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1- NOTA INTRODUTÓRIA
O presente documento, corresponde ao Relatório que acompanha a proposta de alteração da 1ª
Revisão do Plano Diretor Municipal de Oeiras para adequação ao Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT).
Neste documento está ainda incluído o Programa de Execução que reflete as alterações e adequações
efetuadas ao nível do ordenamento, sistematiza a programação e estabelece as premissas de
execução do plano.
Complementam o relatório, as 8 figuras demonstrativas da análise e das alterações propostas e 1
com a delimitação das subuopg que resultam da presente alteração, bem como, um caderno com as
fichas das diversas áreas analisadas e que servem de suporte às propostas de alteração.
Acompanham o Relatório de alteração, os seguintes elementos:


Estudos Económicos;



Avaliação Ambiental Estratégica;



Regulamento e Plantas que constituem o plano e que são objeto de adequação (conforme
tabela com orientações para seguimento que consta das Notas Finais).
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2- ÂMBITO E ENQUADRAMENTO

Fundamento da necessidade da alteração
A necessidade desta alteração decorre da publicação da Lei de Bases Gerais da Política Pública de
Solo, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014 de 30 de maio) e da publicação
do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT), através do D.L. n.º
80/2015 de 14 de maio e respetiva regulamentação (D.R. n.º 15/2015 de 19 de agosto), que
introduziram alterações estruturantes no contexto legal em matéria de ordenamento do território.
Face a este novo enquadramento jurídico aplicável aos Instrumentos de Gestão Territorial, torna-se
imprescindível dar assim cumprimento ao artigo 199.º do RJIGT, que estipula a necessidade de os
planos municipais, no prazo máximo de cinco anos a contar da entrada em vigor daquele diploma,
terem que incluir as novas regras de classificação e qualificação nele previstas, sob pena de
suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na área
abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que
impliquem a ocupação, uso e transformação do solo.
De salientar que a revisão do PDM de Oeiras, que entrou em vigor em 2015, se encontrava em curso
aquando da publicação dos diplomas referidos, tendo beneficiado do regime transitório previsto no
n.º 2 do artigo 82.º da Nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do
Território e de Urbanismo, remetendo para um momento posterior a integração do seu normativo,
em particular em matéria de classificação e qualificação do solo.
O Plano Diretor Municipal de Oeiras, na sua primeira revisão, foi publicado no Diário da República,
2ª série, n.º 179, de 14 de setembro de 2015, através do Aviso n.º 10445/2015, tendo sido alterado
pelo Aviso n.º 15118/2017, de 15 de dezembro, que procede à correção de erros materiais, e pela
Declaração de retificação n.º 565/2018, de 10 de agosto, que procede à publicação das plantas em
falta.
Citando o PDM em vigor, este “define e concretiza a estratégia de desenvolvimento municipal, em

articulação com o modelo de ordenamento territorial, com vista à prossecução do respetivo desígnio
de desenvolvimento sustentável, qualificação do território municipal, reforço da atratividade e
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melhoria da qualidade de vida dos munícipes”. Visando a concretização dessa estratégia classifica
diversas áreas como Solo Urbanizável com usos e destinos variáveis.
De salientar que as alterações a introduzir no contexto da presente alteração se prendem,
fundamentalmente, com o facto do atual regime ter suprimido a desagregação da qualificação do
solo urbano nas categorias operativas de solos urbanizados e solos urbanizáveis, tendo o conceito
destes últimos deixado de constar na lei. Trata-se, pois, de uma alteração com caráter bastante
específico e particular, não se pretendendo alterar, no presente contexto, a estratégia de
ordenamento e desenvolvimento do território que norteou a elaboração do PDM em vigor, tarefa que
constará de uma futura revisão. Pretende-se, sim, assegurar que a alteração não compromete a
estratégia de desenvolvimento económico e social definida pelo Município.

Enquadramento legal
Conforme já foi referido, o presente documento procura introduzir as alterações ao PDM necessárias
ao cumprimento de um imperativo legal específico – integração das atuais regras de classificação e
qualificação do solo. Entende-se, pois, estar perante um procedimento enquadrável no artigo 118º
ao referir “que os planos municipais são alterados (…) sempre que essa alteração seja necessária,

em resultado da entrada em vigor de novas leis ou regulamentos”, não se tratando, porém, de uma
alteração por adaptação por envolver decisões autónomas de planeamento (n.º 2 do artigo 121.º).
O procedimento é o previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 119º do RJIGT, que segue os seguintes trâmites:


Deliberação de início do procedimento e participação preventiva;



Justificação de dispensa de AAE, caso seja essa a situação;



Acompanhamento à semelhança dos PU e PP, ou seja, o acompanhamento que o município
entender e sempre com a remissão, no final para a CCDR que desencadeia a conferência
procedimental com as entidades que se tenham de pronunciar;



Discussão pública;



Aprovação na Assembleia Municipal;



Publicação.
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Procedimento e tramitação
Dando cumprimento a estes requisitos, a CMO deliberou efetuar a Alteração do PDM de Oeiras, tendo
como prazo limite para a sua aprovação pela Assembleia Municipal a data de 13 de julho de 2020.
Porém, decorrente da situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional causada pela
doença COVID -19, o Governo fez publicar legislação específica que, entre outras medidas, estabelece
a suspensão dos prazos para os planos municipais durante 180 dias após a cessão do estado de
emergência (artigo 35º-D do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio). O município deliberou a
prorrogação do prazo inicial para a execução dos trabalhos de alteração para adequação, uma vez
que o RJIGT prevê essa possibilidade, por uma única vez e pelo prazo máximo igual ao previamente
definido e, agora, beneficiando ainda deste período de suspensão dos prazos.
Foi deliberado, também, estabelecer um prazo de 30 dias úteis para formulação de observações e
sugestões. Esse período de participação preventiva terminou em 6 de maio de 2019.
Esta alteração visa, segundo os seus termos de referência:


A Adequação ao novo RJIGT;



A atualização das disposições vinculativas dos particulares;



A constituição de um Fundo de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística;



A identificação e avaliação de situações incongruentes detetadas no decorrer da
monitorização da execução do PDM de Oeiras desde 2015, e sequentes ajustes no
ordenamento de território que resultem da adequação da estratégia de desenvolvimento
municipal ao novo quadro legal.

Participação preventiva
Os resultados do período de Participação Preventiva constam da Informação N.º INTCMO/2019/12425 de 22/07/2019 (Divisão de Instrumentos de Gestão Territorial).
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Neste período, que decorreu entre 21 de março e 6 de maio de 2019, foram registadas 15
participações. Na sua maioria são apresentadas na perspetiva da Revisão do PDM, não se
enquadrando no procedimento em curso que é apenas de “Alteração ao PDM de Oeiras para
adequação ao RJIGT”, e não da referida Revisão.
Após analisadas as exposições apresentadas, e atendendo ao seu teor, a C.M.O decidiu responder
sob a forma de esclarecimento global para que os participantes fiquem elucidados da natureza do
procedimento, respetiva tramitação e conteúdos associados.
Nessa informação, referente ao período inicial de participação preventiva, constam, ainda, alguns dos
princípios que norteiam as intervenções da C.M.O ao nível do planeamento e do ordenamento do
território, evidenciando alguns aspetos que se prendem com esta alteração:


Informa que este procedimento está a ser sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica;



Refere que será efetuada a atualização das disposições que vinculam os particulares e a
retificação das situações incongruentes detetadas após a entrada em vigor do PDM (2015),
dentro do âmbito possível numa alteração desta natureza;



Esclarece que, no processo de análise das áreas urbanizáveis para decisão da sua alteração
para adequação ao RJIGT, serão considerados todos os compromissos urbanísticos válidos à
data da alteração;



Reforça que os diversos princípios relacionados com a sustentabilidade ambiental e com a
adaptação às alterações climáticas, têm vindo a ser considerados ao nível da gestão do PDM
em vigor uma vez que, na generalidade, estão assegurados por via da regulamentação e
critérios seguidos nas operações urbanísticas desenvolvidas no município. Esta linha de
atuação conduz a que os PMOT em elaboração têm de considerar os princípios que constam
da Agenda Local 21. Acresce o facto de estar em curso a elaboração do Plano Municipal de
Adaptação às Alterações Climáticas de Oeiras (PMAACO);



Esclarece que em 2016 a CMO assumiu o compromisso de fundamentar as suas opções de
planeamento e garantir a integração das orientações definidas na Aliança para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, aprovados pelas Nações Unidas;
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Informa que será constituído um Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e
Urbanística de Oeiras (FMSAUO), afetando receitas resultantes da redistribuição de maisvalias, com vista a promover a reabilitação urbana, a sustentabilidade dos ecossistemas e a
prestação de serviços ambientais, sem prejuízo do município poder afetar outras receitas;



Esclarece que o território do Município de Oeiras não é abrangido pelo POC-ACE e que a zona
litoral do seu território está delimitada como uma UOPG (Litoral) que, por sua vez, constitui
um Eixo Estratégico de Desenvolvimento (Zona Ribeirinha) já em estudo por via dos trabalhos
preparatórios para a elaboração de um PMOT;

Por fim, a referida informação de análise das exposições, foca-se em 3 situações concretas
mencionadas pelos participantes:


Zona do Programa Estratégico Empresarial de Porto Salvo - informa que para esta zona já
tinha sido aprovado em 26/06/2019 o início do processo de elaboração do PP que é
acompanhado dos respetivos períodos de participação pública para que possam ser
formuladas observações e sugestões dos interessados.



VLS (Via Longitudinal Sul) - refere como está prevista no Programa de Execução do PDM,
qual sua importância e os objetivos subjacentes à sua construção.



Plano Nascente de Vila Fria – esclarece que se trata de um estudo urbanístico e não de um
PMOT, e que o mesmo, não se tratando de uma operação urbanística concluída com
compromisso válido de aprovação, não confere diretos legais construtivos sobre os terrenos
em causa.

Conteúdo material e documental da alteração
As alterações a introduzir ao PDM em vigor por via da adequação ao RJIGT implicam, no essencial, a
alteração à planta de ordenamento e ao regulamento do plano e, em consequência, todos os temas
associados ao ordenamento onde conste a classificação e qualificação do solo ou, simplesmente, os
limites do solo urbano.
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Foi objetivo da Câmara Municipal, que esta alteração não implicasse exclusões de Reserva Agrícola
Nacional ou de Reserva Ecológica Nacional. De igual forma, não foi equacionada a alteração das
Áreas Vitais no âmbito desta alteração, remetendo a sua adequação para a futura revisão do PDM ou
para a elaboração dos PMOT em curso, ou outros, que se iniciem no âmbito da programação que foi
definida para as áreas denominadas como Sub-UOPG.
Do conteúdo documental desta Alteração do PDM, contem os seguintes elementos:


Relatório da alteração contendo o programa de execução;



Regulamento alterado;



Peças desenhadas:




Planta de Ordenamento (nos desdobramentos que impliquem compatibilização com as
alterações introduzidas na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do
Solo);
Planta de Condicionantes (nos desdobramentos onde for necessário efetuar alguma
atualização/retificação);



Avaliação Ambiental Estratégica da Alteração;



Estudo económico e estratégia de desenvolvimento e programação de investimentos.
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3- METODOLOGIA ADOTADA
A definição de critérios e a metodologia adotada teve por base a realização de diversas reuniões entre
a equipa técnica, com o objetivo de coligir e analisar toda a informação necessária ao
desenvolvimento do trabalho e sistematização dos objetivos de adequação do PDM.
Como informação de base considerada destaca-se:


Cartografia base;



Ortofotomapas;



PDM de 2015;



Alvarás de loteamento e compromissos urbanísticos válidos;



Planos de Urbanização e de Pormenor em vigor;



Programas estratégicos;



Ponto de situação dos PU, PP e Programas Estratégicos;



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Oeiras – 2018;



Estudo Estratégico para o Desenvolvimento Económico e Competitividade Territorial do
Concelho de Oeiras – Relatório Final, Augusto Mateus e Associados, março de 2009;



Plano Estratégico do Turismo para o Concelho de Oeiras, Diagnóstico, Neoturis, novembro
de 2007;



Plano Estratégico do Turismo para o Concelho de Oeiras, Operacionalização do Plano
Estratégico, Neoturis, outubro de 2008;



Informação diversa ao nível da rede de habitação, equipamentos, acessibilidades e
infraestruturas da base de dados do município.

O PDM de Oeiras de 2015 definiu um conjunto de frentes de projeção estratégica, que constituem
as linhas orientadoras para o desenvolvimento do território municipal. Foram definidos como
principais vetores estratégicos direcionados para fazer de Oeiras uma cidade sustentável:
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Concentração e polinucleação;



Mobilidade;



Qualificação de espaços públicos;



Consolidação da rede de serviços urbanos;
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Eficiência da governação.

Os princípios subjacentes ao procedimento da alteração para adequação ao RJIGT são:


Não comprometer qualquer dos vetores estratégicos do PDM em vigor para não se
comprometer o modelo estabelecido em 2015;



Não promover a classificação como urbano de solo considerado rural no PDM de 2015;



Garantir as condições adequadas ao acolhimento da dinâmica urbanística verificada e
desenvolvimento económico previstos a curto prazo;



Assegurar a coerência das redes e serviços num território maioritariamente urbano de grande
importância na Área Metropolitana de Lisboa pela sua excelência, quer do ponto de vista
económico, quer residência, quer ambiental;



Garantir a manutenção da capacidade para acolher novos investimentos nas áreas
estratégicas sem pôr em causa a sustentabilidade ambiental já ponderada ao nível do PDM
em vigor.

Em traços gerais, a metodologia adotada começa por individualizar o observar o “Solo Urbano –
urbanizado” para concluir que os critérios de delimitação destes espaços não foram alterados com o
atual regime jurídico. O art.º 6.º - 4 do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, que
estava em vigor à data da aprovação da revisão do PDM de 2015, contém exatamente os mesmos
critérios, sem qualquer alteração na sua redação, no que se refere aos “espaços urbanizados”. As
alterações no RJIGT dizem respeito aos “espaços cuja urbanização é possível programar”. Ora se o
PDM em 2015 foi aprovado é porque cumpria esses critérios. Efetivamente, do PDM consta uma Carta
de Ocupação do Solo, com data de dezembro de 2013, que identifica as áreas com uso urbano, que
correspondiam nesse momento a solos classificados como “espaços urbanizados”. Essa Carta de
Ocupação do Solo mantém-se inalterada no PDM. Para além disso, temáticas como o uso atual do
solo, as infraestruturas existentes, etc., encontram-se pormenorizadamente descritos nos Estudos de
Caracterização do PDM de 2015. Não compete à presente alteração do PDM alterar esses estudos,
porquanto não se trata de uma revisão, mas de uma alteração que tem como objetivo exclusivo
adequar a classificação do solo às novas exigências legais e regulamentares naquilo que sejam
diferentes das exigências que decorriam do quadro legal à luz do qual o PDM foi aprovado.
Aliás, basta observar os ortofotomapas recentes para verificar que se trata de zonas urbanas
consolidadas, algumas delas existentes há séculos. A CMO fez, no entanto, uma verificação, através
da observação de cartografia/fotografia aérea e constatou que as alterações ocorridas foram no
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sentido de maior consolidação desses espaços, em nada alterando, muito pelo contrário, o seu efetivo
estatuto de solo urbanizado. Quanto à sua infraestruturação, já era uma realidade em 2015 com uma
cobertura total, tendo vindo a ser efetuadas diversos investimentos na melhoria da prestação das
redes existentes.
Isolados os espaços urbanizados do PDM em vigor que se mantêm como tal, os passos seguintes
passam por:


1º - Atualizar os compromissos urbanísticos (figura 1);



2º - Verificar a adequação das categorias de espaço do PDM em vigor ao RJIGT (Quadro 1);



3º - Verificar a situação dos “espaços urbanizados consolidados” comprometidos por
loteamentos com alvará e obras de urbanização realizadas, que mantêm áreas significativas
por edificar;
3ºA – Efetuar, para as áreas anteriores, o ponto de situação dos alvarás e apurar quantos
fogos estão por construir;



4º - Identificar as áreas urbanas classificadas como solo urbanizado no PDM em vigor, que
se apresentam total, ou maioritariamente livres, de edificação. No PDM de Oeiras
correspondem aos “espaços urbanizados – áreas a concretizar”, independentemente
do uso (figura 4);
4ºA - Apurar o grau de comprometimento urbanístico das áreas anteriores, o acesso que
possuem às diversas infraestruturas e equipamentos, o conflito com servidões, a sua
importância para a estratégia municipal e integração que assumem no Modelo
Territorial/Coerência Territorial.
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5º - Analisar os “espaços urbanizáveis”, independentemente da qualificação (figura 4).
Para estes espaços, em particular, é necessário avaliar de que forma respondem aos critérios
de classificação do solo urbano constantes do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar
n.º 15/2015 de 19 de agosto.
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Ilustração 1: Cruzamento dos compromissos urbanísticos com as áreas a analisar

Ilustração 2: Identificação das áreas a analisar e qualificação no PDM em vigor
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Para sistematização do processo de análise das diversas áreas identificadas, e devidamente
numeradas (de 1 a 28), foi concebida uma ficha individual para cada área com a informação adequada
e necessária à decisão sobre a classificação do solo que melhor se adequa a cada uma delas. As
fichas, que constituem anexo ao presente relatório, encontram-se organizadas de acordo com as
seguintes temáticas:


Identificação, localização e descrição;



Situação no PDM em vigor;



Incidência de Planos Municipais de Ordenamento do Território e/ou Compromissos
Urbanísticos;



Análise segundo os critérios de classificação do solo segundo o D.R. n.º 15/2015 de 19 de
agosto, incluindo uma análise sobre o grau de infraestruturação e relação com transportes e
equipamentos;



Síntese de análise e proposta de alteração para adequação ao RJIGT.

Ilustração 3: Exemplo de ficha individual elaborada para cada área analisada (fichas anexas ao relatório)

Do preenchimento destas fichas resulta uma tabela síntese, que acompanha o presente relatório e
que estabelece o quadro de decisão da alteração a propor em virtude do grau de resposta que cada
área apresenta face aos critérios referidos, tendo em conta também a importância que cada área
assume na concretização da estratégia de desenvolvimento do município. A análise de cada área sob
a forma de ficha individualizada que contempla todos os conteúdos necessários à verificação dos
critérios de classificação e qualificação (compromissos, infraestruturação, equipamentos, transportes,
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condicionantes, classificação atual, importância no contexto da estratégia municipal), incluindo a sua
relação com a envolvente, é suficiente para apoiar e fundamentar a decisão.

Ilustração 4: Extrato ilustrativo da tabela síntese em anexo ao relatório

Em síntese:
Para efeitos de sustentação da proposta de alteração, e de acordo com a metodologia estabelecida,
isolaram-se, em primeiro lugar, os espaços inquestionavelmente definidos como “Solo Urbano –
urbanizado” independentemente da sua categoria funcional (Planta em anexo que corresponde à
figura 2) - excluindo as subcategorias de “Áreas a concretizar”, uma vez que essas requerem uma
análise mais detalhada sob a forma de ficha, à semelhança dos espaços urbanizáveis. Sobre estes
solos que, desde logo, asseguram a sua manutenção como solo urbano, foi efetuada uma análise
global identificando as áreas sobre as quais incidem alvarás de loteamento, confirmando-se o efetivo
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comprometimento do espaço face à execução de obras de urbanização e construção parcial ou total
do que se encontra previsto nos alvarás.
Uma vez analisado o solo “urbanizado” que mantem, desde logo, o seu estatuto como “urbano”, é
sobre os “solos urbanizados -áreas a concretizar” e “solos urbanizáveis” do PDM de 2015,
em qualquer das categorias funcionais (ver figura 4), que se aprofunda o estudo, para cada área
individualizada, investigando a viabilidade de manutenção do estatuto urbano.
Em simultâneo, é avaliada a pertinência de manter a programação de algumas áreas enquanto
subunidades operativas de planeamento e gestão, assim como, são definidas novas áreas a
programar, conforme especificado no capítulo seguinte.
Ainda no contexto desta proposta de alteração, é efetuada uma abordagem sumária às alterações
efetuadas ao regulamento.
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4- CONTEXTO ESTRATÉGICO E DINÂMICAS TERRITORIAIS

Contexto Estratégico
A alteração para adequação do PDM ao RJIGT é acompanha por um “Estudo económico e estratégia
de desenvolvimento e programação de investimentos” do qual se retiram algumas informações que
contribuem, não só para a compreensão do desenvolvimento estratégico e territorial do município de
Oeiras, como também para suportar as opções, que adiante se explicitarão, quanto ao destino das
áreas urbanizáveis e programação do plano.
O concelho de Oeiras integra a NUTII Área Metropolitana de Lisboa (AML), principal eixo urbano e
económico do país que, em termos de sistema urbano, se organiza a partir de um centro - cidade de
Lisboa - e tendo por suporte um conjunto de aglomerações urbanas que resultaram das dinâmicas
geradas entre diferentes centralidades e com significativa interdependência.1
De acordo com o Diagnóstico do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT), revisto em 2018, a AML é responsável por cerca de 30% das exportações nacionais, por
mais de metade das exportações de bens cuja competitividade depende de fortes economias de
escala e por 42% das exportações dos bens com competitividade baseada no conhecimento,
caraterizando-se pelas seguintes dinâmicas recentes:


Aprofundamento da terciarização à custa da perda de peso do secundário e forte penetração
de capital estrangeiro, com grupos internacionais a escolherem este território como base das
suas operações em território nacional;



Forte polarização das atividades de I&D, em resultado da dotação de infraestruturas
tecnológicas de âmbito nacional e internacional e de uma estrutura empresarial mais
favorável à inovação e ao desenvolvimento tecnológico;



Posição privilegiada em matéria de indústria de alta e média-alta tecnologia no universo da
indústria transformadora;

1 In “Estudo económico e estratégia de desenvolvimento e programação de investimentos”, Relatório Inicial, Gabinete Oliveira
das Neves, junho 2019
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Desenvolvimento e qualificação das atividades de turismo e lazer, dinamizados pela inserção
da região no contexto europeu e pela realização de grandes eventos internacionais. 1

A AML assume o papel de principal plataforma de internacionalização do país, em virtude da
concentração de recursos humanos qualificados, de infraestruturas (de conhecimento e de
conectividade internacional) e de atividades económicas.
No contexto da concretização dos objetivos do Sistema Económico do PNPOT, o referido estudo
económico, destaca quatro das doze Medidas definidas, pela relevância que assumem para a AML,
em termos globais, e para o território de Oeiras, em particular:


Desenvolver ecossistemas de inovação de base territorial (Medida 3.8);



Reindustrializar com base na Revolução 4.0 (Medida 3.9);



Reforçar a internacionalização e a atração de investimento externo (Medida 3.10);



Organizar o território para a economia circular (Medida 3.11).

