DPGU - DPU

ESTUDO URBANÍSTICO DE ENQUADRAMENTO
EIXO LOGÍSTICO DOS TOJAIS – SUOPG - 12

PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO -

PINTÉUS

ESTUDO URBANÍSTICO
PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO

ENQUADRAMENTO DO ESTUDO URBANÍSTICO
CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DELIMITADA

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO/INTERVENÇÃO - UNIDADES DE EXECUÇÃO
Base: Ortofotomapa (s/escala)
Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico

Página | 1

ESTUDO URBANÍSTICO
PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL:
Vereador: Engenheiro Tiago Matias
Diretor do DPGU: Arquiteto Luís Carvalho
Chefe de Divisão: Arquiteta Ana Paula Félix

EQUIPA TÉCNICA:
Henrique Rocha Henriques, Arquiteto
Orlando Bonfim, Engenheiro
Zélia Serra, apoio administrativo

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico

Página | 2

ESTUDO URBANÍSTICO
PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO

ÍNDICE
INTRODUÇÃO
METODOLOGIA
1.

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.

ENQUADRAMENTO NO PDM DE LOURES

3.

PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA

4.

CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO/ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

5.

MODELO ESQUEMÁTICO - ESTRATÉGIA URBANÍSTICA OPERATIVA

6.

CARATERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO

7.

DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA QUANTO À ESTRUTURA VIÁRIA VS ÁREA DE INTERVENÇÃO

8.

PONTO DE INSERÇÃO – ACESSIBILIDADE
ANEXO
EXTRATO DAS CARTAS DE ORDENAMENTO E CONDICIONANTES DO PDM DE LOURES

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico

Página | 3

ESTUDO URBANÍSTICO
PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO

INTRODUÇÃO
A área territorial do Município de Loures, no âmbito da estrutura do Plano Diretor Municipal
de Loures (PDML) está compreendida por cinco unidades Operativas de Planeamento e Gestão
(UOPG) e 24 Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), com o intuito de
estabelecer os critérios e orientações estratégias para a estruturação e organização do território.
Neste contexto, a proposta do estudo de enquadramento urbanístico insere-se nas linhas
estratégicas da UOPG D - Eixo Logístico e na SUOPG 12 – Tojais, tendo como princípios basilares
o contributo para a consolidação dos polos de logística e de indústria e terciário dos Tojais,
contribuindo de forma eficaz para o desenvolvimento urbano, sustentado essencialmente nos
princípios e objetivos inerentes à programação das atividades económicas, assumindo um papel
integrador e complementar para o fortalecimento da rede viária e da acessibilidade estrutural.
A execução da área de estudo será feita através de unidades de execução, conforme
determina o PDM para a SUOPG. As unidades de execução deverão ser delimitadas nos termos
do RJIGT recorrendo a um dos sistemas aí previstos, com configuração ajustada aos critérios
desse diploma, à estratégia municipal para o desenvolvimento desta área e às intenções e
iniciativas dos proprietários das parcelas abrangidas.
O estudo urbanístico desenvolve-se no âmbito da proposta de Unidade de Execução do
Regatinho, localizada em Pintéus na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal.
A área integra o principal eixo de atividades económicas dos Tojais, surgindo da necessidade de
efetuar uma abordagem de um estudo urbanístico com uma componente teórica/prática que
incorpora cada unidade proposta.
O exercício consistiu em alcançar uma visão geral das caraterísticas urbanísticas que
consagram a realidade atual do conjunto das áreas de atividades económicas delimitadas e
existentes, recorrendo ao trabalho de campo que permitiu o reconhecimento/levantamento das
parcelas cadastrais identificadas e da estrutura rodoviária existente (acessibilidade). Pretendeuse demonstrar tecnicamente, nos diversos domínios de intervenção, a sua exequibilidade
plasmada na elaboração dos esquemas de caraterização resultantes do tratamento da informação
recolhida na análise técnica do conteúdo dos dados apurados, que possibilita o desenho de um
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cenário transversal quer a nível quantitativo, quer a nível qualitativo, de forma a especificar os
critérios que sustentam o desenvolvimento da solução urbanística a preconizar.
Com estes resultados apurados, pretende-se evidenciar a estratégia inerente à solução
proposta, fator determinante para a abordagem com todos os agentes envolvidos neste processo.
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METODOLOGIA
A metodologia adotada teve por base as orientações definidas nas diversas reuniões
realizadas ao nível do departamento (DPGU), com o intuito de determinar os critérios a definir no
contexto da estratégia de planeamento urbano inserida do instrumento de programação que
permitirá adotar/suportar a solução urbanística consagrada na proposta de estudo enquadrada da
linha de orientação do PDML ao abrigo nos artigos 190.º a 193.º que será alvo de discussão
pública.
Como premissa para atingir os objetivos propostos decidiu-se criar um cenário de caráter flexível
que consistiu, numa primeira fase, na delimitação de duas propostas de unidades de execução
com designação alfanumérica (AI e AII) que, dada a sua flexibilidade, permitirá uma reformulação
das propostas admitindo, inclusivamente, um aumento caso assim se justifique.
Os polígonos de delimitação poderão sofrer alterações/ajustes em resultado do interesse dos
proprietários de forma a não comprometer a exequibilidade das operações urbanísticas, desde
que assegurem a funcionalidade de interligação entre as unidades e garantindo a acessibilidade
às diversas parcelas que compõem a estrutura cadastral e que integram a área de estudo
determinada pela solução urbanística a preconizar, com base nos critérios urbanísticos estipulados
para as áreas de intervenção, sustentando a viabilização/funcionalidade da composição da
infraestrutura a implantar em cada área da unidade de execução, resultando essencialmente da
análise in situ.
A formatação/materialização dos diversos critérios originou a criação de um
modelo/cenário de caraterização estruturado de acordo com as linhas de orientação subjacentes
ao desenvolvimento deste estudo, para efeitos do levantamento cadastral, eixos viários existentes
(acessibilidade) e integração no contexto estratégico para o eixo de atividades económicas dos
Tojais, elementos considerados fundamentais e relevantes para a demonstração da constituição
de cada unidade de execução.
O modelo adotado foi estruturado com a identificação de um ID, constituído pela
designação alfanumérica, sendo que a parte alfa identifica ambas as unidades e a parte numérica
diferencia o critério da operacionalidade que integra essa proposta.
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Importa destacar que cada análise foi executada no contexto de cada unidade de
execução, tendo sido atribuída uma numeração inicial distinta das restantes, sendo que cada
unidade tem sempre uma numeração inicial correspondente à sua delimitação e ordem de
execução.
O objetivo deste estudo é proceder, numa primeira fase, à delimitação da unidade de
execução AI de forma a aferir e garantir os principais pontos fortes em termos de enquadramento
nas vertentes de funcionalidade, localização/acessibilidade e exequibilidade no contexto da
estratégia delimitada no âmbito do PDML para o eixo de atividades económicas do Tojais.
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O presente estudo, realizado no âmbito da delimitação das unidades de
execução, versou na sintetização da caraterização territorial demonstrada
nas especificações das imagens/plantas gráficas que ilustram a estratégica
subjacente ao objetivo definido em função da realidade existente e do
conteúdo programático da SUOPG 12.
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1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

