
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Diretor Municipal de Loures – PDMLoures 

Proposta de Alteração a Regulamento do PDMLoures 

Relatório de Fundamentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUI A 2º ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA REVISÃO DO PDM DE LOURES, 

APROVADO ATRAVÉS DO AVISO N.º 6808/2015, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA, N.º 117, 2ª SÉRIE, ALTERADO 

PELO AVISO Nº 1676/2018 DE 06 DE FEVEREIRO, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 26, 2ª SÉRIE, COM A 1ª 

CORREÇÃO MATERIAL PELO AVISO 17753/2019 DE 08 DE NOVEMBRO, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPUBLICA, Nº 215, 

2ª SÉRIE. 

 

 

 

 

 

MARÇO 2021 

 



 
 

 Departamento de Planeamento e gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  2 | 40 

Março de 2021 

 

 

 

 

Índice 
 

1| NOTA PRÉVIA ............................................................................................................................ 3 

2| ENQUADRAMENTO .................................................................................................................. 4 

3| AVALIAÇÃO AMBIENTAL ........................................................................................................... 5 

4| ALTERAÇÃO DE ÍNDICES ........................................................................................................... 5 

5| QUADRO SÍNTESE DE PROPOSTAS DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO .............................. 6 

6| FUNDAMENTAÇÃO E PROPOSTA .............................................................................................. 9 

7| QUADRO SINTESE DAS PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS ................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Departamento de Planeamento e gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  3 | 40 

Março de 2021 

 

1| NOTA PRÉVIA 
 

O Plano Diretor Municipal de Loures (PDM Loures) foi objeto da primeira revisão em 2015, 

publicada no Dário da República, 2ª série, nº 117, de 18/06/2015, Aviso nº 6808/2015, 

posteriormente foi objeto de alteração no âmbito do Dec-Lei n.º 165/2014, de 5/11/2014 

(RERAE), publicada no Dário da República, 2ª série, nº 26, de 06/02/2018, Aviso nº 1676/2018, 

seguidamente ocorreu a Primeira Correção Material ao PDM Loures publicada no Dário da 

República, 2ª série, nº 215, de 08/11/2019, Aviso nº 17753/2019.  

Decorridos mais de cinco anos sobre a vigência do Plano Diretor Municipal de Loures, 

identificaram-se algumas situações, essencialmente regulamentares, no âmbito da gestão 

urbanística, que necessitam de clarificação, alteração e correções de erros materiais. 

No decurso da sua aplicação, foram sendo detetadas situações pontuais em que as suas 

disposições revelaram alguma desadequação às condições da realidade a que se aplicam, quer 

por imprecisões de formulação, quer por conterem algumas especificidades que, contrariando a 

provável intenção com que foram estabelecidas, acabam por prejudicar a boa gestão do 

território.  

É de todo o interesse que os ajustamentos destas disposições, necessários à superação das 

deficiências ou insuficiências identificadas, ocorram com a maior brevidade possível, uma vez que 

tal superação permite não só obter ganhos de eficiência no desempenho dos serviços municipais 

em termos de gestão urbanística, mas também clarificar o sentido da decisão a ser tomada 

relativamente a algumas operações urbanísticas pretendidas por particulares e cuja viabilização 

esbarra atualmente com as formulações menos conseguidas em questão. 

Por outro lado, trata-se, de matérias praticamente independentes dos domínios de incidência da 

reformulação do ordenamento territorial concelhio exigido pela adequação dos instrumentos ao 

quadro concetual e legal decorrente da Lei nº 31/2014, de 30 de maio, e Decreto Lei nº 80/2015 

de 14 de maio, verificando-se também que as disposições a alterar incidem sobre matérias 

contidas na sua totalidade no âmbito de plena autonomia de conformação normativa do 

Município, isto é, não terão, salvo melhor opinião, interferência com os domínios de intervenção 

ou de tutela de outras entidades administrativas. 

Assim sendo, o instrumento adequado para superar, em tempo útil, tais desadequações é o 

procedimento de alteração do plano, o qual pretende responder precisamente a necessidades 

de ajustamentos de caráter e escala de impacto meramente pontuais, que não põem em causa 

as opções fundamentais do mesmo plano nem a forma como este estruturou essas opções. 

O presente procedimento de alteração incide exclusivamente sobre o regulamento do PDM, 

traduzindo a retificação, clarificação ou melhor especificação de alguns dos preceitos 

regulamentares, e que se prendem essencialmente com condições de conformação física do 

edificado, com os âmbitos e as formas de aplicação de índices e outros parâmetros urbanísticos, 

e ainda com um esforço de simplificar a formulação de disposições de conteúdo mais complexo. 
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Assim, o presente documento corresponde à 2ª Proposta de Alteração do Plano Diretor Municipal 

de Loures, que incide, exclusivamente, sobre o regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Loures.  

Esta alteração foi determinada pela deliberação em reunião ordinária em 12 de agosto de 2020, 

onde a Câmara Municipal deliberou por maioria, o inicio do procedimento relativo à alteração do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, publicada pelo Aviso nº 15142/2020, publicado 2ª Série 

do Diário da República nº 191 de 30 de setembro de 2020. 

A deliberação também incluiu a alteração da deliberação sobre a proposta nº 197/2019, 

publicada pelo Aviso nº 9381/2019, publicado na 2ª Série do Diário da República nº 102 de 28 de 

maio de 2019, individualizando as alterações preconizadas. 

 

Face ao exposto, as alterações aqui propostas dividem-se fundamentalmente em dois grupos: 

1) Correções de erros materiais de escrita e por omissão; 

2) Alterações decorrentes do desenvolvimento mais pormenorizado da execução do plano, 

no âmbito da sua aplicabilidade (considerando a clarificação do espirito subjacente à 

aplicabilidade do regulamento); 

As alterações pretendidas para o articulado do regulamento estão exaustivamente sistematizadas 

na tabela anexa (ponto 5) e descritas na tabela no ponto 6, onde, para cada disposição a alterar, 

se apresentam lado a lado a sua redação atual e a redação proposta, identificando quer as novas 

expressões a introduzir, quer as expressões a eliminar, a que se segue a respetiva 

fundamentação. 

Por fim, apresentam-se os preceitos regulamentares objeto de alteração, nas suas versões finais 

reformuladas de acordo com a proposta de alteração. 

 

2| ENQUADRAMENTO 
 

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

na redação em vigor, prevê, no artigo 118.º e na alínea b) e d) do nº 1 do artigo 122.º, a 

possibilidade de efetuar alterações e correções materiais aos planos municipais nos seguintes 

termos: 

“Artigo 118.º 

Alteração dos planos intermunicipais e municipais 

Os planos intermunicipais e municipais são alterados em função da evolução das condições ambientais, económicas, 

sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou sempre que essa alteração seja necessária, em resultado da entrada 

em vigor de novas leis ou regulamentos.” 
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“Artigo 122.º 

Correções materiais 

1 - As correções materiais dos programas e dos planos territoriais são admissíveis para efeitos de: 

…. 

b) Correções de erros materiais ou omissões, patentes e manifestos, na representação cartográfica ou no 

regulamento; 

…. 

d) Correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga;” 

 

3| AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
 

A presente alteração do regulamento do plano não está sujeita a Avaliação Ambiental, atento 

a que na Deliberação nº 197/2019 de abril de 2019, considerou-se que esta alteração não 

estaria sujeita, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 5 

de junho, conjugado com o artigo 120.º do RJIGT. 

