(…) 

No contexto das Unidades de Execução 1, 2, 3 e 4 do Planalto da Caldeira, estão identificados os seguintes 

Valores Arqueológicos (Áreas Arqueológicas de Grau 2, em conformidade com os artigos 157º e 159º do RPDM 

Loures): 

A175 – Picoeiras; 

A176 – Casal da Ronca; 
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A179 – Casal da Paradela; 

A182 – Quinta do Caldeira. 

(…) 

Se, por um lado, o acompanhamento arqueológico da intervenção perspectivada para a área agora definida nesta 

Unidade de Execução, se encontra assegurado por via do Regulamento do PDM de Loures, considera-se que esta 

oportunidade poderia contribuir para aprofundar este modelo, ainda teórico, de ocupação do território em época 

paleolítica, permitindo-se uma intervenção ao nível arqueológico mais determinante, numa óptica de valorização 

de todo o projecto preconizado para esta área. (…) 

As zonas referenciadas nesta sugestão e que constam da carta da estrutura patrimonial em sede do Plano Director 

,unicipal (PDM) apresentam as seguintes localizações relativamente à proposta para a delimitação das unidades 

de execução  

Picoeiras - localiza-se em solo de uso habitacional, onde se preconiza uma área sujeita à edificação. 

Quinta do Caldeira - encontra-se maioritariamente em espaço verde de protecção e enquadramento, sendo uma 

faixa reduzida coincidente com solo de uso industria e terciário. 

Casal da Paradela - é coincidente com uma área de espaço verde, não se prevendo edificação. 

Casal da Ronca - encontra-se fora dos limites das unidades de execução. 

As preocupações e mecanismos de acção, que precedem as operações urbanísticas, preconizados pelo 

Regulamento do PDM de Loures, no seu articulado 157º a 159º a que respeitam os valores arqueológicos, 

salvaguardam a avaliação prévia destes territórios no momento que antecede a aprovação de qualquer 

intervenção. 

Consideramos, face à localização das zonas Picoeiras e Quinta do Caldeira, uma preocupação acrescida 

decorrente do uso que lhes está associado. Já relativamente ao Casal da Paradela e Casal da Ronca ,uma vez 

que não se preconizam acções de edificação, são territórios que se encontram salvaguardados ainda que sujeitos 

a escavações arqueológicas nos termos previstos pelo RPDM. 
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 | PARTICIPAÇÃO 04 – António Manuel Teixeira Pinto (registo e/44029/2021)  

Observação 

Após consultar o projecto de edificação e recuperação do Planalto da Caldeira em Santo António dos Cavaleiros, 

venho por este meio, e antes demais, dar os parabéns a quem fez o estudo, pelo cuidado e enfoque na criação 

de diversos espaços verdes, bem como a preservação das linhas de água naturais e do corredor verde entre a 

Serra da Caldeira e a Várzea de Loures. (…) 

Sugestão 

(…) persistem duas preocupações. Uma será um alerta apenas que se prende com uma plantação de pinheiros 

mansos junto à escola secundária José Cardoso Pires. Não sei se é em espaço privado ou publico, mas está 

delimitado por uma pequena cerca. O meu pedido, é que não venham a ser cortados na altura da intervenção, 

mas sim transplantados para as novas zonas verdes a criar ou a requalificar. (…) 

Os pinheiros mansos em referencia localizam-se dentro da área do recinto escolar José Cardoso Pires. A área 

que se pretende vir a integrar em domínio municipal, para a implementação de um complexo desportivo 

supramunicipal, não interfere com os limites daquele recinto.  

(…) Nos diversos mapas de pormenor, verifica-se uma zona junto a UE3, tracejada a vermelho que corresponde 

actualmente ao parque de Santo António junto à Ribeira da Roca (ou Rosca) e aos ringues desportivos e pista de 

corrida. Sabemos que alguns destes terrenos são privados, mas seria de suma importância que a Camara 

Municipal os adquirisse e integrasse neste fabuloso espaço verde de um potencial imenso e que se encontra 

praticamente ao abandono. A ribeira é constantemente usada para descargas de esgoto, o mato cresce 

desordenado, a pista de corrida percorre sítios sem iluminação, (…) 

A área em referência não se encontra inserida nas Unidades de Execução. Integra propriedade privada que agrega 

os percursos e ringues existentes. 