FIG. I - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO - Base: Ortofotomapa (s/escala)

40392m²

FIG.II - DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJECTO DE ESTUDO - PLANTA DE ORDENAMENTO DO PDML
Base: PDM de Loures (s/escala)
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2. ENQUADRAMENTO NO PDM DE LOURES

FIG.III - ENQUADRAMENTO NO PDML – CLASSIFICAÇÃO DO SOLO - Base: PDM de Loures (s/escala)

SOLO URBANIZÁVEL - QUADRO DE ÁREAS

ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS INDÚSTRIA E TERCIÁRIO
27.516m²

ESPAÇO DE INDÚSTRIA E TERCIÁRIO A REESTRUTURAR
12 876m²

TOTAL = 40392m²
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3. PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA

OBJECTIVOS E PARÂMETROS URBANÍSTICOS
SUOPG 12 – TOJAIS
Objetivos:

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 os espaços de transição entre o urbano e o
agrícola assumem especial importância;
b) Criação de um tecido empresarial emergente, através da concretização das áreas urbanizáveis,
de indústria e terciário e consolidação das existentes, apoiada na definição da rede viária
estruturante e na beneficiação da rede viária existente;
c) Concretização dos espaços residenciais de colmatação, promovendo áreas habitacionais
qualificadas, de tipologia diversificada e ajustadas à escala dos aglomerados onde se inserem,
que complementem as necessidades do tecido empresarial emergente;
d) Concretização da estrutura ecológica urbana, atribuindo-lhe um papel relevante na ordenação
do urbano-industrial;
e) Intervenção no solo urbanizado a reestruturar e legalizar, correspondente às AUGI e às áreas
suscetíveis de reconversão, diligenciando no sentido da sua qualificação e integração no tecido
urbano envolvente;
f) Concretização dos equipamentos previstos e expansão dos existentes.
g) Concretização da área a colmatar e área de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público,
que integra a Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, através de unidade de execução,
considerando os seguintes objetivos específicos e parâmetros urbanísticos:
• Criar uma área de construção de muito baixa densidade que garanta uma transição equilibrada
entre o espaço rural e urbano, promovendo uma área habitacional qualificada e ajustada à escala
do aglomerado onde se insere;
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• Cedência ao Município da área qualificada como Equipamentos e Outros Usos de Interesse
Público;
• Índice de edificabilidade máximo 0,20;
• Índice de permeabilidade mínimo – 0,70;
• Densidade habitacional – 6 fogos/ha;
• N.º máximo de pisos – 2.

PARÂMETROS URBANÍSTICOS:

a) O plano de pormenor ou unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de
acordo com os critérios estabelecidos no artigo 197.º;
b) O plano de pormenor ou unidades de execução deverá fixar índices de cedência média de
acordo com os critérios estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices ser inferiores a
0,60.

FORMA DE EXECUÇÃO:

Plano de pormenor ou unidade de execução.
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4. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO/ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.

A área de estudo está classificada pelo PDM em solo urbano (4.03 ha), distribuído entre os
espaços de atividades económicas - de indústria e terciário a reestruturar (1.27 ha), e os espaços
urbanizáveis de indústria e terciário (2.75 ha).