 

4| ALTERAÇÃO DE ÍNDICES 

 

A alteração de índices de edificabilidade aplicados aos artigos objeto de alteração, não vão 

interferir ou causar uma sobrecarga significativa com as infraestruturas existentes, tais como 

abastecimento de água, esgotos, rede viária e estacionamento, etc., atento a que no território 

onde se aplica estes índices já se encontram densamente edificados, e as infraestruturas 

existentes encontram-se a dar resposta satisfatória. Temos como exemplo desta situação o Bairro 

Operário em São João da Talha, em que na sua envolvente tem AUGIS, e que estas vão até ao 

índice de 1.50 (como em outros casos similares no concelho), pelo que sendo a morfologia do 

Bairro Operário em tudo idêntica à morfologia da envolvente, o índice agora proposto de 1,50, 

visa possibilitar a legalização das edificações existentes e o colmatar dos espaços intersticiais, não 

desvirtuando a malha urbana existente. 
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5| QUADRO SÍNTESE DE PROPOSTAS DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
 

SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGOS ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

ARTIGO 4.º                                                     
Instrumentos de Gestão Territorial a 

Observar 
 Alteração / Clarificação 

. Removida a designação por extenso da 
legislação nas alíneas a), b), d), e) e f). 

ARTIGO 7.º                                                     
Definições 

Clarificação 
. Correção de erro material de escrita no 
ponto nº 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. Clarificação da alínea m), n), o), r) e x).                               

TÍTULO III- USO DO SOLO 
ARTIGOS ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

ARTIGO 10.º                                                     
Principio Geral 

Alteração / Clarificação  

. Clarificação da alínea a);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

. Foi integrada uma nova alínea d), para 
inclusão dos postos de combustíveis ou 
áreas de abastecimento.                           

ARTIGO 11.º                                                     
Hierarquia do Sistema Urbano 

Correção material 
. Eliminação do Perímetro Urbano na alínea 
e) “Zambujal” 

ARTIGO 14.º                                                     
Projectos de Interesse Municipal  

Correção ortográfica 
. Correção de erro material de escrita no nº 
1 de "insere" para "inserem".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TÍTULO V- QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
ARTIGOS ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

ARTIGO 58.º                                                     
Condições Gerais de Edificabilidade 

Alteração / Retificação  

. Foi eliminado o ponto n.º 3 referente ás 
operações urbanísticas com impactes 
relevantes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
. Retificação do nº 4, 5 e 6 para 3, 4 e 5, 
respetivamente.      

ARTIGO 60.º                                                     
Principio Geral 

Alteração / Correção ortográfica 

. Correção de erros materiais de escrita; 

. Alteração do nº 3 para integração de ORU; 

. Foi integrado um novo nº para clarificar a 
dispensa de delimitação de Unidade de 
Execução das operações urbanísticas nas 
áreas a reestruturar.   
. Foi integrado um novo n.º para majoração 
de índice de edificabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ARTIGO 69.º                                                     
Usos 

Alteração . Alteração do n.º 1 e do n.º2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARTIGO 70.º                                                     
Regime de Edificabilidade 

Alteração 

. Alteração do ponto n.º 1, de operações 
"urbanísticas" para operações de 
"loteamento"; 
. Alteração na alínea a) do n.º 1 do índice de 
"0,70" para "1,50" para os perímetros 
urbanos de nível I e II; 
. Foi integrado um novo ponto n.º 3, para 
remissão ao n.º 1 do artigo 64º, para as 
restantes operações urbanísticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ARTIGO 73.º                                                     
Regime de Edificabilidade 

Alteração 

. Alteração do ponto n.º 1 e do n.º 2; 

. Foi integrado um novo ponto n.º 3, o qual 
clarifica o nº máximo de pisos acima da cota 
de soleira nas tipologias E e F do n.º 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARTIGO 77.º                                                     
Usos 

Correção ortográfica 
. Correção de erro material de escrita no nº 
4 de "ou" para "e";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ARTIGO 78.º                                                     
Regime de Edificabilidade 

Alteração 

. Foi integrado um novo ponto n.º 1; 

. O anterior ponto n.º 1 passa a n.º 2 e é 
clarificada a alínea d); 
. Foi alterada a numeração dos pontos n.º 2 
, 3, 4, 5 e 6 para 3, 4, 5, 6 e 7, 
respetivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ARTIGO 87.º                                                     
Regime de Edificabilidade 

Alteração . Foi integrado um novo ponto n.º 1 e 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARTIGO 89.º                                                     
Usos 

Clarificação . Alteração do ponto n.º 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARTIGO 90.º                                                     
Regime de Edificabilidade 

Alteração 

. Foi integrado um novo ponto n.º 1; 

. O anterior ponto n.º 1 passa a n.º 2 e é 
alterada a alínea a) passando de "0,70" para 
"1,00".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARTIGO 93.º                                                     
Usos 

Alteração/Clarificação 
. Foi integrada no ponto n.º 2 a alínea d) 
com o uso de "Turismo"; 
. Foi integrado um novo ponto n.º 5 e 6  

ARTIGO 106.º                                                     
Usos 

Alteração 
.  Correção de erro material de escrita; 
. Foi integrado um novo ponto n.º 5 e 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ARTIGO 108.º                                                     
Âmbito e Objectivos 

Alteração 
. Foi alterado o articulado e incrementado o 
ponto n.º 1 com as alíneas a) e b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARTIGO 109.º                                                     
Usos e Regime de Edificabilidade 

Alteração . Foi alterado o articulado  

ARTIGO 111.º                                                     
Principio Geral 

Alteração 
. Foi integrado um novo n.º para majoração 
de índice de edificabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ARTIGO 118.º                                                      
Regime de Edificabilidade 

Clarificação . Foi clarificada a alínea d) do n.º 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARTIGO 128.º                                                      
Usos 

Alteração  
. Alteração de todo o articulado, com 
remissão para o art.º 106º dos usos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TÍTULO VI- SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E MOBILIDADE 
ARTIGOS ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

ARTIGO 134.º                                                     
Âmbito e Objectivos 

Clarificação . Clarificação dos pontos n.º 2 e 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARTIGO 135.º                                                     
Regra Geral 

Clarificação . Clarificação dos pontos n.º 1 e 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARTIGO 137.º                                                     
Âmbito e Identificação 

Retificação 
. Retificação da designação da entidade "EP- 
Estradas de Portugal, S.A." para "IP- 
Infraestruturas de Portugal, S.A.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ARTIGO 138.º                                                     
Classificação Hierárquica 

Retificação 

. Retificação na alínea b), nº ii, da 
designação da entidade "EP- Estradas de 
Portugal, S.A." para "IP- Infraestruturas de 
Portugal, S.A.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ARTIGO 139.º                                                     
Vias da Rede Rodoviária Nacional 

Retificação / Alteração 

. Retificação no ponto n.º 3 da designação 
da entidade "EP- Estradas de Portugal, S.A.” 
para "IP- Infraestruturas de Portugal, S.A.";                     
. Foi eliminado o ponto n.º 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ARTIGO 140.º                                                     
Parâmetros de Dimensionamento e 

Estudos de Tráfego 
Alteração / Clarificação 

. Clarificação no ponto n.º 3, com a inclusão 
do Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
. Foi integrado um novo ponto n.º 5, para 
inclusão da exceção ao articulado.               

TÍTULO VII - ESTRUTURA PATRIMONIAL 
ARTIGOS ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

ARTIGO 151.º                                                     
Âmbito e Identificação 

Clarificação  
. Clarificação do elencado no ponto n.º 5.  
. Correção de erros materiais de escrita;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TÍTULO IX - RISCOS AO USO DO SOLO 
ARTIGOS ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

ARTIGO 176.º                                                     
Zonas de Ocupação Edificada 

Proibida (ZOEP) 
Retificação 

. Retificação do artigo de remissão do artigo 
186º para o artigo 179º.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TÍTULO XI - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 
ARTIGOS ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

ARTIGO 194.º                                                     
Âmbito e Identificação 

 Clarificação . Clarificação do ponto 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARTIGO 200.º                                                     
Identificação das UOPG e SUOPG 

Correção ortográfica 
. Correção ortográfica na alínea b), n.º xi, a 
designação de "SOUPG" para SUOPG;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ARTIGO 201.º                                                     
Conteúdo Programático das UOPG 

Correção ortográfica 
. Correção ortográfica no ponto 3, alínea a), 
da UOPG E – Oriental, a designação de 
“SUBUOPG 24” para SUOPG 24 