Descendo à escala regional, o PROTAML (2002) identifica 17 Unidades Territoriais, sendo que o
município de Oeiras integra a Unidade 3 - Espaço Metropolitano Poente. Esta Unidade contempla três
subunidades correspondendo a territórios mobilizados por três tipos de ações urbanísticas, sendo que
apenas duas abrangem o território do município:


Eixo Algés / Cascais (Área Urbana a Estabilizar), no qual Algés e Oeiras correspondem a polos
de equipamentos e serviços de nível sub-regional, com o primeiro a desempenhar um papel
de apoio ao centro da área metropolitana;



Interior do Espaço Metropolitano Poente (Área Urbana a Estruturar e Ordenar), que em
articulação com o Tagus Park, integra um polo/eixo de investigação e desenvolvimento.

A nível regional, é de referir, ainda, “A Estratégia 2030 da Região de Lisboa e Vale do Tejo -

Competitividade Internacional e Coesão Territorial e Social da RLVT 2030 ”, da autoria da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), apresentado em
maio de 2018.
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Nesse documento, a CCDRLVT considera fundamental a adoção de políticas públicas de fluxos
múltiplos (multiple streams) mais ajustadas a um entendimento compreensivo do contexto de
implementação (drivers) e das dinâmicas locais (tendências). Neste enquadramento propõe-se a
adoção da figura dos Pilares Estratégicos, onde cada pilar sintetiza uma área nuclear da sociedade
sobre a qual é exercida uma focagem (política dedicada) que engloba medidas de múltiplos setores,
orientadas para o sucesso dessa política pública. Desta forma foram identificados 10 Pilares
Estratégicos / áreas de focagem: (1) Sustentabilidade Demográfica e Juventude, (2) Qualificação, (3)
Novas Tecnologias, (4) Alto Valor Acrescentado, (5) Urbanidade, (6) Inclusão Social e Combate à
Pobreza, (7) Idade +, (8) Tejo e Sado, (9) Património, (10) Economia Circular. 2
Ora, perante esta visão da região, Oeiras apresenta características que posicionam o Município de
forma favorável, e até privilegiada, na globalidade dos referidos pilares estratégicos, não só pelo que
é hoje, e que contribui inequivocamente para a sua vocação, mas pelo potencial intrínseco que revela
e que é assumido nos documentos de revisão do PROTAML de 2011 e promovido nas estratégias
municipais.
A estruturação da base económica e a sua tradução territorial reflete a concentração de diversas
áreas e edifícios empresariais de média e grande dimensão (como o Arquiparque, o Lagoas Park ou
a Quinta da Fonte), do Tagus Park (Parque de Ciência e Tecnologia), de infraestruturas de apoio ao
conhecimento e inovação (incubadoras, universidades e centros de investigação) e de grandes
superfícies comerciais, nomeadamente na área Portela-Alfragide, sendo que esta dinâmica, em
termos territoriais, ocorre em muitas situações, por ocupação/substituição de antigos espaços
industriais. De referir que a presença de empresas não se circunscreve a estas zonas, havendo
unidades distribuídas por todo o território, nomeadamente junto ao litoral, em particular nos limites
a Este, na proximidade de Lisboa e a Oeste, junto ao concelho de Cascais.2
O facto de o Município apresentar uma frente ribeirinha com enorme potencial para o lazer, na
continuidade de Lisboa, ligando a Cascais, reforça e diversifica o seu papel como território de grande
atratividade, que contribui diretamente para algumas das áreas de focagem elencadas e,
indiretamente, para outras.

2 In “Estudo económico e estratégia de desenvolvimento e programação de investimentos”, Relatório Inicial, Gabinete Oliveira
das Neves, junho 2019
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Nos últimos anos, para além das alterações ocorridas em programas territoriais de hierarquia
superior, o município passou a dispor de um conjunto de novos instrumentos em domínios específicos
que contêm orientações fundamentais para o planeamento territorial (adiante referidos). Estes foram
considerados na ponderação que é efetuada de forma a reforçar a coesão estratégica, a integração
social, a sustentabilidade ambiental e resiliência territorial.
Neste contexto interessa, também, referir a estratégia definida pelo atual executivo da CMO,
nomeadamente a visão estratégica do município, que pretende tomar como base as condições
naturais, infraestruturas existentes, centros empresariais, população qualificada, empresas de
referência, etc., para posicionar o concelho como uma plataforma de excelência para atração do
investimento nas áreas de tecnologia, inovação, conhecimento, saúde entre outras. A recente criação
da marca “Oeiras Valley” é já uma das ações que integra essa estratégia.

O município de Oeiras revela uma dinâmica acentuada e aposta na divulgação e captação de novas
iniciativas, sendo estes alguns dos aspetos fundamentais a ter em consideração.
Neste contexto, as opções a considerar em matérias de âmbito territorial são acompanhadas e
suportadas por uma análise de carácter estratégico e socioeconómico que permite enquadrar,
fundamentar e robustecer as alterações a defender pela Câmara Municipal de Oeiras.
No “Estudo Económico, Estratégia de Desenvolvimento e Programação de Investimentos no âmbito
da Alteração por adequação da 1.ª Revisão do PDM Oeiras”, são identificados como Ativos
Estratégicos do Município de Oeiras:
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Centralidade na AM Lisboa;



Ligação ao Mar e Rio;



Qualidade urbana e ambiental;



Recursos humanos qualificados e bacia de emprego metropolitana dinâmica;



Ecossistema de conhecimento e inovação;



Concentração de empresas tecnológicas – efeito atração.

No contexto da Visão para o município são definidos 4 Eixos estruturantes, devidamente explicitados
no referido estudo que acompanha esta proposta de alteração para adequação:


Território atrativo (mais organizado e acolhedor - papel da qualidade urbano-ambiental e
da habitação de qualidade, com presença de investidores internacionais);



Território competitivo (envolvente empresarial com forte presença de FMN 3 - grandes
empresas e integração no mercado internacional);



Território inovador (hub tecnológico; potencial de formação de competências; 2ª fase
TagusPark);



Território do Mar (náutica de recreio; centro de recursos de âmbito internacional; oferta
de serviços de educação-formação).

Tendo em consideração a classificação do solo no PDM em vigor e as estratégicas/prioridades
referidas, torna-se necessário avaliar de que forma estas podem ser comprometidas em virtude da
nova realidade legislativa quanto à justificação do estatuto urbano de solos não ocupados.
A eventual retração das áreas de solo urbano traduz-se, também, na necessidade de reprogramar
um conjunto de opções, procurando alternativas que assegurem o desenvolvimento coerente e a
sustentabilidade socioeconómica do território, já por si bastante procurado e com um papel
determinante no contexto da Área Metropolitana de Lisboa, como anteriormente referido.

3 FMN = Firmas Multinacionais
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Em simultâneo, a ponderação de uma alteração desta natureza tem que ter presente os instrumentos
de âmbito nacional, regional e municipal que estabelecem o quadro de referência estratégico e de
gestão territorial aplicáveis. Destacam-se as seguintes estratégias, programas e planos
supramunicipais:


Estratégia Cidades Sustentáveis 2020;



Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC);



Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB);



Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS);



Estratégia Nacional do Mar (ENM) 2013-2020;



Estratégia Nacional para a Energia (ENE);



Estratégia para o Turismo 2027 (ET27);



PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento
de águas residuais;



Plano de Ação Regional (PAR) de Lisboa 2014-2020;



Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (PGRH - RH5);



Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico na Área Metropolitana de Lisboa e
Concelhos Limítrofes (PEERS – AML/CL);



Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+);



Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020);



Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas das Área Metropolitana de Lisboa
(PMAAC –AML);
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Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) 2013-2020;



Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR);



Plano Nacional de Saúde (PNS): Revisão e extensão a 2020;



Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML);



Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN);



Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);



Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC);



Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA);



Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) de Lisboa e Vale do Tejo.

De âmbito municipal, há a referir:


Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) – Oeiras, Carnaxide, Porto Salvo, Algés e Cruz
Quebrada/Dafundo, Paço de Arcos e Caxias e Laveiras;



Estudo de Mobilidade e Acessibilidade (EMA) do Concelho de Oeiras (atualmente em revisão);



Plano de Salvaguarda do Património Construído e Ambiental do Concelho de Oeiras
(PSPCACO);



Plano Estratégico do Turismo (PET) para o Concelho de Oeiras;



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC),



Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Oeiras (PMAACO), em elaboração;



Planos de Urbanização e de Pormenor em vigor, referenciados em capítulo próprio.

Este enquadramento assume particular importância quando se passa à análise de cada área
urbanizável, devendo ser ponderada a sua importância para a concretização das estratégias
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municipais e regionais, bem como, o seu enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em
vigor, sabendo que os impactos desta alteração serão devidamente ponderados e avaliados.
Apesar de se tratar de uma alteração cuja finalidade é adequar o Plano às novas exigências
constantes do RJIGT em matéria de classificação e qualificação dos solos, este processo é igualmente
acompanhado por Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).
Face à supressão do conceito de solo urbanizável e ao facto de algumas das áreas a analisar estarem
associadas a condicionantes como Reserva Ecológica Nacional (REN) e à Estrutura Ecológica Municipal
(EEM), foi opção da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) desenvolver a AAE para este processo de
alteração.
O Relatório da Definição de Âmbito propõe os seguintes fatores de avaliação, em resultado do
ajustamento dos fatores ambientais à natureza e conteúdo da Alteração do PDM e do quadro de
referência considerado:


FA 1 – Estruturação Territorial

“Com este FA pretende-se avaliar os efeitos da Alteração do PDM no que respeita
estruturação territorial, atendendo à dinâmica de crescimento urbano, reabilitação urbana e
planeamento municipal.”


FA 2 – Competitividade Territorial
“Com este FA pretende-se avaliar os efeitos da Alteração do PDM no que respeita à

competitividade territorial, reconhecendo o potencial de crescimento económico do concelho,
em termos de recursos humanos e dinâmica empresarial, e considerando ainda a melhoria
de acessibilidades e mobilidade”.


FA 3 – Preservação dos Sistemas Biofísico, Ambiental e Patrimonial

“No âmbito deste FA pretende-se avaliar os efeitos da Alteração do PDM nos recursos
biofísicos e ambientais, assim como patrimoniais; ou seja pretende avaliar como a Alteração
do PDM irá interferir com a estrutura ecológica, com a dotação de espaços verdes, RAN e
REN, com a existência e possível afetação de riscos, com a adaptação a alteração climáticas,
e por fim interferir com a localização dos elementos patrimoniais concelhios.”
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Segundo o Relatório da Definição de Âmbito “esta seleção tem ainda como ponto de partida a aferição

dos Fatores Críticos de Decisão (FCD) analisados no âmbito da AAE da Revisão do PDM (2015),
apresentando-se de seguida a correspondência efetuada”:

Outros aspetos da dinâmica territorial
Embora se trate de um processo de alteração com objetivos limitados é importante ter uma noção
do comportamento e das dinâmicas associadas a alguns setores que são determinantes para a
compreensão das necessidades do território municipal e da sua capacidade de resposta perante os
desafios e estratégias desenhadas.
Neste sentido são referenciadas as dimensões e sistemas que foram considerados determinantes
para a análise constante do capítulo 5.


Dimensão Económica

A dimensão económica é abordada ao nível do estudo que acompanha este relatório e demonstra as
diversas intenções de investimento nos domínios urbanístico e económico-produtivo. Efetivamente,
o PDM em vigor identifica as áreas para atividades económicas com localização preferencial na
consolidação de eixos de desenvolvimento estratégico. Para a maioria dessas áreas está em curso a
elaboração de Planos de Pormenor que vêm formalizar a possibilidade de acolher novas áreas
empresariais em resposta à procura verificada e à estratégia de fixação de novas atividades
económicas.
Essa procura aponta para a necessidade de áreas multifuncionais, agregando a atividade económica
com a habitação de forma a reduzir necessidades de mobilidade, complementadas com outros usos
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que promovam a operacionalização e sustentabilidade destes espaços, nomeadamente ao nível da
cultura, lazer e recreio, comércio e serviços de proximidade.
De referir o facto da maioria das áreas associadas a atividades económicas estarem, estrita e
fisicamente, associadas à necessidade de implementação de corredores de infraestruturas viárias e
transportes estruturantes. A sua concretização é, portanto, determinante para viabilizar essas
infraestruturas.


Dimensão Demográfica

O Município de Oeiras tem uma área de cerca de 46 Km2, localiza-se na margem norte da Área
Metropolitana de Lisboa e é contíguo aos municípios de Cascais a poente, Sintra e Amadora a norte,
Lisboa a nascente e tem como limite sul o rio Tejo.
Atualmente o município divide-se em 2 freguesias e 3 conjuntos de freguesias em União:


União de Freguesia de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias;



União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada e Dafundo;



União de Freguesias de Carnaxide e Queijas;



Freguesia de Barcarena;



Freguesia de Porto Salvo.

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2017 residiam em Oeiras
175.224 indivíduos, mantendo-se a variação positiva face a 2011. Com efeito, e desde 2011, verificase um aumento da população residente em Oeiras, registando-se, em termos absolutos, um aumento
de cerca de 3.100 indivíduos.
Por outro lado, Oeiras surge, entre os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) como o 6º
com mais população residente, ocupando o 9º em termos nacionais.
Com uma densidade populacional de 3.818,90 habitantes/km2, Oeiras é o 4º município da AML com
mais habitantes por km2.
No que se refere à distribuição por idades, a população é composta por 16% de jovens, 60% de
pessoas em idade ativa e 24% de idosos.
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Ao nível de escolaridade, de acordo com o INE, em 2017, Oeiras apresentava o 2.º valor mais baixo
da AML ao nível das taxas de retenção e desistência no ensino básico, 4 pontos percentuais abaixo
da média da AML. Os dados disponíveis relativos à qualificação académica da população residente,
reportados ao último recenseamento da população (2011), permitem constatar que o Concelho é
caracterizado por um quadro global de instrução bastante elevado, em que mais de metade da
população tinha habilitações escolares acima do 3º ciclo, sendo que 32% da população possui ensino
superior.
O Município de Oeiras carateriza-se por ser altamente terciarizado, com cerca de 88% (2014) dos
trabalhadores que exercem atividade nas empresas sedeadas em Oeiras, empregados neste setor.
Destaca-se, ainda, que entre 2009 e 2014, a população empregada no sector terciário passou de
85% para 88% e a população empregada no sector secundário desceu de cerca de 15% para 12%.
Em síntese, trata-se de um município que registou aumento populacional, com uma população
maioritariamente em escalões etários ativos, com níveis de escolaridade elevados, empregando,
principalmente, no setor terciário.


Dinâmica Habitacional e Reabilitação urbana

A Câmara Municipal de Oeiras encontra-se a desenvolver o Plano Municipal de Habitação de Oeiras
20/30 (PMHO)que se “consubstancia num instrumento de diagnóstico e planeamento capaz de refletir

estrategicamente a atuação camarária no horizonte definido e naquilo que é demarcado, agora, como
a 3ª Geração de Políticas de Habitação”.
O PMHO reflete uma visão integrada ao nível das políticas setoriais, da escala territorial e de atores
que desta fazem parte o que implica uma mudança na forma tradicional de pensar e implementar as
políticas de habitação.
“Consciente desta nova realidade, emerge a necessidade de se desenvolverem políticas que permitam

encontrar as melhores, mais abrangentes e mais inovadoras soluções habitacionais procurando
garantir desta forma a obtenção de respostas mais eficazes e eficientes ao nível habitacional em todo
o território.
Tendo por base este desiderato, o Município de Oeiras propõe-se desenvolver no futuro próximo
(2020-2030) programas habitacionais que permitam garantir o acesso de todos os cidadãos a uma
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habitação condigna, orientada particularmente para as pessoas que ainda vivem em situações
habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para encontrar uma solução
habitacional adequada.”
Do seu relatório de dezembro 2019 destacam-se algumas notas que permitem efetuar um breve
retrato do setor habitacional e dos objetivos da CMO quanto a este setor.
Em 2007 a CMO criou o “Observatório Municipal de Habitação” que cumpre uma dupla função:
permite registar as candidaturas dos cidadãos elegíveis que pretendam beneficiar do parque
habitacional municipal e assegura o acompanhamento dos residentes nos fogos atribuídos, com
particular enfoque para as componentes sociais e económicas. O Município de Oeiras dispõe de um
património habitacional que compreende a uma área bruta de 291.739 m2. Este património encontrase distribuído do seguinte modo:


Fogos em arrendamento 3466 (3356 fogos em empreendimentos municipais, 53 em centros
históricos e habitação jovem, 57 em unidade residencial para idosos);



Fogos de emergência 2;



Comodato 16;



Fogos vendidos 2314.

O PMHO refere que segundo os últimos dados disponíveis e datados de junho de 2019, o Observatório
tem registados 1.054 pedidos de habitação (ativos e validados pelo serviço). O Observatório regista,
ainda, cerca de 2.000 pedidos não ativos, uma vez que não reúnem as condições para serem
analisados/ pontuados, por exemplo, por falta de documentação.
No que se refere ao setor privado, em termos gerais, no ano de 2011, Oeiras registou um número
total de 86.056 alojamentos familiares. As uniões de freguesias Oeiras, Algés e Carnaxide contam
com maior número de alojamentos.
Por outro lado, de acordo com estimativa do INE, o concelho de Oeiras registou, em 2017, 18.474
edifícios de habitação familiar clássica e 86.487 alojamentos familiares clássicos, encontrando-se em
7º lugar entre os 18 concelhos da AML, representando um acréscimo de 431, face a 2011.
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No que se refere ao mercado de arrendamento, segundo dados do Gabinete de Inteligência Territorial
da CMO, no 2.º Semestre de 2018, Oeiras, encontrava-se no conjunto dos trinta e três municípios
com rendas por m2 superiores ao valor médio nacional.
No que concerne, ao mercado de venda de acordo com a informação constante do PMHO os valores
médios de avaliação bancária dos alojamentos, em Oeiras, registaram em 2018, valores
substancialmente superiores à média da AML e Nacional, posicionando-se no 3º lugar na AML, em
termos de valor por m2, a seguir a Lisboa e Cascais.
Planear, desenvolver e aplicar uma política de habitação sustentável continua a ser considerado
politicamente fundamental para que alguns dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável,
previstos e patentes na ´agenda 2030´, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e
assinada pelos seus membros, possam ser atingidos. A aplicação de uma política local de habitação
bem planeada, estruturada, consistente e inovadora contribui inequivocamente para a erradicação
da pobreza - objetivo 1, para a redução das desigualdades - objetivo 10, para o desenvolvimento de
cidades e comunidades sustentáveis - objetivo 11, para a paz social - objetivo 16, entre outros
objetivos da agenda 2030.
O Município de Oeiras propõe-se, então, desenvolver no futuro próximo (2020-2030) programas
habitacionais que permitam garantir o acesso de todos os cidadãos a uma habitação condigna,
orientada particularmente para as pessoas que ainda vivem em situações habitacionais indignas e
que não dispõem de capacidade financeira para encontrar uma solução habitacional adequada.
Como a concretização de uma política de habitação que privilegie os grupos com menores
rendimentos implica, necessariamente, a definição de um limiar de acessibilidade ao mercado de
habitação, que identifique o rendimento abaixo do qual as famílias não conseguem aceder ao
mercado privado, tal regra vem excluir dos critérios de admissibilidade as pessoas ou agregados
familiares da classe média e a maioria dos jovens quadros das empresas que se têm vindo a fixar no
concelho.
Porém a abordagem da política municipal para o setor da habitação não se esgota nesse universo e
está atenta à diminuição da capacidade do Concelho em fixar no seu território as populações mais
jovens, devido sobretudo aos preços de habitação.
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Efetivamente, segundo os dados mais recentes sobre o mercado de venda e arrendamento de
habitação no Município de Oeiras, existem indicadores que revelam a diminuição da capacidade do
Concelho em fixar no seu território a população de classe média, devido aos preços de habitação.
Esta situação está a provocar uma forte mobilidade residencial de Oeiras para os concelhos vizinhos.
Nesse sentido a CMO de Oeiras considera como estratégica a construção de novos fogos destinados
a jovens e famílias de classe média, que no atual período têm muitas dificuldades em aceder ao
mercado arrendamento privado ou de aquisição de habitação privada para fixarem a sua residência
no território de Oeiras.
De acordo com o PMHO a nova Estratégia Local de Habitação para a próxima década (2020-2030)
assenta em 6 eixos estratégicos de grande abrangência:

EIXOS
ESTRATÉGICOS
EIXO 1
OEIRAS SOCIAL
EIXO 2
OEIRAS JOVEM
EIXO 3
OEIRAS SENIOR
EIXO 4
OEIRAS PROTEGE
EIXO 5
OEIRAS ARRENDA

MEDIDAS
MEDIDA 1 - Manutenção e Requalificação dos bairros sociais de 2º Geração;
MEDIDA 2 - Promoção de um novo Programa Habitacional Municipal dirigido a
pessoas e/ou famílias carenciadas;
MEDIDA 1 - Promoção de um novo Programa Habitacional Municipal a custos
controlados dirigido a pessoas e/ou famílias jovens;
MEDIDA 2 - Promoção de habitação jovem a custos controlados e de revitalização
dos centros históricos;
MEDIDA 1 - Promoção de novos tipos de habitação para pessoas idosas e/ou
isoladas;
MEDIDA 1 - Promoção de habitação para pessoas em situação sem-abrigo;
MEDIDA 2 - Promoção de habitação para pessoas vítimas de violência doméstica.
MEDIDA 1 – Promoção e incentivos fiscais no arrendamento privado;
MEDIDA 1 - Programa habitacional Municipal dirigido a famílias classe média;

EIXO 6
OEIRAS PARA
TODOS

MEDIDA 2 - Promoção e participação em programas integrados de reabilitação
urbana;
MEDIDA 3 - Promoção e participação em programas integrados de reabilitação
privada;
MEDIDA 4 - Promoção e participação em programas de Financiamento Público.
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O principal objetivo continua a ser o da promoção da coesão e da integração social e territorial dos
bairros de promoção pública tendo em vista a melhoria global das condições de vida dos seus
moradores. Mas é, também, prioritário garantir a oferta de habitação a custos controlados destinada
à classe média, principalmente jovem, contribuindo para promover a interface emprego /habitação.
O Programa Municipal terá como âncora soluções inovadoras de gestão integrada e participada, de
concertação de objetivos e de articulação das atuações dos diferentes parceiros e entidades presentes
no território em questão e do desenvolvimento de processos colaborativos de tomada de decisão e
de construção de compromissos para a ação.
Para dar resposta a estes objetivos o Município define o seu Plano Municipal em matéria de habitação
e prioriza as soluções habitacionais que pretende ver desenvolvidas para a década 2020-2030 no
respetivo território.
O setor habitacional é uma das prioridades de atuação do município que aposta na gestão,
qualificação e incremento do parque habitacional municipal para responder às necessidades de
natureza diversa: grupos carenciados, população jovem e classe média promovendo áreas
habitacionais com condições acessíveis a maior número de famílias.
Para que tal seja possível é necessário assegurar áreas suficientes para a atual procura e para a
oferta que quer proporcionar, de preferência, na sequência do desenvolvimento de novas áreas já
programadas, como os planos de pormenor e as unidades de execução em curso, ou também, no
seguimento de operações de reabilitação urbana, na colmatação da malha urbana existente
promovendo a consolidação de solos urbanos e na estruturação dos aglomerados.
Neste sentido, encontram-se delimitadas 6 áreas de reabilitação urbana (ARU):


ARU de Oeiras;



ARU de Porto Salvo;



ARU de Paço de Arcos;



ARU de Caxias/Laveiras;



ARU de Carnaxide;



ARU de Algés e Cruz Quebrada/Dafundo.