Contudo, é pretensão do município que essa área venha à sua posse, para que possa vir a ser utilizada livremente 

pela população. Pretende-se que essa área venha a integrar um conjunto de espaços verdes interligados e 

associados ao grande espaço para verde de recreio e lazer que agora protagoniza a delimitação das 4 Unidades 

de Execução.  

A captação dessa área decorrerá da delimitação de uma quinta unidade de execução, aquando da iniciativa do 

proprietário para a concretização de uma operação urbanística.   
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 | PARTICIPAÇÃO 05 – ODIVEL LAR-SA, ESTIL, INVELUR, RENTAVE E INVECAL (registo e/45623/2021) 

Devido à extensão e formato do ficheiro em que foi efectuada a participação, não nos é possível transpor neste 

item os conteúdos mais relevantes e que merecem a nossa atenção e esclarecimento. Contudo esta participação 

consta no ANEXO 2 deste documento, podendo ser lida na integra. Também a respectiva ponderação de âmbito 

jurídico, emitido por estes serviços, encontra-se disponibilizada no ANEXO 3. 

Em complemento ao parecer jurídico emitido sobre esta participação, cumpre-nos esclarecer quanto aos 

conteúdos técnicos reclamados e enquadrados na delimitação das unidades de execução. 

As questões do foro técnico levantadas nesta participação incidem sobre os critérios considerados para o cálculo 

do Índice Médio de Utilização (IMU) e Índice de Cedência Médio (ICM). 

Os critérios estabelecidos para o cálculo do IMU e ICM, encontram-se expressos no Regulamento do Plano 

Director Municipal (RPDM) , no articulado do Titulo XI, nomeadamente nos artigos 197º, 198º e 202º. 

O cálculo destes indicadores urbanísticos foi efectuado em conformidade com os critérios do RPDM e encontram-

se reflectidos ao longo do documento a que respeitam os Termos de Referência para a delimitação das 4 unidades 

de execução. 

A geometria da delimitação das unidades de execução exclui as áreas que à data da sua elaboração se encontram 

no domínio público municipal, pelo que não foram consideradas nos cálculos associados aquelas unidades, 

conforme previsto pelo ponto 2 do artº 198º.  

Relativamente ao previsto pelo ponto 2 do artº 197º, para o cálculo do IMU considerou-se a edificabilidade gerada 

pelas diferentes qualificações de uso do solo, habitacionais e indústria e terciário, destinando-se a ocupação 

destas áreas aos usos previstos em regulamento. Não foi integrado no referido cálculo áreas de construção 

referentes a equipamentos ou instalações para infraestruturas. 

No IMU e conforme é possível de verificar no quadro de parâmetros gerais e quadro dos parâmetros urbanísticos 

por unidade de execução dos Termos de Referência, a cada mancha de uso do solo com edificabilidade, foi 

atribuído o respectivo índice máximo de edificabilidade previsto pelo RPDM, conferindo o valor total de 220.000 

m2 de superfície de pavimento. 

Para o cálculo do ICM o município considerou, para além do índice mínimo exigido pelo RPDM, os indicadores 

derivados dos conteúdos programáticos da SUOPG 10, artº 202º identificados e fundamentados ao longo do 

documento respeitante aos Termos de Referência. A caracterização da paisagem, factor preponderante no 

ordenamento daquele território, conclui a necessidade da captação e tratamento da totalidade da área de Verde 
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de Recreio e Lazer, para a concretização da Estrutura Ecológica Municipal e a sua incompatibilidade com outros 

usos. 

A agregação da totalidade da área desenhada pelo PDM como Espaço Verde de Recreio e Lazer, resultou no 

ICM, pelo que esse parâmetro apresenta um valor superior ao mínimo exigido pelo regulamento. 