ARTIGO 202.º                                                     
Conteúdo Programático das SUOPG 

Correção ortográfica/Alteração 

. Integração da alínea d) nos Parâmetros 
Urbanísticos da SUOPG 05- Tocadelos; 
. Integração de nova alínea f) e alteração da 
anterior alínea f) para g) e da anterior g) 
para h), nos Objectivos da SUOPG 10- Santo 
Antonio dos Cavaleiros; 
. Correção ortográfica na alínea a), dos 
Objectivos da SUOPG 12 - Tojais, na 
concordância de "espaços" para "espaço.";  
. Clarificação da alínea c) dos Objectivos e 
Integração da alínea d) nos Parâmetros 
Urbanísticos da SUOPG 13 – Arneiro; 
. Eliminação da alínea g) nos Parâmetros 
urbanísticos da SUOPG 21 – Quartel de 
Sacavém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ANEXO III - Parâmetros de dimensionamento/beneficiação de vias  
  ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

  Alteração / Clarificação 

. Alteração do articulado para clarificação 
das diferentes situações, com incremento 
de novas alíneas "c)" e "e)" e alteração das 
anteriores designações das alíneas "c" e "d)" 
para "d)" e "f)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ANEXO IV - Lista de empresas e respetivas condições 
EMPRESA ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 

Hovione Correção ortográfica 
. Correção ortográfica de "prespectivado" 
para "perspetivado." .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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6| FUNDAMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 

Redação atual Redação proposta 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

c) (…) 
d) Plano de Gestão da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo 

(Portaria nº 670-A/99, 2.ª Série, de 30 de junho); (…) 
e) Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março. D.R. n.º 58, Série I, 
Suplemento); 

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

g)  (…) 
2 – (…) 

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

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

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

c) (…) 
d) Plano de Gestão da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo 

(Portaria nº 670-A/99, 2.ª Série, de 30 de junho);  
e) Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março. D.R. n.º 58, Série I, 
Suplemento); 

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

g)  (…) 
2 – (…) 
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3 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 

4 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 

(…) 
 

3 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 

4 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 

(…) 

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

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

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 
h) (…) 
i) (…) 
j) (…) 
k) (…) 
l) (…) 

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

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 
h) (…) 
i) (…) 
j) (…) 
k) (…) 
l) (…) 
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m) «Projeto de enquadramento paisagístico» – compreende peças 
escritas e desenhadas indispensáveis para a compreensão relativa à 
implantação de edificações ou infraestruturas e à configuração e 
tratamento do espaço exterior aos mesmos, assegurando a 
adequada integração do ponto de vista biofísico, paisagístico e 
ambiental com incidência na mitigação dos impactes negativos;   
   

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

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

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

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

s) (…) 
t) (…) 

m) «Projeto de enquadramento paisagístico» – compreende peças 
escritas e desenhadas os elementos indispensáveis para a 
compreensão relativa à implantação de edificações ou 
infraestruturas e à configuração e tratamento do espaço exterior 
aos mesmos, assegurando a adequada integração do ponto de vista 
biofísico, paisagístico e ambiental com incidência na mitigação dos 
impactes negativos; 

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

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

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

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

s) (…) 
t) (…) 
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u) (…) 
v) (…) 
w) (…) 
x) «Uso terciário» – engloba as atividades de comércio e serviços. 

 

u) (…) 
v) (…) 
w) (…) 
x) «Uso terciário» – engloba as atividades de comércio retalhista e 

serviços. 
 

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

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

 
Artigo 10º - Principio Geral 
1 – (…) 

a) Infraestruturas; 
b) (…) 
c) (…) 

 
 
 
 
2 – (…) 
3 – (…) 

 
Artigo 10º - Principio Geral 
1 – (…) 

a) Infraestruturas e instalações complementares; 
b) (…) 
c) (…) 
d) Instalação de postos de abastecimento de combustível, onde se inclui 

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

2 – (…) 
3 – (…)  
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 – a) - Completagem da frase enquadrada no D.R. nº 5/2019 de 27 de setembro, clarificando que as Infraestruturas territoriais 
incluem as instalações complementares; 
                                    1 – d) - A introdução desta alínea pretende clarificar a situação das áreas de serviço e dos PAC´s. Tem por base, o Estatuto das Estradas 
que considera as áreas de serviço e os PAC, como equipamentos de apoio à infraestrutura estrada e, por sua vez, nos conceitos técnicos, do D.R. nº 5/2019 
de 27 de setembro, os sistemas gerais de circulação englobam as instalações que lhe estão associadas. Com a introdução desta alínea continuam 
salvaguardados os solos naturais de elevado valor, como sejam os da REN ou da RAN, já que o texto da introdução do ponto 1, deste artigo, o determina. 
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Não é em si, uma condição para a aplicabilidade desta alínea, a hierarquia da rede viária, mas sim a análise inevitável de cada situação, per si, face à 
regulamentação aplicável ao licenciamento dos PAC’s e ás condições da via onde se pretender implantar.  
 

TÍTULO III – USO DO SOLO 
Capítulo II – Sistema Urbano 

 
Artigo 11º - Hierarquia do Sistema Urbano 
1 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) Nível V, correspondente aos perímetros urbanos de Á-dos-Cãos, 

Bemposta, Boavista à Murteira, Carcavelos, Casal das Pipas, 
Casaínhos, Casal do Forno, Freixial, Freixeira, Guerreiros, Manjoeira, 
Mato Antão/Almarjão, Mato da Cruz, Monjões, Montachique, 
Murteira, Olival Queimado, Palhais, Ponte Lousa, Quinta da Bola, 
Ribas de Baixo, Salemas, São Roque, Serra da Alrota, Tocadelos, 
Tojalinho, Torneiro, Torre da Besoeira, Vila de Rei, Vila Nova, 
Zambujal; 

f) (…) 
 

 
Artigo 11º - Hierarquia do Sistema Urbano 
1 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) Nível V, correspondente aos perímetros urbanos de Á-dos-Cãos, 

Bemposta, Boavista à Murteira, Carcavelos, Casal das Pipas, 
Casaínhos, Casal do Forno, Freixial, Freixeira, Guerreiros, Manjoeira, 
Mato Antão/Almarjão, Mato da Cruz, Monjões, Montachique, 
Murteira, Olival Queimado, Palhais, Ponte Lousa, Quinta da Bola, 
Ribas de Baixo, Salemas, São Roque, Serra da Alrota, Tocadelos, 
Tojalinho, Torneiro, Torre da Besoeira, Vila de Rei, Vila Nova, 
Zambujal; 

f) (…) 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 – O Perímetro Urbano do Zambujal não existe, está integrado no perímetro Urbano dos Tojais; 
 

 
Artigo 14º - Projetos de interesse Municipal 
1 – Os projetos de potencial interesse municipal podem beneficiar de uma 
majoração no índice de edificabilidade do solo até 15%, desde que se 

 
Artigo 14º - Projetos de interesse Municipal 
1 – Os projetos de potencial interesse municipal podem beneficiar de uma 
majoração no índice de edificabilidade do solo até 15%, desde que se 
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verifique não resultarem roturas com a morfologia e tipologia do tecido 
urbano onde se insere. 
2 – (…) 

verifique não resultarem roturas com a morfologia e tipologia do tecido 
urbano onde se insere inserem. 
2 – (…) 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Correção de concordância ortográfica; 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo I – Disposições Gerais 

Artigo 58º - Condições Gerais de Edificabilidade 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 - As operações urbanísticas com impactes relevantes ficam sujeitas ao 
regime de edificabilidade previsto para as operações de loteamento, 
correspondente à respetiva categoria ou subcategoria de espaço. 
4 – (…) 
5 – (…) 
6 – (…) 
 