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE OEIRAS PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO RJIGT
Alteração_PDM_Oeiras_Relatório_janeiro 2022

31

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO URBANO

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Por fim, importa reter que a implementação das medidas e políticas habitacionais exigem, para além
da recuperação de edifícios em ARU, a existência de espaços para acolher novos edifícios
habitacionais. Este aspeto não pode ser descorado na análise a efetuar às diversas áreas de solo
urbano a concretizar e aos espaços urbanizáveis, na sua adequação ao RJIGT, evitando esvaziar o
Solo Urbano de áreas que permitam concretizar os objetivos e eixos da PHMO.



Acessibilidade e Mobilidade

Neste setor as propostas e ações constantes no PDM de 2015, mantêm a sua importância e
atualidade. Alguns investimentos foram já concretizados ao nível da rede viária e da implementação
de soluções de mobilidade sustentável. Outros encontram-se em fase de projeto, mas muitos
dependem da concretização das diversas áreas previstas no PDM para o desenvolvimento do solo
urbano.
Sendo de realçar as acessibilidades estruturantes que atravessam o território municipal e asseguram
as ligações externas, com particular destaque para a A5, A9/CREL e IC17/CRIL, Via Marginal e linha
Ferroviária, existe toda uma malha viária que estrutura este território e é complementada por um
conjunto de propostas fundamentais à melhoria da eficiência da mobilidade.
Salienta-se a importância da ligação entre o norte e sul do concelho pretendendo-se um reforço dos
eixos estratégicos que se traduza na qualificação de infraestruturas e na concretização de novas
soluções de mobilidade/acessibilidade.
Neste contexto, e no âmbito da concretização dos eixos de desenvolvimento estratégico em curso,
destaca-se a necessidade da implementação de três vias previstas, a VLN (Via Longitudinal Norte)
que ligará Talaíde/Concelho de Cascais a Outurela/Miraflores, a VLS (Via Longitudinal Sul) que ligará
a Cidade do Futebol (A5/CREL/Av. Marginal) ao limite poente do Concelho (Concelho de Cascais), e
a VDP (Via Distribuidora de Porto Salvo) que contempla a ligação entre Porto Salvo e o aglomerado
de Vila Fria. Estes eixos viários estão contemplados no Programa de Execução do PDM. Estas vias
serão alvo de estudo mais detalhado e garantida a sua execução no contexto dos diversos Planos de
Pormenor em curso.
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A CMO tem vindo a apostar na mobilidade suave, em articulação dom as redes de Cascais e Lisboa,
através de diversas ciclovias e percursos pedonais infraestruturados. A “ciclovia empresarial”, a
“ciclovia da estrada da Medrosa”, a “ciclovia da estrada militar” e a “ciclovia da Rua da Fonte em
Leceia”, a conclusão do passeio marítimo troço Paço de Arcos – Caxias, corroboram o recurso à
mobilidade suave ao longo dos eixos estratégicos procurando criar uma rede urbana, que contemple
soluções alternativas à circulação.
Retomar o Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras (SATUO) para chegar ao Lagoas
Parque e, eventualmente, até ao Concelho de Sintra - Cacém é fundamental no sentido de assegurar
um canal dedicado ao transporte público que faça a ligação entre as linhas ferroviárias de Cascais e
Sintra.
O SATUO como meio de circulação e acesso interior articulado com autocarros, interligando os
parques empresariais, promoverá soluções de conciliação entre várias zonas de alimentação de fluxos
criando condições físicas de suporte à melhoria das acessibilidades.
De referir que se encontra assinado o protocolo entre CM Lisboa – Carris/Metro – CM Loures e CM
Oeiras para a extensão do elétrico para o território municipal do concelho.


Redes de Infraestruturas

O abastecimento público de água e a prestação de serviços de saneamento básico às populações no
município de Oeiras (e também da Amadora) é prestado pelo SIMAS.
O abastecimento de água faz-se presentemente a partir de três pontos de entrega de água da EPAL,
sendo objetivo do SIMAS assegurar uma autonomia de abastecimento de água de 72 horas.
Das Grandes Opções do Plano 2019, do SIMAS, fazem parte as seguintes ações:


Articulação e consolidação do Plano de Segurança da Água com a Gestão Patrimonial de
Infraestruturas;



A renovação de redes antigas, com maior índice de roturas, e respetivos ramais de ligação;



O reforço da análise das zonas de abastecimento, avaliando possibilidades de redução de
pressões na rede pública, mantendo adequados níveis de conforto no abastecimento de água
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e contribuindo em simultâneo para a redução de perdas, onde se inclui o projeto-piloto de
telemetria, a desenvolver na zona de Cacilhas (Oeiras), numa ZMC (zona de medição e
controlo) de cerca de 800 contadores;


Definição do plano de ocupação e projeto do reservatório do Alto dos Agudinhos;



A estabilização dos níveis de água não faturada, mantendo as rotinas de deteção e localização
de fugas, ao nível das perdas reais;



A prossecução do plano de substituição de contadores em final de período de vida ativo,
esperando-se concluir com a substituição integral de 90 000 contadores domésticos;



A aposta no programa comunitário - Portugal 2020, designadamente em novos subprogramas
no âmbito do POSEUR, nomeadamente nas vertentes da eficiência energética, novas
tecnologias;



A adesão à LIS Water, constituído por entidades públicas e privadas com interesses no setor
da água, promovido pelo LNEC em parceria e numa perspetiva inclusiva com organizações
portugueses e estrangeiras internacionalmente reconhecidas;



O reforço do envolvimento da comunidade com os princípios da sustentabilidade,
desenvolvendo, nas novas gerações, o compromisso para com a preservação do planeta.

O SIMAS e, por conseguinte, a Câmara Municipal de Oeiras, dispõem do cadastro atualizado das
infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento.
Segundo informação prestada pelo SIMAS, no que diz respeito ao município de Oeiras, as duas
principais ações estratégicas previstas são as seguintes:


Construção do novo reservatório do Alto dos Agudinhos;



Construção sistema de saneamento da zona ocidental do Concelho, articulando Oeiras com
a Amadora.

Em relação à primeira, está prevista a construção de um novo reservatório no Alto dos Agudinhos,
em Queijas, a montante da Cidade do Futebol, com uma capacidade entre os 8.000 e os 12.000 m3.
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Pretende dar resposta às necessidades geradas pelo desenvolvimento previsível das zonas baixa de
Caxias, Alto da Boa Viagem e Cruz Quebrada.
No que diz respeito à Serra de Carnaxide, constata-se a existência de dois loteamentos de
considerável dimensão no município da Amadora, não tendo sido garantida até agora a solução
técnica adequada para a drenagem e tratamento dos efluentes. Embora constitua uma situação fora
do concelho de Oeiras, esta questão tem um grande impacte neste Município. Sobre esta questão
existem atualmente várias opções em consideração: a) a drenagem de todo o caudal para a Ribeira
do Jamor, b) parte da drenagem da Ribeira da Damaia e outra parte para Oeiras e c) utilizar a Ribeira
de Carnaxide.
Neste âmbito, registam-se, entre outros, alguns estudos e projetos tendo em vista a construção de
um reservatório no Alto da Figueirinha, a reformulação dos coletores ao longo da Estrada Marginal,
na zona do Dafundo, e a resolução do assoreamento da boca de descarga da Ribeira da Junça.
Pode, portanto, concluir-se que tem existido um considerável esforço previsional, no sentido de
acompanhar a evolução urbanística e de adequar os sistemas existentes às alterações previstas no
padrão de ocupação do solo no município de Oeiras, com uma boa articulação entre a CMO e o
SIMAS, tendo em conta também as mais recentes exigências em termos de sustentabilidade
ambiental e social.


Redes de Equipamentos

A programação da rede de equipamentos encontra-se a acompanhar os cenários previstos no PDM
de 2015. Não há registo de carências ao nível das diversas valências, mantendo-se válida a
programação constante do PDM em vigor.


Sistema Ambiental e Paisagem

O PDM em vigor define de forma exaustiva a Estrutura Ecológica, Fundamental (EEF) e Complementar
(EEC), que determinam o sistema ambiental municipal e estabelecem os níveis de proteção das áreas
de maior sensibilidade e da globalidade dos solos livres de ocupação.
Tal como referido, a regulamentação do PDM, em articulação com os desdobramentos da Planta de
Ordenamento referentes à Estrutura Ecológica, tem vindo a promover uma gestão do território
suportada em princípios de sustentabilidade ambiental e de adaptação às alterações climáticas.
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O PDM e a Agenda Local 21 vieram estabelecer diversos princípios que têm obrigatoriamente que ser
adotados nas operações urbanísticas a desenvolver para o território municipal.
O compromisso assumido pala CMO em 2016, face às orientações definidas na Aliança para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aprovados pelas Nações Unidas, veio robustecer a
importância de assegurar a sustentabilidade ambiental da gestão e das ações de impacto territorial.
Essa linha de atuação sairá reforçada no âmbito de elaboração do Plano Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas de Oeiras (PMAACO), em curso.
Para os solos que se propõe manter com o estatuto de solo urbano e que, de alguma forma, são
abrangidos por sistemas fundamentais da Estrutura Ecológica, a orientação vai no sentido de serem
submetidos a estudos que permitam aferir e ponderar a articulação entre os diversos valores
presentes e expectativas de desenvolvimento.
Como tal, a alteração ao PDM deve processar-se sem o recurso à exclusão de áreas de RAN e REN,
nem alteração das Áreas Vitais, remetendo a avaliação da necessidade de redelimitar, ou não, essas
reservas e áreas para os Planos de Pormenor, os quais detêm a escala e o grau de pormenorização
exigidos ao estudo em causa.
Sendo um território fortemente marcado pelas áreas urbanas, mantém ainda áreas intersticiais não
ocupadas, umas classificadas como solo rústico e outras como espaços verdes urbanos.
A alteração do PDM para adequação ao RJIGT, não contemplará qualquer aumento do solo urbano
sobre o solo rústico, mas sim o inverso.
No âmbito do desenvolvimento dos Planos de Pormenor, e por via das áreas afetas a servidões e
EEF, surgirão novas áreas de verde urbano, garantindo a conectividade dos corredores ecológicos e
a valorização da paisagem.


Vulnerabilidades e Riscos Territoriais

O PDM em vigor identifica na sua “Planta de Ordenamento-Riscos com intervenção direta no

Ordenamento do Território”, as áreas que apresentam maior vulnerabilidade a ocorrências como
cheias e deslizamento de terras ou derrocadas. Estas áreas estão, por sua vez, associadas a
determinados sistemas da Reserva Ecológica Nacional beneficiando de um estatuto legal de proteção.
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Nesse sentido, a ponderação da sua preservação e as restrições impostas têm determinado a forma
como o uso dos solos se tem vindo a processar, constituindo matéria fundamental de ponderação
nas opções de adequação da classificação e qualificação do solo ao RJIGT.


Adaptação às alterações climáticas

Não sendo o procedimento de alteração para adequação ao RJIGT o mais adequado à integração de
novas orientações de adaptação às alterações climáticas o PDM, é, contudo, uma oportunidade de
refletir sobre esta temática que não pode ser dissociada da anterior e do sistema ambiental.
É de reforçar, o facto do PDM em vigor já contemplar diversas opções de ordenamento e de
regulamentação que vão no sentido dessa adaptação.
Tal como referido anteriormente, encontra-se em elaboração do Plano Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas de Oeiras (PMAACO), o qual definirá medidas nas várias áreas específicas a
incluir futuramente no PDMO.

Compromissos Urbanísticos
Em matéria de compromissos urbanísticos (delimitados e identificados na figura 1 em anexo), foi
efetuado pela Divisão de Ordenamento do Território, o levantamento exaustivo de todas as situações
registadas, contemplando até janeiro de 2022:


Alvarás emitidos;



Pedidos de Informação Prévia favoráveis e aprovações válidas sobre operações urbanísticas
em tramitação à luz do PDM vigor.

Foi possível identificar alguns processos que, por lapso, não foram contemplados na revisão do PDM
de 2015 e outros para os quais os procedimentos perderam a validade.
Consideram-se válidas as operações urbanísticas que se encontram em curso, com informações
prévias favoráveis e projetos aprovados cujo prazo ainda não expirou.
O conceito de compromisso urbanístico está associado ao conteúdo documental descrito na alínea c)
do n.º 3 do artigo 97º do D.L. n.º 80/2015 de 14 de maio (RJIGT), que refere a necessidade de
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inclusão de “Planta ou relatório com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação

prévia de operações urbanísticas emitidos, bem como das informações prévias favoráveis em vigor
ou declaração comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área do
plano.”
A informação prévia é constitutiva de direitos ao licenciamento do projeto se i) o pedido for
apresentado no prazo de um ano (renovável por mais um) e ii) o projeto corresponder ao que foi
apreciado em sede de PIP.
Da análise da figura 1 (em anexo ao relatório), pode verificar-se que sobre algumas áreas objeto de
análise neste procedimento de alteração existem operações urbanísticas a decorrer com informações
ou aprovações favoráveis.

Planos Municipais de Ordenamento em vigor no Município
Quanto aos planos municipais de ordenamento do território em vigor no município quando foi iniciado
o procedimento de alteração do PDM (na figura 3 e ilustração 5), e após consulta inicial efetuada ao
site da DGT (SNIT), além do PDM, foram identificados 22 planos em vigor (entre PP e PU). Porém,
no início de 2021 um dos planos de pormenor foi revogado (o que se encontra identificado com o n.º
14 na listagem seguinte):
1. PP da Área de Serviços a Norte de Linda-a-Velha, Declaração n.º 8-7-92 de 22/9/1992;
2. PP Alto de Santa Catarina, Declaração n.º 12-9-91 de 25/9/1991;
3. PU Parque Suburbano da Serra de Carnaxide; Declaração n.º 1-2-94 de 1/3/1994;
4. PP do Zona do Interface de Paço de Arcos, Declaração n.º 14-12-95 de 20/2/1996;
5. PP da Zona HBM1 – Medrosa, Declaração n.º 23-11-92 de 22/12/1992;
6. PU do Norte de Oeiras, Declaração n.º 22-5-91 de7/6/1991;
7. PU do Alto dos Barronhos, RCM n.º 174/97 de 17/10/1997;
8. PP de Almarjão, Declaração n.º 20/99 de 28/1/1999 e Declaração n.º 141/2001 de 27/4/2001
(1.ª Alteração);
9. PP de Espargal/Oficinas da Câmara Municipal de Oeiras, Declaração n.º 26-11-91 de
31/12/1991;
10. PU do Parque de Ciência e Tecnologia, Declaração n.º 20-11-95 de 16/1/1996;
11. PP do Alto de Algés, Declaração n.º 63/99 de 26/2/1999;
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12. PP do Moinho das Antas, Declaração n.º 13-12-95 de 30/1/1996 e Declaração n.º 348/2001
de 3/12/2001 (1.ª Alteração Regime Simplificado);
13. PP Vale de Algés, Declaração n.º 23-03-92 de 23/6/1992, Declaração n.º 129/98 de
17/4/1998 (1.ª Alteração) e Declaração n.º 109/2000 de 31/3/2000 (2.ª Alteração de
Pormenor);
14. PP da Área Ocidental de Porto Salvo, Declaração n.º 179/2001 de 1/6/2001 – plano revogado
segundo o Aviso n.º 1006/2021 de 14/01/2021;
15. PP da Área Central de Outurela – Portela, Portaria n.º 730/93 de 12/8/1993;
16. PP do Alto da Terrugem, Declaração n.º 27-10-92 de 7/12/1992;
17. PP que constitui uma alteração ao PU da Costa do Sol, Paço de Arcos, Declaração n.º 17-101991 de 9/11/1991;
18. PP da Quinta da Fonte, Carnaxide, Declaração n.º 13-1-92 de 25/2/1992 e Aviso nº
11092/2013 de 5/9/2013 (1.ª Alteração);
19. PU para Cacilhas, Declaração n.º 23-07-92 de 6/10/1992;
20. PP da Quinta da Fonte, Declaração n.º 17-10-95 de 9/11/1995;
21. PP do Alto de Algés – Quarteirão em Algés, Declaração n.º 14-08-92 de 6/10/1992;
22. PP da Margem Direita da Foz do Rio Jamor, Aviso n.º 7823/2014, de 7/7/2014.

Ilustração 5: Planos Municipais de Ordenamento do Território em vigor no município de Oeiras quando teve
início do procedimento de alteração do PDM
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Com exceção do PP da Margem Direita da Foz do Rio Jamor, que foi publicado em 2014 e do PP da
Quinta da Fonte-Carnaxide que, apesar de ser de 1992, teve uma alteração mais recente, em 2013,
os restantes planos reportam-se, na maioria, à década de 90. Muitos destes, já foram concretizados,
pelo que em sede de uma próxima revisão do PDM pode a Câmara Municipal decidir pela sua
revogação, tal como fez recentemente para o Plano de Pormenor da Área Ocidental de Porto Salvo
(PMOT identificados no esquema seguinte com os n.ºs 16 e 19).

Fonte: Direção Municipal de Ordenamento do Território, Obras e Ambiente / Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística / Divisão dos Instrumentos de Gestão Territorial
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São, então, 5 planos de Urbanização e 17 Planos de Pormenor sobre os quais foi efetuada uma análise
aproximada da percentagem de concretização e, conforme se pode observar do quadro e gráfico
seguintes.
De referir, ainda, que o município pretende revogar o PU da Serra de Carnaxide com a entrada em
vigor da presente alteração ao PDM, definindo para a maioria da área agora abrangida pelo PU uma
subunidade operativa de planeamento e gestão com limites e programa mais adequados à
especificidade do local.

Gráfico 1: Percentagem de concretização dos PMOT municipais
Percentagem de concretização dos PMOT municipais

18%

18%

0 a 30 %
31 a 60 %

18%
46%

61 a 90 %
91 a 100%

Apenas 1 plano revela um grau de concretização nulo, o PP da Margem Direita da Foz do Rio Jamor
(de 2014), que está relacionado com o facto deste plano ser mais recente e ainda não ter sido emitido
o alvará correspondente ao projeto de loteamento já elaborado.
Dois planos de pormenor revelam um baixo grau de concretização, justificando a revisão das suas
opções (PP do Almarjão, PP do Moinho das Antas e PP do Espargal, de 1999, 1995 e 1991
respetivamente). A estes junta-se o PU do Parque Suburbano da Serra de Carnaxide que revela,
também, uma percentagem pouco significativa de concretização (13%).
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De referir que o PP do Almarjão que apresentava um grau de concretização da ordem dos 30%,
recentemente viu a totalidade da sua área coberta com alvarás de loteamento emitidos e licenças de
obra em curso.
Dos restantes, a maioria dos planos (14) apresenta um grau de concretização acima dos 65%, sendo
que 2 atingiram os 100%, enquanto 6 revelam um grau de concretização igual ou superior a 90%.
Dos 6 restantes, a Câmara Municipal equaciona revogar um dos planos, o PP da Quinta da Fonte em
Paço de Arcos, embora este já apresente um grau de concretização na ordem dos 85%, substituindoo, em parte, por uma Unidade de Execução.
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5- CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

Reflexão e enquadramentos teóricos sobre o tema
Tal como referido anteriormente, a Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do
Território e de Urbanismo (LBPPSOTU) e o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT) vieram introduzir alterações importantes ao nível da qualificação do solo urbano –
nomeadamente, extinguindo a categoria de solo urbanizável e considerando como urbano apenas o
solo total ou parcialmente urbanizado.
As mudanças de paradigma a que se assistiu com a entrada em vigor da Lei de Bases e do RJIGT,
que determinam a necessidade do PDM integrar as novas regras de classificação e qualificação do
solo previstas no RJIGT impõe a necessidade de alteração a breve trecho, sob pena de suspensão
das normas do plano que com esta não sejam compatíveis.
Dado o pouco tempo ainda decorrido sobre a publicação destes diplomas e o caráter muito profundo
das alterações introduzidas, não existe ainda um corpo de doutrina consolidado relativo à aplicação
prática destas novas regras.
Por essa razão, tem sido desenvolvido um conjunto de iniciativas, muitas delas promovidas pelas
CCDR, no sentido de debater estas questões com técnicos da Administração Central, autarquias,
universidades, empresas, etc., cujas conclusões têm sido objeto de publicação. Podemos por exemplo
referir as Atas e Comunicações do Seminário “Classificação do Solo e Urbanismo”, promovido pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo em 2016. Têm
também sido publicados artigos e livros sobre estes temas, dos quais ressalta o livro “Classificação e

reclassificação do solo urbano no novo quadro legal”, de Jorge Carvalho e Fernanda Paula Oliveira,
Edições Almedina, 2016.
Tendo em conta o conteúdo desses documentos, parece possível avançar algumas constatações
preliminares:


A delimitação terá necessariamente de ser levada a cabo de acordo com o novo conceito de
solo urbano, corresponde a uma classificação ex novo e não a uma reclassificação;
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O solo anteriormente classificado como urbanizável não irá, necessariamente,
reverter na totalidade para solo rústico, uma vez que muito desse solo pode manter-se
na classe de solo urbano, como é o caso de prédios que, embora não estejam ainda
urbanizados e/ou edificados, se integrem em conjuntos que o sejam parcialmente;



Quando existam “vazios urbanos” dentro da cidade (interstícios por ocupar do tecido urbano),
não faz sentido que estes solos sejam classificados como rústicos, devendo antes ser
assumidos como espaços de estruturação e/ou colmatação do tecido urbano
destinados, por isso, a ser parcelados, infraestruturados e/ou edificados;



A elaboração do plano não pode, nem deve deixar de partir da realidade territorial, de
considerar os investimentos já realizados, a existência de edifícios e de infraestruturas.

A classificação do solo – alteração do PDM em vigor para o regime
atual

Num primeiro exercício de análise sobre a classificação e qualificação do solo no PDM em vigor,
importa ter presente que este foi aprovado ao abrigo do regime transitório disposto no n.º 2 do artigo
82º da Lei n.º 31/2014, e já espelha de alguma forma categorias funcionais e terminologias adotadas
no novo regime jurídico.
Porém, as categorias operativas que constam do PDM Oeiras são ainda definidas à luz do art.º 22º
do Decreto Regulamentar n.º 11/2009:


Solo urbanizado — aquele que se encontra dotado de infraestruturas urbanas e é servido por
equipamentos de utilização coletiva;



Solo urbanizável — aquele que se destina à expansão urbana e no qual a urbanização é
sempre precedida de programação.