A entrada em vigor da 2º alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal de Loures, em 7.3.2022, vem no 

seu artigo 60º ponto 7 estabelecer; 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 da aplicação do n.º5 do artigo 93.º ou do n.º5 do artigo 106.º, desde 

que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a envolvente.(…). 

Em articulação com o artigo 93º nos pontos 5 - Admite-se que a edificabilidade resultante da compatibilidade 

referida no n.º 3, seja total ou parcialmente concretizada em qualificação de solo confinante, nos termos do n.º 7 

do artigo 60º e desde que o uso decorrente da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo 

confinante, e 6 – Nas situações referidas no número anterior, será cedida ao município a área remanescente até 

à sua totalidade para os fins referidos no nº 1, 

na U.E. 4 e considerando que não foi aplicado o regime de compatibilidade na área de uso de solo para 

equipamentos e outros usos de interesse público, por necessidade de captação desta área na sua totalidade para 

a concretização de um dos objectivos da SUOPG 10, este articulado irá permitir: 

A aplicação do regime de compatibilidade de usos na área de equipamentos até 30%, com possibilidade de 

majoração até 25% da edificabilidade gerada pela área da mancha confinante a sul, Espaços Residenciais e que 

se encontra dentro daquela unidade de execução.  

 

 | PARTICIPAÇÃO 06 – Joana Sofia Viana (registo e/46128/2021) 

Reclamação 

(…) 

o lixo presente e acumulado nas ruas da freguesia (…) o estado degradado do Circuito de Manutenção (…) os 

fracos resultados escolares das crianças e jovens das escolas da freguesia (…) consumo de álcool e outras 

substâncias ilícitas por estes mesmos jovens e adultos nas ruas da freguesia (…) o sentimento de insegurança 

(…) desemprego e nas dificuldades financeiras de muitas das famílias da freguesia, (…) 

As questões apontadas não se enquadram no âmbito da proposta colocada em discussão pública. 
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(…) lamento também que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia não convertam este local num espaço verde 

mais cuidado, e que se vá perdendo assim aos poucos a identidade " saloia" ou " semi-rural" que tanto nos 

distingue. Apesar de no plano estar previsto uma zona de espaço verde, penso que será sempre pouco para o 

que se podia preservar - neste local estão presentes coelhos, perdizes, entre outros que abandonarão a área caso 

esta seja substituída por betão. (…) 

Os Termos de Referência para o Planalto da Caldeira preconizam a salvaguarda de uma área com cerca de 46.2 

ha para concretização da Estrutura Ecológica Municipal a que corresponde a totalidade da mancha verde de 

recreio e lazer previsto no Plano Director Municipal (PDM). Pretende-se que aquela área do território garanta um 

conjunto de valências ambientais e lúdicas conforme vertido nos Termos de Referência. 

(…) saliento uma vez mais o meu desagrado com a proposta de execução do Planalto da Caldeira em convertê-

la em área habitacional/de comércio e estradas. 

Para a área do Planalto da Caldeira estão definidos objectivos programáticos no âmbito da Sub Unidade Operativa 

de Planeamento e Gestão (SUOPG) de Santo António dos Cavaleiros, em sede de Regulamento do PDM. Os 

objectivos concretos desta SUOPG, foram decalcados para o modelo estratégico fixado nos Termos de Referência 

salientando-se, a referencia a (…) e)  Promoção de novas áreas de actividades económicas e habitacionais 

integrando soluções no âmbito de programas de apoio social; (…). Cumpre ao município, no âmbito das operações 

urbanísticas que se venham a desenhar para o território, fazer cumprir com o regulado em PDM. 

