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Processo: 450.10.40.00080.2016

Documento: I07330-201605

Assunto: RERAE - DL n.º 165/2014 de 5/11
Pedido de regularização e ampliação de estabelecimento industrial sito em Santo Antão do Tojal
Confrasilvas – Cofragens, S.A.
Lisboa / Loures / União das Freguesias de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal

No âmbito e para os efeitos dispostos no artigos 9º do Decreto–Lei n.º165/2014, de 5 de novembro, vem esta 
CCDR emitir o seu parecer no âmbito do Ordenamento do Território.

O estabelecimento insere-se em terreno (5 prédios contíguos) com cerca de 1,43ha, composto por dois 
núcleos construídos com funções diferenciadas que totalizam 1.248,94m2 (418,73m2+830,21m2) de área de 
implantação e de construção, a que acresce uma área de parqueamento (ligeiros e pesados) com 
8.712,26m2 e uma área verde com 143,63m2.
Não obstante as discrepâncias de informação entre as peças escritas e desenhadas, fazendo a leitura 
conjugada conclui-se que o pedido inclui a regularização de parte das edificações/ações e a reformulação 
do estabelecimento através da demolição/substituição de algumas edificações e da alteração da 
função/utilização de alguns espaços.
Após as alterações pretendidas, as áreas parcelares serão:

 o conjunto “Instalações de apoio à indústria” - 822,20m2 (+403,47m2), 
 o conjunto “Indústria-transformação/produção” – 1.377,0m2 (+546,79m2);
 o conjunto “”Indústria-armazenamento” – 1.202,50m2 (-2550,45m2);
 parqueamento – 5.946,05m2 (-2.766,21m2);
 zona verde – 4.640,95m2 (+3.910,40m2)

Não são evidenciadas licenças de construção e de utilização, ficando por aferir com rigor as 
áreas/edificações que estão licenciadas.
Deverá a CM evidenciar as eventuais licenças emitidas, bem como clarificar/confirmar os parâmetros 
urbanísticos presentes e previstos.

O estabelecimento industrial a regularizar/ampliar recai em classe de “Espaços de Atividades Económicas – 
Consolidadas de Indústria e Terciário”, “Espaço destinado a equipamentos e outras estruturas – Indústrias 
isoladas” e “Espaços Agrícolas e Florestais – produção – Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares” 
do PDM de Loures.
A desconformidade decorre da parte nascente do estabelecimento recair em “Solo Rural – Espaços Agrícolas 
e Florestais – produção – Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares”, regulamentada nos termos dos 
Artigos 20.º, 24.º, 25.º, 26.º e 27.º do RPDM de Loures (publicado em junho de 2015), que correspondem a 
solos da RAN sujeitos ao respetivo regime de ocupação/impermeabilização, onde só se prevê atividade 
industrial do setor agrícola. 
Logo, o tipo de indústria em apreciação constitui uso incompatível.
Também esta área é abrangida “REN – Nível Nacional e Internacional” e “REM – Rede Secundária – Áreas 
Estruturantes Secundárias”.

Não há interferência com solos da REN nem abrangida servidão de domínio hídrico.

A estrema sul da área do estabelecimento confronta com o traçado de via proposta - “Rede Viária – Proposta 
sem espaço canal”, pelo que deve a CM de Loures verificar a competência para a respetiva pronúncia.

Encontra-se sujeita à Servidão do Aeroporto de Lisboa, carecendo do parecer da Ana – Aeroportos de 
Portugal.
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Atentas as caraterísticas/situação da pretensão e o seu contexto territorial e funcional, bem como o seu 
enquadramento no PDM e nas servidões administrativas e restrições públicas, entende-se haver condições 
para a regularização ser viabilizada/enquadrada em termos de princípios e objetivos de organização 
territorial, condicionado ao parecer favorável da entidade competente em matéria de RA e sem prejuízo do 
parecer de outras entidades nas suas competências próprias.

Assim, emite-se parecer favorável condicionado ao parecer favorável da DRAPLVT.

Sublinhe-se que este parecer, bem como eventual decisão favorável ou favorável condicionada, não 
constitui título para a execução das ampliações, carecendo as mesmas do adequado enquadramento 
regulamentar e legal para o necessário licenciamento camarário nos termos do RJUE.

P’lo Diretor de Serviços do Ordenamento do Território
Por delegação de competências do Despacho n.º 10727/2014 (DR, 2.ª série, de 20/08/2014)
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