As categorias de espaço abrangidas pela área de estudo estão regulamentadas da seguinte forma:

SOLO URBANIZÁVEL
ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

ARTIGO 115.º
Âmbito e Identificação

1 – Os espaços urbanizáveis de atividades económicas correspondem a áreas de expansão do
tecido urbano, com dominância de atividades económicas.
2 – Pretende-se o desenvolvimento destas áreas, através da sua programação com funções
dominantemente de atividades económicas em articulação com os usos compatíveis.
3 – Os espaços de atividades económicas integram as seguintes subcategorias:
a) Indústria e terciário;
b) Ciência e tecnologia.
Subsecção I
INDÚSTRIA E TERCIÁRIO

ARTIGO 116.º
Âmbito, Objetivos

As áreas urbanizáveis de indústria e terciário correspondem aos espaços destinados à expansão
de atividades económicas com dominância de funções industriais, logísticas, micrologísticas,
terciário e operações de gestão de resíduos, de tipologias diferenciadas, a desenvolver de forma
programada.
ARTIGO 117.º
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Usos

Nas áreas urbanizáveis de indústria e terciário aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º, com
exceção do uso habitacional, que não é compatível com esta qualificação de espaço.
ARTIGO 77.º
Usos

1 – Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos:
a) Indústria;
b) Terciário;
c) Logística e micrologística;
d) Operações de gestão de resíduos.
2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:
a) Habitação;
b) Estabelecimentos hoteleiros;
c) Equipamentos de utilização coletiva.
3 – Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2,
mediante cumprimento cumulativo das seguintes condições:
a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional;
b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou
nas áreas adjacentes.
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) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes;
b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do
uso sobre o tecido urbano envolvente.
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ARTIGO 118.º
Regime de Edificabilidade

1 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicamse os seguintes parâmetros urbanísticos:
a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70;
b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;
c) Índice máximo de ocupação – 50%;
d) Altura máxima da fachada – a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de altura.
2 – Caso se preveja uma total afetação ao uso terciário, o índice de edificabilidade máximo
previsto na alínea a) do número anterior é substituído por 0,80.
3– Caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística, micrologística e operações de
gestão de resíduos, o índice previsto na alínea a) do número anterior é substituído pelo índice
volumétrico de 5 m3 /m2.

Subsecção III
INDÚSTRIA E TERCIÁRIO A REESTRUTURAR

ARTIGO 82.º
Âmbito e Objetivos

1 – As áreas de indústria e terciário a reestruturar são dominantemente ocupadas por funções
industriais, terciárias, de logística, micrologística ou operações de gestão de resíduos,
correspondendo a tecidos urbanos existentes, desqualificados e deficitários, carentes de
intervenções estruturadoras e qualificadoras do espaço urbano.
2 – Pretende-se a reestruturação destas áreas através da introdução de novos elementos
estruturadores do tecido urbano e de intervenções que promovam a demolição de elementos
degradados ou dissonantes, substituição de usos obsoletos e a melhoria do sistema viário, dos
equipamentos e espaços verdes.
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ARTIGO 83.º
Usos

Nas áreas de indústria e terciário a reestruturar aplicam-se os usos definidos no artigo 77.º.

ARTIGO 77.º
Usos

1 – Nas áreas consolidadas de indústria e terciário consideram-se dominantes os seguintes usos:
a) Indústria;
b) Terciário;
c) Logística e micrologística;
d) Operações de gestão de resíduos.
2 – Consideram-se compatíveis os seguintes usos:
a) Habitação;
b) Estabelecimentos hoteleiros;
c) Equipamentos de utilização coletiva.
3 – Nas operações de loteamento é permitida a compatibilidade referida na alínea a) do n.º 2,
mediante cumprimento cumulativo das seguintes condições:
a) a área a afetar a esse uso confine com perímetro habitacional;
b) não existam ou se prevejam indústrias do tipo 1 na área remanescente da parcela a lotear ou
nas áreas adjacentes.
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) não se prevejam ou existam indústrias do tipo 1 e 2 nas áreas adjacentes;
b) não resultem inconvenientes após ponderação dos respetivos impactes e adequabilidade do
uso sobre o tecido urbano envolvente.
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ARTIGO 84.º
Regime de Edificabilidade

1 – Nestas áreas aplica-se o regime de edificabilidade definido no artigo 78º 2 – Nas áreas a
reestruturar o índice de edificabilidade máximo pode ser majorado para 1, o índice de
permeabilidade mínimo pode decrescer até 0,10 e o índice de ocupação máximo pode ser
majorado até 70%, exclusivamente nos casos em que a especificidade técnica e económica exija
uma área superior.

ARTIGO 78.º
Regime de Edificabilidade

1 – Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas operações urbanísticas
aplicam-se os seguintes parâmetros urbanísticos:
a) Índice de edificabilidade máximo - 0,70;
b) Índice de permeabilidade mínimo – 0,25;
c) Índice máximo de ocupação – 50%;
d) Altura da fachada máxima – a das áreas urbanas envolventes.
2 – Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação ao uso terciário, o Índice de
edificabilidade máximo é de 0,80.
3 – Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística
ou micrologística e operações de gestão de resíduos o índice previsto na alínea a) do n.º 1 é
substituído pelo índice volumétrico de 5 m3 /m2.
4 – Nas indústrias legalmente existentes, admite-se uma majoração de 15%, relativamente ao
índice volumétrico definido no n.º 3, adotando-se os restantes parâmetros definidos no n.º 1, com
carácter de recomendação.
5 – A majoração de 15% prevista no número anterior aplica-se uma única vez, desde que se
verifiquem as seguintes condições cumulativas:
a). Prever-se a manutenção da atividade;
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b) O projeto contemple uma reorganização espacial que se traduza numa melhoria dos aspetos
ambientais, funcionais, de circulação e de estacionamento. 6 – As construções existentes,
comprovadamente anteriores a 1994, que excedam os parâmetros previstos no n.º 1 e n.º 4,
podem ser dispensadas do cumprimento dos mesmos, desde que tecnicamente fundamentado,
sendo, nestes casos, autorizado o nivelamento pela altura da fachada da envolvente.

