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1. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

1.1. Enquadramento territorial da área de intervenção 

A área de intervenção do Plano de Pormenor (Plano) é de aproximadamente 6,42ha e localiza-se no 
perímetro urbano da vila de Pinhal Novo, na zona sul do aglomerado, limitada pelas Ruas dos 
Combatentes da Grande Guerra, Gago Coutinho e Sacadura Cabral e 25 de Abril. 

1.2. Enquadramento Legal do Plano 

A elaboração do Plano enquadra-se no âmbito do estabelecido no artigo 90º do Decreto-lei 380/99 de 22 
de Setembro, com as actualizações introduzidas pelo Decreto-lei 46/2009 de 20 de Fevereiro e pelo 
Decreto-lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto.  

1.3. Conteúdo material e documental do Plano 

O Plano de Pormenor é constituído pelos elementos definidos no n.º 1, artigo 92º do Decreto Lei 380/99 de 
22 de Setembro com as actualizações em vigor, sendo acompanhado pelos elementos definidos no n.º 2 
do mesmo artigo bem como pelos definidos na Portaria 138/2005 de 2 de Fevereiro. 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

2.1. Instrumentos legais de gestão territorial em vigor 

Antes de mais, torna-se necessário enquadrar a área de intervenção em planos mais abrangentes, 
nomeadamente, no âmbito do Plano Director Municipal1 (PDM) e do Plano Regional de Ordenamento do 
Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML). 

No âmbito do PDM, sendo um espaço urbano consolidado, as melhorias na requalificação e estruturação 
interna dos espaços urbanos. são remetidas para os instrumentos de planeamento previstos na legislação 
em vigor a definição (n.º 2 do artigo 11º do Regulamento)  

No âmbito do PROTAML, Pinhal Novo destaca-se pela sua dimensão geográfica, dinâmica económica e 
pela sua relativa autonomia funcional. Desta forma, e de acordo com os objectivos deste Plano Regional, é 
pretendido: 

• Fomentar o desenvolvimento do Pinhal Novo em complementaridade com a área de Coina;  

• Orientar e incentivar novos tipos de oferta na produção do espaço urbano e nas dinâmicas da 
procura; 

• Estabelecer modelos de usos e ocupação do solo que promovam a concentração da 
edificação nos aglomerados urbanos existentes, contrariando a expansão difusa e extensiva e 
privilegiando a reconversão, reestruturação, reabilitação ou requalificação dos espaços 

                                                 

1  O Plano Director Municipal (PDM) foi publicado em Diário da República por resolução de concelho de ministros n.º 
115/97 - I série B, de 9 de Julho, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 137 - II série de 17 de Junho de 2002. 
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edificados já servidos por infra-estruturas e equipamentos, em detrimento de proposta de 
novas áreas de expansão. 

• Adequar o dimensionamento e a estruturação do solo urbano às necessidades existentes e 
previstas, considerando os diversos tipos de procura em termos de habitação, actividades 
económicas e outras funções urbanas. 

• Contrariar a tendência corrente da Insuficiente programação municipal do processo de 
urbanização que tem favorecido a materialização de tecidos urbanísticos descontínuos e 
fragmentários e de infra-estruturação onerosa. 

• Assegurar a programação dos processos de urbanização através da elaboração de um plano 
de pormenor, tendo em vista a programação da expansão da urbanização e consolidação da 
forma urbana, bem como a estruturação e organização territorial, tendo em conta a 
necessidade de: 

a) Definição de uma estruturação viária devidamente hierarquizada.  

b) Definição de uma rede de espaços públicos promovendo a mobilidade sustentável e a 
adequada integração no sistema urbano envolvente 

c) Dotação de equipamentos, espaços verdes e outros espaços públicos de proximidade, 
com dimensão adequada, de modo a melhorar a qualidade de vida e a incrementar as 
vivências das áreas residenciais. 

 

2.2. Instrumentos em estudo: Plano de Urbanização de Pinhal Novo 

Para a área encontra-se ainda em elaboração um Plano de Urbanização (PU) que, na sequência destas 
orientações, pretende incrementar um desenvolvimento baseado em critérios de qualidade urbana, através 
de um correcto ordenamento do espaço em geral e, especificamente, mediante a implementação de 
equipamentos, espaços verdes e infraestruturas adequadas às necessidades actuais e futuras. A proposta 
de PU faz incidir uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) denominada "U6 - Rua 
envolvente à Ilha Brava e ao Bairro Confinante" que inclui a área do Plano. 

2.3. Disposições regulamentares em vigor na área do Plano 

A área do Plano encontra-se totalmente inserida dentro de perímetro urbano, delimitado no PDM de 
Palmela, verificando-se, nesta área, a incidência de quatro categorias de espaço: 

- Área Expansão de Alta Densidade H3 

- Tecido Urbano Consolidado H3c 

- Área Verde Livre Urbana 

- Zona Verde de Recreio e Lazer 

Encontra-se igualmente em vigor o Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela 
(RUEMP), publicado através do Aviso n.º 7539/2003 (2ª série) com as alterações em vigor, estabelecendo 
os princípios aplicáveis à urbanização e edificação, as regras gerais e critérios referentes às taxas devidas 
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pela emissão de alvarás, pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, bem como 
as compensações a ter em consideração no Município de Palmela. 

2.4. Condicionantes legais  

Rede Rodoviária Nacional 

As servidões e outras restrições de utilidade pública criadas pelas vias de comunicação, em geral, 
abrangem as faixas de terreno marginal às mesmas e destinam-se a proteger essas vias de ocupações 
demasiado próximas, nomeadamente as que afectam a segurança do trânsito e a visibilidade, e a garantir a 
possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação.  

A largura dessas faixas de protecção vária conforme a classificação da estrada e a ocupação pretendida, 
sendo que na área de intervenção integra-se nesta servidão a EN 252 (Rua Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral). Neste caso foi considerada a largura da plataforma da via de acordo com a legislação em vigor; no 
entanto relativamente à faixa de protecção estipulada em 20,00 metros, e uma vez que a estrada em 
questão já não cumpre funções de estrada nacional mas sim de via de distribuição local e que por isso 
deverá passar para o domínio municipal, esta faixa foi reduzida para 8,00 metros a contar do limite da 
plataforma, articulando assim as fachadas dos novos edifícios com as fachadas já existentes, por forma a 
criar um alçado de rua contínuo. 

2.5. Avaliação genérica da área de intervenção  

A área de intervenção (área englobada em UE) apresenta-se parcialmente ocupada por habitações uni ou 
bifamiliares dispersas, algumas já obsoletas, comércio local e alguns espaços com uso industrial, 
nomeadamente oficinas de reparação automóvel e uma serralharia. Recentemente verificou-se o 
licenciamento de vários edifícios de habitação colectiva, de três e quatro pisos, considerando-se pré-
existências.  