 

 | PARTICIPAÇÃO 07 – Diogo Ribeiro (registo e/ 46198/2021) 

Sugestão 

(…) A nível ecológico e paisagístico, uma linha de água como a presente no planalto seria benéfica continuar 

destapada, para manter algumas espécies do planalto e fica mais vistoso. (…) 

 

Reclamação 

(…) que tipo de habitação vai ser implementada no planalto. É social ou é residencial para ser vendido no mercado 

imobiliário? Quero também perceber se vai ser construída algum edifício industrial nesta zona. (…)  

As áreas residenciais, que integram as Unidades de Execução 3 e 4, não prevêem habitação social. As Unidades 

de Execução 1 e 2, nas zonas com edificabilidade transpostas pelo Plano Director Municipal, destinam-se aos 

usos terciário e industrial. 
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(…) onde está previsto ser construída a linha e a estação de metro em Santo António dos Cavaleiros. (…)  

O traçado preliminar do metro de superfície, com indicação da localização das futuras estações, foi desenhado 

pelo Metropolitano de Lisboa e consta do documento dos Termos de Referência (TR) para a delimitação das 4 

unidades de execução do Planalto da Caldeira. O município, neste momento, não dispõe de informação mais 

detalhada acerca daquele traçado. 

 

(…) gostava de ter acesso (se possível que me fosse fornecido) ao estudo de impacto ambiental destes projectos, 

uma vez que a zona em questão é bastante sensível a nível ambiental e ecológico.(…) 

O documento em discussão pública não se refere a projectos. Trata-se de um documento onde são apresentados 

os Termos de Referência para a delimitação das 4 unidades de execução onde irão ancorar os futuros projectos 

de loteamento e/ou de construção para aquele território.  

A necessidade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) decorre nos temos previstos pelo respectivo diploma - 

DL 151-B/2013 de 31.10- que estabelece os critérios e projectos sujeitos a AIA. 

A delimitação de unidade de execução consubstancia a fase que precede as operações urbanísticas a serem 

licenciadas para um determinado território, e não se encontra sujeita a AIA. 

 

4. | SÍNTESE CONCLUSIVA  

 

Os conteúdos das participações não reflectem desconformidade ou a incompatibilidade com programas e planos 

territoriais e com projectos que devem ser ponderados em fase de elaboração, desconformidade com disposições 

legais e regulamentares aplicáveis, ou lesão de direitos subjectivos. 

Na generalidade as participações reflectem preocupações, sugestões ou pedidos de esclarecimento na maioria já 

constantes no documento dos Termos de Referência para a delimitação das unidades de execução.  

Não obstante, considerando a entrada em vigor da 2ª alteração ao RPDM em 7.3.2022, a edificabilidade prevista 

para a UE 4, poderá ser majorada em conformidade com o estabelecido nos artigos 60º e 93º daquele regulamento, 

a ser reflectido nos Termos de Referência colocados a submeter à aprovação em Reunião de Câmara ( ver ponto 

6.4 ). 
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Pelo exposto considera-se haver condições para a aprovação da delimitação das 4 unidades de execução com os 

respectivos Termos de Referência, com introdução das alterações já referidas anteriormente. 

Após aprovação do presente relatório, de ponderação da discussão pública, pelos órgãos autárquicos 

competentes deverá o mesmo ser divulgado, designadamente através da comunicação social, da plataforma 

colaborativa de gestão territorial e da página da internet da Câmara Municipal de Loures, conforme disposto no 

artigo 89º do RJIGT. 

Em face do número de participações decorrentes do período de discussão pública (7), e de acordo com o ponto 2 

do artº 9º da Lei 83/95 de 31 de Agosto deverão ser comunicadas, por escrito, as respostas constantes deste 

relatório, aos respectivos interessados. 
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5. | ANEXOS 

ANEXO 1 DIVULGAÇÃO PÚBLICA 

ANEXO 2 PARTICIPAÇÕES 

ANEXO 3 PARECER JURÍDICO SOBRE A PARTICIPAÇÃO 5 
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DIVULGAÇÃO PÚBLICA   -   Anexo 1 
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PARTICIPAÇÕES  -  Anexo 2 
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PARECER JURÍDICO SOBRE A PARTICIPAÇÃO 5  -  Anexo 3 
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