Secção II
GEODINÂMICA
Riscos Naturais

FIG. IV - PLANTA DE ORDENAMENTO – CARTA DE RISCOS AO USO DO SOLO I
Base: PDM de Loures (s/escala)
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ARTIGO 185.º
Risco Sísmico

1 – Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo estão
sujeitas à aplicação de medidas de resistência estrutural antissísmica.
2 – Relativamente à prevenção e redução da vulnerabilidade sísmica, devem ser observadas as
relações entre as novas construções e a envolvente, nomeadamente no uso de materiais com
comportamentos sísmicos distintos, bem como considerar as diferenças de volumetria, por serem
fatores suscetíveis de aumentar a vulnerabilidade sísmica do conjunto edificado.
3 – As obras de reabilitação de edifícios, de obras de arte e de infraestruturas do subsolo têm de
integrar soluções de reforço estrutural que aumentem a sua resistência global a forças horizontais
e manter as condições estruturais iniciais dos edifícios confinantes com o espaço intervencionado,
de modo a garantir a continuidade dessa capacidade de resistência, tendo em conta os valores
patrimoniais em presença em cada intervenção.
4 – Nas áreas de muito elevado e elevado risco sísmico dos solos, identificadas na Carta de
Riscos, a Câmara Municipal deverá solicitar à entidade interveniente estudos complementares
geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos de avaliação da capacidade estrutural do edifício que
apresentem a definição de soluções técnicas compatíveis com as características do espaço em
intervenção e condicionar as obras e trabalhos em razão desses estudos.
5 – Os planos de urbanização e de pormenor devem fixar, em função do risco sísmico dos solos
abrangidos, regras relativas à estrutura dos edifícios, de forma a aumentarem a capacidade de
resistência global a forças horizontais, bem como restrições à alteração no interior dos edifícios e
dos vãos das fachadas que alterem a resistência estrutural dos mesmos, identificar espaços
públicos, equipamentos ou infraestruturas adaptáveis à utilização temporária dos diversos agentes
de Proteção Civil, bem como garantir as condições de acessibilidade às operações de socorro.
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CONDICIONANTES I

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

ZONA – 8
CONSULTA OBRIGATÓRIA
(COTAS SUPERIORES A 245M)

FIG. V - AEROPORTOS E AERÓDROMOS ZONA 8 – PLANTA DE CONDICIONANTES I
Base: PDM de Loures (s/escala)

Não se verificaram condições a referir nas seguintes plantas de ordenamento e
condicionantes, designadamente:

•

Planta de Ordenamento: Carta de Estrutura Patrimonial

•

Planta de Ordenamento: Carta de Estrutura Ecológica Municipal

•

Planta de Ordenamento: Carta de Riscos ao Uso do Solo II

•

Planta de Condicionantes: Reserva Ecológica Nacional

•

Planta de Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional

•

Planta de Condicionantes: Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades
Perigosas
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5- MODELO ESQUEMÁTICO - ESTRATÉGIA URBANÍSTICA OPERATIVA

40392m²

16387m²

1785m²

FIG.VI - DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO Base: PDM de Loures (s/escala)

A delimitação da área de estudo visou a compreensão dos objetivos expressos da SUOPG 12
Tojais, com a finalidade de promover o desenvolvimento das unidades de execução de acordo
com as orientações necessárias para a concretização das operações urbanísticas que surjam
nesta área de forma programada.
A área de estudo prevê a delimitação de duas unidades de execução resultantes da filtragem das
áreas restantes (por não permitir operacionalização devido à dimensão necessária para a
urbanização e edificação nos moldes definidos pelo PDM).
A delimitação das unidades de execução enquadradas por estudo de enquadramento visa a
realização de operações urbanísticas apoiadas numa visão global e coerente da ocupação, uso e
transformação do espaço.
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40392m²

21447m²

FIG.VII - DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO VS ÁREA DE ESTUDO Base: PDM de Loures (s/escala)

A definição da área de intervenção constitui um elemento estruturante crucial para o
desenvolvimento das linhas orientadoras a implantar no âmbito das pretensões particulares a
preconizar nesta área.
Tratando-se de parcelas não infraestruturadas e por implicar a criação de infraestruturas, foi
reconhecida a necessidade de a intervenção ser suportada por uma solução de conjunto que,
permitisse integrar o acesso rodoviário a todas as parcelas assim como todas as infraestruturas e
espaços públicos qualificados necessários ao bom funcionamento.
Esta é a razão pela qual, no âmbito do processo execução, as referidas parcelas de terrenos
passaram a integrar um polígono qualificado nos termos do atual PDML como Solo Urbanizável
“Industria e terciário a restruturar e espaço de atividades económicas industria e terciário”, para os
quais se preconiza, no âmbito de unidades de execução, a respetiva concretização do
desenvolvimento de soluções conjuntas.
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6. CARATERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE
EXECUÇÃO

21447m²

16399m²

5048m²

FIG.VIII - DETERMINAÇÃO/CONSTITUIÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO Base: PDM de Loures (s/escala)