O PDM em vigor classifica a área como Urbana consolidada definindo-se estas áreas como 
"...caracterizadas pelo elevado nível de infraestruturação e concentração de edificações onde o solo se 
destina predominantemente à construção." Mais refere serem áreas propícias ao "...preenchimento e 
reestruturação, renovação urbanas..." prevendo caber aos instrumentos de planeamento em vigor a 
requalificação e estruturação interna dos espaços urbanos.  

A aplicação directa dos indicadores urbanísticos brutos existentes, sendo eles o PDM e o RUEMP, tem-se 
verificado inadequada tendo em conta a existência de uma edificação desqualificada e desagregada, que 
por si só não é definidora de uma regra urbanística dominante. Verifica-se assim uma tensão entre os 
valores tradicionais da zona, que se prendem por um lado com uma ocupação informal apoiada na 
estrutura viária principal, e por outro, por uma estrutura fundiária ainda sob uma lógica rural, e a desejável 
renovação urbana.  

Esta observação implica na necessidade urgente de programar as futuras intervenções de forma a colmatar 
as carências actuais, tendo em conta a redefinição e estruturação da ocupação, conjugado com a 
obrigatoriedade de efectuar cedências, para espaços verdes e de utilização colectiva, vias e espaços livres 
urbanos. 

De uma forma geral, e de acordo com o diagnóstico da situação actual elaborado pelo Plano de 
Urbanização em curso, a zona sujeita a Plano de Pormenor apresenta algumas potencialidades de 
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desenvolvimento de que se poderá tirar partido, assim como algumas debilidades que podem condicionar o 
seu desenvolvimento futuro, nomeadamente: 

 

Potencialidades 

• Localização estratégica; 

• Boas acessibilidades; 

• Localização atractiva e em desenvolvimento; 

• Relativamente pouca ocupação urbana; 

• Existência de infra-estruturas; 

• Existência de grandes pólos de equipamentos nas imediações. 

 

Debilidades 

• Imagem fragmentada e pouco articulada resultante do processo de renovação urbana; 

• Uma ocupação inicial maioritariamente de carácter rural; 

• Elevada fragmentação da estrutura fundiária de alguns prédios, sobretudo entre a Rua 
Gago Coutinho e a Rua Marquês de Pombal; 

• Pouca diversidade de usos; 

• Espaço verde público sub dimensionado e desqualificado. 

3. FUNDAMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS DE OCUPAÇÃO 

3.1. Compromissos e Intenções 

Conforme a legislação em vigor, fazem parte dos elementos que acompanham o Plano, a compilação dos 
compromissos urbanísticos que incidem sobre a área do Plano. 

Os diversos compromissos dizem respeito, essencialmente, a investimentos privados que se materializam 
no licenciamento de obras particulares. É intenção do Município resolver e integrar esses casos através de 
propostas concretas de ordenamento com a aprovação das outras entidades envolvidas. 

3.2. Princípios estratégicos 

A decisão da elaboração do Plano de Pormenor tem como principal objectivo programar as futuras 
intervenções, constituindo uma base perequativa que restabeleça a igualdade de ocupação entre os vários 
intervenientes tendo em conta uma distribuição coerente do edificado e a sua relação com a envolvente de 
carácter público. 

Mediante as potencialidades do local e o proposto pelo presente Plano, as debilidades identificadas podem 
ser ultrapassadas. Desta forma, e tirando partido deste pressuposto a Estratégia definida para o Plano 
assenta nos seguintes princípios: 
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• Racionalizar e programar o crescimento urbano e requalificar a estrutura funcional; 

• Definir e integrar a estrutura verde resultante das obrigações inerentes à construção de 
forma a contribuir para uma integração harmoniosa entre o edificado e a área 
envolvente; 

• Programar zonas destinadas às actividades económicas, promovendo a criação de 
zonas atractivas, associadas às zonas verdes de recreio e lazer; 

• Requalificar a imagem urbana existente; 

 

3.3. Opções de Intervenção 

As características inerentes à área de intervenção, proporcionam uma oportunidade única de intervir na 
programação em área Urbana Consolidada, definindo novas vivências, viabilizando três grandes objectivos 
fundamentais que se pretendem implementar: 

I - Repensar o espaço urbano, visando a manutenção, colmatação e requalificação do parque edificado, no 
sentido de dar resposta às necessidades e desejada qualificação da área de intervenção. 

II - Definição de indicadores e parâmetros urbanísticos que permitam uma gestão coordenada e concertada 
com o traçado urbano existente, criando a oportunidade de definir as melhorias na requalificação interna 
dos espaços públicos urbanos.   

III – Programação dos espaços de utilização colectiva visando a beneficiação da qualidade de vida dos 
seus habitantes. 

As preocupações inerentes à definição destes grandes objectivos estão também patentes nas conclusões 
das jornadas do Pinhal Novo, que tiveram lugar em Março de 2000, e que importa transcrever uma vez que 
constituem um suporte dos princípios estratégicos adoptados: 

• diversificação das actividades, agregação de actividades económicas e serviços, 
tirando partido da sua excelente localização; 

• qualificação do tecido urbano existente versus ao desenraizamento das populações 
migrantes; 

• criação de uma rede pedonal de percursos interiores associados, neste caso, às áreas 
verdes de recreio e lazer, fazendo a ligação com a estrutura envolvente da vila. 

Deste modo, e para viabilizar estes objectivos de desenvolvimento é importante tornar o aglomerado ainda 
mais apetecível, consolidando-o adequadamente de forma a assumir uma força ainda mais polarizadora. 
Contudo, é da maior importância para o desenvolvimento económico e melhoria da qualidade de vida 
urbana da população local, a libertação de novos espaços sobretudo os afectos à estrutura verde e 
utilização colectiva. 
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3.4. Compatibilização com o PDM 

As opções urbanísticas do plano são consubstanciadas pelo n.º 2 do artigo 11º do RPDM, sendo os PMOT 
identificados como o instrumento privilegiado para definir as melhorias na qualificação e estruturação 
interna dos espaços urbanos. 

O referido artigo prevê que as acções de transformação do solo se relacionem, essencialmente, com o 
preenchimento, reestruturação e renovação urbanas. Esta abordagem diz respeito ao preenchimento duma 
malha urbana consolidada, em que o edificado preenche intervalos dessa malha num quadro de desenho e 
de parametrização urbana perfeitamente definidos, onde o suporte infra-estrutural e as áreas de utilização 
colectiva e pública estão devidamente estabelecidos.  

Ao tecido urbano consolidado, que representa 88% 2 da área do plano, não é aplicável um índice que 
possa quantificar a ocupação potenciada pelo PDM. Será sempre o PMOT a definir uma ocupação líquida 
para a zona, tendo em conta a lógica de preenchimento urbano que propõe definir. Essa lógica de 
preenchimento urbano é justificável quer pelo próprio desenho urbano no articulado com a envolvente 
imediata à área do Plano, quer pela própria sustentabilidade económica que é posta em causa por uma 
densidade menor. 

Os espaços urbanizáveis - área de expansão de alta densidade - representam 3% da área do plano sendo 
a ocupação líquida proposta inferior ao potenciado pelo RPDM, no seu artigo 12º, conforme demonstrado 
no quadro 1. 