Já as categorias funcionais que constam do PDM, embora em conformidade com o que dispunha o
art.º 21º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, enquanto subcategorias de solo urbano, acabam
por se adequar ao RJIGT em conformidade com o art.º 25º do D.R. n.º 15/2015, da seguinte forma:
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a) Espaços centrais;
b) Espaços habitacionais;
c) Espaços de atividades económicas;
f) Espaços verdes;
g) Espaços urbanos de baixa densidade;
d) Espaços de uso especial (equipamentos, infraestruturas estruturantes ou turísticos).
A classificação do solo continua a efetuar-se distinguindo entre urbano e rústico (apenas é alterada
a designação anterior de “solo rural” para “solo rústico”). Sendo extinto o conceito de categorias
operativas de “solos urbanizados” e de “solos urbanizáveis”, a qualificação do solo urbano passa a
ser feita apenas com base no uso dominante. As designações são globalmente mantidas com exceção
dos “espaços residenciais” que passam a denominar-se de “espaços habitacionais”.
Tal como referido anteriormente a propósito da metodologia adotada para análise das áreas
identificadas, as alterações no RJIGT em matéria de solo urbano, dizem respeito, no essencial, aos
“espaços cuja urbanização é possível programar”.
Desta forma, todas as áreas que integram atualmente a categoria operativa de solo urbanizável terão
de ser objeto de análise, independentemente da sua categoria funcional (residencial, atividades
económicas, etc.). Destes solos, aqueles que se mantiverem em solo urbano, passam a integrar
categorias funcionais existentes e, consoante a sua localização e grau de consolidação ou
programação, podem assumir-se como “áreas consolidadas”, ou como “áreas de estruturação
e/ou colmatação”, ou ainda “áreas de estruturação programada” (áreas de atividades
económicas com Planos de Pormenor a decorrer que visam a execução do PDM).
Assim os conceitos destas categorias de espaço são:


As

áreas

consolidadas

integram

os

tecidos

urbanos

infraestruturados

e

predominantemente ocupados nos quais se privilegia a conservação e a reabilitação do
edificado existente, bem como aquelas que, inferiores a 5 ha, se apresentam como áreas
intersticiais de espaços centrais ou habitacionais consolidados, aptos para a realização de
novas edificações e de intervenções que assegurem a qualificação funcional e ambiental do
meio urbano.
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As áreas de estruturação e/ou colmatação integram áreas que, pelas suas
características e localização, se destinam a assegurar a coerência, a continuidade funcional
ou o fecho da malha urbana, bem como áreas intersticiais de vazio urbano com dimensão
entre os 5 e os 10 ha, maioritariamente envolvidas por espaços centrais ou habitacionais
consolidados (esta dimensão poderá ser ligeiramente superior num contexto de áreas de
atividades económicas ou de usos especiais), cuja estruturação se deve processar através da
execução de operações urbanísticas integradas ou devidamente articuladas entre si.



As áreas de estruturação programadas integram áreas abrangidas por plano de
pormenor em execução que pelas suas características e localização são fundamentais à
concretização da estratégia municipal no que respeita à programação e concretização
territorial do eixo empresarial.

Quanto à dimensão das áreas propostas para integrar as definições das categorias a mesma advém
da análise cruzada e ponderada dos seguintes aspetos:


do tipo e dimensão das áreas existentes no município no que respeita a espaços intersticiais
e contíguas ao solo urbanizado, disponíveis num contexto de coerência urbana, assumindose como áreas que não apresentam qualquer vocação para utilização num contexto e solo
rústico pela sua envolvente e grau de infraestruturação da zona em que se localizam;



características do cadastro e das operações urbanísticas realizadas e em curso no território
do município ode Oeiras;



dinâmicas económicas e procura habitacional, quer privada, quer de iniciativa municipal e de
cooperação com o IHRU;



operacionalização da execução do PDM através de uma execução segundo operações
urbanísticas do tipo loteamento e unidade de execução sobre num território de características
e vocação urbana como é o caso de Oeiras.

Foi entendimento do município, e após ponderação cuidada da situação das diversas áreas a analisar
face aos critérios exigidos à classificação do solo como urbano (ver também ponto 5.4. do presente
relatório) que áreas até 5 hectares no seio de espaços centrais, habitacionais, ou de outros usos já
consolidados, não têm qualquer vocação como solo rústico e também não podem ser consideradas
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áreas de expansão, contribuindo naturalmente para a consolidação do meio urbano, sendo certo que
parte da sua área será sempre afeta a áreas verdes e de circulação.
Por sua vez, as áreas entre 5h e 10 hectares também localizadas em zonas intersticiais dos perímetros
urbanos, face aos aspetos ponderados, em concreto a sua localização e contexto metropolitano em
território maioritariamente urbano, continuam a não revelar qualquer vocação de solo rústico como
aliás a análise das diversas fichas vem confirmar, pelo que desempenham um papel importante para
a estruturação e/ou colmatação dos perímetros urbanos através da execução de operações
urbanísticas integradas ou devidamente articuladas entre si. Como tal, o município considera que não
é aceitável que estas áreas sejam classificadas como solo rústico, pois para que tal acontecesse teria
que ser demonstrada a sua aptidão para usos e funções compatíveis com essa classificação, exigindo
posteriormente a elaboração de planos de pormenor para que territórios de reduzida dimensão
voltassem a integrar os perímetros urbanos, onde naturalmente já se inserem em virtude da forma
como ocorreu o crescimento urbano do município. No que respeita a atividades económicas e usos
especiais entende-se que este intervalo devia ser ajustado para considerar áreas até aos 12ha pela
natureza das intervenções que aí vão surgir no âmbito das operações urbanísticas.
O Quadro 1:


estabelece a correspondência das categorias operativas de solo urbanizado do PDM em vigor
com as categorias e subcategorias constantes do regime atual



assume a reapreciação das subcategorias de solo urbanizável à luz das novas orientações



prevê os ajustes de terminologia de “solo rural” para “solo rústico”, e de “espaços naturais”
para “espaços naturais e paisagísticos”.

Em virtude da incorporação da área urbanizável de uso especial da Serra de Carnaxide em solo
rústico, como adiante se explicitará, foi criada uma nova subcategoria que permite a implementação
do programa pretendido, mediante elaboração de Plano de Pormenor (Parque Urbano com valências
desportivas, lazer, cultura e turismo), e que é o “Espaço destinado a Equipamentos, Infraestruturas
e outras estruturas e ocupações”.
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Quadro 1: Classificação e qualificação do solo – alterações propostas à terminologia e classificação do solo do PDM em vigor
PDM em vigor
Classificação
do solo

Alteração para adequação

Qualificação do solo (categorias e
subcategorias)
Espaços

Áreas

Áreas
X

Áreas consolidadas a
requalificar

Áreas consolidadas a
requalificar

X

Áreas a concretizar

Áreas de estruturação e/ou
colmatação

Áreas consolidadas
Áreas consolidadas a
requalificar
Áreas consolidadas a
regenerar

Áreas a concretizar

48

Espaços

Mantém

Áreas consolidadas

Áreas industriais a
reconverter

Residenciais

Qualificação do solo (categorias e
subcategorias)

Áreas consolidadas

Centrais

Solo Urbano
Urbanizado

Classificação
do solo

Tipo de abordagem

Solo Urbano
(solo total ou
parcialmente
urbanizado ou
edificado e,
como tal, afeto
em plano
intermunicipal ou
municipal à
urbanização e
edificação)

-

Analisar em função da
localização, envolvente,
grau concretização, de
compromisso e de
infraestruturação

Áreas de equipamento de
defesa nacional a reconverter

-

Espaço militar qualificado
como Uso Especial, que foi
desativado, apresentando
uma localização de grande
centralidade urbana.

Áreas industriais a
reconverter

X

Áreas consolidadas

X

Áreas consolidadas a
requalificar

X

Áreas consolidadas a
regenerar

X

Centrais

Habitacionais

Necessita de avaliação
para determinar a
alteração a efetuar

Áreas de estruturação e/ou
colmatação

-

Analisar em função da
localização, envolvente,
grau concretização, de
compromisso e de
infraestruturação

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE OEIRAS PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO RJIGT
Alteração_PDM_Oeiras_Relatório_janeiro 2022

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO URBANO

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

PDM em vigor
Classificação
do solo

Alteração para adequação

Qualificação do solo (categorias e
subcategorias)
Espaços
De atividades
económicas

Áreas
Áreas consolidadas
Áreas em processos de
reconversão funcional

Qualificação do solo (categorias e
subcategorias)

Classificação
do solo

Espaços
De atividades
económicas

Verde Urbano
Verdes

Verde de Proteção a
Infraestruturas
Equipamentos de defesa
nacional

De uso especial
- equipamentos

Ciência, tecnologia,
investigação e ensino
Desporto, lazer, cultura e
recreio

De uso especial
- turismo

Uso ribeirinho (contempla
a ADE do Terrapleno Algés)

Tipo de abordagem

Verdes

Áreas
Áreas consolidadas

X

Áreas em processos de
reconversão funcional

X

Verde Urbano

X

Verde de Proteção a
Infraestruturas

X

Áreas consolidadas de
Equipamentos de defesa
nacional
Áreas consolidadas de
De uso especial
Ciência, tecnologia,
- equipamentos
investigação e ensino
Áreas consolidadas de
Desporto, lazer, cultura e
recreio
De uso especial
- turismo

Área de Uso ribeirinho

Solo urbanizável sem categoria associada
Atividades económicas

Solo Urbano
Urbanizável

De uso especial
- equipamentos

De uso especial
- turismo

Ciência, tecnologia,
investigação e ensino
Desporto, lazer, cultura e
recreio

Uso ribeirinho

Mantém

X

X

X
X
-

Os solos abrangidos por estas categorias terão os seguintes destinos após análise:
(1) Manterem-se em solo urbano por se encontrarem total ou parcialmente
urbanizados, assumindo a qualificação adequada; (2) Manterem-se em solo urbano
por assegurarem os critérios de classificação do solo urbano estipulados no n.º 3 do
artigo 7º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto; (3) Serem
classificados como Solo Rústico, e nestes casos, para as áreas cuja importância
estratégica assim o justifique são delimitadas sub-UOPG, tendo como objetivo a
concretização do programa e fim a que se destinam. A maioria dos que se mantiverem
em solo urbano passará a constituir subcategorias dos Espaços Centrais,
Habitacionais, de Atividades Económicas ou de Uso Especial, como “Áreas de
estruturação e ou colmatação” ou “Áreas de estruturação programada” consoante a
sua localização, características e grau de compromisso.
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Necessita de avaliação
para determinar a
alteração a efetuar

-

-

Análise em função da
localização, envolvente,
grau de concretização e de
compromisso. Verificação
da existência de ações de
programação e gestão em
curso, infraestruturação,
importância estratégica e
coesão territorial. Em caso
de reverter para solo
rústico verificar se é
necessário criar nova
categoria.
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PDM em vigor
Classificação
do solo

Solo Rural
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Alteração para adequação

Qualificação do solo (categorias e
subcategorias)
Espaços

Áreas

De Uso múltiplo agrícola e florestal
Naturais

Classificação
do solo

Solo Rústico

Tipo de abordagem

Qualificação do solo (categorias e
subcategorias)
Espaços

Mantém

Áreas

Espaço agrícola

X

Espaços Naturais e paisagísticos

X

Necessita de avaliação
para determinar a
alteração a efetuar
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Situação do “Solo Urbano–urbanizado”
A abordagem destes espaços é efetuada de forma global e integrada avaliando o grau de
concretização, dinâmica e compromissos urbanísticos, requalificação e regeneração urbana.
Tratando-se de solo urbanizado, deve manter-se como “urbano” na alteração por adequação. No
entanto, justifica-se esta análise no sentido de confirmar inequivocamente o seu estatuto de urbano
e também avaliar a capacidade de utilização eventualmente disponível.
Tendo em consideração a fundamentação da metodologia adotada e anteriormente referida, a
observação da fotografia/cartografia atual do território municipal é reveladora da consolidação
apresentada pela generalidade dos espaços classificados como urbanizados no PDM em vigor,
excecionam-se, portanto, as subcategorias de “solos urbanizados - áreas a concretizar”, que são
objeto de análise própria juntamente com os espaços urbanizáveis (através de fichas).
Esta 1ª análise centrou-se na avaliação da situação dos espaços considerados urbanizados por via da
existência de alvarás de loteamento em vigor, cujas obras de urbanização estão concretizadas, tendo
sido efetuada uma análise pela CMO do ponto de situação dos processos de construção. Dessa análise
os serviços municipais concluíram que dos alvarás analisados apenas 2 revelam uma percentagem
de execução habitacional nula, e quatro uma percentagem de execução inferior a metade da
capacidade habitacional, num total de 1920 fogos aprovados por construir o que é claramente
insuficiente para as necessidades atuais de procura que o município tem tido e para responder à
estratégia habitacional que pretende ver implementada.

Situação do “Solo Urbano-urbanizável” e “Solo Urbano-urbanizado a
concretizar” - Áreas objeto de adequação e parâmetros de análise

As alterações operadas no âmbito do contexto legal, por via da “extinção” das subcategorias de solo
urbanizável, conduzem à necessidade de avaliação das áreas do PDM de Oeiras com esta
classificação, independentemente da sua categoria funcional, bem como das subcategorias do solo
urbanizado designadas de “A concretizar”, referidas no ponto anterior.
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Quanto aos “solos urbanos-urbanizados - áreas a concretizar”, sejam eles espaços centrais ou
residenciais, correspondem a um diferente nível de análise, uma vez que a ausência de concretização
poderá vir a obrigar que se justifique de forma diferenciada a sua manutenção em solo urbano. Na
maioria são áreas perfeitamente inseridas em meio urbano e, naturalmente, apresentam vocação
urbana e não rústica.
Para análise das áreas referidas foi compilada a informação relevante disponível em matéria de
ordenamento, planeamento urbano e gestão urbanística que permita sustentar a fundamentação das
opções relativas à classificação/qualificação dessas áreas.
O Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, estabelece os critérios de classificação e
reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias de solo rústico e solo
urbano a adotar em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional.
Especificamente quanto à classificação do solo como urbano, o artigo 7º do diploma identifica os
seguintes critérios que os espaços devem observar, cumulativamente, para que possam assumir essa
categoria:
a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal ou intermunicipal;
b) Existência de aglomerados de edifícios, população e atividades geradoras de fluxos
significativos de população, bens e informação;
c) Existência de infraestruturas urbanas e de prestação de serviços associados, compreendendo
no mínimo, os sistemas de transportes públicos, de abastecimento de água e saneamento,
de distribuição de energia e de telecomunicações, ou garantia da sua provisão no horizonte
do plano territorial, mediante inscrição no respetivo programa de execução e as
consequentes inscrições nos planos de atividades e nos orçamentos municipais;
d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos de utilização coletiva que
satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais;
e) Necessidade de garantir a coerência dos aglomerados urbanos existentes e a contenção da
fragmentação territorial.
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No decurso da análise efetuada às áreas identificadas sentiu-se a necessidade de acrescentar mais
um campo de análise designado genericamente como: “Outros critérios adequados à área”, onde são
evidenciadas especificidades desses territórios corroborando a sua importância enquanto áreas que
devem ser assumidas como solo urbano. Trata-se de áreas que podem estar numa das seguintes
situações:


Integração em Área de Reabilitação Urbana formalmente constituída;



Articulação com as áreas urbanas e a dinâmica urbanística dos municípios contíguos;



Áreas imprescindíveis à concretização da estratégia municipal que se mantem atualizada e à
qual os espaços urbanizáveis vinham dar resposta;



Dinâmicas de procura.

É nos critérios de classificação do solo urbano estabelecidos neste diploma, que se encontra ancorada
a ponderação referida, recorrendo-se em simultâneo a uma avaliação qualitativa e empírica da
realidade municipal, em particular no que respeita às dinâmicas económicas, sociais e urbanas e das
relações territoriais em presença relevantes no contexto do município de Oeiras.
Da ponderação dos diferentes critérios e atendendo às características particulares que cada uma das
áreas, considerou-se que na generalidade cumprem positivamente os critérios enunciados, embora
com níveis variáveis de resposta. Assim foram estabelecidos 3 níveis de resposta aos critérios:


Bom;



Médio;



Razoável.

No que respeita aos indicadores qualitativos, estes foram definidos considerando que contribuem
para aferir a importância que cada área tem na zona em que se insere, assim como, a capacidade de
resposta que cada uma delas consegue dar aos indicadores utilizados e que, inclusivamente, pode
determinar a sua vocação funcional. Ou seja, por exemplo, uma área destinada a atividades
económicas revela, em relação a uma área habitacional, necessidades inferiores de acesso da
população residente aos equipamentos de utilização coletiva que satisfaçam as suas necessidades
coletivas fundamentais, mas, por sua vez, deve apresentar uma boa resposta ao nível de
infraestruturação e de acesso aos transportes públicos.
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Os critérios referidos no diploma, são generalistas e têm uma aplicação mais direta no contexto da
globalidade dos municípios do País onde o ordenamento se processa numa clara distinção entre a
Classificação de Solo Urbano e Solo Rústico. Porém, em municípios como o de Oeiras e outros das
áreas metropolitanas, que se apresentam como territórios com características urbanas, há
obviamente necessidade de adequar os critérios enunciados.
Desde logo a análise tem que ser fortemente ancorada na salvaguarda da integridade e coerência do
sistema urbano e económico que sustentam a estratégia de desenvolvimento municipal e essa não
mudou nestes quatro anos de vigência do PDM. Antes pelo contrário, tem vindo a ganhar consistência
e robustez, razão pela qual os solos urbanos então definidos (sejam eles urbanos ou urbanizáveis)
serem indispensáveis à concretização dessa estratégia.
Neste sentido convém ter presente que neste processo de adequação ao RJIGT, a análise das áreas
identificadas não se processa ao nível de uma reclassificação de solo rústico para urbano, uma vez
que elas já adquiriram o estatuto de solo urbano por via do PDM em vigor. Trata-se sim de avaliar a
pertinência de serem mantidas em solo urbano por via da sua consolidação, da manutenção da
coerência do solo e sistemas urbanos, ou pela sua importância para a estruturação, não só do espaço,
mas da estratégia municipal.
Como tal, no caso do Município de Oeiras não pode ser efetuada a análise circunscrita a cada área
individualizada, no sentido de avaliar se tem ou não população, atividades ou infraestruturação,
porque cada uma dessas áreas está inserida em meio urbano onde esses indicadores estão presentes.
Assim sendo, considera-se que:
a) Relativamente à “Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal
ou intermunicipal”, é avaliado o nível de importância que a área apresenta para o
desenvolvimento, consolidação ou necessidade de resposta às dinâmicas que a zona urbana,
à qual está fisicamente associada, revela em termos populacionais e funcionais. Ainda neste
critério, foi determinante o facto de as áreas serem abrangidas por compromisso urbanístico
ou ações de planeamento em curso conducentes à sua programação;
b) No que respeita à “Existência de aglomerados de edifícios, população e atividades
geradoras de fluxos significativos de população, bens e informação”, é avaliada a

54

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE OEIRAS PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO RJIGT
Alteração_PDM_Oeiras_Relatório_janeiro 2022

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO URBANO

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

área envolvente do espaço em análise ao nível da densidade populacional e ao nível da
resposta de atividades funcionais;
c) Quanto à “Existência de infraestruturas urbanas e de prestação de serviços
associados” é analisada a dotação e acesso aos transportes públicos, e as infraestruturas
às quais cada área tem acesso, sendo certo que a maioria das áreas é abrangida por projetos
em desenvolvimento ao nível do sistema viário e infraestruturação associada, estando estes
inscritos no programa de execução e previstas nos planos de atividades e nos orçamentos
municipais;
d) Para analisar a “Garantia de acesso da população residente aos equipamentos de
utilização coletiva que satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais”,
foram identificados os equipamentos existentes na envolvente de cada área, sendo que este
critério não pode estar dissociado do nível de serviço dos acessos viários e transportes
públicos. De referir que o município de Oeiras tem a sua carta de equipamentos com as
necessidades e programação devidamente desenvolvidas em função da carga populacional
que o território assume face à estratégia de ordenamento e desenvolvimento constante do
PDM em vigor;
e) Por fim, e no que respeita à “Necessidade de garantir a coerência dos aglomerados
urbanos existentes e a contenção da fragmentação territorial”, no caso do Município
de Oeiras, não se trata simplesmente de garantir a “coerência dos aglomerados” mas sim de
garantir a coerência de um sistema urbano mais vasto e de continuidade territorial,
garantindo que o espaço urbano mantém com esse estatuto as áreas de “miolo” e as “franjas”
necessárias à descompressão das áreas de maior concentração incluindo, também, a garantia
de salvaguarda e integração urbana de diversas zonas verdes em meio urbano.
Para as 28 áreas analisadas foram elaboradas fichas que permitiram chegar à proposta de alteração
e que se encontram em anexo a este relatório.
Globalmente as áreas respondem de forma, favorável aos indicadores de análise justificando a
manutenção do estatuto de solo urbano, em subcategorias suscetíveis de urbanização.
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Paralelamente foi avaliado o grau de condicionamento e de afetação das áreas analisadas que consta
do Quadro 3, cuja classificação adota os seguintes critérios:


Nulo ou desprezível, quando a percentagem de afetação é menor ou igual a 2% e a área
afetada inferior a 0,25 hectares;



Baixo, quando a percentagem de afetação é superior a 2% e inferior a 20% e a área afetada
varia entre 0,25 hectares e 5 hectares;



Parcial, quando a percentagem de afetação é superior a 20% e inferior a 50% e a área
afetada varia entre 5 hectares e 10 hectares;



Alto, quando a percentagem de afetação é superior a 50% e inferior a 95% e a área afetada
é superior a 10 hectares;
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Total, quando a percentagem de afetação é superior a 95%.
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Quadro 2: Grau de condicionamento das áreas analisadas
Grau de condicionamento e de afetação das áreas analisadas (Reserva Ecológica Nacional + Áreas Vitais + Domínio Público Hídrico)

Classificação/qualificação

Solo Urbano - urbanizado. Espaços centrais ou
residenciais a concretizar, do PDM em vigor, que se vão
manter como solo urbano em Espaços Centrais ou
Habitaicionais nas subcategorias consolidadas ou de
estruturação e/ou colmatação.

Solo Urbano - urbanizável. Solos Urbanizáveis sem
categoria associada, do PDM em vigor, que se vão
manter como solo urbano, maioritariamente na
sugcategoria de "Espaços habitacionais - Áreas de
estruturação e/ou colmatação" e "Espaços Verdes Urbanos"

Solo Urbano - urbanizável. Espaços de Atividades
Económicas, do PDM em vigor, que se vão manter como
solo urbano, nas sugcategoria de "Espaços de
Atividades Económicas - Áreas de estruturação e/ou
colmatação" e "Áreas de estruturação programada"

Solo Urbano - urbanizável. Espaço de Uso Especial Equipamentos, do PDM em vigor, que se vai manter
como solo urbano na categoria de "Espaços de Uso
Especial - Equipamentos", subcategoria de "Áreas de
estruturação programada".