A área integra-se na SUOPG 12 foi delimitada uma área de estudo ocupando uma superfície de
4.03 ha, englobando a totalidade do solo urbanizado afeto a espaços de atividades económicas de indústria e terciário a reestruturar, e espaços urbanizáveis de indústria e terciário.
O critério subjacente à delimitação da área de intervenção teve por base uma visão de conjunto e
as orientações especificas em sede do PDML para a classificação dos “espaços urbanizáveis e a
restruturar” sendo áreas de programação estratégica preconizada através das operações
urbanísticas

que

operacionalizam

a

transformação

fundiária

decorrente

do

processamento/materialização do instrumento da unidade de execução.
A intenção de promover a delimitação consubstancia-se na necessidade de proceder à
reformulação daquela área a e colmatar um espaço/área que apresenta uma estrutura urbana
desarticulada e desconexa, resultante de várias intervenções de épocas distintas. O tecido urbano
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circundante é fragmentado e disperso apesar de existirem edifícios relevantes do ponto vista da
atividade económica e que sustentam alguma dinâmica envolvente nas diversas áreas
empresariais existentes e mais qualificadas, pretendendo-se que este espaço contribua de uma
forma positiva para integração e consolidação da melhoria das redes de infraestruturas, garantindo
uma maior funcionalidade e acessibilidade neste tecido industrial.
Perante o conhecimento já existente sobre a área de intervenção, bem como sobre os interesses
públicos e privados, a delimitação desta UE propõe a execução de operações urbanísticas
associadas à reconfiguração viária e às demais infraestruturas da área de intervenção, com
objetivos programáticos que devem servir de matriz ao desenho urbano que se pretende
implementar com a delimitação da unidade de execução AI.
Neste sentido, apresenta-se uma proposta com visão de conjunto à escala adequada, com
expressão relevante para a fixação de diversas atividades económicas compatíveis com o uso e
estruturado com vias de acesso rodoviário devidamente dimensionadas à circulação de veículos
pesados, garantindo ainda a criação de bolsas de estacionamento público e de percursos pedonais
de continuidade com os existentes na envolvente.

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico

Página | 24

ESTUDO URBANÍSTICO
PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO

7. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA QUANTO À ESTRUTURA VIÁRIA VS ÁREA DE
INTERVENÇÃO

UE-AII

ESTRUTURA VIÁRIA - PRINCIPAL

UE-AI

QUE DEVERÁ SER CONSTRUÍDA GARANTINDO O ACESSO ÀS PARCELAS ENVOLVENTES
– NAS DIVERSAS FASES AI E AII.
FIG.XIX - ESQUEMA ESTRATÉGICO - Base: PDM de Loures (s/escala)

ESTRUTURA
RETORNO A ESTUDAR

DEVERÁ

SER

DEFINIDA NAS OPERAÇÕES
URBANISTICAS

INSERCÇÃO A ESTUDAR

FIG.XX - IMAGEM ILUSTRATIVA DA PROPOSTA DA ESTRUTURA VIÁRIA PRINCIPAL A DEFINIR
Base: PDM de Loures (s/escala)
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ESQUEMA ILUSTRATIVO DOS PRINCIPAIS PONTOS DE CONFLITO

EIXO VIÁRIO
A CONSTRUIR

-

PONTOS DE CONFLITOS NA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

FIG.XXI - ESQUEMA ILUSTRATIVO PLANEAMENTO DE ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES (POSSIBILIDADE
DE RETORNO) (s/escala)

No que respeita à proposta ilustrada, tem como ponto forte a possibilidade de articulação entre a
principal rede viária existente (estrada de Pintéus) que permite assegurar a principal ligação à área
de estudo e articulação com as áreas envolventes, permitindo uma correta acessibilidade e
garantindo o circuito de entrada/saída resolvendo, aparentemente, os principais constrangimentos
resultantes das eventuais operações urbanísticas identificadas em estudo para a envolvente que
poderiam originar diversos pontos de conflito, conforme está identificado no esquema da FIG.XXI.
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Para a execução da funcionalidade da operação urbanística deverá ser estabelecida como
condição a criação/execução de um acesso viário que permita o acesso direto às parcelas que
integram a área de estudo, possibilitando a funcionalidade quanto às inserções do ponto de
entrada/saída das mesmas, facilitando a articulação com o acesso direto à estrada de Pintéus.
Esta solução deverá ser implementada inicialmente com a execução da unidade AI, sendo
posteriormente extensível a sua continuidade à unidade AII aquando da realização da mesma,
ilustrada nas FIGS. XIX e XX, adotando um perfil tipo1 constituído por um eixo viário que possibilite
a circulação do veículos pesados, admitindo ainda a eventual necessidade de bolsas de
estacionamento público seguido de um passeio arborizado. Esta faixa deverá conter dois sentidos
de forma a possibilitar a entrada/saída das atividades económicas existentes e propostas, ficando
o sentido de viragem garantido no interior de cada parcela. Deverá assumir-se como uma estrutura
com caráter flexível com um dimensionamento eficaz para cumprimento do seu objetivo e poderá
ser pontualmente alargada ou estreitada em função de condicionamentos locais.
Este acesso a definir deverá equacionar as hipóteses ilustradas demonstradas nos esquemas das
FIG. XX E XXI de forma a possibilitar que o retorno (viragem) esteja assegurado de forma
adequada e sem comprometer o funcionamento das unidades de atividades económicas
existentes. As articulações viárias deverão ser definidas em função das necessidades das parcelas
no âmbito da operacionalização urbanística garantindo a sua exequibilidade. Deverá garantir-se o
acesso às parcelas já edificadas e às parcelas rústicas que não integram as primeiras unidades
de execução a desenvolver.