O plano vem estabelecer um índice médio de utilização de 0,80 e considera-se não produzir alteração do 
PDM, aplicando-se o corpo do n.º 2 do artigo 11º do RPDM, relacionando a transformação do solo com o 
“preenchimento, reestruturação e renovação urbanas”.  

Quadro 1 

Estimativa de ocupação potenciada pelo PDM e pelo Plano 

 
                                                 

2 Ver somatório de H3c no quadro 1 

 PDM Plano* 
Existente a 
manter

Area Expansão de 
Alta Densidade - H3

1.936,88      3,0% 1.510,77      1.001,04      -
Índice de utilização bruto = 0,78
Fogos/ ha = 65 

Tecido Urbano 
Consolidado - H3c

45.734,40    71,2% (***) 33.881,81    -

Previsão da melhoria da requalificação e
estruturação interna dos espaços urbanos
através da elaboração dos Planos
previstos na lei.

Parcelas existentes a 
manter (em H3c)

10.766,51    16,8% 16.012,59    -                16.012,59   Processo urbanístico concluido

Area Verde Livre 
Urbana

4.077,13      6,3% 24,46           ** -

Área de enquadramento ao cemitério.
Mediante permuta com o Município, atribui-
se um Índice bruto de 0,006 a edificar em
parcela ou lote urbanizável.

Zona Verde de 
Recreio e Lazer

1.732,38      2,7% - ** -
Espaços destinados à construção de
Espaços Verdes Equipados para o recreio
e lazer da população.

34.882,85    16.012,59   

Área (m2)

(***) Aplica-se genéricamente o n.º2 do artigo 11º do RPDM referente às regras de actuação em caso de ausência de Plano. A ocupação urbana rege-se pelo 
respeito das características urbanas dominantes na zona. 

64.247,30                 

Atributos PDM

(**) Mantém a área livre de construção (Espaços Urbanos ou Verdes de Utilização Colectiva)

(*) Concretização do plano (Imu=0,80)

Área Bruta de Construção (m2)

50.895,44                            
TOTAL
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O Plano consubstancia o instrumento de planeamento que permitirá definir as melhorias na requalificação e 
estruturação internas, atribuindo uniformidade e coerência às intervenções que, face à sobre-lotação que 
tendencialmente se começa a verificar dos espaços urbanos, propõe repor o equilíbrio, baixando a cércea 
para três pisos e prevendo uma proporção de espaços verdes, por m2 de área construída superior à 
recomendada pelo PDM3.  

3.5. Cedências para domínio público 

O Plano protagoniza um modelo de ocupação com o objectivo primordial de libertar o máximo de área para 
Espaços Verdes de Utilização Colectiva, tendo em conta ser essa a carência identificada na envolvente 
imediata à área do plano. 

Em complemento, relativamente à actual densidade habitacional proposta pelo Plano e face à envolvente 
imediata da área do Plano, este apresenta valores de cedência que, na globalidade, se consideram 
adequados tendo em conta as carências identificadas para a zona.  

 A opção de beneficiar os espaços verdes em detrimento dos urbanos, mais vocacionados para 
implementação de equipamentos, bem como em condicionar a edificabilidade nestes, foi estratégica, no 
sentido de incrementar as valências em deficit e valorizar os espaços urbanos de utilização colectiva 
existentes. Nesse sentido, os espaços urbanos previstos no Plano devem manter-se livres de construção, 
albergando praças de fruição desobstruída, podendo adaptar-se a eventos sazonais e/ou periódicos. 

Numa lógica macro, verificam-se dois grandes pólos de equipamentos nas proximidades contabilizando-se 
uma área, a Poente, com aproximadamente 10ha compreendendo valências como o culto religioso, o 
ensino (Escolas EB2/3 e EB1JI), o comércio grossista, o novo cemitério, o desporto e instalações técnicas 
municipais.  

Mais a sul, verifica-se outro grande projecto para comércio grossista e retalhista ocupando uma aérea de 
cerca de 6ha e ainda uma área prevista em Plano de Pormenor da Zona Industrial Sul do Pinhal Novo, 
onde se pretende localizar as grandes valências de equipamentos previstas em PU. 

Ainda na perspectiva de beneficiação do peão considerou-se interditar as vias propostas pelo plano, ao 
transito, possibilitando apenas o cesso a moradores e aos veículos de emergência. Com esta medida, em 
conjunto com a própria caracterização das vias, objectivou-se interligar esta área ao espaço pedonal de 
forma a atribuir mais liberdade ao peão.   

 

                                                 

3 Ver ponto 3.5. Cedências para Domínio público 

  PDM aplicado à densidade do Plano PP Rua Marquês de Pombal 

 
  P.D.M. (indice) Total (liquido) Plano (Índice) 

Total 
(liquido) 

Habitação  
Colectiva 

28m2/120m2 a.b.c. 
Espaços Verdes de 
Utilização Colectiva Comércio e  

Serviços 
28m2/100m2 a.b.c. 

8.341,0 m2 30,7m2/120m2 abc 8.930,61m2 

Habitação  
Colectiva 

35m2/120m2 a.b.c. 
Espaços Urbanos de 
Utilização Colectiva Comércio e  

Serviços 
25m2/100m2 a.b.c. 

9.994,1m2 28,9m2/120m2 abc 8.414,60m2 
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Imagem 1- exemplo de ausência de barreiras físicas entre a via e o 
passeio, gerando uma uniformidade de espaços.  A circulação 
automóvel é condicionada em termos de velocidade. 
 

Imagem 2- Exemplo de via a atravessar uma zona predominantemente 
pedonal. 

4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

4.1. Estrutura Urbana 

Estruturar e estabilizar a malha urbana, contemplando as transformações e fragmentações de uma área 
que se encontra sujeita a grandes pressões urbanísticas é um dos objectivos principais do Plano. 

O desenho urbano proposto vem introduzir malhas abertas envolvidas por áreas verdes, zonas de estadia 
(praças) e áreas de recreio e lazer que pretendem dinamizar o aglomerado em termos de vivência, 
transformando a zona num pólo privilegiado. 

O uso predominante é o habitacional, embora a proposta contemple situações distintas quanto ao uso, a 
saber: 

• Edifícios de habitação colectiva com comércio e serviços ao nível do piso térreo; 

• Áreas destinadas ao comércio e serviços. 

A tipologia habitacional é exclusivamente a colectiva, propondo-se os três pisos, não havendo assim 
grandes diferenças volumétricas em toda a área do Plano. 

Prevê-se a demolição de várias unidades de habitação e de serviços que se consideram em mau estado de 
conservação, por vezes já devolutas e em ruína, e ainda outras que, a longo prazo, em fase de renovação 
urbana, deverão desaparecer devido ao facto da sua organização espacial no contexto pretendido não se 
coadunar com a malha urbana proposta. 