Área
Área livre
ID da
total em
em
área
hectares hectares

% de
Área
livre

Com áreas de REN
Grau

hectares

Com áreas vitais

% da
área

Com áreas de DPH

Grau

hectares

% da
área

Grau

hectares

% da
área

1

11,05

11,05

100%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0%

2

4,28

4,28

100%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0%

3

7,10

4,53

64%

Nulo

0,00

0% Parcial

2,10

30% Baixo

0,63

9%

4

32,10

25,43

79%

Baixo

3,69

11% Baixo

1,55

5% Baixo

1,81

6%

5

3,70

2,85

77%

Nulo

0,03

1% Baixo

0,55

15% Baixo

0,26

7%

6

3,10

2,34

75%

Baixo

0,34

11% Parcial

0,72

23% Baixo

0,15

5%

7

15,20

15,20

100%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0%

8

3,30

3,23

98%

Nulo

0,02

1%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,01

0%

9

4,50

3,38

75%

Baixo

0,12

3% Baixo

0,64

14% Baixo

0,40

9%

10

21,10

4,80

23%

Baixo

2,00

9%

14,36

68% Baixo

0,62

3%

Alto

11

12,10

3,86

32%

Nulo

0,00

0%

Alto

8,27

68% Baixo

0,44

4%

12

10,70

0,91

8%

Alto

9,52

89%

Alto

7,92

74%

Nulo

0,00

0%

0%

Nulo

0,00

0%

99% Baixo

0,28

4%

13

8,40

8,25

98%

Baixo

0,20

2%

Nulo

0,00

14

7,00

0,13

2%

Baixo

0,68

10%

Total

6,92

15

5,90

5,85

99%

Nulo

0,03

1%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0%

16

5,20

1,92

37%

Nulo

0,00

0%

Alto

3,24

62%

Nulo

0,00

0%

17

2,80

2,57

92%

Nulo

0,00

0%

Nulo

0,00

0,19

7%

18

11,10

0,10

1%

Nulo

0,00

0%

Tot al

11,00

99%

0% Baixo
Nulo

0,00

0%

19

16,00

2,00

12%

Nulo

0,25

2%

Alto

13,76

86% Baixo

1,32

8%

20

24,10

4,21

17%

Parcial

6,52

27%

Alto

15,95

66% Baixo

1,24

5%

21

38,90

16,49

42%

Alto

21,28

55%

Baixo

1,23

3% Baixo

2,56

7%

22

54,50

5,22

10%

Alto

37,15

68%

Alto

46,91

86% Baixo

2,84

5%

23

6,40

1,10

17%

Nulo

0,00

0%

Alto

5,28

82%

Nulo

0,00

0%

24

9,10

5,61

62%

Parcial

2,99

33%

Nulo

0,00

0% Baixo

0,25

3%

25

56,20

43,20

77%

Parcial

10,12

18%

Baixo

3,64

6% Baixo

0,45

1%

Área
analisada por
qualificação
do PDM em
vigor
(hectares)

84,33

73,20

160,10

202,10

Solo Urbano - urbanizável. Espaço de Uso Especial Equipamentos, do PDM em vigor, que é reclassificada
como Solo Rústico na categoria de "Espaços de Uso
Múltiplo de Equipamentos e outras estruturas de
Cultura, Lazer, Recreio, Desporto e Turismo".

26

145,90

26,68

18%

Parcial

48,18

33%

Alto

108,54

74% Baixo

2,58

2%

Solo Urbano - urbanizável. Espaço de Uso Especial Turismo, do PDM em vigor, que se vai manter como solo
urbano na categoria de "Espaços de Uso Especial Turismo, subcategoria de "Área de estruturação e/ou
colmatação de Uso Ribeirinho".

27

11,70

7,99

68%

Parcial

3,69

32%

Nulo

0,00

0% Baixo

0,83

7%

11,70

Solo Urbano - Urbanizado. Espaço de Uso Especial Equipamentos de Defesa Nacional, do PDM em vigor,
que se vai manter como solo urbano na categoria de
"Espaços Centrais", subcategoria de "Áreas de
Equipamentos de Defesa Nacional a Reconverter".

28

33,00

3,78

11%

Baixo

4,33

13%

Alto

29,17

0%

33,00

88%

Nulo

0,07

As áreas que apresentam maiores condicionamentos são a 12, a 21 e a 22 por força da presença da
REN em mais de 50% da sua área, acumulando com a presença de áreas vitais da Estrutura Ecológica.
Por sua vez, as áreas 14 e 18 encontram-se integralmente abrangidas por áreas vitais, mas não estão
condicionadas pela presença de REN, ou esta é pouco expressiva.

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE OEIRAS PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO RJIGT
Alteração_PDM_Oeiras_Relatório_janeiro 2022

57

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO URBANO

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

As áreas 10,19,20 e 23 são também fortemente afetadas por áreas vitais, embora a presença de REN
seja, também, nula ou pouco expressiva.
Desta análise resulta que os “solos urbanizados -áreas a concretizar” (áreas 1 a 9), totalizando
84,33 hectares, se revelam pouco ou nada condicionados, reforçando a sua vocação como solos
urbanos – áreas de estruturação e ou colmatação, quer centrais, quer habitacionais.
Quanto aos “solos urbanizáveis residenciais” sem categoria associada, 5 das 8 áreas não
apresentam condicionamentos relevantes que comprometam a sua integração em solo urbano como
áreas habitacionais de estruturação e ou colmatação. As mais condicionadas são as áreas 10, 12 e
14. Para as áreas 10 e 14 (estão a decorrer operações de loteamento). Para a área 12 está em
elaboração um Plano de Pormenor (Plano de Pormenor Ocidental de Porto Salvo - Fase II), cujos
termos de referência foram aprovados em reunião de câmara do dia 19 de fevereiro, pela Proposta
de Deliberação n.º 95/2020, dando-se início ao procedimento de elaboração do IGT, tendo sido
determinado um período máximo de 18 meses para a sua conclusão. Para as áreas 11 e 17 estão,
inclusivamente, a decorrer pedidos de informação prévia para operações de loteamento.
Os “solos urbanizáveis de uso especial”, são aqueles que se apresentam mais condicionados
(áreas 18 a 23) e, em simultâneo, aqueles que se revelem de maior importância para a estratégia de
desenvolvimento municipal. Das 7 áreas, 2 são fortemente condicionadas pela presença de REN em
mais de 50% da sua área, são as áreas 21 e 22, para as quais se delimitam Sub UOPG sujeitas a PP.
Com exceção da área 24, que não revela condicionamentos dignos de registo, as restantes 4 são
marcadas pela presença de áreas significativas de áreas vitais, tendo sido delimitadas Sub UOPG.
Quanto a casos específicos de “solos urbanos de uso especial” (áreas 25 a 28), são as áreas 26
e 28 que estão associadas a um maior grau de condicionamento.
Para parte da área 25 encontra-se aprovado um Pedido de informação prévia para estando em curso
um pedido de licenciamento de operação de loteamento para a 2ª Fase do TagusPark. Propõe-se que
uma área muito significativa, que integra REN seja qualificada como verde urbano.
A área 26 corresponde à Serra de Carnaxide, que se propõe remeter para Solo Rústico, mas com um
estatuto específico que lhe permite a implementação do Parque Urbano pretendido e usos associados.
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A área 28 que se pretende reconverter, é abrangida por áreas significativas de áreas vitais,
apresentando uma localização de grande centralidade. Neste caso foi, também, delimitada uma Sub
UOPG.

Quantificação no universo das áreas analisadas
Considerando que o Solo Urbano do PDM em vigor corresponde a 89% da área do Município de
Oeiras, o solo rural apenas consome 11% de território, assumindo um caráter residual.
Curiosamente, no contexto do Solo Urbano, os espaços urbanizados correspondem também a 89%
desta categoria operativa, o que faz com que os espaços urbanizáveis correspondam aos restantes
11% do solo urbano, ou seja 9% do território do município.
Por sua vez, as 28 áreas objeto de análise nesta alteração para adequação ao RJIGT, que totalizam
564 hectares, correspondem a 12,3% do solo urbano do PDM em vigor (considerando que, além dos
“espaços urbanizáveis”, foram também analisados os “espaços urbanizados – áreas a concretizar”).
Dos 564 hectares objeto de análise, 79% correspondem no PDM em vigor a espaços urbanizáveis e
os restantes 21% a espaços urbanizados a concretizar.
Segundo a qualificação, são os espaços urbanizáveis de atividades económicas e os espaços
urbanizáveis de usos especial – equipamentos que dominam.

Quadro 3: Área das diversas categorias de espaço do PDM em vigor abrangidas pelas 28 áreas analisadas
Área analisada por categoria de espaço do PDM em vigor (só Solo Urbano)
Categoria

Área
(hectares)

Urbanizado-Espaços Centrais (Áreas a Concretizar)

15,33

Urbanizado-Espaços Residenciais (Áreas a Concretizar)

69,00

Urbanizado-Espaços de Uso Especial - Equipamentos (de Defesa Nacional)

33,00

Urbanizável-Solo urbanizável sem categoria associada

160,10

Urbanizável-Espaços de Uso Especial - Equipamentos

202,10
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117,33

73,20

Urbanizável-Espaços de Atividades Económicas

Urbanizável-Espaços de Uso Especial - Turismo

Total por
categoria
operativa

447,10

11,70
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Gráfico 2: Distribuição percentual da área analisada por categorias operativas do Solo urbano do PDM em vigor

Solos urbanos do PDM em vigor em análise (564 hectares)

21%

Solos urbanizados em análise

79%

Solos urbanizáveis em análise

Gráfico 3: Distribuição percentual da área analisada por qualificação do Solo urbano do PDM em vigor
Qualificação das áreas em análise no PDM em vigor (Solos Urbanizados e
Urbanizáveis) - 564 hectares
Solo Urbano - urbanizado. Espaços
centrais ou residenciais a
concretizar

2%6%

Solo Urbano - urbanizável. Solos
Urbanizáveis sem categoria
associada

15%
13%

36%

Solo Urbano - urbanizável.
Espaços de Atividades Económicas
Solo Urbano - urbanizável. Espaço
de Uso Especial - Equipamentos

28%

Solo Urbano - urbanizável. Espaço
de Uso Especial - Turismo
Solo Urbano - Urbanizado. Espaço
de Uso Especial - Equipamentos
de Defesa Nacional
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Do universo de áreas analisadas resulta uma redução do solo urbano, com a afetação de 24% das
áreas a serem integradas no Solo Rústico, num total de 138 hectares. Estas correspondem, quase
integralmente, ao espaço que passa a ser qualificado como “Espaço destinado a equipamentos,
infraestruturas e outras estruturas e ocupações” na Serra de Carnaxide.

Quadro 4: Área analisada – distribuição em função da classificação e qualificação da proposta
Área analisada - classificação e qualificação proposta
Classe/Categoria

Área
(hectares)

Urbano-Espaços Centrais (Áreas Consolidadas e Áreas de Estruturação e/ou Colmatação)

15,71

Urbano-Espaços Centrais (Área de Equipamento de Defesa Nacional a Reconverter)

22,00

Urbano-Espaços Centrais (Áreas Consolidadas a Requalificar)

Total por
qualificação
(hectares)

38,40

0,69

Urbano-Espaços Habitacionais (Áreas Consolidadas, Áreas consolidadas a regenerar, Áreas de Estruturação
e/ou Colmatação)

123,30

123,30

Urbano-Espaços de Atividades Económicas (Áreas de Estruturação e/ou Colmatação e Áreas de
Estruturação Programada)

161,20

161,20

Urbano-Espaços de Uso Especial - Equipamentos (Área de Estruturação Programada)

42,00

Urbano-Espaços de Uso Especial - Turismo (Área de Estruturação e/ou Colmatação de Uso Ribeirinho)

11,70

Urbano-Espaços Verdes (Verde Urbano)
Rústico-Espaço de Uso Múltiplo de Equipamentos e outras estruturas (Cultura, Lazer, Desporto e Turismo)

Total por
classe
(hectares)

426,17

53,70

49,57

49,57

138,19

138,19

138,19

Das restantes áreas que se propõe manter o estatuto de solo urbano, 11,6% passam a integrar
espaços verdes urbanos, num total de 49,57 hectares. Estes espaços verdes são provenientes das
áreas com os n.ºs 3, 9, 10, 11, 14, 15, 25 e 28, cuja classificação do PDM em vigor é de Solo Urbano:
Espaços Centrais, Espaços Residenciais e Espaços de uso especial. Tratando-se de áreas que ainda
não se encontram edificadas e para as quais não é proposta a delimitação de Sub-UOPG foi
entendimento que as zonas, no seu interior, afetadas pela presença de DPH, REN ou declives
acentuados deveriam ficar, desde já, salvaguardadas de edificação e integrar os espaços verdes
urbanos promovendo o enriquecimento da estrutura ecológica municipal.
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Gráfico 4: Distribuição percentual da classificação do solo proposta, referente às 28 áreas após análise
Classificação Proposta para os 564 hectares analisados

24%

76%
Solo Urbano
Solo Rústico

Dos solos que se propõe manter em Solo Urbano, dominam os espaços de atividades económicas,
enquanto cerca de 1/3 manterá a qualificação habitacional.

Gráfico 5: Distribuição percentual da qualificação proposta referente às 28 áreas após análise
Qualificação proposta das áreas analisadas que se mantêm em Solo Urbano
(425,97 hectares)

11%

9%

Espaços Centrais

29%

13%

Espaços Habitacionais
Espaços de Atividades
Económicas

38%

Espaços de Uso Espacial
(Equipamentos e Turismo)
Espaços Verdes
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Regulamento
As alterações propostas para o regulamento prendem-se, fundamentalmente com a necessidade de
acautelar que com o desaparecimento das categorias e subcategorias de solos urbanizáveis a
regulamentação das áreas que as integravam não se esvazia de conteúdo. Se em algumas situações
a regulamentação que consta de determinada subcategoria se adequa à disciplina da ocupação, uso
e transformação do solo da área agora reclassificada/requalificada, outras há em que é necessário
prever regulamentação adicional de forma a assegurar o seu correto ordenamento.
De destacar, contudo, que, relativamente à regulamentação até agora associada aos solos
urbanizáveis, esta será, na generalidade, revogada por via da adequação ao RJIGT, muito embora
haja um conjunto de normas que irão transitar (integral ou parcialmente) para outras categorias e
subcategorias de espaço, assegurando assim a continuidade com os princípios de ordenamento e de
disciplina urbanística que estiveram na base de construção do regulamento ainda em vigor.
Pela diversidade e especificidade das alterações que é necessário introduzir ao regulamento do Plano
efetuam-se algumas considerações de caráter genérico sem prejuízo da abordagem jurídica refletida
na proposta de alteração ao regulamento.
Sem prejuízo da revisão geral que todo o documento foi objeto para assegurar a sua coerência,
contata-se que os capítulos onde incidiram as principais alterações foram o “Capítulo II – Classificação
e qualificação do Solo” e o “Capítulo III – Execução”, como aliás seria expectável.
A “Secção I – Disposições Gerais”, foi objeto de alteração no sentido de eliminar as referências e
conteúdos que respeitam a solos urbanizáveis, deixando de se mencionar, também, “solos
urbanizados” uma vez que se trata de referência a uma categoria operativa que agora deixa de ter
enquadramento legal. Como tal, passa a referir-se apenas o solo urbano, subdividido em categorias
funcionais, que são desagregadas de acordo com o seu grau de consolidação e necessidade de
estruturação ou programação. A tabela seguinte parte das categorias do PDM em vigor e indica a
terminologia da classificação e qualificação adotada na proposta de alteração, permitindo verificar as
diferenças:
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PDM em vigor

Proposta de alteração

1. Espaços centrais:

1. Espaços centrais:

a)

Áreas consolidadas;

a)

Áreas consolidadas;

b)

Áreas consolidadas a requalificar;

b)

Áreas consolidadas a requalificar;

c)

Áreas a concretizar;

c)

Áreas industriais a reconverter;

d)

Áreas industriais a reconverter.

d)

Áreas de equipamentos de Defesa
Nacional a Reconverter;

e)

Áreas de Estruturação e/ou Colmatação.

2. Espaços residenciais:

a)

Áreas consolidadas;

2. Espaços habitacionais:

b)

Áreas consolidadas a requalificar;

c)

Áreas consolidadas a regenerar;

a)

Áreas consolidadas;

Áreas a concretizar.

b)

Áreas consolidadas a requalificar;

c)

Áreas consolidadas a regenerar;

d)

Áreas de Estruturação e/ou Colmatação.

d)

3. Espaços de atividades económicas:
Solo
Urbano Urbanizado

a) Áreas consolidadas;

3. Espaços de atividades económicas:

b) Áreas em processo de reconversão
funcional.
4. Espaços verdes:

a) Verde urbano;

a) Áreas consolidadas;
Solo
Urbano

b) Verde de proteção a
infraestruturas.

4. Espaços verdes:

a) Verde urbano;

a) Equipamentos de defesa nacional;

b) Verde de proteção a infraestruturas.

b) Ciência, tecnologia, investigação e
ensino;

5. Espaços de uso especial-equipamentos:

a) Áreas consolidadas:

Desporto, lazer, cultura e recreio.

 Equipamentos de defesa nacional;

6. Espaços de uso especial – turismo:

 Ciência, tecnologia, investigação e ensino;

a) Uso ribeirinho.
Solo
Urbano
Urbanizável

 Desporto, lazer, cultura e recreio.

7. Sem categoria associada

b) Áreas de Estruturação Programadas

8. Espaços de atividades económicas

6. Espaços de uso especial – turismo:

9. Espaços de uso especial –
equipamentos

a) Área de uso ribeirinho;
b) Áreas de Estruturação e/ou Colmatação de
uso ribeirinho

10. Espaços de uso especial - turismo
Solo Rural

11. Espaços de uso múltiplo agrícola
e florestal

c) Áreas de Estruturação e/ou Colmatação;
d) Áreas de Estruturação Programada.

5. Espaços de uso especialequipamentos:

c)

b) Áreas em processo de reconversão
funcional;

Solo
Rústico

12. Espaços Naturais

7. Espaços agrícolas
8. Espaços Naturais e Paisagísticos
9. Espaços destinados a equipamentos,
infraestruturas e outras estruturas e
ocupações;

Assim sendo a “Secção II – Solo Urbanizado”, vê a sua epígrafe alterada para “Solo Urbano”,
mantendo a totalidade dos seus artigos que são adaptados incorporando novos conteúdos que
transitem da regulamentação dos anteriores solos.
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Por sua vez, os quatro artigos que dão corpo à “Secção III – Espaços Urbanizáveis”, artigos 36º a
39º, serão revogados.
Já a “Secção IV - Solo Rural” vê a sua epígrafe alterada para “Solo Rústico” e incorpora um novo
artigo (41º A) para regulamentar a categoria de “Espaços destinados a equipamentos, infraestruturas
e outras estruturas e ocupações”. O artigo 40º mantem-se e o artigo 41º vê a sua epígrafe alterada
de “Espaços naturais” para “Espaços Naturais e Paisagísticos”.
Quanto ao “Capítulo III – Execução” foi objeto das revisões necessárias à assunção das subunidades
constantes da alteração e que, no essencial, assumem e incorporam os Programas Estratégicos e as
Áreas de Desenvolvimento Estratégico como subunidades. São ainda propostas novas áreas a sujeitar
a PP, também delimitadas como sub-UOPG, obrigando a criar um conjunto de novos artigos.
A ”Secção III - Programação, modalidades de execução e perequação” (do Capítulo III) sofre também
as alterações necessárias ao nível da programação e modalidades de execução. Por fim, é
acrescentada a este capítulo uma nova secção que estabelece o regime económico e financeiro da
execução do plano, tal como exigido na legislação em vigor.
Ao nível das definições (artigo 6º), uma vez que o procedimento é de alteração com efeitos muito
limitados não são adotados novos conceitos do DR 5/2019, pois isso obrigaria a uma reponderação
de muitas opções constantes do Plano e essa não é a finalidade desta alteração.
Numa revisão geral foram objeto de alteração aspetos diversos que ou procuram estabelecer a
coerência com as alterações efetuadas (todos os artigos que se referem ou fazem remissão para a
classificação e qualificação do solo), ou decorrem de ajustamentos a alterações legislativas entretanto
ocorridas (o caso do artigo 24.º) ou visam solucionar situações que o Município identificou como
geradores de constrangimentos à aplicação do próprio regulamento (o caso do artigo 15º).
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6- UNIDADES E SUB-UNIDIDADES OEPRATIVAS DE PLANEMANETO E GESTÃO
O PDM em vigor divide o território em cinco grandes Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
(UOPG), definindo objetivos específicos para cada uma.
Define, também, 4 “Programas Estratégicos” e 3 “Áreas de Desenvolvimento Estratégico”, para áreas
mais circunscritas dentro das UOPG.
Os “Programas Estratégicos”, estão todos associados a Espaços Urbanizáveis para atividades
económicas e a sua execução teria que ser precedida da elaboração de Plano de Urbanização ou de
Plano de Pormenor.
A Câmara Municipal de Oeiras, na sua reunião de 26 de junho de 2019, deliberou aprovar os Termos
de Referência dos processos de elaboração de Planos de Pormenor das quatro áreas que
correspondem aos “Programas Estratégicos”, tendo os Termos de Referência sido publicados no
Diário da República, 2ª Série, Parte H, N.º 143 de 29 de julho 2019:


Plano de Pormenor Empresarial de Porto Salvo, Aviso n.º 12168/2019;



Plano de Pormenor Empresarial de Paço de Arcos, Aviso n.º 12169/2019;



Plano de Pormenor Norte de Caxias, Aviso n.º 12170/2019;



Plano de Pormenor Norte de Paço de Arcos, Aviso n.º 12171/2019.

Refere-se também o Plano de Pormenor Ocidental de Porto Salvo- Fase II (PPOPS-II), cujos termos
de referência foram aprovados em reunião de câmara do dia 19 de fevereiro, pela Proposta de
Deliberação n.º 95/2020, dando-se início ao procedimento de elaboração do IGT, tendo sido
determinado um período máximo de 18 meses para a sua conclusão. Os Termos de Referência foram
publicados no Diário da República, 2ª Série, Parte H, N.º 68 de 6 de abril 2020, segundo Aviso n.º
5839/2020. Posteriormente, segundo Aviso n.º 9525/2021, publicado em DRE em 19/5, a área de
intervenção do PPOPS-II foi alterada.
Tratando-se de áreas que, em teoria, têm que ser objeto de reapreciação à luz do processo de
adequação ao RJIGT, o facto de se encontrarem em curso os processos de programação mediante
elaboração de PP reforça a sua importância enquanto espaços necessários à concretização da
estratégia municipal e à consolidação do eixo de atividades económicas e da inovação constante do
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PDM em vigor. São, portanto, áreas para as quais importa defender o estatuto de solo urbano e que
estão identificadas na Planta de Ordenamento como Sub UOPG.
As Sub-UOPG correspondem a áreas programadas no âmbito da alteração do PDM para adequação
ao RJIGT, com execução prevista através de planos de pormenor ou Unidades de Execução,
garantindo um estudo urbanístico de conjunto para a área abrangida.
Quanto às “Áreas de Desenvolvimento Estratégico”, têm vocações e usos distintos, estando
associadas a áreas com regimes de propriedade do Estado, para as quais está, também, prevista a
execução mediante elaboração prévia de Plano de Pormenor. Estas têm uma dimensão e localização
estratégicas, assumindo um papel fundamental na diversificação dos espaços e da oferta funcional
do município: Terrapleno de Algés, Vale do Jamor e Estação Agronómica da Quinta do Marquês (sub
UOPG n.º 5, 6 e 7 da proposta de alteração ao Ordenamento que acompanha o Relatório).
O Terrapleno de Algés e o Vale do Jamor são áreas a desenvolver no contexto do solo urbano,
enquanto a área da Estação Agronómica da Quinta do Marquês é assumida como área estratégica no
âmbito do solo rústico. Qualquer das áreas anteriormente referidas, em sede de adequação ao
RJIGT, vem assumir a figura de subunidade operativa de planeamento e gestão.
Em virtude da análise e ponderação efetuadas no contexto desta alteração, são propostas 13
subunidades operativas de planeamento e gestão, para a maioria das quais, de modo a garantir uma
adequada execução do PDM, se prevê a elaboração de estudos de conjunto concretizados através de
Unidades de Execução ou Planos de Pormenor:


Sub-UOPG 1 - Zona Empresarial de Porto Salvo;



Sub-UOPG 2 - Zona Empresarial de Paço de Arcos;



Sub-UOPG 3 - Zona Norte de Caxias;



Sub-UOPG 4 - Zona Norte de Paço de Arcos;



Sub-UOPG 5 -Terrapleno de Algés;



Sub-UOPG 6 - Vale do Jamor;



Sub-UOPG 7 - Quinta do Marquês - INIAV;



Sub-UOPG 8 - Serra de Carnaxide;



Sub-UOPG 9 - Antas Sul;
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Sub-UOPG 10 - Estação Radio Naval;



Sub-UOPG 11 – Cacilhas Norte;



Sub-UOPG 12 – Zona Ocidental de Porto Salvo;



Sub-UOPG 13 – Valejas Sul.