1
NOTA: Perfil tipo – Os parâmetros de dimensionamento para a rede viária têm de estar de acordo para o uso que se
pretende (logística/industrial) de acordo com o regulamento do PDM de Loures, com o Regulamento Municipal de
Edificação e Urbanização de Loures e demais legislações aplicáveis.
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8. PONTO DE INSERÇÃO – ACESSIBILIDADE

No âmbito do estudo urbanístico, considerou-se a necessidade de implementação de uma
estrutura viária / eixo estratégico sobre o qual se deverão desenvolver as diversas propostas a
implantar nas unidades de execução, garantindo a acessibilidade a todas as parcelas que
constituem e integram as unidades de execução, assim como às parcelas confinantes existentes.
A concretização das unidades de execução AI e AII depreende da realização deste eixo viário,
contextualizado no estudo, sendo este o principal mecanismo que permite a articulação entre as
restantes áreas confinantes, considerando que é relevante a articulação com a parcela com
identificação cadastral art.º 1.º conforme abaixo referenciado na foto I, que integra outra unidade
que assume um carácter complementar na medida em que permite alargar o acesso direto ao
principal eixo estruturante (Estrada de Pintéus), o que viabilizará as delimitações das unidades de
execução propostas.
A concretização deste acesso viário não pode ser dissociada do desenvolvimento das áreas de
execução, pelo que haverá a necessidade de acordo para cedência dessa área para a realização
da infraestrutura que viabiliza esta operação garantindo as normas regulamentares para as
condições de acessibilidade na planificação da unidade AI conforme se demonstra através do
registo fotográfico, foto II.

PARCELA ART. 1º

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA A REFORMULAR - CONDIÇÃO PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE - FOTO I
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PRINCIPAL ACESSO/ENTRADA - ESTRADA DE PINTÉUS - FOTO II

ACESSIBILIDADE EXISTENTE DAS PAREACELAS - FOTO III
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ANEXO

EXTRATO DAS CARTAS DE ORDENAMENTO E CONDICIONANTES DO PDM DE LOURES
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Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°
Solo Urbano

Solo Urbanizado - Espaços Residenciais
AaC

AaF

Consolidadas Habitacionais
A Colmatar
Habitacionais a Reestruturar

Solo Rural

Espaços Agrícolas e Florestais
Uso Múltiplo

Produção

Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares
Outras Áreas Agrícolas Prioritárias

Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

Solo Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas

Conservação

Consolidadas de Indústria e Terciário
Consolidadas Terciárias

Espaços Naturais

Industria e Terciário a Reestruturar

Espaços afetos à Exploração de Recursos Geológicos

Terciárias a Reestruturar

Espaços afetos a Atividades Industriais

Mistas a Reestruturar

Aglomerados Rurais
Espaços de Ocupação Turística

Solo Urbanizado - Espaços de Uso Especial

Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público
Consolidadas Turísticas
Outras Infraestruturas
Interface de Mercadorias da Bobadela

Espaços destinados a Equipamentos e Outras
Estruturas
Áreas de Infraestruturas Existentes e Propostas

Infraestruturas Aeroportuárias - Aeroporto de Lisboa

Infraestruturas Aeroportuárias - Heliporto de Salemas

Solo Urbanizado - Espaços Verdes

Outras Infraestruturas

Verde de Protecção e Enquadramento
Verde de Recreio e Lazer
Verde Misto

Solo Urbanizável - Espaços Residenciais
AaC

Habitacionais

Equipamentos - Parque Municipal de Montachique
Industrias Isoladas

Sistemas de Circulação e Mobilidade
Rede Viária Arterial

Rede Ferroviária Pesada

Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas
Indústria e Terciário
Ciência e Tecnologia

Transporte público em sítio próprio

Rede Viária

Existente
Proposta sem espaço canal

Solo Urbanizável - Espaços de Uso Especial
Solo Urbanizável - Espaços Verdes

ò
(

Unidade Territorial
!

Manutenção Condicionada
Estatuto de manutenção condicionada

Proposta com espaço canal
Interfaces

!

Verde de Recreio e Lazer
Áreas de Requalificação Ambiental

IF

!

Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Norte-Agrícola

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE ORDENAMENTO

Classificação e Qualificação do Solo

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator
-89157.43

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°
Conjuntos de Valor Patrimonial
Conjuntos Urbanos

Elementos de Valor Patrimonial
Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação

Serra de Água

Monumento de Interesse Público

Monumento de Interesse Municipal
Imóvel em Vias de Classificação

Zona de Protecção de Imóveis Classificados

Valores Arqueológicos

8
8

Grau 1
Grau 2

Grau 1 - Áreas
Grau 2 - Áreas

Vale Encaixado do Trancão
Vale Nogueira

Vale do Pequeno Trancão e Envolvente do Freixial

Sítio de Interesse Público

Valores Isolados - Áreas

Bolores-Migarrinhos

Ribeira de Casainhos

Imóvel de Interesse Público

Valores Isolados

Áreas de Paisagem de Valor Cultural

Paisagem Compartimentada de Casainhos

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação - Áreas

0

Quintas e Casais com interesse cultural e de recreio

Vale e Encosta Nascente de Lousa

Monumento Nacional

Valores Isolados

Quintas

Y

Núcleo Antigo

#
\
\
#
\
#
¹
§
"
]
#

Valores com Interesse Paisagístico

Varzea e Encosta Poente de Vila Nova
Vinhas de Bucelas

Percursos Culturais e de Recreio
Antiga Estrada Militar

Caminho Loures - Lousa
Caminho Loures - Montemor
Caminho Lousa - Vila de Rei
Caminho Ribeirinho

Caminho Sacavém - Apelação

Caminho Sacavém - Santa Iria da Azóia
Caminho das Costeiras
Caminho de Fátima
Caminho do Povo
Caminho do Trancão
Caminho dos Aglomerados Rurais
Estrada do Forte

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE ORDENAMENTO
Carta de Estrutura Patrimonial

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°
Nível Nacional e Internacional

Nível local
Ligações / Corredores Vitais
Áreas Vitais

Nível Regional

Valores Naturais

Rede Primária

!!
!!
!
!