Crê-se que com a estrutura urbana proposta pelo Plano sejam alcançadas condições para que o potencial 
esboçado se realize em harmonia, num ambiente de qualidade e contribuindo para a melhoria da sua 
envolvente. Em suma, no alcance de um desenvolvimento sustentável. 
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A área de intervenção não apresenta constrangimentos legais que condicionem a estruturação do desenho 
urbano. No entanto, existe o cemitério que, em termos de vistas, compromete a implantação e morfologia 
dos edifícios que lhe são limítrofes, pelo que se programou a implantação destes no sentido perpendicular 
ao cemitério, ditando assim o desenho urbano adoptado. 

4.2. Circulações 

4.2.1. Rede Viária 

O Plano propõe a abertura de novos vias eixos de viários apenas de circulação condicionada. Propõe-se, 
no entanto, a requalificação dos eixos viários existentes no sentido de os dotar de estacionamento e 
passeios públicos com largura, sempre que possível, igual ou superior a 2,25m. 

A área de intervenção é circundada por três vias de circulação, sendo a Poente pela EN 252, a Norte pela 
Rua dos Combatentes da Grande Guerra e a Sudoeste pela Rua 25 de Abril. 

Em relação á EN 252 e apesar desta continuar classificada como estrada nacional, desde a entrada em 
funcionamento da nova passagem superior á linha férrea, que o troço compreendido entre esta passagem 
superior e o nó com a Rua 25 de Abril perdeu a sua função, uma vez que o trânsito de atravessamento se 
processa através da alameda recém- construída na operação de loteamento a poente. 

Com esta alteração ao nível do desvio do tráfego para esta alameda, o troço da EN 252 funciona 
actualmente como um vulgar arruamento urbano, sendo de acesso pontual aos moradores locais. 

4.2.2. Rede Pedonal e Ciclável 

A rede Pedonal e Ciclável pode ser dividida em quatro tipos: 

• Passeios 

• Principais atravessamentos pedonais 

• Principais atravessamentos pedonais e cicláveis (ciclovia) 

• Espaços de utilização colectiva - vias pedonais com acesso condicionado a 
automóveis  

Os passeios são os espaços localizados entre as vias de circulação viária e o edificado ou muros. 

Os principais atravessamentos pedonais são classificados como percursos integrados na estrutura verde, 
onde não é permitida a circulação automóvel. 

Os atravessamentos pedonais e cicláveis (ciclovias) apresentam as mesmas características que os 
anteriores, sendo que estes integram corredores destinados a ciclistas, patinadores, "skaters" e "trotinetas", 
de acordo com o perfil tipo apresentado. 
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A ciclovia tem 1,60m de largura sendo constituída por uma camada de desgaste com inertes muito finos 
com ligante sintético e coloração, que assenta numa camada de betão betuminoso convencional tipo 
“PROBISA” modelo ACRISIL, ou equivalente, como apresentado no pormenor seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os espaços de utilização colectiva que integram vias pedonais de acesso condicionado a automóveis 
destinam-se essencialmente ao peão. No entanto é permitida a circulação automóvel para acesso ao 
estacionamento bem como de veículos de emergência. 

 

 

 

 

Planta  - Ciclovias Esquema - Ciclovia  
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As vias pedonais de acesso condicionado a automóveis têm a largura de 6,50m e são constituídas por 
cubos de granito, sendo também permitidas zonas de pavimento em placas de betão tipo “SOPLACAS”.  
Nestas vias a velocidade máxima permitida deverá ser de 20km/h.  

Caso se justifique, decorrente de estudo paisagístico adequado, poderão ser abertos novos 
atravessamentos pedonais e cicláveis. Estes deverão apresentar características adequadas à sua 
integração nos espaços verdes, ser iluminados e mobilados, de forma a proporcionar segurança ao peão. 

 

4.2.3. Estacionamento 

Considera-se neste Plano que a existência de lugares de estacionamento por si só é um elemento 
importante na determinação de qualidade de vida, quer em termos de conforto, quer em termos ambientais 
e urbanísticos. 

O Plano propõe a abertura de vários acessos ao estacionamento em cave, inseridos nos espaços de 
utilização colectiva.  

Um dos aspectos que mereceu maior atenção, no estudo destes acessos, foi a sua qualificação enquanto 
espaço público bem como a sua integração nos espaços verdes. Desta forma, estes acessos foram 
projectados com determinadas características funcionais e estéticas, de forma a distingui-los, 
inequivocamente da via de circulação viária tradicional e, simultaneamente, integrá-los nos espaços verdes, 
a saber: 

• As intercepções dos acessos com a via rodoviária deverão ser pontuadas por 
pavimentos rampeados; 

• Não deverá haver degraus a separar a zona de passagem e estacionamento 
automóvel e os espaços verdes; 

• O pavimento dos acessos deverá ser em cubos de granito, sendo também permitidas 
áreas em placas de betão tipo  “SOPLACAS” e será provido de bandas sonoras; 

 

Planta - Vias pedonais Esquema – Vias Pedonais de acesso condicionado 
 a automóveis  
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Para cálculo dos lugares necessários foi feita uma estimativa tendo em conta o anexo III do PDM, 
considerando-se, para cálculo do número de fogos, uma média de 150m2 por fogo, implicando em 1,5 
lugares por fogo. 

Dentro dos lotes é obrigatória a programação de lugares de estacionamento de acordo com o quadro de 
parâmetros urbanísticos e Regulamento do Plano. 

Desta forma foi contabilizado o número de estacionamento privado e público que o plano prevê, 
calculando-se posteriormente a média por fogo, dando resposta ao PDM, como mostra o seguinte quadro: 

 

 
PDM aplicado à ocupação 

proposta 
Plano de Pormenor 

 Índices N.º de lugares Índices 

 1,5 Lugares de Est. / fogo 345 1,7 Lugares de Est. / fogo 

 
1,0 Lugar Est./30m2 a.b.c. 

com/serv 
144 1,0 Lugar Est./30m2 a.b.c. com/serv. 

 
Acréscimo de 20% aos lugares 

privados 
105 

Acréscimo de 34 % aos lugares 
privados 

Total*  511 594 

(*) estimativa para 204 fogos previstos no Plano 

4.3. Estrutura Verde pública 

Sendo uma zona interior ao perímetro urbano, o local de estudo apresenta, do ponto de vista paisagístico, 
alguma uniformidade, encontrando-se relativamente desocupado e sem referências naturais positivas ou de 
impacto visual relevante. 

A integração paisagística desta zona envolve cuidados especiais no que refere não só apenas à definição 
dos espaços de utilização pública como o tratamento e integração com as áreas envolventes. 
Complementarmente, ao programa definido no Plano, foram respeitadas as zonas classificadas no PDM 
para protecção do Cemitério, classificada como Área Verde Livre Urbana e as áreas que integram os 
Espaços Verdes de Recreio e Lazer. 

Da perspectiva geral do Plano optou-se por libertar de edificação a maior área possível, fraccionando o 
espaço através da implantação dos edifícios que providenciam a divisão e articulação dos vários tipos de 
áreas de circulação/de estada e lazer.  