Ilustração 6: Unidades e Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão propostas



Sub-UOPG 1 a 4, para as quais está a decorrer a elaboração de Plano de Pormenor e que
genericamente vêm concretizar os Programas Estratégicos Empresariais, respondendo
às necessidades e orientações decorrentes do PDM em vigor, agora reforçadas pela sua
alteração para adaptação do RJIGT. O município de Oeiras revela uma dinâmica acentuada
e aposta na divulgação e captação de novas iniciativas empresarias, sendo estes espaços
fundamentais para o seu acolhimento:
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Sub-UOPG 5 -Terrapleno de Algés, corresponde a uma área de desenvolvimento
estratégico, tendo em vista a promoção de atividades ligadas ao turismo, ao lazer e ao
desporto.
Esta área integra o domínio público hídrico do Estado e constitui uma área especialmente
vocacionada para atividades de lazer, designadamente a náutica de recreio ou desportiva, as
atividades turísticas, a localização de equipamentos e realização de eventos, bem como todas
as atividades complementares que contribuam para os objetivos previstos para a UOPG
Litoral.
Tratando-se de uma zona especial pela sua localização e exposição devem ser definidos
critérios próprios de sustentabilidade ambiental, bem como critérios que garantam a
qualidade ambiental e arquitetónica como valorização da imagem urbana de referência que
se pretende.



Sub-UOPG 6 - Vale do Jamor, corresponde a área de desenvolvimento estratégico, tendo
em vista a promoção de atividades ligadas ao desporto, recreio e lazer, mantendo o mesmo
programa do PDM em vigor.



Sub-UOPG 7 - Quinta do Marquês - INIAV, área de desenvolvimento estratégico,
correspondente à Estação Agronómica Nacional, tendo em vista a promoção de atividades
de investigação e ciência e atividades agrícolas, designadamente, vitivinícolas, bem como
atividades de recreio e lazer, culturais e turismo.
Esta área encontra-se sujeita a vários regimes legais restritivos da sua utilização, como sejam
a Regime Florestal, a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional, as Áreas Vitais
da Rede Ecológica Metropolitana e os Habitats de interesse comunitário.
Note-se que recentemente foi estabelecido um Protocolo (assinado em 4/10/2019), entre a
CMO e o INIAV para o estabelecimento do programa de ação conjunto para a valorização do
património histórico e científico instalado na Quinta do Marquês. Este Protocolo visa definir
as linhas orientadoras relativas à produção e engarrafamento do Vinho de Carcavelos
regulando a atuação do Município e INIAV I.P. como garantia da continuidade deste produto
de excelência e que espelha alguma da identidade cultural do Concelho de Oeiras, assim
como assegurar a utilização do espaço denominado por Casal da Manteiga e a manutenção
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e conservação dos edifícios que o integram, atendendo à relevância deste edificado no seu
contexto histórico, funcional e paisagístico.


Sub-UOPG 8 - Serra de Carnaxide, tem em vista a instalação de equipamentos
estruturantes para o Município e para a Área Metropolitana de Lisboa, concretizadores da
estratégia definida pelo Plano Diretor Municipal para o território de Oeiras, designadamente
nos domínios da cultura, lazer, recreio, deporto e turismo.
Trata-se de uma vasta área que atualmente está classificada como Solo Urbano - urbanizável
de uso especial para equipamentos, neste caso, especificamente, para desporto, lazer cultura
e recreio. Atendendo à sua localização e características é uma das áreas urbanizáveis que é
analisada. Acresce que os usos previstos, genericamente de “Parque Urbano”, são
compatíveis com o estatuto de solo rústico no âmbito de uma subcategoria a criar que
agregue as subalíneas i), ii) e iii) da alínea f) do n.º 1 do artigo 17º do Decreto-regulamentar
n.º 152015 de 19 de agosto. Houve o cuidado de, na proposta de alteração, retirar algumas
áreas de franja edificadas, e até zonas importantes para colmatação e estruturação de malha
urbana em situação de bordadura das áreas edificadas e devidamente infraestruturadas. Para
esta zona encontra-se em vigor o Plano de Urbanização de 1994 para o qual se pretende a
revogação dando lugar à elaboração de um Plano de Pormenor.



Sub-UOPG 9 - Antas Sul, localiza-se na UOPG Litoral, tendo em vista a estruturação e
colmatação de uso ribeirinho, a promoção de atividades predominantemente ligadas ao
turismo, recreio e lazer.
A estratégia de desenvolvimento para esta área passa por potenciar a memória do local
(história militar), a náutica (proximidade do Rio Tejo, presença da Escola Náutica),
enquadramento cénico e paisagístico (Rio Tejo), e o potencial turístico inerente à área da
sub-UOPG.
As intervenções nesta área devem proporcionar as condições necessárias para a criação de
espaços de utilização pública de encontro e estadia, para tal deve ser estabelecida uma rede
hierárquica de espaços e percursos pedonais. Admitem-se usos complementares ou
compatíveis que contribuam para o reforço da qualificação e multifuncionalidade da área,
com exceção de novas edificações destinadas exclusivamente ao uso habitacional.
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Para esta Sub-UOPG, de modo a garantir a adequada execução do PDM, pretende-se a
elaboração de estudo de conjunto e programação através de uma Unidade de Execução
estando-se em curso sua delimitação.


Sub-UOPG 10 - Estação Radio Naval, tem em vista a reconversão de uma área
anteriormente destinada a equipamentos de defesa nacional. Atualmente classificada como
solo urbano - equipamento de defesa nacional, com dimensão e localização privilegiadas na
zona de Linda-a-Velha onde se prevê que venha a ser desativada a atual servidão. É uma
área de grande importância no miolo de espaço central, onde se pretende que venham a ser
implantadas atividades terciárias, funções residenciais e outras, pretendendo-se o reforço da
qualificação e multifuncionalidade daquele espaço central.



Sub-UOPG 11 – Cacilhas Norte, visa a promoção de usos predominantemente ligados às
atividades económicas de comércio, serviços e terciário superior e ainda atividades criativas
e de caráter inovador.
Deve ser contemplado como uso complementar, o uso residencial (habitação, comércio e
serviços), de modo a assegurar a multifuncionalidade de usos pretendida para o espaço em
causa, com exceção de novas edificações destinadas exclusivamente ao uso habitacional.
Trata-se de área de uma estruturação e colmatação da malha urbana que inclui área
destinada a parque verde urbano equipado, que por sua vez deve assegurar a continuidade
e ligação no âmbito da mobilidade suave à zona verde a norte da A5 (Lagoas Park).
Esta unidade é importante para garantir a dinamização e concretização das ligações
rodoviárias e transporte públicos previstos, designadamente o troço do eixo viário Quinta da
Fonte-Laje, bem como a execução da linha de TCSP e respetivo Interface.
Para esta Sub-UOPG, de modo a garantir a adequada execução do PDM, pretende-se a
elaboração de estudo de conjunto e programação através de uma Unidade de Execução
estando-se em curso sua delimitação.



Sub-UOPG 12 – Zona Ocidental de Porto Salvo, consiste numa área de estruturação
e/ou

colmatação

de

Espaço

Habitacional,

que

visa

a

promoção

de

funções

predominantemente residenciais, bem como outras funções complementares e compatíveis
com aquele uso principal.
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Pretende-se o fecho da malha urbana e/ou ocupação de áreas de vazio urbano que importa
integrar no tecido consolidado, bem como, a valorização e criação do espaço público
envolvente, integrando-o na Estrutura Ecológica Municipal. A concretização do troço da Via
Distribuidora Principal (VDP) de Lagoas Park/Vila Fria, bem como da linha de TCSP, são
aspetos estruturantes no desenvolvimento deste plano.


Sub-UOPG 13 – Valejas Sul, corresponde a uma área de estruturação e colmatação da
malha urbana, rematando o aglomerado de Valejas e zona industrial de Queluz de Baixo. É
uma área que se destina à promoção de usos predominantemente ligados às atividades
económicas de indústria, comércio, serviços e terciário superior e ainda atividades criativas
e de caráter inovador.
Deve ser admitido complementarmente, o uso residencial (habitação, comércio e serviços),
de modo a assegurar a multifuncionalidade de usos pretendida para o espaço em causa.
Pretende-se, ainda a concretização da rede viária, nomeadamente o troço da via distribuidora
de ligação entre a Estrada Militar e a Estrada Consiglieri Pedroso, e ciclovia prevista.
Para esta Sub-UOPG, de modo a garantir a adequada execução do PDM, pretende-se a
elaboração de estudo de conjunto e programação através de uma Unidade de Execução,
estando-se em curso sua delimitação.

Por fim, é de referir que as áreas abrangidas por plano de pormenor com programa de execução e
plano de financiamento aprovados, garantem a urbanização estruturante da respetiva área de
abrangência.
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7- PROGRAMA DE EXECUÇÃO

Elementos de Enquadramento
No âmbito da Alteração para a adequação do PDM ao RGIT, o Programa de Execução tem como
referências principais as seguintes:
i.

a Estratégia de desenvolvimento económico social definida pelo Município;

ii.

o Modelo Territorial de Ordenamento proposto para o território do Concelho;

iii.

o conjunto de eixos orientadores da gestão municipal, os quais articulam a execução do
PDM com os eixos estratégicos definidos;

iv.

os Sistemas de Execução dos Planos Municipais de Ordenamento do Território definidos
na legislação em vigor;

v.

os programas e planos de investimento municipais aprovados para o horizonte de curto
e médio prazo; e

vi.

os critérios de sustentabilidade delineados para o Município.

Relativamente ao financiamento das ações e projetos a executar, importa destacar dois fatores
determinantes a ter presente:


a situação de transição entre dois Quadros Comunitários de Apoio apoiados pelos fundos
comunitários, sobretudo num contexto de grande indefinição quanto às novas prioridades
(em revisão) da Política de Coesão que irão delimitar as possibilidades de recurso a
financiamentos por via de programas operacionais;



uma parte significativa do investimento deve basear-se na intervenção, devidamente
enquadrada pela gestão municipal, do sector privado nas diversas operações urbanísticas.
bem como na sua comparticipação nos custos do reordenamento e requalificação do
Concelho através da aplicação da tributação urbanística.

Finalmente, cumpre salientar que existe um conjunto relevante de projetos identificados
relativamente aos quais o

desenvolvimento das orientações territoriais e das ações ultrapassa o

âmbito territorial do Concelho e a competência municipal. Com efeito, algumas intervenções para o

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE OEIRAS PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO RJIGT
Alteração_PDM_Oeiras_Relatório_janeiro 2022

73

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO URBANO

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Programa de Execução do PROTAML terão implicações de grande importância no desenvolvimento
do Concelho, sendo disso exemplo:

1.3.3 - Espaço metropolitano poente
1.3.3.1 - Promover as áreas de atividade económica estruturantes, nomeadamente o polo de
serviços, investigação e desenvolvimento do Tagus Park e algumas áreas industriais do
concelho de Sintra (Mem Martins) como motores de desenvolvimento.
1.3.3.2 - Reconfigurar e qualificar espacial e funcionalmente o território com base na
integração dos eixos consolidados de Cascais e de Sintra com a sua área intersticial.
1.3.3.3 - Promover complementaridades e dependências internas em ligação com a unidade
arco urbano envolvente norte.
1.3.3.4 - Estabilizar os limites do edificado, salvaguardando as áreas vitais para o
funcionamento dos sistemas ecológico e urbano.
1.3.3.5 - Qualificar o eixo Amadora-Sintra contendo a densificação, requalificando as áreas
urbanas mais degradadas e reabilitando os núcleos históricos como fatores de identidade.
1.3.3.6 - Acautelar a densificação e alteração das tipologias de ocupação no eixo AlgésCascais e reforçar a utilização da faixa litoral como fator de qualificação ambiental do espaço
urbano, destinado preferencialmente a atividades de turismo e de recreio e lazer.
1.3.3.7 - Ordenar e estruturar o território da área intersticial, implementando uma rede viária
estruturante e disciplinando os diversos usos e ocupações do solo.
1.3.3.8 - Apoiar a vocação que o eixo Algés-Pedrouços tem conhecido no sector das pescas,
nomeadamente em termos das infraestruturas e dos serviços conexos.

No enquadramento da Visão para o Município, elaborada no âmbito da Alteração para a adequação
do PDM ao RGIT, foram definidos 4 Eixos Estruturantes, devidamente explicitados no Estudo de
suporte às Perspetivas de Desenvolvimento de Oeiras, que vai acompanhar esta proposta de
Alteração:
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Oeiras- Território atrativo (mais organizado e acolhedor – papel da qualidade urbanoambiental e da habitação de qualidade, com presença de investidores internacionais);



Oeiras- Território competitivo (envolvente empresarial com forte presença de FMN-grandes
empresas e integração no mercado internacional);



Oeiras- Território inovador (hub tecnológico, potencial de formação de competências; 2.ª
fase TagusPark);



Oeiras- Território do Mar (náutica de recreio, centros de recursos de âmbito internacional;
oferta de serviços de educação-formação).

Tendo em consideração a classificação do solo no PDM em vigor e as estratégias/prioridades
referidas, torna-se necessário avaliar de que forma estas podem ser comprometidas ou estimuladas
em virtude da nova realidade legislativa, quanto à justificação do estatuto urbano de solos não
ocupados.
A eventual retração das áreas de solo urbano traduz-se, também, na necessidade de reprogramar
um conjunto de opções, procurando alternativas que assegurem o desenvolvimento coerente e a
sustentabilidade socioeconómica do território, alvo de acentuada procura e com um papel
determinante no contexto da Área Metropolitana de Lisboa.

Vetores orientadores da Execução do PDM
A proposta de afetação de novas áreas ao uso urbano resulta diretamente das necessidades
associadas à estratégia de estruturação qualificada do Concelho em consequência da elevada
atratividade de atividades económicas e da organização do espaço urbano edificado em núcleos
coerentes e com hierarquia urbana claramente definida e potenciando o desenho da rede viária
metropolitana e das novas relações que se podem estabelecer entre o Concelho e a AML, em
resultado do reposicionamento de Oeiras na estrutura metropolitana.
A gestão urbanística municipal orientar-se-á, prioritariamente, pelos vetores de estratégia definidos
aquando da revisão do PDM de 2015.
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Concentração e polinucleação

A concentração e polinucleação do território estão associadas, por um lado, à reabilitação urbana das
áreas consolidadas e, por outro lado, ao nível de exigências estabelecido pela Câmara Municipal no
licenciamento dos loteamentos e das construções, em simultâneo, com as exigências de qualidade
urbanística que devem reger as operações compreendidas nas Unidades Operativas de Planeamento
e Gestão (UOPG).
O conjunto de regras estabelecido tem por objetivo assegurar o reforço da concentração e o aumento
da eficiência e sustentabilidade dos sistemas de infraestruturas públicas, conduzindo a uma
orientação de iniciativa de mercado dos promotores imobiliários e de investimento em vista de uma
maior e mais qualificada oferta de espaços urbanos.


Mobilidade

A organização da mobilidade, fundamentalmente ligada à problemática da acessibilidade, tem grande
peso nas intervenções identificadas procurando articular espaços existentes e programados, no
sentido de melhorar a prazo o desempenho do transporte coletivo atenuando estrangulamentos
existentes.
Neste vetor encontram-se previstas também as ações que decorrem do reforço da mobilidade
inclusiva através do aumento dos incentivos à mobilidade pedonal, à mobilidade não motorizada que,
por sua vez, reforçará a qualidade do ar nas áreas centrais contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida urbana.


Qualificação de espaços públicos

A preocupação conjugada de reforçar a atratividade e melhorar as condições de uso e fruição dos
espaços públicos deve evoluir através da requalificação de áreas e atividades económicas já
instaladas, com prioridade à diversificação dos formatos das ofertas de acolhimento empresarial e de
aproveitamento do potencial que decorre da qualificação do espaço público, da melhoria da
mobilidade urbana e da valorização da estrutura ecológica. A geração de estacionamento, em
particular através da criação de parques públicos, reforçará a vertente de melhoria da qualidade do
ar no espaço público.
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Neste vetor enquadram-se também as ações decorrentes do Programa Reabilitar para arrendar no
âmbito do qual a CMO estruturou um conjunto de projetos que, em associação com as intervenções
no edificado, irão potenciar a qualificação de espaços públicos nas diferentes áreas urbanas do
Concelho.


Consolidação da rede de serviços públicos

A consolidação e qualificação da rede de serviços públicos tem em vista melhorar o nível de
desempenho na prestação dos mesmos o que se pretende alcançar através da reabilitação urbana
das áreas consolidadas e dos requisitos de licenciamento para loteamentos e construções, em
paralelo com as exigências de qualidade urbanística a que deverão obedecer as operações contidas
nas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. Trata-se de intervenções a ter sempre presente
na determinação das prioridades de execução dos investimentos no domínio social, do desporto, da
educação e da cultura.
No Relatório do Plano são identificadas as áreas ocupadas com Equipamentos Coletivos e estão
listados os que devem constituir reservas para esse efeito devido à sua localização na estrutura
urbana e à disponibilidade de solos adequados. Em algumas situações, opta-se pelo alargamento das
áreas de concentração de equipamentos coletivos por forma a reforçar a sua nucleação e
centralidade, favorecendo as possíveis inter-relações, um melhor enquadramento urbano e
ambiental, e as acessibilidades relacionadas com a oferta de transporte coletivo.
No que respeita às previsões das necessidades de Equipamentos Coletivos, à sua adequação às
necessidades da população e à sua contribuição que a melhoria da qualidade de vida, entende-se
que estas se deverão fazer através de uma avaliação periódica das Cartas de Equipamentos e do seu
ajustamento em função da evolução do perfil demográfico, económico, social e cultural da população
e dos padrões que vão sendo definidos pelas entidades de tutela para os diversos tipos de
equipamentos, tendo também em atenção as respostas resultantes da iniciativa do sector privado
nestas áreas.
No domínio dos Equipamentos sociais de apoio à 3ª Idade, prevê-se um importante crescimento das
necessidades, fruto do progressivo envelhecimento da população residente. A concretização deste
tipo de equipamentos deverá ser equacionada no âmbito de ações em parceria com as instituições
de solidariedade social e outros grupos com intervenção na área, tendo por base a Carta de
Equipamentos Sociais a elaborar pelo Município.
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Ao nível de Equipamentos culturais e desportivos, o Concelho da Oeiras apresenta carências reduzidas
as quais podem ser transformadas em oportunidades, enquadradas num programa municipal que
contemple novas instalações, a par da melhoria das existentes. Alguns dos novos equipamentos
culturais ou desportivos deverão ser localizados nos espaços verdes estruturantes definidos no PDM,
de acordo com o previsto no respetivo Regulamento e nas Unidades Operativas de Planeamento e
Gestão.
A Câmara Municipal propõe-se, também, melhorar os níveis de eficiência da governação no contexto
da gestão e monitorização do Programa de Execução, nomeadamente através de:
i.

Revisão e criação de regulamentos municipais que estabeleçam padrões de qualidade
das urbanizações e das construções;

ii.

Reforço e qualificação do quadro técnico dos serviços municipais para promover maior
eficácia na prestação dos serviços públicos;

iii.

Promoção da qualidade dos projetos através da realização e divulgação de projetos
exemplares, de exposições, de concursos para projetos públicos, de ações assentes em
metodologias participativas sobre o futuro do Concelho, etc.;

iv.

Planeamento detalhado e gestão urbanística rigorosa das UOPG definidas no Plano bem
como da monitorização regular das mesmas;

v.

Aplicação dos sistemas de execução definidos no RJIGT e na apreciação do princípio da
perequação nas ações a desenvolver nas figuras de PMOT´s.

A oferta de solo programado para urbanização, superior às necessidades de crescimento demográfico
e mesmo em relação às necessidades do mercado imobiliário, poderá constituir um fator de
competitividade face a outros concelhos da AML, subordinada a padrões de qualidade existentes,
assim regulando o ritmo de crescimento da oferta habitacional.

Processo de Execução no Solo Urbano
De acordo com o novo regime estabelecido no Decreto-Lei 380/99 de 22 de setembro, o PDM indica
as condições de execução da urbanização dentro dos perímetros urbanos.
Nesse sentido, classifica os solos programados, em termos de gestão urbanística, em três tipologias
que servem de referência à programação de ações de iniciativa municipal.
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A determinação do modelo de desenvolvimento dos programas estratégicos, e o seu desenvolvimento
articulado com o surgimento das iniciativas de realização dos equipamentos e atividades âncora,
permitem que a implementação do solo urbanizável decorra em eficaz articulação com o tecido
urbano existente e se garanta a realização das infraestruturas e equipamentos de serviço público,
dada a sua interdependência com as referidas atividades âncora.
A execução do PDM deverá contribuir para inverter algumas das dinâmicas e tendências instaladas
ao atribuir prioridade à execução das operações estruturantes contidas nas UOPG e nos programas
estratégicos, pelas suas implicações para a resolução dos grandes investimentos em obras públicas
e de serviço público.
Estas áreas, bem como as ações de infraestruturação, equipamento, e requalificação urbana e
ambiental das áreas urbanizadas, deverão concentrar, prioritariamente, as iniciativas municipais e o
desenvolvimento das operações urbanísticas e de oferta de solo para atividades, equipamentos,
espaços verdes e habitação.
A regulamentação do regime de perequação tem em vista contribuir para o equilíbrio das operações
urbanísticas dentro de cada Unidade Operativa de Planeamento e Gestão.
Este mecanismo deverá permitir que o Município venha a dispor das áreas definidas no PDM para
equipamentos coletivos, infraestruturas fundamentais, e espaços verdes estruturantes, assim,
atingindo o objetivo fundamental para o horizonte de vigência do PDM: restruturar e requalificar o
Concelho e o seu espaço urbano.