Artigo 58º - Condições Gerais de Edificabilidade 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 - As operações urbanísticas com impactes relevantes ficam sujeitas ao 
regime de edificabilidade previsto para as operações de loteamento, 
correspondente à respetiva categoria ou subcategoria de espaço. 
3 – [atual nº 4] 
4 – [atual nº 5] 
5 – [atual nº 6] 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 3 – Eliminação de uma restrição, que de acordo com o RMEU de Loures compromete significativamente a aplicação das regras 
urbanísticas preceituadas no Regulamento do PDM, das operações urbanistas que não são objeto de operações de loteamento. 
                                     Atualização de numeração 4, 5 e 6 para 3 ,4 e 5, respetivamente. 
 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II– Solo Urbanizado 

 
Artigo 60º - Principio Geral 
1 - A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade 
de execução em área consolidada, quando haja interesse na estruturação ou 
reestruturação urbana de uma determinada área, nomeadamente, por 
respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de de ligações entre 

 
Artigo 60º - Principio Geral 
1 - A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade 
de execução em área consolidada, quando haja interesse na estruturação ou 
reestruturação urbana de uma determinada área, nomeadamente, por 
respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de de ligações entre 
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redes urbanas, a concretização infraestruturas gerais, equipamentos, 
espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da coesão 
socio-territorial. 
2 – (…) 
3 - Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações 
urbanísticas, nas áreas a reestruturar, deve ser precedido de delimitação de 
unidade de execução, tendo em vista uma correta reestruturação do 
território, seguindo os princípios enunciados no número 1. 
 
4 – Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas 
pelo regime excecional para a reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), que não prejudiquem os princípios enunciados no 
número 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido a reestruturar 
e legalizar. 
5 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 

redes urbanas, a concretização de infraestruturas gerais, equipamentos, 
espaços verdes eliminação de focos de degradação, ou promoção da coesão 
socio-territorial. 
2 – (…) 
3 - Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações 
urbanísticas, nas áreas a reestruturar, deve ser precedido de delimitação de 
unidade de execução ou de ORU (Operação de Reabilitação Urbana), tendo 
em vista uma correta reestruturação do território, seguindo os princípios 
enunciados no número 1. 
4 – Excetuam-se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas 
pelo regime excecional para a reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), que não prejudiquem os princípios enunciados no 
número 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido a reestruturar 
e a legalizar. 
5 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

6 - Nas áreas a reestruturar, as operações urbanísticas que sejam 
dispensadas da delimitação de unidade de execução regem-se pelo regime 
definido para as áreas consolidadas adjacentes, correspondentes à mesma 
qualificação de espaço. 
7 - Nas áreas confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e outros 
usos de interesse publico ou com os espaços de verde de recreio e lazer, 
admite-se a majoração do índice de edificabilidade do solo até 25%, 
resultante da aplicação do nº5 do artigo 93º ou do nº5 do artigo 106º, desde 
que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a envolvente. 
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FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Correção ortográfica; 
                                     3 – Inclusão de ORU (Operação de Reabilitação Urbana) como instrumento de execução de reestruturação e de reabitação do 
território. 
                                     4 – Correção ortográfica; 
                                     6 – Introdução do ponto 6 a clarificar o regime das áreas objeto de dispensa da delimitação de Unidade de Execução. 
                                     7 – Introdução do ponto 7 a majorar o índice de edificabilidade previsto para as qualificações dos espaços confinantes com as áreas 
de espaços de equipamentos e outros usos de interesse publico e nos espaços de verde de recreio e lazer, não podendo dai resultar roturas no tecido 
urbano e subversão do uso da qualificação do solo. 
 

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

 
Artigo 69º - Usos 
1 - Nas áreas habitacionais a reestruturar o uso habitacional é dominante. 
 
 
2 - Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 
 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 

3 – (…) 

 
Artigo 69º - Usos 
1 - Nas áreas habitacionais a reestruturar o uso habitacional é dominante 
preponderante sobre os outros usos admissíveis, numa percentagem 
superior a 50% da superfície de pavimento. 
2 - Consideram-se compatíveis os seguintes usos Para efeitos do n. 1 
consideram-se outros usos admissíveis: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 

3 – (…) 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 e 2 – Clarificação do âmbito dos preceitos. 
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Artigo 70º - Regime de Edificabilidade 
1 - Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, na concretização 
das operações urbanísticas, aplicam-se os seguintes parâmetros: 
 

a) Índice de Edificabilidade máximo – 0,70; 
 
 

b) (…) 
c) (…) 

2 – (…) 
 

 
Artigo 70º - Regime de Edificabilidade 
1 - Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, na concretização 
das operações urbanísticas de loteamento, aplicam-se os seguintes 
parâmetros: 

a) Índice de Edificabilidade máximo – 0,70 1,50 para os perímetros 
urbanos de nível I e II, e de 0,70 para os restantes perímetros 
urbanos; 

b) (…) 
c) (…) 

2 – (…) 
3 - Nas restantes operações urbanísticas aplica-se o disposto no nº1 do 
artigo 64º do presente regulamento. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Clarificação do âmbito dos preceitos. 
                                     1 a) – Alteração do índice de edificabilidade máximo, para resolução /legalização de edifícios já concretizados anteriormente ao PDM, 
em acordo com o índice existente para os espaços habitacionais a reestruturar e legalizar do tipo A (AUGIS). O índice atual de 0,70 tem-se revelado bastante 
insuficiente para a legalização dos edifícios existentes nestas áreas, nomeadamente para os perímetros urbanos de nível I e II, pelo que é proposto o índice 
de 1,50 para os perímetros urbanos de nível I e II e mantendo 0,70 para os restantes perímetros urbanos. Com o índice proposto não existirá sobrecarga 
significativa nas infraestruturas existentes, atento a que estes espaços já se encontram consolidados, e que as operações urbanísticas a levar a efeito visam 
o colmatar dos espaços intersticiais vazios ainda existentes, rematando a malha urbana. 
                                    3 – Clarificação e remissão para as restantes operações urbanísticas não abrangidas pelo presente artigo. 
 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II – Solo Urbanizado 
Secção I – Espaços Residenciais 
Subsecção IV – Habitacionais a Reestruturar e Legalizar 

 
Artigo 73º - Regime de Edificabilidade 

 
Artigo 73º - Regime de Edificabilidade 
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1 – Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, para as 
operações de loteamento são estabelecidos parâmetros urbanísticos 
definidos no quadro seguinte: 

Tipo 

Índice de edificabilidade 

máximo  

N.º máximo  

de pisos acima da cota de soleira 

A1 2 6 

A 1,50 6 

B1 1,25 6 

B 1 6 

C 0,80 4 

D 0,60 4 

E 0,45 2 

F 0,30 2 

2 - Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão 
atribuídos os tipos A1, A, B1 e B definidos no quadro constante no número 
anterior, a solução preconizada deve ser justificada, nomeadamente, do 
ponto de vista do desenho urbano, da sua correta integração, da sua 
contribuição para a valorização urbanística da área e dos requisitos para a 
reconversão estabelecidos em quadro legal específico 
 

1 – Na ausência de planos de urbanização ou de pormenor, para as 
operações de loteamento são estabelecidos parâmetros urbanísticos 
definidos no quadro seguinte: 

Tipo 

Índice de edificabilidade 

máximo  

N.º máximo  

de pisos acima da cota de soleira 

A1 2 6 

A 1,50 6 

B1 1,25 6 

B 1 6 

C 0,80 4 

D 0,60 4 

E 0,45 2 3 

F 0,30 2 3 

2 - Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão 
atribuídos os Tipos A1, A, B1 e B definidos no quadro constante no número 
anterior do n.º1 do presente artigo, a solução preconizada deve ser 
justificada, nomeadamente, do ponto de vista do desenho urbano, da sua 
correta integração, da sua contribuição para a valorização urbanística da 
área e dos requisitos para a reconversão estabelecidos em quadro legal 
específico. 
3 – Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão 
atribuídos os Tipos E e F, definidos no quadro constante do nº 1 do presente 
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artigo, o número máximo de pisos acima da cota de soleira deve ser 
justificado com a verificação dos seguintes requisitos cumulativos: 

a) Identificação do piso 3 em edificação existente que cumpra os 
requisitos das várias disposições aplicáveis; 

b) Não existir naquela edificação indicação de condição de demolição 
ou, alteração justificada pela existência daquele piso; 

c) Aquela edificação deve apresentar-se integrada nas características 
gerais da morfologia e tipologia do tecido urbano existente, ou que 
se pretenda gerar na envolvente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 - A alteração do nº de pisos acima da cota de soleira para a tipologia “E” e “F”, vai permitir a legalização de situações existentes de 
aproveitamento de sótãos para habitação de acordo com o RGEU, desde que seja cumprido o disposto no nº 3. 
                                    2 - Clarificação do âmbito dos preceitos. 
                                    3 – Introdução dos preceitos para o cumprimento para a tipologia “E” e “F” do nº 1 (quadro). 
 