!!
!
!

!!

Ligação / Corredor Estruturante Primário

!!
!
!

!

Estrutura Ecológica Urbana

Área Estruturante Primária
!!
!!
!
!

!

!!

Região Demarcada do Vinho de Bucelas

Rede Secundária
Áreas Estruturantes Secundárias
Corredores Estruturantes Secundários

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP 2013)

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Estrutura Ecológica Municipal

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°
Riscos Naturais
Geodinâmica

Hidrologia

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Zonas de Ocupação Edificada Proibida

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo I

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo II

Inundação por Tsunami
! !
!

!
!

Moderado

!

Muito Elevado
Elevado

Moderado
Instabilidade de Vertentes

Elevado

!

Risco Sísmico

Troços Críticos - Cheias Urbanas

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE ORDENAMENTO
Carta de Riscos ao Uso do Solo I

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°
Riscos Mistos
Áreas de Risco de Incêndio
Áreas de Erosão Hidrica do Solo

Classificação Acústica
Zonas Mistas
Zonas Sensíveis
Zonas de conflito

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE ORDENAMENTO
Carta de Riscos ao Uso do Solo II

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)
UOPG A - Norte
UOPG B - Várzea e Costeiras
UOPG C - Loures
UOPG D - Eixo Logístico dos Tojais
UOPG E - Oriental

Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG)
1 - Núcleo Antigo de Bucelas

13 - Arneiro

2 - Área a Norte de Bucelas

14 - Unhos

3 - Freixial

15 - Camarate

4 - Cabeço da Rosa

16 - Fetais

5 - Tocadelos

17 - Prior Velho / Qta da Serra

6 - Murteira / Mato Antão / Casal da Serra

18 - Sacavém / Prior Velho / Moscavide

7 - Pólo de Atividades Económicas Sete Casas

19 - Quinta da Vitória

8 - Zona Nascente de Loures

20 - Ribeira da Apelação

9 - Quinta do Correio Mor

21 - Quartel de Sacavém

10 - Sto António dos Cavaleiros

22 - Plataforma Ribeirinha

11 - Frielas

23 - Quinta dos Remédios

12 - Tojais

24 - Ampliação do PUSIA

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE ORDENAMENTO

Carta de Programação Estratégica

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°

Reserva Ecológica Nacional
Zona costeira

Estuário do Tejo

Estuário do Tejo - Faixa de proteção 100m
Sapais

Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento
Leitos de cursos de água a integrar na REN
Zonas ameaçadas pelas cheias

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e faixa de proteção
Paul das Caniceiras - Faixa de proteção 100m
Paul das Caniceiras

Cabeceiras de linhas de água
Áreas de máxima infiltração

Zonas declivosas
Áreas com risco de eroão
Escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica
Escarpas

Escarpas - Faixas de proteção 50m
Áreas de elevada suscetibilidade geológica
Troços de cursos de água canalizados sujeitos à servidão do domínio hídrico
Cursos de água apenas sujeitos à servidão do domínio hídrico

Exclusões
E1
C1

Propostas de Exclusão - Áreas para satisfação de carências existentes
Propostas de Exclusão - Áreas efectivamente já comprometidas

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE CONDICIONANTES
Reserva Ecológica Nacional

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87793.58
-88195.78

°
Reserva Agrícola Nacional
Áreas integradas na RAN Líquida

Limites Administrativos
Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE CONDICIONANTES
Reserva Agrícola Nacional

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87789.08
-88190.29

°

Equipamentos
Defesa Nacional
Servidões Militares
Aeronáutica

Radioeléctrica
Terrestre
Quartel da Encarnação

t
"

Edificios Públicos e outras construções
de interesse público

Caminho Municipal
EM

Rede Ferroviária
Rede Ferroviária Convencional

Aeroportos e Aeródromos

"
)

Infraestruturas

Área de Maior Risco Estatístico de Acidentes

- SMAS

Zona 1 - Zona de Ocupação 1

Reservatório de Água e Instalação Elevatória

Zona 3 - Sector 3A1

- EPAL

Zona 3 - Sector 3A2

Recintos

Zona 3, Sector 3D1

Adutor

!

Zona 3 - Sector 3D2

Drenagem de Águas Residuais

E EA
B
C

Y
X
ETAR

Zona 5 - Consulta Obrigatória

Estações Elevatórias

Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145)

Estação de Tratamento de Águas Residuais

Zona 7 - Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5%)

Colector existente

!

Redes de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica
LINHAS400Kv
LINHAS150Kv
SUBESTAÇÃO

Zona Secundária

N
)

Gasodutos

Gasoduto de 1º Escalão

)
D
D
)

Gasoduto de 2º Escalão

Rede Viária
Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais
e Estradas Desclassificadas
IP

IC

Itinerário Principal

Itinerário Complementar

EN

Estrada Nacional

ER

Estrada Regional

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição
da Estradas de Portugal
Túnel

-89868.29

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89161.93

Zona de Libertação Primária da Estação Remota de Serves
Zona de Libertação Secundária 2 da Estação Remota de Serves
Feixe Hertziano de Ligação dos Centros Radioelétricos de
Lisboa e Montejunto

Muito Alta Tensão
Média e Alta Tensão

Centros Radioelétricos da Estação Remota de Seves
Zona de Libertação Secundária 1 da Estação Remota de Serves

LINHA60Kv

Subestações da Rede Eléctrica
d
"
)
d
"
)

Radio Farol VOR de Lisboa
Zona Primária

LINHAS220Kv

Alta Tensão (<110Kv) - concessionária: EDP

Z

Zona 8 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 245)

Telecomunicações

#

Muito Alta Tensão (>110Kv) - concessionária: REN

Z
Z
Z

Limite atual do Aeroporto de Lisboa
Outer-marker

Abastecimento de Água

E EA
B
C

Estrada Municipal
Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição da Autarquia

e

Hospital de Loures

v
®

Estradas e Caminhos Municipais

Area de Jurisdição da Administração do
Porto Lisboa (APL)
Limite de Jurisdição

Marcos Geodésicos

y
$

Limite de Freguesia (CAOP2013)

PLANTA DE CONDICIONANTES I
Equipamentos e Infraestruturas

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
Património Edificado

Recursos Naturais
Recursos Hídricos
Domínio Hídrico

Imóveis Classificados

Nacionais / Imóveis de interesse Público /
# Monumentos
\
Monumentos de Interesse Público
¹ Monumentos de Interesse Municipal
(
!
] Imóveis em vias de Classificação
#

Cursos de água

Cursos de água canalizados
Dominio Público Marítimo

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Sítios de Interesse Público

Recursos Geológicos

*Massas Minerais (pedreiras) - áreas licenceadas
Área Cativa e de Reserva (Alhandra/Vila Franca de Xira)

" "
*
" ("

*
Recursos Agrícolas e Florestais
Aproveitamento Hidroagrícola no Concelho
q q q
q q

q

q

Árvores e Arvoredo de Interesse Público

Oliveira Centenária (Bobadela e Santa Iria da Azoia)

"Â
"¾
"§
w@
ww
"
O
"

Carvalho-cerquinho Centenário (Lousa)
Lagunária (Portela)

Bela-Sombra (Bobadela)

Palmeira-das-Canárias (Bobadela) - alameda

Povoamento de Sobreiro

Formações Naturais e Semi-Naturais

Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios
. Rede de Pontos de Água - servidão
(
b
. Rede de Vigilância e Detecção de Incêndios - servidão
(
b
Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios

r

r

Atividades Perigosas

Estabelecimentos com produtos explosivos

"
E
)

Paióis

Área de Proteção dos Paióis

Estabelecimentos com substâncias perigosas

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
ACP - Artigos de Caça e Pesca

"
)
"
)

Instituto Tecnológico e Nuclear

!.. .Zona envolvente ao reactor
¶
..
..
..
..
.. ..Zona non aedificandi
..
.. ..
.. ..
.. .
Zona condicionada

Residuos Sólidos Urbanos
Aterro Sanitário

Áreas ardidas 2005-2014 em Povoamento Florestal
para efeitos de aplicação do DL nº 55/2007

Áreas Ardidas (2005-2014)

N

Recursos Ecológicos
Rede Natura 2000
N

Zona de Proteção dos Imóveis Classificados ou
em Vias de Classificação

Ñ

-88195.78

°

Ñ

-87793.58

Limite de Freguesia (CAOP2013)

Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo

PLANTA DE CONDICIONANTES II

Recursos Naturais, Património Edificado
e Atividades Perigosas

-89862.79

Escala

1/10 000

Sistema de georreferência
-89157.43

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87789.08
-88190.29

°

Níveis de Ruído - Ln dB (A)
Inferior a 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 100

Limite de Freguesia (CAOP2013)

CARTA DE RUÍDO
- Situação Atual Ruído Noturno
(Ln)
Fonte

IST- CAPS "Carta de Ruído de Loures"

Escala

1/10 000

-89868.29

Data da Informação

Maio 2008

Sistema de georreferência

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator
-89161.93

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87789.08
-88190.29

°

Níveis de Ruído - Lden dB (A)
Inferior a 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 100

Limite de Freguesia (CAOP2013)

CARTA DE RUÍDO
- Situação Atual Ruído Diurno - Entardecer - Noturno
(Lden)
Fonte

IST- CAPS "Carta de Ruído de Loures"

Escala

1/10 000

-89868.29

Data da Informação

Maio 2008

Sistema de georreferência

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator
-89161.93

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87789.08
-88190.29

°

Níveis de Ruído - Ln dB (A)
Inferior a 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 100

Limite de Freguesia (CAOP2013)

CARTA DE RUÍDO
- Situação Prospetiva Ruído Noturno
(Ln)
Fonte

IST- CAPS "Carta de Ruído de Loures"

Escala

1/10 000

-89868.29

Data da Informação

Março 2015

Sistema de georreferência

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator
-89161.93

08-06-2021

PDM

Divisão de Planeamento Urbanístico
-87789.08
-88190.29

°

Legenda

Níveis de Ruído
dB(A)
Inferior a 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
Superior a 75

Limite de Freguesia (CAOP2013)

CARTA DE RUÍDO DE LOURES
Ruído Diurno - Entardecer - Nocturno

Fonte

IST- CAPS "Carta de Ruído de Loures"

Escala

1/10 000

-89868.29

Data da Informação

Março 2015

Sistema de georreferência

ETRS89/PTTM06

Elipsóide GRS80, Projeção Transversa de Mercator
-89161.93

08-06-2021

PDM

JUNHO
2021

D.P.U.