Programa de Execução
O Programa de Execução do PDM da Oeiras identifica, como previsto no DL 380/99, as ações da
Administração Pública, assim como os meios e fontes de financiamento previstos para o horizonte do
Plano (2025) definindo as prioridades de execução.
No quadro da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo e do DL 380/99,
a execução dos PMOT deverá fazer-se através dos Sistemas de Execução que preveem a articulação
entre o setor público e o setor privado e as condições de repartição dos encargos e proveitos da
urbanização entre os intervenientes.
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No que respeita às operações urbanísticas, cabe fundamentalmente aos proprietários dos solos
abrangidos assumirem direta ou indiretamente os custos da urbanização, cabendo à entidade pública
a captação de parte das mais-valias para suporte dos encargos futuros com a exploração e
manutenção das novas áreas intervencionadas.
A identificação de ações e projetos corresponde a prioridades de execução num conjunto de domínios
de intervenção que contribuem de modo relevante para a criação de condições de suporte ao
desenvolvimento do Concelho.
Nesta perspetiva, existem dois domínios de intervenção com especial relevância, também pelo volume
de investimento estimado: (i) Construção/Qualificação e Animação (56,6% do investimento total); e
(ii) Organização da Mobilidade (38,7%).
Resumo da estimativa orçamental das Ações e Projetos, por Domínio de Intervenção e
segundo o faseamento
Un.: Euros
Faseamento
Domínios de
Intervenção
Construção/Qualificação e
Animação

Total

20202021

2022-23

2024-25

Pós- 2025

184.636.000

11.010.000

104.370.000

58.104.400

11.151.600

Dinamização económica

13.280.147

-

6.638.147

6.642.000

-

Qualificação Ambiental

2.000.000

2.000.000

-

-

--

126.099.356

10.160.000

19.654.678

49.284.678

47.000.000

326.015.503

23.170.000

130.662.825

114.031.078

58.151.600

Organização da
Mobilidade
Total

Fonte: Município de Oeiras.

O primeiro domínio integra uma parcela relevante de investimento (cerca de 60%) em operações das
diferentes UOPG, a maior parte das quais tem Planos de Pormenor em fase de elaboração, com
destaque para a 2ª fase do Taguspark, os programas estratégicos empresariais (Porto Salvo e Paço
de Arcos) e as intervenções das UOPG no Norte de Caxias, do Terrapleno de Algés e da Estação Rádio
Naval.
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No conjunto, a estimativa dos investimentos de responsabilidade municipal teve a preocupação de
operar dentro de uma dimensão de investimento total sustentável, sobretudo, à luz de referenciais
de esforço financeiro compatíveis com as capacidades municipais próprias e de mobilização
responsável de outras fontes de financiamento.
A estimativa de custos tem natureza indicativa e opera segundo montantes ajustados às caraterísticas
e componentes de investimento da cerca de meia centena de ações e projetos identificados.
O faseamento do Programa considera quatro momentos (2020-21, 2022-23, 2024-25 e pós- 2025)
que refletem dinâmicas em curso de projetos que constavam do Programa de Execução do PDM de
2015 (assinalados a amarelo no Mapa resumo), projetos que se encontram a aguardar parecer ou
modelo de financiamento e outros, ainda, em estudo (maturação de componentes técnicas e de
investimento, enquadramento em IGT’s, pareceres…).
Repartição do montante estimado de investimento, por Domínio de Intervenção,
segundo o faseamento
(em %)
Faseamento
Domínios de
Intervenção
Construção/ Qualificação e
Animação

Total (€)

20202021

2022-23

2024-25

Pós- 2025

184.636.000

6,0

56,5

31,5

6,0

Dinamização económica

13.280.147

-

50,0

50,0

-

Qualificação Ambiental

2.000.000

100,0

-

-

-

126.099.356

8,1

15,6

39,1

37,3

326.015.503

7,1

40,1

35,0

17,8

Organização da
Mobilidade
Total

Fonte: Município de Oeiras.
A repartição dos investimentos teve a preocupação de combinar as prioridades de intervenção
municipal, o grau de amadurecimento das ações e projetos e também as condições de suporte do
esforço financeiro em presença:


Período 2020-21……......................................................7,1% do volume de investimento;



Período 2022-23…….....................................................40,1% do volume de investimento;



Período 2024-25…….....................................................35,0% do volume de investimento;



Período pós-2025……...................................................17,8% do volume de investimento.
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No curto prazo (até 2023) predominam as intervenções de construção/qualificação de equipamentos
coletivos, contribuindo para potenciar argumentos de atratividade de Oeiras, e abrangendo também
intervenções de modernização e melhoria da eficácia de gestão administrativa municipal.
As intervenções na esfera da Organização da Mobilidade (cerca de quarenta por cento da estimativa
de investimento total) estão programadas entre o curto/médio prazo, à exceção do principal
investimento (Via Longitudinal Norte - Ligação a Cascais), de montante superior a 47 milhões de
euros, em fase de estudo prévio e calendarização para depois de 2025.
As fontes de financiamento que suportam a execução do Programa de Investimentos são,
indicativamente, as seguintes:


Programas

Operacionais

(Temáticos e

Regional), financiados

através

de

Fundos

Comunitários;


Programas, Planos e Agendas financiados com inscrição no Orçamento de Estado;



Capacidade de investimento municipal resultante de receitas próprias; e



Investimento dos promotores particulares na realização das operações urbanísticas.

Esta última componente (Financiamento privado) reporta fundamentalmente a intervenções no
domínio da Construção/Qualificação e Animação e representa um esforço por parte dos promotores
de cerca de 90 milhões de euros, correspondente a 75% do investimento estimado neste domínio.
Os restantes 30 milhões de euros têm financiamento conjunto do Município e dos promotores
privados, com destaque para as intervenções enquadradas pelas UOPG do Vale do Jamor, da Serra
de Carnaxide e da Quinta do Marquês.
Em termos de financiamento, a natureza das intervenções centradas na realização de infraestruturas
e equipamentos de interesse público, no enquadramento das prioridades que decorrem dos planos
municipais, induz uma responsabilidade concentrada no financiamento municipal dos investimentos.
No que se refere à inscrição destas verbas nos orçamentos municipais, uma vez que a Câmara
Municipal não prevê orçamentos plurianuais, não é possível evidenciar essa relação. No entanto, no
âmbito da presente alteração do PDM, a Câmara Municipal afirma a sua intenção de inscrever essas
verbas nos sucessivos orçamentos, de acordo com o faseamento previsto no presente Programa de
Execução.
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Os planos municipais de ordenamento do território, especialmente, os planos de pormenor, deverão
estabelecer os sistemas de execução, os critérios de perequação e outras regras a associar à
concretização no tempo das diversas operações de urbanização.
As verbas indicadas como sendo da responsabilidade dos privados destinam-se à construção das
infraestruturas que cuja execução lhes compete e que se encontram previstas em operações
urbanísticas (Pedidos de Informação Prévia e Pedidos de Licenciamento de Operações de
Loteamento) ou em Planos Municipais de Ordenamento do território (Planos de Urbanização e de
Pormenor), conforme consta dos respetivos orçamentos ou programas de execução e financiamento,
conforme os casos.
O Programa de Investimentos é sucintamente apresentado no Mapa resumo das Ações e Projetos.
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- Mapa resumo das Ações e Projetos CONSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO E DE ANIMAÇÃO
Ações/Projetos

UOPG

Novo Edifício Administrativo
Municipal
Novo Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Oeiras

Poente
Sul
Poente
Sul
Poente
Sul
Poente
Sul

Palácio Marquês do Pombal
Parque dos Poetas (Pontes)
Passeio Marítimo – Troço Paço-deArcos / Caxias + Estacionamento
Pavilhão Desportivo de Oeiras
(ADO)
Reabilitação e ampliação do
edifício da Sociedade Filarmónica
em Carnaxide
Reabilitação e restauro da Casa da
Quinta dos Sete Castelos
Reconversão da Ex-EB1 Sofia de
Carvalho
Residência de estudantes no
edifício X da Fábrica da Pólvora
(edifício 51)
Sub-UOPG 1 - Plano de Pormenor
Empresarial de Porto Salvo
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Faseamento
2023
2025

Prioridade

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento (€)

Fonte
Financiamento

Curto Prazo

Fase de Adjudicação da obra

44.000.000

OM

x

Curto Prazo

Em fase de concurso público

5.000.000

OM

X

Curto Prazo

Em Obra

2.000.000

OM

Curto Prazo

Fase de adjudicação da obra

400.000

OM

12.000.000

Litoral

Médio Prazo

Consulta de entidades – parecer
negativo. Procedimento
administrativo para elaboração de
Estudo prévio (proposta alternativa)
Aguarda parecer APA.

Ponte
Sul

Médio Prazo

Em fase de Projeto Base

4.500.000

OM

2021

X
X

OM

X

X

Nascente

Curto Prazo

Em obra

1.000.000

OM

X

Poente
Sul

Curto Prazo

Em fase de Lançamento do
concurso público para empreitada

3.000.000

OM

X
(2022)

Nascente

Curto prazo

Está em fase de Estudo Prévio

1.650.000

OM

X

Norte

Curto prazo

Em fase de projeto de execução

2.200.000

OM

X

Poente
Norte

Curto Prazo

Plano de Pormenor em elaboração

16.350.000

Privado

X

X

X
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Faseamento
2023
2025

UOPG

Prioridade

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento (€)

Fonte
Financiamento

2021

Sul

Curto Prazo

Plano de Pormenor em elaboração

4.800.000

Privado

X

X

X

Sul

Curto Prazo

Plano de Pormenor em elaboração

11.670.000

Privado

X

X

X

Sul

Curto Prazo

Plano de Pormenor em elaboração

7.230.000

Privado

X

X

X

Sub-UOPG 5 - Terrapleno de Algés

Litoral

Longo Prazo

-

10.050.000

Privado

Sub-UOPG 6 - Vale do Jamor

Nascente

Longo Prazo

-

8.536.000

Público / Privado

Sub-UOPG 7 - Quinta do Marquês

Sul

Médio Prazo

Terreno do Estado

5.232.000

Público / Privado

X

X

Sub-UOPG 8 - Serra de Carnaxide

Nascente

Médio Prazo

PU em vigor a revogar e proposta
de elaboração PP

9.480.000

Público / Privado

X

X

Sub-UOPG 9 - Antas Sul

Litoral

Médio Prazo

Unidade de Execução em fase Final

3.658.000

Público / Privado

X

X

Sub-UOPG 10 - Estação Radio
Naval

Nascente

Médio Prazo

Terreno com Servidão Militar

9.900.000

Privado

X

X

Ações/Projetos
Sub-UOPG 2 - Plano de Pormenor
Empresarial de Paço de Arcos
Sub-UOPG 3 - Plano de Pormenor
Norte de Caxias,
Sub-UOPG 4 - Plano de Pormenor
Norte de Paço de Arcos

X (ou
mais)
X (ou
mais)

Sub-UOPG 11 - Cacilhas Norte

Sul

Médio Prazo

Unidade de Execução em Fase Final

3.590.000

Público / Privado

X

X

Sub-UOPG 12 - Zona Ocidental de
Porto Salvo

Poente
Norte

Médio Prazo

Plano de Pormenor em Curso

3.210.000

Privado

X

X

Sub-UOPG 13 - Valejas Sul

Norte

Médio Prazo

Unidade de Execução em fase Final

1.920.000

Privado

X

X

Médio Prazo

Operação de Loteamento Aprovada

9.630.000

Privado

X

X

Médio Prazo

PIP em Aprovação

3.630.000

Privado

X

X

Alto da Boa Viagem
Laje - PIP

Poente
Sul
Poente
Norte
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DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA
Ações/Projetos

UOPG

Marina Municipal de Paço de Arcos

Litoral

Plataforma Superior das
Fontainhas (Parque das
Fontainhas)

Litoral

2.ª Fase do Taguspark

Poente
Norte

Prioridad
e

Faseamento
2021
2023
2025

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento (€)

Fonte
Financiamento

A aguardar parecer do Porto
de Lisboa

12.000.000

OM/APL

Curto
Prazo

Em Lançamento da
empreitada

2.210.147

OM

X

Médio
Prazo

PIP em Aprovação

11.070.000

Privado

X

X

QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL
Ações/Projetos

UOPG

Bacia de retenção e amortecimento
da Laje
Bacia de retenção e amortecimento
de Porto Salvo

Ponte
Norte
Ponte
Norte
Litoral +
Nascente +
Norte
Litoral +
Nascente +
Norte

Eixo Verde e Azul - Fase I
(Jamor/Nª Senhora da Rocha)
Eixo Verde e Azul Fase II (Senhora
da Rocha/Palácio de Queluz)
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Prioridade
Médio Prazo
Médio Prazo

Situação atual (2020)
Preparação Programa de
concurso
Preparação Programa de
concurso

Faseamento
2021
2023 2025

Estimativa de
investimento (€)

Fonte
Financiamento

-

OM

X

-

OM

X

Concluído
parcialmente

Conclusão da obra

2.000.000

OM

Médio Prazo

Lançamento do concurso
Projeto de execução

-

OM

X
X
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MITIGAÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS
Ações/Projetos

UOPG

Prioridade

Situação atual (2020)

Casa Nª Senhora de Fátima

Norte

Curto prazo

Obras de ampliação em fase
de conclusão.

Complexo Multivalências –
Centro Social e Paroquial de
Barcarena

Norte

-

-

Estimativa de
investimento (€)

Fonte
Financiamento

2021

Faseamento
2023
2025

OM/ /Entidade
800.000€ OM +
1.200.000€
Outras fontes

2.000.000

ORGANIZAÇÃO DA MOBILIDADE
Ações/Projetos

UOPG

Prioridade

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento
(€)

Acesso poente à A5, em Lindaa-Velha

Nascente

Médio
prazo

Parecer favorável da Brisa, em
negociação com privados Quinta
dos Grilos

1.950.000

Avenida do Futuro - Cidade do
Conhecimento e da Inovação

Poente Norte/
Poente Sul

Longo
Prazo

Estudos preliminares

?

OM

Ponte Sul

Curto Prazo

Projeto de Execução concluído

2.004.678

OM

Norte

Curto prazo

Em Obra

Nascente

Médio
prazo

Fase de Estudo Preliminar

Beneficiação da Av. 25 de Abril
– Linda-a-Velha
Beneficiação da Estrada
Consiglieri Pedroso – Rotunda
+ Pavimento
Beneficiação da Estrada das
Biscoiteiras Ciclovia+Passeio
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Fonte
Financiamento

2021

2023

OM/PP/EC

OM
1.000.000

Faseamento

OM

2025
X
X
(depois
de
2025)

X
(2022)
X
X
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Ações/Projetos
Ciclovia intermunicipal troço
Algés-Miraflores
Ciclovia da Estrada da
Medrosa
Ciclovia da Estrada Militar –
Troço Queijas-Valejas

Prioridade

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento
(€)

Fonte
Financiamento

X
X

Nascente

Curto Prazo

Fase de Estudo Prévio

1.700.000

Candidatura
Programa
ciclovias
intermunicipais

Ponte Sul

Curto Prazo

Lançamento da empreitada

760.000

OM

Norte

Curto Prazo

Fase de Projeto de Execução

1.800.000

OM

Faseamento
2021

2023

Ciclovia da Rua da Fonte

Ponte Norte

Curto prazo

Fase de Projeto de Execução

800.000

OM

X

Poente Norte/
Poente Sul

Curto prazo

Em obra

2.000.000

OM

X

Circular a Vila Fria - VDP

Ponte Norte

Médio
prazo

Fase de Projeto de Execução

1.600.000

OM

X

Ponte Sul

Médio
prazo

Fase de Projeto de Execução

5.000.000

OM

X
(2024)

Aprovado

3.500.000

OM

-

-

-

-

1.700.000

Fase de Projeto de Execução

3.000.000

Em desenvolvimento

1.350.000

Alvará de Loteamento não emitido

-

Nascente
Poente Norte/
Poente Sul

-

Ponte Norte
Poente Sul

Curto Prazo

Ponte Norte
Poente Norte/
Poente Sul

Médio
Prazo

2025

X
(2022)

Ciclovia empresarial – Troço
Lagoas Park

Circular ao Bairro de Cacilhas
(VLS – Troço Lage – Viaduto
Qta da Fonte)
Desnivelamento da Rotunda
da Av. do Forte - Estrada da
Outurela
SATUO Troço Oeiras Parque Lagoas park
Fecho da Circular do Cabanas
Golf
Largo Alves Redol e novo
estacionamento
Ligação da Circular do
Cabanas Golf à VLN
Ligação da Estrada da Gibalta
à Estrada Militar e Alto da Boa
Viagem
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UOPG

-

-

-

X

Privado
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Ações/Projetos
Ligação da Estrada Militar à
Estrada Consiglieri Pedroso
Ligação da Quinta da Moura à
Circular a Vila Fria
Ligação Viária de Santo Amaro
de Oeiras a Paço de Arcos
(SAPA)
Ligação do Concelho de
Cascais à Avenida da
República
Ligação entre a Quinta do
Torneiro e a Circular de Vila
Fria
Nó do Alto do Duque – Ligação
IC17 (CRIL) a Miraflores
Nó Jamor – Ciclovia Troço
Queijas – Cidade do Futebol
Praça envolvente ao Palácio
Restani

UOPG

Prioridade

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento
(€)

Norte

Longo
prazo

Início de procedimento de
contratação
Incluído nas GOP da DGEP para
execução

1.500.000€/km

Ponte Norte
Litoral

Fonte
Financiamento

Faseamento
2021

2023

2025

630.000
Curto Prazo

X
(2022)

Fase de Projeto de Execução

Ponte Sul
Poente Norte/
/Poente Sul

Em desenvolvimento

630.000

Nascente

Curto Prazo

Em Inicio da Obra

1.200.000

Nascente

Curto Prazo

Em fase de Projeto de Execução

800.000

Norte

Curto Prazo

Em obra

500.000

Prolongamento da circular de
Porto Salvo a Vila Fria

Ponte Norte

Curto prazo

Requalificação da Avenida dos
Bombeiros Voluntários de
Algés com Ligação à CRIL

Nascente

Médio
Prazo

Estudo de tráfego em elaboração
para parecer do IP e posterior
elaboração do projeto de execução
Em Fase de Projeto de Execução
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X
(2022)
OM

(2020)

1.000.000

3.000.000

OM

X
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UOPG

Prioridade

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento
(€)

Fonte
Financiamento

Nascente

Curto Prazo

Em Adjudicação da obra

400.000

OM

Nascente

Curto Prazo

Em fase concurso para adjudicação
obra

1.000.000

OM

Nascente

Médio
Prazo

Em fase projeto de execução

400.000

OM

Nascente

Curto Prazo

Em Adjudicação da obra

400.000

OM

Nascente

Curto Prazo

Em fase de Estudo Preliminar

2.000.000

OM

Requalificação da Praça
Central de Queijas

Norte

Curto Prazo

Em fase lançamento do
procedimento de concurso para
adjudicação da obra

500.000

OM

Variante à Avenida 25 de Abril
de 1974, em Linda-a-Velha

Nascente

Médio
Prazo

Em fase de Estudo Prévio

2.004 678

OM

Requalificação da Estrada de
Talaíde + Praça + Ligação a
Cascais

Poente Norte

Médio
prazo

Em fase de Projeto de Execução

1.850.000

OM

Variante à Serra de Carnaxide

Nascente

Longo
Prazo

Revogação PUPSUSC/Elaboração
do PPPVSC

1.650.000

OM

Variante Norte à Laje

Ponte Norte

Ações/Projetos
Requalificação da Avenida dos
Combatentes da Grande
Guerra-passeios e
reperfilamento
Requalificação da Praceta
Dionísio Matias
Requalificação da Rua Ernesto
da Silva - Fase II
Requalificação da Rua Luís de
Camões
Requalificação do Largo 5 de
Outubro

Variante Norte ao Centro de
Barcarena
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Ponte Norte

Faseamento
2021

2023

2025

(2020)
X
X
(2020)
X
(2022)
X
X

X
X

2.500.000
Médio
prazo

Fase I - Procedimento de abertura
de concurso para obra

Fase I –
280.000
Fase II –
2.500.000

X
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Ações/Projetos
Variante Norte ao Centro
Histórico de Oeiras (Em 2015
tinha a designação de
“Variante ao Centro Histórico
de Oeiras”)
Variante Norte de Laveiras
(VLS)
Via Distribuidora de Porto
Salvo (VDP)
Via Longitudinal Norte (VLN)
Queijas – Ligação a Cascais
Via Longitudinal Norte (VLN) –
troço Carnaxide - Queijas
Viaduto da Quinta da Fonte
VLS - Eixo viário Caxias Norte/
Hospital Prisão/ Cidade do
futebol
VLS – Troço Rotunda da Laje à
Portagem da A5 em Oeiras

UOPG

Prioridade

Ponte Sul

Situação atual (2020)

Estimativa de
investimento
(€)

Em fase de Estudo Preliminar

?

X

X

Fonte
Financiamento

Faseamento
2021

2023

2025

Ponte Sul

Curto prazo

Em fase de Projeto de Execução

5.000.000

Ponte Norte

Médio
prazo

Em fase de Estudo Prévio

1.900.000

OM

X

Longo
Prazo

Em fase de Estudo Prévio

47.000.000

OM

(Depois
de
2025)

Médio
Prazo

Em fase de Projeto de Execução

28.000.000

OM

X

Ponte Sul

Curto Prazo

Conclusão da obra prevista para
dezembro de 2019

2.100.000

OM

X

Poente Sul

Curto Prazo

Em início da obra

2.000.000

OM

(2022)

Poente Norte/
Norte/
Nascente
Poente Norte/
Norte/
Nascente

Poente Sul
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8- NOTAS FINAIS
Relativamente ao PDM em vigor a alteração para adequação às novas exigências do RJIGT em
matéria de classificação dos solos traduz-se numa redução do solo urbano em 138,19 hectares, sendo
de referir que em solo urbano os espaços verdes aumentam cerca de 50 hectares.
Quanto ao impacto que a manutenção em solo urbano dos espaços urbanizáveis do PDM em vigor,
agora considerados “De colmatação” e de “Estruturação Programada”, não resultará num
agravamento das condições naturais visto no PDM já terem sido consideradas como urbanas
suscetíveis de ser urbanizadas. Acontece que nas situações de colmatação que se sobrepõem a
servidões e a estrutura ecológica, mantêm a obrigatoriedade de respeitar a sua delimitação e
regulamentação que não são objeto de qualquer alteração neste procedimento. No que respeita às
áreas de estruturação programada, o facto de estarem inseridas em PMOT em vigor ou em elaboração
visa a sua programação e a ponderação dos diversos impactos resultantes da mesma.
Os parâmetros urbanísticos constantes do PDM em vigor também não são alterados pelo que a carga
habitacional e construtiva sobre o território não é agravada, salientando-se o facto de, na sua maioria,
os espaços urbanizáveis previstos no PDM se qualificarem como de uso especial – equipamentos ou
atividades económicas.
Tendo sido referidas no ponto 5.6 as orientações para a alteração do regulamento, identificam-se de
seguida as alterações que se introduzem às peças desenhadas que constituem o PDM, para alcançar
a correta adequação e compatibilidade entre os diversos elementos do Plano:
Peça desenhada (segundo elementos publicados
na DGT)

Alteração

1.1 - Planta de Ordenamento – Classificação e
Qualificação do solo de outubro 2017

Alterada a classificação e qualificação do solo de acordo com as
conclusões do presente relatório.
Alterada a legenda ao nível de “Solo Urbano” e do “Solo Rural”, em
conformidade com a adequação ao RJIGT.
Sob a epígrafe “Áreas com Funções Específicas de Intervenção”
alterada em função das Sub UOPG, da seguinte forma:





Espaços Canal (manter)
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (manter)
Sub UOPG (vem substituir os “Programas Estratégicos” e as
“Áreas de Desenvolvimento Estratégico”
Áreas de intervenção dos PMOT em vigor (manter)

Mantidos os restantes temas.
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Peça desenhada (segundo elementos publicados
na DGT)

Alteração

1.2 - Planta de Ordenamento – Riscos com
Intervenção Direta no Ordenamento do Território
de outubro 2017

Como tem subjacente a classificação e qualificação do solo e Áreas
com Funções Específicas é alterada em conformidade com a planta 1.1
(desenho e legenda). Os Riscos naturais” e “sistemas estruturantes”
mantêm-se.