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

 
Artigo 77º - Usos 
1 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

2 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 

 
Artigo 77º - Usos 
1 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

2 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
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3 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 

4 - Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de 
loteamento, é permitida a total afetação aos usos previstos nas alíneas b) ou 
c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições: 

a) (…) 
b) (…) 

3 – (…) 
a) (…) 
b) (…) 

4 - Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de 
loteamento, é permitida a total afetação aos usos previstos nas alíneas b) ou 
e c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições: 

a) (…) 
b) (…) 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 4– Correção ortográfica; 
 

 
Artigo 78º – Regime de Edificabilidade 
 
 
 
 
 
1 - Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas 
operações urbanísticas aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) Altura da fachada máxima - a das áreas urbanas envolventes. 

 
2 – (…) 
3 - Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos 
industrial, logística ou micrologística e operações de gestão de resíduos o 
índice previsto na alínea a) do n.º 1 é substituído pelo índice volumétrico de 
5 m3/m2. 

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

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) Altura da fachada máxima - a das áreas urbanas envolventes., salvo 

nos casos em que a especificidade técnica exija uma altura superior. 
2 3 – (…) 
3 4 - Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos 
industrial, logística ou micrologística e operações de gestão de resíduos o 
índice previsto na alínea a) do n.º 1 2 é substituído pelo índice volumétrico 
de 5 m3/m2. 



 
 

 Departamento de Planeamento e gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  21 | 40 

Março de 2021 

Redação atual Redação proposta 

4 - Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 15%, 
relativamente ao índice volumétrico definido no n.º3, adotando-se os 
restantes parâmetros definidos no n.º1, com carácter de recomendação. 
 
5 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 

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

4 5 - Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 
15%, relativamente ao índice volumétrico definido no n.º3 4, adotando-se 
os restantes parâmetros definidos no n.º1 2, com carácter de 
recomendação. 
5 6 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 

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

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

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

 
Artigo 87º - Regime de Edificabilidade 
 
 
 
 
 

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

a) Índice de edificabilidade máximo – 0,80;  
b) Altura da fachada máxima – a das áreas urbanas envolventes 

2 - Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações 
de urbanísticas loteamento aplicam-se os seguintes parâmetros 
urbanísticos:  

a) (…) 
b) (…) 

 

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

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

 
Artigo 89º - Usos 
1 – (…) 
2 - A afetação aos diferentes usos é definida no âmbito da delimitação das 
unidades de execução, sendo que o uso habitacional não poderá exceder 
40% da superfície de pavimento. 
 
 
3 – (…) 

 
Artigo 89º - Usos 
1 – (…) 
2 - A afetação aos diferentes usos é definida no âmbito da delimitação das 
unidades de execução, sendo que o uso habitacional não poderá exceder 
40% da superfície de pavimento., aferida à totalidade da área da qualificação 
do solo. 
3 – Nas situações que vierem a ser aceites no âmbito do n.º 5 do artigo 60.º, 
os usos e respetivas percentagens deverão ser definidos no âmbito da 
fundamentação da exceção de unidade de execução.  
4 – [atual nº 3] 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 2 – Clarificação da área Retirar a condicionante de máximo de 40% da superfície de pavimento para uso habitacional, sendo o 
equilíbrio por usos definido em função da realidade existente na área a reestruturar.  

 
Artigo 90º - Regime de Edificabilidade 
 
 

 
Artigo 90º - Regime de Edificabilidade 
1 - As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento 
devem respeitar a morfologia e tipologia do tecido urbano envolvente onde 



 
 

 Departamento de Planeamento e gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  23 | 40 

Março de 2021 

Redação atual Redação proposta 

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

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

b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 

 

se inserem, nomeadamente cumprir a moda da altura da fachada, 
volumetria e ocupação no lote. 
2 - Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do 
demais estipulado no RPDMLoures, nas operações urbanísticas, de 
loteamento, aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

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

b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Introdução do preceito o qual se encontrava omisso para as operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, 
clarificando assim o regime de edificabilidade nestas pretensões. 
                                     2 – Correção/Clarificação do tipo de operação urbanística a ter em consideração. 
                                     2 a) – Correção do índice de edificabilidade máximo para 1,00 nos perímetros de nível I e II, considerando que o índice 0,7 é            
insuficiente para dar resposta a tecidos urbanos na generalidade marcados por muitas pré-existências, e confinantes com tecidos urbanos de maior 
densidade. 
 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II – Solo Urbanizado 
Secção III – Espaços de Uso Especial 
Subsecção I – Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público 

 
Artigo 93º - Usos 
1 – (…) 
2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 

 
Artigo 93º - Usos 
1 – (…) 
2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
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3 – (…) 
4 – (…) 
 

d) Turismo. 
3 – (…) 
4 – (…) 
5 – Admite-se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida 
no n.º 3, seja total ou parcialmente concretizada em qualificação de solo 
confinante, nos termos do n.º 7 do artigo 60º e desde que o uso decorrente 
da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo confinante.  
6 – Nas situações referidas no número anterior, será cedida ao município a 
área remanescente até à sua totalidade para os fins referidos no nº 1. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 2 d) Introdução do Uso “Turismo” como uso compatível. 
                                    5 – Introdução de preceito que clarifica a área a aplicação do preceito elencado no nº 7 do artigo 60º.  
                                    6 – Introdução de preceito que clarifica a área a ceder quando da aplicação do nº 5 do presente artigo. 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo II – Solo Urbanizado 
Secção IV – Espaços Verdes 
Subsecção II – Verde de Recreio e Lazer 

 
Artigo 106º - Usos 
1 – (…) 
2 – Considera-se compatíveis os seguintes usos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 

3 – (…) 
4 – (…) 
 

 
Artigo 106º - Usos 
1 – (…) 
2 – Considera-se Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 

3 – (…) 
4 – (…) 
5 – Admite-se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida 
no n.º 3, seja total ou parcialmente concretizada em qualificação de solo 
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confinante, nos termos do n.º 7 do artigo 60º e desde que o uso decorrente 
da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo confinante.  
6 – Nas situações referidas no número anterior, será cedida ao município a 
área remanescente até à sua totalidade para os fins referidos no nº 1. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 5 – Introdução de preceito que clarifica a área a aplicação do preceito elencado no nº 7 do artigo 60º.  
                                     6 – Introdução de preceito que clarifica a área a ceder quando da aplicação do nº 5 do presente artigo. 

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

 
Artigo 108º - Âmbito e Objetivos 
As áreas de verde misto correspondem, na generalidade, a propriedades 
privadas com manchas de vegetação a preservar, que contribuem para o 
equilíbrio do sistema ecológico local. 
 

 
Artigo 108º - Âmbito e Objetivos 
As áreas de verde misto correspondem, na generalidade, a propriedades 
privadas com manchas de vegetação a preservar, que contribuem visam 
contribuir para o equilíbrio do sistema ecológico local, e integram as 
seguintes situações: 

a) Manchas de vegetação a preservar associadas a núcleos edificados 
de quintas; 

b) Espaços verdes privados de enquadramento a áreas edificadas que 
correspondem a logradouros privados ou parcelas de terreno que 
se pretende manter permeáveis. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: Introdução de preceitos que levam a clarificar a incoerência existente entre o disposto na regulamentação com o correspondente na 
cartografia da planta do PDM. 
 