Assim, o edificado é abraçado pelo verde urbano, facilitado pela regulamentação da circulação automóvel, 
a circulação pedonal e ciclável, com diferentes vivências, procurando-se uma sucessão de espaços verdes 
em contínuo no interior do aglomerado urbano. 

A estrutura verde apresenta três espaços fundamentais sob forma de praça que propiciam a convivência 
e/ou recreação para os utentes. O espaço vocaciona-se a uma ocupação pontual, por actividades sazonais,  
tipo feiras, exposições ao ar livre, parques de diversão, etc., desde que compatíveis com a habitação. 

A determinação dos principais atravessamentos pedonais e cicláveis, assim como dos principais 
alinhamentos arbóreos é uma forma de garantir coerência no desenho urbano e no espaço público. No 
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entanto, poderão ser determinados outros percursos de forma a evitar disfunções na circulação, 
conservação e limpeza das áreas, a definir no contexto das UE. 

A Planta de Espaços de Utilização Colectiva que acompanha o Plano define diferentes áreas ao nível da 
estrutura verde, de acordo com as definições introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º9/2009 de 29/05, 
a saber: 

a) Espaços Verdes Utilização Colectiva 

b) Espaços Urbanos de Utilização Colectiva 

c) Logradouros de Utilização Colectiva 

A delimitação dos logradouros de utilização colectiva corresponde ao espaço livre do lote, ao nível do plano 
do chão, compreendido entre o plano vertical do edifício e o limite do lote. As áreas dos logradouros de 
utilização colectiva podem coincidir com as áreas correspondentes à face superior da laje de tecto das 
garagens em cave. No entanto, a sua superfície deverá ter um tratamento paisagístico contínuo e integrado 
com os espaços públicos envolventes, sendo imprescindível a inexistência de quaisquer barreiras físicas à 
sua livre circulação.          

 

Esquema – Tratamento dos espaços públicos sobre as caves e transição para o espaço contínuo 

4.4. Infra-estruturas Urbanas 

4.4.1. Abastecimento de Água 

A área do Plano insere-se numa estrutura da rede malhada incluída no sistema de distribuição de água de 
Pinhal Novo, cujo estado de fadiga é já significativo e é alimentada pelo reservatório elevado localizado na 
Cascalheira, à cota de 67 metros, o qual é alimentado por 3 furos de captação subterrânea denominados, 
JK3, JK4 e JK5. 



            

                                            

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PALMELA 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

 

Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal – RELATÓRIO  16 de 43 

 

A tipologia de edifícios propostos neste plano, os quais vão até aos três pisos, recomenda que a rede de 
distribuição de água seja ligada ao sistema de Vale Flor, actualmente em construção, de modo a garantir a 
superfície piezométrica adequada. Por outro lado a rede será totalmente remodelada, propondo-se como 
material para as condutas o polietileno de alta densidade de classe PN 10. 

O sistema hidropressor associado ao reservatório de Vale Flor garantirá o intervalo de pressões suficiente 
para garantir condições regulamentares e de conforto à entrada das redes prediais na área do plano. A  
rede proposta, de estrutura malhada, envolverá o espaço urbano e percorrerá o traçado viário com 
tubagem de PEAD, com diâmetros nominais de 63 mm, 90 mm, 160 mm e 200 mm, valores que devem ser 
optimizados mediante análise hidráulica própria em sede de projecto de execução da especialidade. 

A concepção referida não invalida a necessidade de verificação dos critérios de dimensionamento 
enunciados no Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto, assim como a previsão de órgãos de 
operação / manutenção e de combate a incêndios, designadamente de válvulas de seccionamento nos nós 
de reunião dos tramos das condutas, eventuais descargas de fundo e marcos de água. Estes deverão ser 
dispostos após um parecer prévio do Serviço de Bombeiros, embora respeitando o grau de risco 
regularmente previsto, a que a entidade gestora está obrigada. 

O material proposto para as condutas da rede é como se referiu o PEAD, MRS 80, da classe PN 10, tal 
como a tubagem dos ramais de ligação, os quais serão apetrechados com válvulas de passeio e caixa de 
visita em ferro fundido dúctil. 

4.4.2. Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

A rede de drenagem de águas residuais domésticas existente nos arruamentos envolventes ao Plano 
oferece condições topográficas para a recepção das águas residuais produzidas na respectiva área, pelo 
que bastaria complementá-la com um conjunto de pequenos prolongamentos com diâmetro mínimo 
regulamentar DN 200mm, aos quais ligariam os ramais de ligação das futuras edificações.  

O facto de se tratar de uma rede unitária, certamente com algum desgaste devido ao uso com o 
escoamento de águas quimicamente agressivas, torna desaconselhável optar por tal solução. Além de que 
a consolidação do sistema de tratamento de águas residuais de Pinhal Novo exige que definitivamente se 
opte pela construção de sistemas separativos. Isto é, as águas residuais domésticas provenientes do Plano 
serão colectadas numa rede nova, constituída por colectores com o diâmetro regulamentar de 200 mm, que 
ligará ao sistema de drenagem de Vale Flor, o qual aflui ao Sistema da Simarsul.  

Os critérios de dimensionamento a verificar em fase de projecto de execução, deverão respeitar o Decreto 
Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto, de entre os quais destacamos as disposições relativas à 
velocidade mínima (0,60m/s), à inclinação mínima (0,3%), ao recobrimento sobre o extradorso da tubagem 
(≥ 1 m) e à protecção de colectores implantados a profundidades não regulamentares. 

Todo o traçado da rede da drenagem deverá ser construído em tubagem de PVC de classe PN6, ou em 
alternativa o material PP corrugado de classe SN8, e implantado em espaço público por razões 
regulamentares e de operação/manutenção. 

Salienta-se a preocupação com a disposição construtiva da união da tubagem dos colectores com as 
câmaras de visita, as quais deverão garantir estanquicidade total. Quanto aos dispositivos de fecho das 
câmaras de visita, deverão estar em conformidade com a norma NP EN 124 e ser do tipo recomendado 
pela entidade gestora. 
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4.4.3. Drenagem de Águas Pluviais 

A concepção definida para a drenagem de águas pluviais do Plano foi no sentido da minimização dos 
caudais de ponta a descarregar na rede pública de drenagem envolvente. Por isso inclui uma solução 
técnica de amortecimento de caudais tirando proveito, para o efeito, da capacidade de 
encaixe/armazenamento dos espaços verdes propostos. Inclusivamente todos os espaços verdes 
susceptíveis de acumular pequenos volumes de água pluvial foram chamados a dar o seu contributo na 
função de laminagem do caudal de ponta gerado em cada uma das superfícies impermeabilizadas do 
plano. 

A execução desta solução exige um compromisso forte com o estudo de arquitectura paisagística, uma vez 
que é a forma criada na modelação do terreno que permite gerar cada bolsa de encaixe de água da chuva 
em situação de precipitação útil, ou seja com escoamento superficial. Por outro lado o tipo de revestimento 
dos espaços e a própria cobertura vegetal deverá acautelar os aspectos da erosão, de modo a prevenir 
fenómenos de arrastamento de finos. Nas pequenas bacias a criar dispor-se-á de caleiras de escoamento, 
que deverão ser criteriosamente implantadas.  

Os espaços de utilização colectiva revestidos com materiais impermeáveis serão dotados com caleiras 
cobertas com grelhas sumidouras implantadas nas linhas de intercepção dos planos inclinados formados 
pelas faixas de pavimento que drenam em direcção às mesmas. 

A concepção prevista para a drenagem pluvial dos arruamentos baseia-se na recolha de águas por 
intermédio de sumidouros, criteriosamente dispostos, os quais descarregam na rede de colectores 
existentes. São apesar de tudo propostos mais alguns colectores para drenagem pluvial da parte interna da 
área do plano. No geral existem dois destinos para o escoamento canalizado: a rede existente na Rua 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral e a rede da Urbanização de Vale Flor, a qual aflui a uma bacia de 
retenção implantada a norte, junto às linhas da Refer. 

No que respeita à descarga da água pluvial proveniente das coberturas das edificações da área do plano 
optou-se por propor a respectiva ligação aos espaços verdes, integrados na função de amortecimento de 
caudais. Os tubos de queda que estejam localizados fora da área adstrita aos espaços verdes 
descarregarão as águas transportadas nas caleiras de lancil dos arruamentos adjacentes. Para além dos 
aspectos práticos que a solução oferece, a mesma contribui para a redução do risco de poluição inerente à 
descarga directa de água nas redes canalizadas. 

Em síntese, e a propósito do tipo de solução proposta para a drenagem de águas pluviais na área do plano, 
pode-se dizer que, para além da sua função social de lazer, os espaços verdes do Plano permitirão dar um 
forte contributo para a redução de caudais a descarregar nos colectores já instalados e a criar, os quais 
apesar de tudo oferecem uma capacidade de vazão/transporte sempre limitada. 

4.5. Estudo do Ruído e Implementação de medidas minimizadoras 

4.5.1. Mapa do Ruído 

O Mapa de Ruído é um documento onde estão representadas as áreas às quais corresponde uma 
determinada classe de valores sonoros. Este é uma importante ferramenta de Gestão e Planeamento do 
Território, dado que permite classificar zonas e determinar o tipo de funções que se devem estipular e 
permitir para cada zona, especialmente as funções de habitação, trabalho e lazer. 
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A elaboração do Mapa de Ruído teve início com o reconhecimento do terreno de modo a verificar a 
ocupação existente e comparar com a prevista no Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal. 

De modo a que o Mapa de Ruído fosse elaborado com rigor e apoiado em dados fiáveis, foi efectuada uma 
caracterização de tráfego nas vias presentes na envolvente próxima ao limite do Plano de Pormenor. 
Procedeu-se primeiramente a contagens de tráfego e a medições de ruído de forma a proceder à 
caracterização acústica do local. Posteriormente foi gerado o tráfego médio horário de acordo a 
metodologia designada Necessidades de Estacionamento. 

O programa de cálculo automático utilizado foi o MITHRA V.5.1.12, desenvolvido pelo Centre Scientifique 
et Tecnhique du Bâtiment (CSTB), o qual permitiu originar um modelo válido. 

Em termos de aspectos mais significativos associados aos resultados obtidos, destaca-se o tráfego 
rodoviário como sendo a principal fonte de ruído da área do Plano de Pormenor. As vias rodoviárias mais 
ruidosas são as que limitam a zona de intervenção do Plano de Pormenor. 

Do Mapa de Ruído resulta a identificação de zonas de igual nível sonoro para o indicador Lden e para o 
indicador Ln, possibilitando a percepção dos níveis sonoros previstos aquando da intervenção urbanística 
na área. Da análise destes mapas, verifica-se que é no indicador Ln onde se prevêem níveis sonoros mais 
elevados face aos limites legais estabelecidos para a classificação acústica adoptada pela Câmara 
Municipal de Palmela (zona mista). 

De acordo com a precisão dos dados fornecidos e escalas de trabalho considera-se que Plano de Redução 
de Ruído elaborado (elemento em anexo) para o Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal permitirá, 
dar cumprimento ao Decreto-Lei nº 9/2007, contribuindo assim para uma melhoria e adequação da Gestão 
e Planeamento do Território do Concelho de Palmela. 

4.5.2. Medidas minimizadoras 

As medidas de minimização de ruído preconizadas para redução de níveis sonoros provenientes do tráfego 
rodoviário, podem consistir na aplicação de pavimento com características absorventes, instalação de 
sinalização luminosa, aplicação de lombas redutoras de velocidade (LRV) de forma a reduzir a velocidade 
praticada / a praticar nas vias acusticamente problemáticas ou condicionamento de circulação rodoviária, 
reduzindo assim os níveis sonoros aí verificados e os impactes residuais identificados. 

Relativamente ao tipo de pavimento a implementar como medida de minimização acústica, optou-se pelo 
pavimento betuminoso modificado com borracha (usualmente designados por BMB), conduzindo a níveis 
de ruído, provocados pela passagem do tráfego, inferiores aos que se verificam com pavimentos flexíveis 
tradicionais. 

Os pavimentos redutores de ruído referidos permitem, em média, atenuações que variam entre 3 a 6 dB 
(A). 

Esta solução deverá ser aplicada nas ruas que limitam o Plano de Pormenor, nomeadamente a Rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral, a Rua 25 de Abril, Rua dos Combatentes da Grande Guerra e nas vias 
internas do Plano de Pormenor, denominadas, Rua da Casa Queimada e Rua Marquês de Pombal. 

De forma a reduzir os níveis sonoros verificados na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, torna-se ainda 
necessário adoptar medidas de acalmia de tráfego que imponham limites máximos de velocidade de 40 
km/h. Para tal, deverá implementar-se lombas redutoras de velocidade (LRV), sinalização luminosa ou 
sinalização vertical. No entanto, face ao que se verifica actualmente nas vias rodoviárias, sugere-se como 
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medida principal a adopção de LRV em detrimento da sinalização luminosa ou vertical, uma vez que esta 
última muitas vezes não é respeitada. 

Para garantir a redução de velocidade num trecho de via deverá ser aplicada uma série de LRV devendo a 
distância entre duas consecutivas estar compreendida entre 40 e 150 m. Após passagem numa LRV 
regista-se que os condutores tendem a aumentar a velocidade dos seus veículos, razão pela qual a 
distância entre LRV consecutivas determina as velocidades praticadas. 

Como complemento das medidas anteriormente referidas, propõe-se para a rua em questão o desvio de 
tráfego de atravessamento pelo Loteamento de Vale Flor. Desta forma o tráfego a prosseguir na área do 
Plano deverá ser apenas de carácter local, esta condição deverá ser alcançada através de sinalização 
vertical que proíba a viragem à esquerda para a Rua do Fogueiro e a viragem à direita desta última para a 
Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 

Relativamente à Rua da Casa Queimada, deverá ser adoptado o limite máximo de velocidade de 30 km/h 
visto que a extensão da rua (70 m) não aconselha velocidades superiores. Para tal, é necessário 
implementar LVR no troço compreendido entre a Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral e a Rua Marquês 
de Pombal. 

Em anexo apresenta-se o estudo para o Mapa de Ruído Final após a adopção das medidas de 
minimização de ruído referidas no Plano de Redução de Ruído. 

5. SISTEMA DE EXECUÇÃO 

5.1. Introdução 

O decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro com a redacção dada pelo decreto-lei n.º 46/2009 de 20/02, no 
seu art.º 85.º, prevê o estabelecimento de Mecanismos de Perequação Compensatória, relativamente aos 
benefícios e aos encargos decorrentes dos instrumentos de gestão territorial.  

Este diploma vem prever a formulação de mecanismos que possibilitam a gestão operativa do território 
assumindo, cada vez mais, uma importância fundamental para a operatividade das propostas e efectivação 
da igualdade de direitos entre proprietários. Tais mecanismos acautelam futuras injustiças e diferenças não 
fundamentadas na elaboração de instrumentos de gestão territorial, de forma a distribuir pelos diferentes 
proprietários, de forma proporcional e equitativa, os benefícios e encargos resultantes.  

Com efeito, uma vez que, segundo os actuais critérios de mercado, o factor essencial de valorização dos 
terrenos é a sua capacidade construtiva, os Planos criam desigualdades em situações de propriedades 
que, à partida, seriam idênticas. Este facto fundamenta a necessidade de implementação de mecanismos 
operativos nos Planos, que funcionem como instrumentos limitadores da "perda/ganho de direitos" 
construtivos e, simultaneamente, instrumento para distribuição de encargos na realização de infraestruturas 
urbanas. 

Partindo do pressuposto que se consagra a igualdade de direitos construtivos entre os proprietários, 
proporcionalmente às características da sua propriedade, importam estabelecer, no âmbito deste Plano de 
Pormenor, os critérios e mecanismo que deverão ser adoptados para uma correcta gestão do território. 
Com efeito, tendo como premissa fundamental para a elaboração deste instrumento a igualdade de direitos 
entre proprietários e as diferentes consequências dos mecanismos consoante a área do terreno e do valor 
atribuído aos direitos de cada um, considera-se que a referência primordial a ter em conta é a relação entre 
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o índice médio de utilização e a área de cedência média, cruzando-os com o valor patrimonial previamente 
atribuído a cada uma das propriedades constituintes das diferentes unidades de execução, por ser a 
medida que melhor promove a igualdade entre todos e melhor compensa os proprietários que cedem os 
seus terrenos para compensação de áreas de Equipamentos de Utilização Colectiva e Espaços Verdes e 
de Utilização Colectiva que, para além de serem indispensáveis a um ambiente urbano qualificado, são 
utilizados em proveito de todos. 

Com o objectivo de possibilitar uma correcta gestão territorial, existem diferentes técnicas passíveis de 
serem aplicadas na elaboração de mecanismos de operatividade a utilizar nos variados instrumentos de 
Ordenamento e Planeamento do Território. A opção pela aplicação de uma ou mais técnicas depende de 
vários factores específicos, influentes de cada acto de planeamento, tais como: a dimensão geográfica e 
características da área de intervenção; o tipo de instrumento de planeamento territorial a que se reporta; as 
filosofias de intervenção propostas em cada uma; a estrutura de propriedade; a envolvência da área de 
intervenção; a realidade social, cultural e económica local; o dinamismo e grau de transparência do 
"mercado" imobiliário; a capacidade associativa das entidades locais e regionais; a capacidade negocial da 
administração pública central e/ou local; a reserva fundiária da Câmara Municipal, etc... 

Como base para a elaboração dos mecanismos de perequação compensatória deste Plano foi, à partida, 
considerada a aplicação de um mecanismo de perequação compensatória através de uma de duas 
técnicas possíveis: a associação de proprietários ou a transferência de índices, ou pela sua aplicação 
conjunta, partindo da conjugação de três indicadores genéricos, estabelecidos legalmente: 

 

a) O índice médio de utilização, que consiste na fixação de um direito abstracto de construção 
correspondente a uma edificabilidade média que é determinada pela aplicação dos índices e 
parâmetros urbanísticos resultantes do desenho urbano do plano. No caso do direito abstracto de 
construção ser superior ao direito efectivo, o proprietário deverá ser compensado, aquando da 
pretensão de urbanizar, enquanto que, quando o direito abstracto de construção for inferior ao direito 
efectivo, o proprietário terá de compensar. A compensação poderá ser em numerário ou em espécie 
(lote ou terreno urbanizável); 

b) A área de cedência média, que resulta das áreas definidas pela lei geral para Equipamentos de 
Utilização Colectiva e para Espaços Verdes e de Utilização Colectiva. No caso das áreas de cedência 
efectivas serem superiores à média, o proprietário deverá ser compensado, aquando da pretensão de 
urbanizar, enquanto que, quando as áreas de cedência efectivas forem inferiores à média, o 
proprietário terá que compensar. A compensação poderá ser em numerário ou em espécie; 

c) A repartição dos custos de urbanização, que consiste no pagamento, por acordo entre os proprietários 
interessados, dos custos de urbanização, através do contrato de urbanização em rede de perequação 
ou mediante a cedência ao município, livre de ónus ou encargos, de lotes ou parcelas com capacidade 
aedificandi de valor equivalente (compensação em espécie). 

 

A aplicação dos mecanismos de perequação poderá ser operacionalizada de diferentes formas, a saber: 

• Associação de proprietários consiste no emparcelamento das propriedades através 
de acordo entre os proprietários abrangidos pela operação que distribuem, de forma 
proporcional, o ónus da operação entre si. Esta técnica tem a clara vantagem de 
"desfraccionar" a propriedade, possibilitando uma intervenção urbana mais coerente, 
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sempre que a execução do desenho urbano do Plano implica várias propriedades, 
sendo por isso criadas unidades de execução que pela sua grande utilidade executória 
consistem na técnica de aplicação mais imediata; 

• Transferência de índices estipula que, para ter maior potencial construtivo, cada 
proprietário pode adquirir direitos de outros mediante compensação financeira. Este 
mecanismo deverá ser complementado com a taxação específica, que estipula que 
cada proprietário que possua uma capacidade construtiva superior à definida pelo 
respectivo plano pague uma taxa correspondente. (ou seja, ou compra ou vende 
edificabilidade) 

 

Ao se optar pelo estabelecimento de um ou outro mecanismo de perequação deve ser tida igualmente em 
conta a efectiva distribuição dos encargos pelos proprietários, que é poucas vezes acautelada nos 
mecanismos de perequação compensatória. Com efeito, estes encargos, que devem estar relacionados, 
não só com as infraestruturas locais, mas também com as infraestruturas gerais envolventes às operações 
(geralmente suportados pelas Câmaras Municipais) para que se possibilite a viabilidade económica e 
financeira do Plano, sem que este assuma valores incomportáveis para a edilidade, que ficaria responsável 
pela gestão deste território. Com efeito, a perequação, para além de procurar efectivar uma igualdade de 
direitos entre proprietários, tem, do mesmo modo, o dever de estabelecer a igualdade dos encargos com as 
obras de urbanização, que se prendem com:  

• A infraestrutura pública, a executar no momento em que a operação é efectuada 
(vias, saneamento, águas, gás, telecomunicações, espaços verdes, equipamentos, 
etc...); 

• As obras de construção, a sua conservação, manutenção e renovação (que 
geralmente ocorre num prazo temporal de 50 anos). 