1.3 - Planta de Ordenamento – Património
Arqueológico de outubro 2017

Como tem subjacente a classificação e qualificação do solo e Áreas
com Funções Específicas é alterada em conformidade com a planta
1.1.

1.4 - Planta de Ordenamento – Mapa de
classificação acústica das zonas de outubro 2017

Como tem subjacente a classificação e qualificação do solo e Áreas
com Funções específicas alteradas na planta 1.1., é ajustada em
conformidade.
Observação adicional: Esta planta não tem leitura no que respeita à
classificação e qualificação do solo, como tal é retificada.

1.5 - Planta de Ordenamento – Estrutura
Ecológica Fundamental de julho 2015

Nada a alterar

1.6 - Planta de Ordenamento – Estrutura
Ecológica Complementar de outubro 2017

Alterada para incorporar as novas áreas de verde urbano resultantes
da alteração para adequação ao RJIGT.

4 – Planta de Condicionantes de outubro 2017

Retificada em função das alterações ocorridas ao nível do património.

4.1.1 – Planta de Condicionantes -Recursos
Naturais - Hídricos, Agrícolas e Florestais de maio
2015

Nada a alterar

4.1.1.1 – Planta de Condicionantes - Recursos
Naturais – RAN Bruta de abril 2015

Nada a alterar

4.1.1.2 – Planta de Condicionantes - Recursos
Naturais – RAN (exclusões) de abril 2015

Nada a alterar

4.1.1.3 – Planta de Condicionantes - Recursos
Naturais – RAN de abril 2015

Nada a alterar

4.1.2 – Planta de Condicionantes -Recursos
Naturais – Ecológicos de outubro 2017

Nada a alterar

4.1.2.1 – Planta de Condicionantes - Recursos
Naturais – REN Bruta de junho 2015

Nada a alterar

4.1.2.2 – Planta de Condicionantes - Recursos
Naturais – REN (Exclusões) de junho 2015

Nada a alterar

4.1.2.3 – Planta de Condicionantes - Recursos
Naturais – REN (Exclusões) de junho 2015

Nada a alterar

4.2 – Planta de Condicionantes – Património
Edificado de outubro 2017

Verificada e retificada em função das alterações ocorridas no
matrimónio classificado.

4.3 – Planta de Condicionantes – Equipamentos
de outubro 2017

Clarificada a situação das 5 zonas de servidão militar.

4.4 – Planta de Condicionantes – Infraestruturas
de outubro 2017

Nada a alterar
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9- ANEXO 1 – TABELA SÍNTESE DE ANÁLISE E PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DOS
ESPAÇOS URBANOS A CONCRETIZAR E DOS ESPAÇOS URBANIZÁVEIS
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ID /
Ficha

Designação

Área (hectares)

Classificação e qualificação do solo
urbano
Classe

1

Moinho das
Antas

11,05

Solo Urbano
Urbanizado

2

Almarjão

4,28

Solo Urbano
Urbanizado

3

Sete Chaves Caxias

7,10

Solo Urbano
Urbanizado

4

Alto da Boa
viagem

32,10

Solo Urbano
Urbanizado

5

Penas Alvas

3,70

Solo Urbano
Urbanizado

6

Casal do
Penedo

3,10

Solo Urbano
Urbanizado

15,20

Solo Urbano
Urbanizado

7

PU - Parque
Ciência e Tecn.
-Sub UOPG 4.3

8

Sto António
Tercena

3,30

Solo Urbano
Urbanizado

9

Qta da Rainha Queluz de B.

4,50

Solo Urbano
Urbanizado

10

11

Moinho do
Félix

Lage

Categoria e
subcategoria

Espaço Central Área a
Concretizar
Espaço Central Área a
Concretizar
Espaço
Residencial Área a
Concretizar
Espaço
Residencial Área a
Concretizar
Espaço
Residencial Área a
Concretizar
Espaço
Residencial Área a
Concretizar
Espaço
Residencial Área a
Concretizar
Espaço
Residencial Área a
Concretizar
Espaço
Residencial Área a
Concretizar

21,10

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

12,10

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

Estrutura Ecológica

Área de
Desenvolvim.
Estratégico

Condicionantes

PMOT e Compromissos urbanísticos

Nível de resposta aos critérios de classificação do
Prioridade para o
solo urbano segundo D.R. n.º 15/2015 de 19 de Município no contexto da
agosto (I = Bom, II = Médio, III = Razoável)
Estratégia Local

Complem.

Área Vital

RAN

REN

DPH

Outras

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim
(Inf)

PP em vigor

Não

Sim (em
parte)

I

I

I

I

I

NA

x

x

Espaço central. Áreas consolidadas onde os
loteamentos estão concretizados e restante área
como de Estruturação e/ou colmatação.

Não

Não

Sim
(corredor)

Não

Não

Não

Não

Sim
(Inf)

PP em vigor

Não

Sim

I

I

I

I

I

NA

x

x

Área consolidada em espaço central.

Não

Sim
(parcial)

Sim
(vistas e
corredor)

Sim
(parcial)

Não

Não

Sim

Sim
(Inf)

Não

Não

Op. Lot. em
curso

I

II

II

II

II

I

x

x

Área urbana de estruturação e /ou colmatação em
espaço habitacional. Parte em verde urbano para
assegurar o corredor do domínio hídrico

Não mas é
contígua à do
Vale do Jamor

Sim
(pontual

Sim
(vistas e
corredor)

Sim
(pontual

Não

Sim com
retificação
em curso

Sim

Sim
(Inf)

Não

Não

Op. Lot. em
curso

I

III

I

I

I

NA

x

x

Área urbana de estruturação e /ou colmatação em
espaço habitacional.

Não

Sim
(parcial)

Não

Sim
(parcial)

Não

Não

Sim

Sim
(Inf)

Não

Não

Op. Lot. em
curso)

I

II

II

II

II

NA

x

x

A área abrangida pelo loteamento fica como
Espaço Verde Urbano e a área restante como Área
urbana de estruturação e /ou colmatação em
espaço habitacional.

Não

Sim
(parcial)

Não

Sim
(parcial)

Não

Sim
(parcial)

Não

Sim
(Inf)

Não

Não

Não

I

II

II

II

II

NA

x

x

Área urbana de estruturação e /ou colmatação,
em espaço habitacional. Embora com pequena
área em REN.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim
(Inf)

PU em
vigor

Não

Sim (em
parte)

I

II

II

II

I

I

x

x

Área urbana de estruturação e /ou colmatação,
em espaço habitacional . Parte da área em verde
urbano associada ao campo de golfe.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim
(Inf)

Não

Não

Op. Lot. em
curso

I

I

I

I

I

NA

x

x

Área consolidada em espaço habitacional.

Não

Sim
(parcial)

Não

Sim
(parcial)

Não

Sim

Sim

Sim
(Inf)

Não

Não

Sim (parcial)
PIP válido
(Op. Lot. em
curso)

I

II

II

II

II

NA

x

Área urbana de estruturação e /ou colmatação em
espaço habitacional. Embora com pequena área
vital e domínio hídrico.

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

x

Dividir por 4 categorias. As zonas edificadas como
área habitacional consolidada, as zonas mais
condicionadas e declivosas como verde urbano e
a zona restante como Área urbana de
estruturação e /ou colmatação habitacional e de
atividades económicas em função da sua
localização.

x

Mantem-se em solo urbano mas dividida em 2
subcategorias: Espaço habitacional (Áreas de
estruturação e/ou colmatação na zona com
loteamento em curso) e Espaço Verde (Verde
urbano na área restante).

x

Manter em solo urbano como Espaço habitacional Área Consolidada no remate da malha urbana
onde não existe REN e Área de Estruturação e ou
Colmatação na área restante. Delimitar uma UOPG
a sujeitar a PP para resolver em sede de Plano de
Pormenor a presença de REN que a CMO
considera inadequadamente delimitada nesta
zona.

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim
(Inf)

Sim

Sim
(Inf)

Não

Não

a

b

c

d

e

f

1

Observações e proposta prévia para adequação

Fundam.

Sim

Comprom.
Urbanístico

A reclassificar como
solo rústico

PMOT em
vigor

Não

PMOT em
elaboração

Manutenção do
estatuto urbano

Não

Op. Lot. em
curso

Não

Sim
(PIP )

I

II

I

III

I

II

II

II

II

III

NA

2

3

x

x

NA

x

Total

Parcial

Total

Parcial

12

Zona Ocidental
de Porto Salvo

10,70

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

Não

Sim

Sim
(corredor)

Sim

Não

Sim

Não

Sim
(Inf)

Não

Sim

Não

I

I

I

I

I

NA

13

Vila Fria

8,40

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

Não

Não

Sim
(Pontual)

Não

Não

Sim
pontual

Não

Sim
(Inf)

Não

Não

Sim
(pequena
área)

I

II

I

II

I

I

x

x

Localiza-se no eixo estratégico. A consolidar Área urbana de estruturação e /ou colmatação.
Avaliar a necessidade de delimitar sub UOPG para
PP.

14

Alto das Lebres

7,00

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

Não

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

Sim

Não

Sim
pontual

Sim

Sim
(Inf)

Não

Não

Op. Lot.
em curso

I

II

I

II

I

I

x

x

Área urbana de estruturação e /ou colmatação,
com exceção das zonas de REN e domínio hídrico
que passam a integrar verde urbano. Avaliar a
necessidade de delimitar sub UOPG para PP.

15

Terras do Cano
- Caxias

5,90

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

Não

Não

Sim
(vistas e
corredor)

Não

Não

Sim
pontual

Não

Sim
(Inf)

Não

Não

Não

I

II

I

I

I

NA

x

x

Espaço habitacional - Área de Estruturação e/ou
Colmatação e Espaço Verde urbano

16

Queijas

5,20

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

Não

Sim
(parcial)

Sim
(corredor)

Sim
(parcial)

Não

Não

Não

Sim
(Inf)

Não

Não

Não

II

I

I

I

II

NA

x

x

Manter em solo urbano, com uma parte em verde
urbano e a área restante como Espaço
habitacional de estruturação e /ou colmatação

17

Leceia
Barcarena

2,80

Solo Urbano
Urbanizável

Sem categoria
associada

Não

Sim
(parcial)

Sim (vistas)

Não

Não

Não

Sim

Sim
(Inf)

Não

Não

Sim (em
parte)

II

I

I

I

II

NA

x

Espaço Habitacional - Área de Estruturação e/ou
Colmatação e Área Consolidada (na parcela com
edifício construído com licença emitida).

x

x

Não

Contrato de
Urbanização

I

I

I

I

I

I

x

x

Área de estruturação e /ou colmatação, em
Espaço de Atividades Económicas e uma pequena
área de remate como Espaço de Atividades
Económicas - Áreas Consolidadas. Com unidade
de execução em curso.

Não

Sim

Não

I

I

I

I

I

I

x

x

Áreas de Estruturação programada em Espaço de
Atividades Económicas (com PP em curso)

Sim
(Inf)

Não

Sim

Não

I

III

I

II

I

I

x

x

Áreas de Estruturação programada em Espaço de
Atividades Económicas (com PP em curso)

Sim

Sim
(Inf)

Não

Sim

Não

I

I

I

I

II

I

x

x

Áreas de Estruturação programada em Espaço de
Atividades Económicas (com PP em curso)

Sim

Sim

Sim
(Inf)

Não

Sim

Não

I

II

II

I

I

I

x

x

Áreas de Estruturação programada em Espaço de
Atividades Económicas (com PP em curso)

Não

Não

Não

Sim
(Inf)

Não

Não

Contrato de
Urbanização

I

II

I

II

I

I

x

Áreas de estruturação e/ou colmatação em Espaço
de Atividades Económicas (com Unidade de
Execução em curso)

Sim
(pontual)

Não

Sim

Sim

Sim
(Inf)

PU em
vigor

Não

Não

I

I

I

I

I

I

x

x

Áreas de estruturação e/ou colmatação em Espaço
de Atividades Económicas. Ponderar se se
justifica delimitar sub UOPG para UE.

Sim
(pontual)

Não

Sim

Sim

Sim
(Inf)

PU em
vigor

Não

PIP aprovado
(Op. Lot. em
curso)

I

II

II

II

I

I

x

x

Áreas de estruturação programadas em Espaços
de Uso especial - Equipamentos . Parte da área
não edificada a nascente da Estrada do Caminho
da Serra deve integrar Espaçpo verde urbano.

11,10

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de
atividades
económicas

Não

Sim

Sim (vistas)

Sim

Não

Não

PE Empresarial
de Paço de
Arcos

16,00

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de
atividades
económicas

Sim
Programa
Estratégico 2

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

Sim

Não

20

PE Empresarial
do Norte de
Paço de Arcos

24,1

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de
atividades
económicas

Sim
Programa
Estratégico 4

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

Sim

21

PE Empresarial
do Norte de
Caxias

38,90

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de
atividades
económicas

Sim
Programa
Estratégico 3

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

22

PE Empresarial
de Porto Salvo

54,5

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de
atividades
económicas

Sim
Programa
Estratégico 1

Sim

23

Valejas Barcarena

6,4

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de
atividades
económicas

Não

24

Alto dos
Barronhos

9,1

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de
atividades
económicas

25

Parque de
Ciências e
Tecnologia

56,2

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de uso
especial equipamentos
(ciências …)

18

Carreira das
Vinhas

19

Não

Sim
(Inf)

Não

Sim
pontual

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

Sim

Não

Sim

Sim
(vistas)

Sim

Não

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

Não

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

Serra de
Carnaxide

145,9

Solo Urbano
Urbanizável

Espaços de uso
especial equipamentos
(desporto…)

Não

Sim

Sim
(vistas e
corredor)

Sim

Não

Sim

Sim

Sim
(Inf)

PU em
vigor

Não

27

Antas Sul

11,7

Solo Urbano
Urbanizável

Espaço de Uso
especial Turismo

Não

Sim
pontual

Sim
(corredor)

Não

Não

Sim
pontual

Sim

Sim
(Inf)

Não

28

Estação RadioNaval

33,0

Solo Urbano
Urbanizado

Espaço de Uso
Especial equipamentos
(defesa…)

Sim

Sim (P.
Biomas. E
corredor)

Não

Sim
pontual

Sim
pontual

Sim
(Inf)

26

Não

Sim

Não

x

Não

I

II

II

II

II

I

x

Não

UE em curso

I

I

I

I

I

I

x

Não

Protocolo
com IHRU

I

I

I

I

I

I

x

x

x

Ligeiro acerto ao longo da estrada para Barcarena
incluindo edificios existentes em espaço
habitacional como área consolidada a regenerar.
O mesmo em duas pontas junto ao núcleo antigo
de Carnaxide que ficam incluídas em espaço
central - área consolidada e área consolidada a
requalificar. A restante área fica em espaço
rústico - "Espaço destinado a equipamentos,
infraestruturas e outras estruturas e ocupações",
que corresponderá também a uma Sub UOPG.

x

Área de estruturação e/ou colmatação de uso
ribeirinho em Espaços de Uso Especial - Turismo.
Corresponde a uma unidade de execução em
curso.

x

Espaço Urbano Central - "Área de equipamento de
defesa nacional a reconverter" e Espaços verdes
urbanos. Pela dimensão e localização deve
corresponder a uma Sub UOPG que poderá ser
uma Unidade de Execução ou PP.
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FIGURA 1 -COMPROMISSOS URBANÍSTICOS
ATUALIZADOS

Áreas Urbanas analisadas
Alvarás - Janeiro 2022
Compromissos - Janeiro 2022
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FIGURA 2 - SOLOS URBANIZADOS A MANTER COMO
URBANOS NA ADEQUAÇÃO AO RJIGT
SOLO URBANO - URBANIZADO
Espaços centrais
Área Consolidada
Área Consolidada a Requalificar
Área Industrial a Reconverter

Espaços residenciais
Área Consolidada
Área Consolidada a Requalificar
Área Consolidada a Regenerar

Espaços de atividades económicas
Área Consolidada
Áreas em Processo de Reconversão Funcional

Espaços de uso especial
Equipamentos
ALMADA
0
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Turismo

FIGURA 3 - PMOT EM VIGOR À DATA DO INÍCIO DO
PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO AO PDM
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CATEGORIA

SUBCATEGORIA

1

Espaço Central

Á rea a co ncretizar

2

Espaço Central

Á rea a co ncretizar

3

Espaço Residencial

Á rea a co ncretizar

4

Espaço Residencial

Á rea a co ncretizar

5

Espaço Residencial

Á rea a co ncretizar

6

Espaço Residencial

Á rea a co ncretizar

7

Espaço Residencial

Á rea a co ncretizar

8

Espaço Residencial

Á rea a co ncretizar

9

Espaço Residencial

Á rea a co ncretizar

10

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

11

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

12

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

13

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

14

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

15

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

16

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

17

So lo urbanizável sem catego ria asso ciada

18

Espaço de A tividades Eco nó micas

A tividades Eco nó micas

19

Espaço de A tividades Eco nó micas

A tividades Eco nó micas

20

Espaço de A tividades Eco nó micas

A tividades Eco nó micas

21

Espaço de A tividades Eco nó micas

A tividades Eco nó micas

22

Espaço de A tividades Eco nó micas

A tividades Eco nó micas

23

Espaço de A tividades Eco nó micas

A tividades Eco nó micas

24

Espaço de A tividades Eco nó micas

A tividades Eco nó micas

25

Espaço de Uso Especial - Equipamento s

Ciência; Tecno lo gia; Investigação e Ensino

26

Espaço de Uso Especial - Equipamento s

Despo rto ; Recreio ; Cultura e Lazer

27

Espaço de Uso Especial - Turismo

Ribeirinho

28

Espaço de Uso Especial - Equipamento s

Equipamento de Defesa

LISBOA
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FIGURA 4 - IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS URBANIZADOS /
ÁREAS A CONCRETIZAR E SOLOS URBANIZÁVEIS
ANALISADOS NA ADEQUAÇÃO AO RJIGT
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Solo urbanizável sem categoria associada
Espaços de atividades económicas
Atividades Económicas
Espaços de uso especial - Equipamentos
Desporto, Recreio, Cultura e Lazer
Ciência, Tecnologia, Investigação e Ensino
Espaços de uso especial - Turismo
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FIGURA 5 - IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS URBANIZADOS/ÁREAS A
CONCRETIZAR E DOS SOLOS URBANIZÁVEIS ANALISADOS SOBRE A
PLANTA DE ORDENAMENTO - ESTRUTURA ECOLÓGICA FUNDAMENTAL

Áreas Urbanas analisadas

Estrutura Ecológica Fundamental
Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional
Áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional
Áreas do Domínio público hidríco
Áreas integradas no Regime Florestal
Áreas de povoamento de sobreiros e azinheiras
Áreas vitais da Rede Ecológica Metropolitana
Áreas afetas a habitas interesse comunitário
Área Intervenção do PDM

Áreas Urbanas analisadas
Abastecimento Água
Conduta Adutora (EPAL)
Zona Servidão Abastecimento Água (EPAL)
Conduta Adutora (SMAS)
Zona Servidão Abastecimento Água (SMAS)
Estação Elevatória Água ou Reservatório
ZSvAbastecimentoAgua (Est Elevat-Reserv)
Drenagem Águas Residuais
Coletor Águas Resid-Emissário Monsanto
Coletor Águas Resid-Intercep. Geral SANEST
Coletor Águas Resid-Emissário Sanest
Estação Bombagem Águas Residuais
Zona de Servidão - AguasResiduais
Rede Elétrica
Infraest Transporte Energia Elétrica
Gasodutos e Oleodutos
Gasoduto ou Oleoduto
Zona Servidão Gasoduto ou Oleoduto
Rede Rodoviária Nacional
Itinerário Complementar
Itinerário Complementar Auto-Estrada
Zona Servidão
Estrada Nacional
Estrada Nacional
Estrada Nacional Prevista
Zona Servidão Estrada do PRN (EN)
Aeroportos e Aérodromos
Zona de Servidão Aeronáutica
Telecomunicações
Zona Servidão Radioelétrica
FIGURA 6 - IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS URBANIZADOS/
ÁREAS A CONCRETIZAR E DOS SOLOS URBANIZÁVEIS
ANALISADOS SOBRE A PLANTA DE CONDICIONANTES INFRAESTRUTURAS

Áreas Urbanas analisadas

Classificação e qualificação funcional do solo
Espaço Central ; Área Consolidada
Espaço Central ; Área Consolidada a Requalificar
Espaço Central ; Área a Concretizar
Espaço Central ; Área Industrial a Reconverter
Espaço Residencial ; Área Consolidada
Espaço Residencial ; Área Consolidada a Requalificar
Espaço Residencial ; Área Consolidada a Regenerar
Espaço Residencial ; Área a Concretizar

Espaço de Actividades Económicas ; Áreas Consolidadas
Esp de Activ Económicas ; Áreas em Processo de Reconversão Funcional
Espaço Verde ; Verde Urbano
Espaço Verde ; Verde de Proteção de Infraestrutura
Solo urbanizável sem categoria associada
Solo urbanizável - Espaço de Actividades Económicas

Espaço de Uso Especial - Equipamentos ; Ciência, tecnologia, investigação e ensino

Solo urbanizável - Espaço de Uso Especial - Equipamentos ; Ciência, tecnologia, investigação e ensino

Espaço de Uso Especial - Equipamentos ; Desporto, Recreio, Cultura e Lazer

Solo urbanizável - Espaço de Uso Especial - Equipamentos ; Desporto, Recreio, Cultura e Lazer

Espaço de Uso Especial - Equipamentos ; Equipamento de Defesa

Solo urbanizável - Espaço de Uso Especial - Turismo ; Ribeirinho

Espaço de Uso Especial - Turismo ; Ribeirinho

FIGURA 7 - IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS URBANIZADOS/
ÁREAS A CONCRETIZAR E DOS SOLOS URBANIZÁVEIS
ANALISADOS SOBRE A PLANTA DE ORDENAMENTO CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO