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

 
Artigo 109º - Usos e Regime de Edificabilidade 
1 – Nestas Para as áreas associadas a núcleos edificados de quintas são 
permitidas as seguintes operações urbanísticas: 
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a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 

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

FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Clarificação de áreas para aplicabilidade do artigo 
                                     2 - Introdução de preceito que leva a garantir o índice de permeabilidade nas operações urbanísticas em espaços verdes privados de 
enquadramento. 
 

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

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

 
Artigo 111º - Princípio Geral 
1 – (...) 
2 – (…) 
3 – (…) 
4 - Nas áreas confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e outros 
usos de interesse publico ou com os espaços de verde de recreio e lazer, 
admite-se a majoração do índice de edificabilidade do solo até 25%, 
resultante da aplicação do nº1 do artigo 125º ou do nº2 do artigo 129º, 
desde que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a 
envolvente. 
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FUNDAMENTAÇÃO: 4 – Introdução do ponto 4 a majorar o índice de edificabilidade previsto para as qualificações dos espaços confinantes com as áreas 
de espaços de equipamentos e outros usos de interesse publico e nos espaços de verde de recreio e lazer, não podendo dai resultar roturas no tecido 
urbano e subversão do uso da qualificação do solo. 
 

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

 
Artigo 118º - Regime de Edificabilidade 
1 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) Altura máxima da fachada – a das áreas envolventes não podendo 

exceder 24 m de altura. 
 

2 – (…) 
3 – (…) 
 

 
Artigo 118º - Regime de Edificabilidade 
1 – (…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) Altura da fachada máxima - a das áreas urbanas envolventes não 

podendo exceder 24 m de altura., salvo nos casos em que a 
especificidade técnica exija uma altura superior. 

2 – (…) 
3 – (…) 
 

FUNDAMENTAÇÃO:  1 - Clarificação da condição de altura máxima da fachada, para melhor articulação com a especificidade técnico-funcional das 
atividades económicas. 
 

TÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 
Capítulo III – Solo Urbanizável 
Secção IV – Espaços Verdes 
Subsecção I – Verde de Recreio e Lazer 

 
Artigo 128º - Usos 

 
Artigo 128º - Usos 
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1 – Nestas áreas, sem prejuízo dos regimes legais de servidões ou restrições 
de utilidade pública aplicáveis, são admitidos os usos previstos no artigo 
103.º e de equipamentos complementares ao recreio e lazer, podendo 
integrar nomeadamente as valências culturais, desportivas e ambientais. 
2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Equipamentos de utilização coletiva;  
b) Habitação; 
c) Terciário; 
d) Indústria do tipo 3. 

3 – A compatibilidade referida no número anterior só se aplica mediante 
delimitação de unidade de execução, onde se preveja a cedência da área 
remanescente ao Município para os fins referidos no n.º 1, com as exceções 
identificadas nas SUOPG. 
4 – A delimitação de unidade de execução referida no número anterior 
deverá ser fundamentada quanto à percentagem de compatibilidade, 
localização e usos a concretizar. 

1 – Nestas áreas, sem prejuízo dos regimes legais de servidões ou restrições 
de utilidade pública aplicáveis, são admitidos os usos previstos no artigo 
103.º e de equipamentos complementares ao recreio e lazer, podendo 
integrar nomeadamente as valências culturais, desportivas e ambientais. 
2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos: 

a) Equipamentos de utilização coletiva;  
b) Habitação; 
c) Terciário; 
d) Indústria do tipo 3. 

3 – A compatibilidade referida no número anterior só se aplica mediante 
delimitação de unidade de execução, onde se preveja a cedência da área 
remanescente ao Município para os fins referidos no n.º 1, com as exceções 
identificadas nas SUOPG. 
4 – A delimitação de unidade de execução referida no número anterior 
deverá ser fundamentada quanto à percentagem de compatibilidade, 
localização e usos a concretizar. 
 
Nas áreas de verde de recreio e lazer aplica-se o definido no artigo 106.º. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: Anulação dos pontos existentes no artigo com a introdução do preceito no sentido de remeter para a regulamentação das áreas de 
verde de recreio e lazer urbanizadas, as quais se pretendem com usos integralmente iguais às áreas urbanizadas.  

 
TÍTULO VI – SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E MOBILIDADE 
Capítulo I – Espaços Canais 

 
Artigo 134º - Âmbito e Objetivos 
1 – (…) 
2 - Os espaços canais integram os corredores necessários à proteção e 
implantação das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias pesadas.  
 

 
Artigo 134º - Âmbito e Objetivos 
1 – (…) 
2 - Os espaços canais compreendem os corredores necessários à proteção e 
implantação das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias pesadas. do 
sistema viário, incluindo os equipamentos de apoio à estrada, os corredores 
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3 – Os espaços canais pretendem a proteção das infraestruturas existentes 
e o acautelar da viabilização futura das infraestruturas rodoviárias 
propostas. 

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

FUNDAMENTAÇÃO: Clarificação do conceito de espaço canal de acordo com o D.R. n.º 5/2019 de 27 de setembro. 
 

 
Artigo 135º - Regra Geral 
1 – Admite-se a alteração dos traçados ou importância hierárquica dos 
espaços canais definidos, desde que tal alteração resulte de decisão da 
Administração Central, fundamentada por estudos urbanísticos ou projetos 
de execução, sem prejuízo das intenções estratégicas do plano. 
 
2 – Sempre que ocorra a desafetação do espaço canal, este espaço integra 
as categorias e subcategorias de espaço confinantes. 
 

 
Artigo 135º - Regra Geral 
1 – Admite-se a alteração dos traçados ou importância hierárquica dos 
espaços canais definidos, desde que tal alteração resulte de decisão da 
 Administração Central, respetiva entidade de tutela, fundamentada por 
estudos urbanísticos ou projetos de execução, sem prejuízo das intenções 
estratégicas do plano. 
2 – Sempre que ocorra a desafetação do espaço canal, este espaço integra 

as categorias e subcategorias de espaço confinantes aplicam-se as 
categorias e subcategorias de solo que o integram.  
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 - Integrando o PDM não só a rede viária nacional como a rede viária municipal, incluindo esta uma rede de vias propostas com 
respetivo espaço canal, houve necessidade de corrigir o teor do presente número.  
                                     2 - Correção linguística no sentido de clarificar o exposto. 
 

TÍTULO VI – SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E MOBILIDADE 
Capítulo II – Rede Rodoviária 

 
Artigo 137º - Âmbito e Identificação 

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

 

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

 

FUNDAMENTAÇÃO: Correção por via da alteração da designação da entidade. 

 
Artigo 138º - Classificação Hierárquica 
(…) 

a) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

b) (…) 
i. (…) 
ii. Secundária – Estradas Regionais (ER) e Estradas desclassificadas 

sob jurisdição da EP – Estradas de Portugal, S.A.; 
 

c) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

 
Artigo 138º - Classificação Hierárquica 
(…) 

a) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

b) (…) 
i. (…) 
ii. Secundária – Estradas Regionais (ER) e Estradas desclassificadas 

sob jurisdição da EP – Estradas IP - Infraestruturas de Portugal, 
S.A.; 

c) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

 

FUNDAMENTAÇÃO: Correção por via da alteração da designação da entidade. 

 
Artigo 139º - Vias da Rede Rodoviária Nacional 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 -  Qualquer proposta de intervenção nas vias da Rede Rodoviária Nacional, 
estradas regionais e estradas desclassificadas sob a jurisdição da EP - 
Estradas de Portugal, S.A. deve ser objeto de estudo específico e de 

 
Artigo 139º - Vias da Rede Rodoviária Nacional 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 -  Qualquer proposta de intervenção nas vias da Rede Rodoviária Nacional, 
estradas regionais e estradas desclassificadas sob a jurisdição da EP - 
Estradas IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. deve ser objeto de estudo 
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pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor e ser previamente 
submetidos a parecer das entidades competentes para o efeito, 
designadamente a EP – estradas de Portugal, SA. 
4 – Aplica-se o Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro, a qualquer proposta 
de intervenção nas vias desclassificadas sob jurisdição da EP – Estradas de 
Portugal, S.A., até à sua efetiva transferência para a jurisdição da Autarquia. 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO: 3 - Correção por via da alteração da designação da entidade. 
                                     4 - Anulado em virtude da caducidade do diploma legal evocado, sendo que o numero anterior já salvaguarda este conteúdo de uma 
forma abrangente. 
 

 
Artigo 140º - Parâmetros de Dimensionamento e Estudos de Tráfego 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 – Nas operações urbanísticas onde o volume ou tipo de tráfego esperado 
possa alterar, expressivamente, as condições de circulação no sistema viário 
envolvente, a Câmara Municipal pode exigir estudo de tráfego e de 
acessibilidades, devendo estes estudos fundamentar a organização da 
circulação e do estacionamento. 
 
4 – (…) 
 

 
Artigo 140º - Parâmetros de Dimensionamento e Estudos de Tráfego 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 – Nas operações urbanísticas onde o volume ou tipo de tráfego esperado 
possa alterar, expressivamente, as condições de circulação no sistema viário 
envolvente, a Câmara Municipal pode exigir estudo de tráfego e de 
acessibilidades, nos termos expressos no Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município de Loures, devendo estes estudos 
fundamentar a organização da circulação e do estacionamento. 
4 – (…) 
5 - Excecionalmente, as vias municipais podem não observar o definido no 
anexo III, sempre que tal implicar conflitos no sistema de circulação ou puser 
em causa a preservação de valores patrimoniais e ambientais, desde que 
continue cumprindo as funções adequadas à sua hierarquia. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 3 - Clarificação do instrumento (regulamento municipal) onde a CML define as condições a verificar para o estudo de tráfego. 
                                     5 - Introdução deste ponto para ultrapassar dificuldades concretas na gestão do território. 



 
 

 Departamento de Planeamento e gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  32 | 40 

Março de 2021 

Redação atual Redação proposta 

 

TÍTULO VII – ESTRUTURA PATRIMONIAL 

 
Artigo 151º - Âmbito e Identificação 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 – (…) 

a) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

b) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

c) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

d) (…) 
4 – (…) 
5 - A Câmara Municipal criará uma comissão consultiva para avaliação de 
operações urbanísticas que integram estas áreas. 
 
6 – A Câmara Municipal de Loures promoverá e disponibilizará 
progressivamente, no âmbito do Inventário Municipal do Património 
Arquitetónico, a reavaliação dos valores patrimoniais a que se refere o n.º 2, 
aprofundando os diversos temas e ampliando o universo dos bens 
estudados, passando a servir de referência para a aplicação do disposto nos 
artigos n.os 153.º, 156.º, 162.º, 163.º e 164.º. 

 
Artigo 151º - Âmbito e Identificação 
1 – (…) 
2 – (…) 
3 – (…) 

a) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

b) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

c) (…) 
i. (…) 
ii. (…) 

d) (…) 
4 – (…) 
5 - A Câmara Municipal criará A Autarquia constituirá uma comissão 
consultiva Comissão Consultiva para avaliação de das operações urbanísticas 
que integram estas áreas, a definir em regulamento municipal. 
6 – A Câmara Municipal de Loures promoverá e disponibilizará 
progressivamente, no âmbito do Inventário Municipal do Património 
Arquitetónico, a reavaliação dos valores patrimoniais a que se refere o n.º 
2, aprofundando os diversos temas e ampliando o universo dos bens 
estudados, passando a servir de referência para a aplicação do disposto 
nos artigos n.os números 153.º, 156.º, 162.º, 163.º e 164.º. 
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FUNDAMENTAÇÃO: 5 - Clarificação do elencado. 
                                     6 – Correção ortográfica. 
 

TÍTULO XI – PROGRAMAÇÂO E EXECUÇÂO 
Capítulo I – Riscos Naturais 
Secção I – Hidrologia 
Subsecção I – Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

 
Artigo 176º - Zonas de Ocupação Edificada Proibida (ZOEP) 
1 – (…) 
2 – Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação 
ou beneficiação, desde que implementadas medidas especiais de proteção, 
em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos 
elétricos e fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam ao 
disposto no artigo 186.º. 
3 – (…) 
 

 
Artigo 176º - Zonas de Ocupação Edificada Proibida (ZOEP) 
1 – (…) 
2 – Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação 
ou beneficiação, desde que implementadas medidas especiais de proteção, 
em especial as referentes à segurança de instalações e equipamentos 
elétricos e fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam ao 
disposto no artigo 186.º 179.º. 
3 – (…) 
 

FUNDAMENTAÇÃO: Correção no ponto n.º 2 do número do artigo de remissão. 
 

TÍTULO XI – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÂO 
Capítulo II – Parâmetros de Dimensionamento de Áreas de Cedência 

 
Artigo 194º - Âmbito e Identificação 
1 –  Os parâmetros mínimos para o dimensionamento das áreas a ceder 
gratuitamente ao domínio municipal para espaços verdes de utilização 
coletiva e equipamentos de utilização coletiva, em área não abrangida por 
plano de pormenor ou por unidade de execução, que apliquem os 
mecanismos de perequação são os constantes do Anexo V ao RPDMLoures. 
 
2 – (…) 

 
Artigo 194º - Âmbito e Identificação 
1 –  Os parâmetros mínimos para o dimensionamento das áreas a ceder 
gratuitamente ao domínio municipal para espaços verdes de utilização 
coletiva e equipamentos de utilização coletiva, em área não abrangida por 
plano de pormenor ou por unidade de execução, que apliquem os 
mecanismos de perequação são os constantes do Anexo V ao RPDMLoures , 
exceto quando definido de outra forma no artigo 202º. 
2 – (…) 
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3 – (…) 
4 – (…) 
 

3 – (…) 
4 – (…) 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 1 – Clarificação da aplicabilidade das disposições definidas. 
 

TÍTULO XI – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÂO 
Capítulo IV – Unidades e Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão 

 
Artigo 200º - Identificação das UOPG e SUOPG 
(…) 

a) (…) 
b) (…) 

i. a x. (…) 
xi. SOUPG 11 – Frielas 
xii. a xxiv. (…) 

 

 
Artigo 200º - Identificação das UOPG e SUOPG 
(…) 

a) (…) 
b) (…) 

i. a x. (…) 
xi. SOUPG  SUOPG 11 – Frielas 
xii.  a xxiv. (…) 

 

FUNDAMENTAÇÃO: Correção de gralha ortográfica.  

 
Artigo 201º - Conteúdo Programático das UOPG 
(…) 
UOPG E – Oriental 
(…) 
3 – Objectivos específicos  

a) (…) 
. SUBUOPG 24 Ampliação do Parque Urbano de Sta Iria (PUSIA) 
 

(…) 
 

 
Artigo 201º - Conteúdo Programático das UOPG 
(…) 
UOPG E – Oriental 
(…) 
3 – Objectivos específicos  

a) (…) 
. SUBUOPG  SUOPG 24 Ampliação do Parque Urbano de Sta Iria 
(PUSIA) 

(…) 
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FUNDAMENTAÇÃO: Correção de gralha ortográfica. 

 
Artigo 202º - Conteúdo Programático das SUOPG 
(…) 
 
SUOPG 05 – Tocadelos 
(…) 
Parâmetros urbanísticos: 
(…) 
 
 
 
 
(…) 
 
SUOPG 10 – Santo António dos Cavaleiros 
Objectivos: 
(…) 
 
 
 
f) Valorização da paisagem urbana – Colina de Montemor e zona alta de 
Santo António dos Cavaleiros – e salvaguarda dos valores patrimoniais 
existentes; 
g) Concretização da estrutura ecológica urbana com funções de fruição 
lúdica, proteção e amenização ambiental e beneficiação da permeabilidade 
das cabeceiras das linhas de água. 
(…) 
 

 
Artigo 202º - Conteúdo Programático das SUOPG 
(…) 
 
SUOPG 05 – Tocadelos 
(…) 
Parâmetros urbanísticos: 
(…) 
d) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de indústria e 

logística, o índice volumétrico poderá excecionalmente atingir os 
7m3/m2, quando for técnica e funcionalmente justificado para o efeito de 
laboração. 

(…) 
 
SUOPG 10 – Santo António dos Cavaleiros 
Objectivos: 
(…) 
f) Criação de um novo polo de atividades económicas de centralidade 
metropolitana, entre a E.N. 250, o I.C. 22 e a CREL (A9), onde o índice 
volumétrico poderá excecionalmente atingir os 7m3/m2.  
f) g) Valorização da paisagem urbana – Colina de Montemor e zona alta de 
Santo António dos Cavaleiros – e salvaguarda dos valores patrimoniais 
existentes; 
g) h) Concretização da estrutura ecológica urbana com funções de fruição 
lúdica, proteção e amenização ambiental e beneficiação da permeabilidade 
das cabeceiras das linhas de água. 
(…) 
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SUOPG 12 – Tojais 
Objectivos: 

a) Reabilitação do núcleo antigo de Santo Antão do Tojal e do antigo 
núcleo de São Julião do Tojal, através da conservação da escala dos 
aglomerados, recuperação do seu património histórico, da 
valorização dos largos e praças originários do tecido urbano, bem 
como da contenção dos perímetros urbanos com o limite da Várzea, 
onde o espaços de transição entre o urbano e o agrícola assumem 
especial importância; 

b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 

(…) 
 
SUOPG 13 – Arneiro 
Objectivos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) Renovação do tecido urbano do Bairro CAR (Comissão para o 

Alojamento de Refugiados); 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 
h) (…) 

Parâmetros urbanísticos: 
(…) 

SUOPG 12 – Tojais 
Objectivos: 

a) Reabilitação do núcleo antigo de Santo Antão do Tojal e do antigo 
núcleo de São Julião do Tojal, através da conservação da escala dos 
aglomerados, recuperação do seu património histórico, da 
valorização dos largos e praças originários do tecido urbano, bem 
como da contenção dos perímetros urbanos com o limite da Várzea, 
onde o espaços espaço de transição entre o urbano e o agrícola 
assumem especial importância; 

b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 

 (…) 
 
SUOPG 13 – Arneiro 
Objectivos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) Renovação Requalificação do tecido urbano do Bairro CAR 

(Comissão para o Alojamento de Refugiados); 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 
h) (…) 

Parâmetros urbanísticos: 
(…) 



 
 

 Departamento de Planeamento e gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  37 | 40 

Março de 2021 

Redação atual Redação proposta 

 
 
 
 
(…) 
 
SUOPG 21 – Quartel de Sacavém 
Objectivos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 

Parâmetros urbanísticos: 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) O plano de pormenor deverá incluir entre os seus encargos a 

reformulação da Praça da República.  
(…) 
 

c) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de indústria e 
logística, o índice volumétrico poderá excecionalmente atingir os 
7m3/m2, quando for técnica e funcionalmente justificado para o 
efeito de laboração. 

(…) 
 
SUOPG 21 – Quartel de Sacavém 
Objectivos: 

a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 

Parâmetros urbanísticos: 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) (…) 
g) O plano de pormenor deverá incluir entre os seus encargos a 

reformulação da Praça da República.  
(…) 

FUNDAMENTAÇÃO:  FUNDAMENTAÇÃO:  SUOPG 05 - Tocadelos – introdução da alínea d) nos parâmetros urbanísticos, conferindo a excecionalidade de 
o índice volumétrico atingir um máximo de 7m3/m2, para os usos de industria e logística, quando for técnica e funcionalmente justificado para o efeito de 
laboração. 
                                      SUOPG 10 - Santo António dos Cavaleiros – introdução de nova alínea f) nos Objectivos, com a finalidade de concretizar de um polo 
de atividades económicas de centralidade metropolitana onde poderá excecionalmente o índice volumétrico atingir um máximo de 7m3/m2, atento às 
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necessidades técnicas para a sua operacionalidade. De salientar que este objetivo visa o reforço do modelo estratégico para o território já patente na 
carta de ordenamento. 
                                      SUOPG 12 - Tojais – Alínea a) dos Objectivos - Correção de gralha ortográfica. 
                                      SUOPG 13 – Arneiro – Alínea c) dos Objectivos – Clarificação do elencado, introdução da alínea c) nos parâmetros urbanísticos, 
conferindo a excecionalidade de o índice volumétrico atingir um máximo de 7m3/m2, para os usos de industria e logística, quando for técnica e 
funcionalmente justificado para o efeito de laboração. 
                                      SUOPG 21 – Quartel de Sacavém – Alínea g) dos parâmetros urbanísticos – alínea a eliminar atento a que a sua descrição não se 
enquadra no foro regulamentar. 
 

ANEXO III – Parâmetros de dimensionamento/beneficiação de vias 

 
Anexo III 
(…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) Sempre que estudos e projetos elaborados para as variantes 

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

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

*(…) 
**(…) 
 

 
Anexo III 
(…) 

a) (…) 
b) (…) 
c) Em vias de sentido único, considerar faixa de rodagem, no mínimo 

com 3,5m. 
d) [atual alínea c)] 
e) Em áreas urbanas consolidadas ou com alinhamentos definidos os 

parâmetros de dimensionamento podem não ser observados, desde 
que devidamente justificado. 

 
 

f) [atual alínea d)] 
 

*(…) 
**(…) 
*** Inclui Vias Urbanas Secundárias e “Zonas de Coexistência”, sendo que 
nesta situação o perfil a adotar deverá ser de uma plataforma única, onde 



 
 

 Departamento de Planeamento e gestão Urbanística 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

Plano Diretor Municipal – Alterações ao regulamento     P á g i n a  39 | 40 

Março de 2021 

Redação atual Redação proposta 

não existam separações físicas de nível entre os espaços destinados aos 
diferentes modos de deslocação. 

 

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

Anexo VI – Lista de empresas e respetivas condições 

 
“Hovione” 
(…) 

CML       Parecer favorável, sem prejuízo de: 
              1 – Acautelar acessibilidade / criar rede viária em resposta ao 

crescimento prespetivado 
(…) 
 

 
“Hovione” 
(…) 

CML       Parecer favorável, sem prejuízo de: 
              1 – Acautelar acessibilidade / criar rede viária em resposta ao 

crescimento prespetivado perspetivado 
(…) 
 

FUNDAMENTAÇÃO: Correção de erro ortográfico. 
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7| QUADRO SINTESE DAS PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS  

 

No decorrer do período de participação pública foi rececionada uma participação (ID 5), tendo 

ainda sido consideradas as participações rececionadas relativamente ao processo nº 

782/2016/DPRU no âmbito da deliberação nº 197/2019, as quais se traduzem no seguinte 

quadro: 

 

 

(A) – Não se aplica em termos de alteração regulamentar, passando para o processo de adequação (proc. 
Nº782/2016/DPRU) 

 

 
 

 

 

 

SÍNTESE DAS PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

ID NOME TIPO TEMA DECISÃO FREGUESIA 

1 
Maria de Lurdes Lopes 

Ruela Sargaço 

Pedido de 

Esclarecimento 

Edificabilidade em solo urbanizado a 

reestruturar 
favorável 

Prior 

Velho 

 

2 Atelier Geometria, Lda AUGI – Lameiras  2 

Acertos de limites da Augi 

Compatibilidade de Usos Ind. Terciário / 

habitacionais e mistos 

(A) 

desfavorável  
Frielas 

3 
José Manuel Dias Canas da 

Silva 

Instalação de posto de 

combustível 
Instalação de posto de combustível 

Parcialmente 

favorável 

Sto. Antão 

do Tojal 

4 Salasul, Lda 
Pedido de 

Esclarecimento 

Edificabilidade em solo urbanizado a 

reestruturar 
  favorável 

São João 

da Talha 

5 Plano Humano, arquitetos 
Pedido de viabilidade 

de legalização 

Reclassificação de parcela para solo 

urbano 
(A) Fanhões 