 

Da mesma forma que são passíveis de aplicar várias técnicas para o estabelecimento da perequação para 
os direitos construtivos dos proprietários, também existem várias formas distintas de estabelecer a 
igualdade dos mesmos perante os encargos gerados por qualquer intervenção no território. Assim, os 
encargos, concretamente, neste caso, são sobretudo os equipamentos, podem ser suportados através de 
mecanismos diferentes, que poderão ser conjugados: cedências de terrenos, capacidade construtiva (no 
imediato e a longo prazo) e taxas. 

5.2. Mecanismos de Perequação Compensatória 

Na formulação dos mecanismos para a área do Plano, foi tido em consideração o facto da presente 
proposta introduzir mudanças consideráveis ao actual cadastro que derivam sobretudo do reparcelamento 
das propriedades existentes em parcelas de características urbanas (futuros lotes urbanos), da introdução 
de espaços verdes e de utilização colectiva e do redimensionamento viário, resultando por isso cedências 
para o domínio público e criação de parcelas privadas de carácter urbano, influenciando claramente a 
valorização dos respectivos terrenos. Para além destas áreas, poder-se-á verificar a necessidade de um 
pequeno acerto de extremas entre parcelas, de forma a regularizar tanto o espaço público como o espaço 
privado que poderá levar também à necessidade de estabelecer acordos entre proprietários. Assim, como 
princípio fundamental, entende-se que a Câmara Municipal, enquanto entidade gestora do território 
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municipal, deverá tentar obter a cooperação dos particulares afectados, de forma a chegar a acordo e levar 
a cabo a execução do Plano.  

No contexto do Plano e após a identificação do cadastro actual e a definição da proposta de desenho 
urbano para a área de intervenção, foram estabelecidos os fundamentos gerais dos mecanismos de 
perequação a aplicar, tendo sempre em conta os princípios fundamentais da igualdade e equidade, numa 
lógica de proporcionalidade dos direitos e obrigações de cada proprietário face à respectiva propriedade. 

Assim, definiram-se as linhas orientadoras para a elaboração destes mecanismos que consistem 
essencialmente na diferenciação de abordagens à perequação face aos diferentes tipos de propostas do 
plano. Como tal, foram definidos dois tipos de intervenção no território decorrentes dos seguintes critérios: 

• respeito pelos limites cadastrais existentes, para facilitar os procedimentos 
administrativos e aligeirar os processos inerentes à urbanização conjunta das 
diferentes áreas; 

• continuidade física no território, para que exista uma efectiva partilha das 
infraestruturas, equipamentos e espaços verdes a executar; 

• necessidade ou não de associação com outros proprietários para a execução do 
desenho urbano previsto para a sua propriedade.  

 

A gestão do território abrangido pelo Plano abrange situações diversas, a saber: 

• Área a excluir da perequação por constarem já de presenças no território; 

• Áreas definidas como Unidades de Execução, cuja execução implica quase sempre a 
associação de dois ou mais proprietários. 

Para o estabelecimento de mecanismos de perequação compensatória foi utilizada a seguinte metodologia: 

a) Em função dos critérios referidos, foram delimitadas doze unidades de execução, sendo que 
algumas propriedades foram integradas em mais do que uma unidade de execução, devido ao facto 
de, por um lado tal facilitar a execução faseada do Plano, por outro, para integrar a construção 
proposta. 

b) Após a delimitação das unidades de execução procedeu-se à definição dos direitos e deveres 
efectivos de cada unidade de execução, com base na ocupação (desenho urbano do espaço público 
e proposta de ocupação do espaço privado) prevista no plano em duas categorias diferentes: 

• Área bruta de construção total de cada unidade de execução; 

• Área de cedência total de cada unidade de execução; 

O cálculo destes direitos e obrigações efectivos consistiu na soma das áreas brutas de construção 
máxima definidas para cada parcela proposta (quadro de parcelamento), bem como na soma das 
áreas destinadas a espaço público (espaços verdes e urbanos de utilização colectiva), sem que 
fossem relevantes quais as previstas para cada propriedade individualmente. 

 

c) Aferição do Investimento inicial de cada proprietário, tendo em conta o valor da sua propriedade.  

d) A etapa seguinte consistiu no cálculo dos direitos e deveres abstractos de cada propriedade (no que 
concerne aos parâmetros das alíneas anteriores), em relação aos direitos efectivos globais de cada 
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unidade de execução. Ou seja, procede-se ao estabelecimento de uma relação de 
proporcionalidade entre o valor previamente atribuído a cada uma das parcelas constituintes da 
unidade de execução, que para efeitos de concretização do plano se considera o investimento 
inicial de cada proprietário, por forma a estabelecer uma proporção em cada um dos parâmetros 
atrás referidos. Isto quer dizer que, se o valor da unidade de execução corresponde à totalidade, 
então o valor da parcela corresponde a uma determinada parte (percentagem) e será sobre essa 
percentagem que devem ser calculados os direitos e deveres abstractos de cada proprietário (e não 
sobre a proposta de desenho urbano do plano) Concretizando: 

a. b. c. total da UE  x % do valor da propriedade face à UE 
Direitos abstractos/ propriedade=   100 

       

Área de cedência total da UE * x % do valor da propriedade face à UE Deveres abstractos/ 
propriedade = 100 

(*) Deve ser calculado para cada área de cedência individualmente: espaços verdes de utilização colectiva e 

espaços urbanos de utilização colectiva (a somar posteriormente)  

e) Através da soma dos direitos e deveres efectivos de todas as unidades de execução obtém-se os 
valores para o cálculo do índice médio de utilização e da área de cedência média e 
consequentemente, dos direitos e deveres abstractos globais, e de cada uma, das unidades de 
execução. 

f) Após cálculo dos valores dos direitos e deveres efectivos globais das unidades de execução, foi 
possível cruzá-los com os valores previamente calculados para as áreas a sujeitar a operações de 
loteamento ou obras de edificação por forma a calcular o índice médio de utilização e a área de 
cedência média, utilizando as seguintes formulas:  

 
a.b.c. UE's 

imu  = 
área UE's 

 
   a.ced.UE's 

acm  = 
  área UE's 

x 120 

imu - índice médio de utilização 

acm - área de cedência média 

a.b.c. UE's - somatório das áreas brutas de construção de todas as unidades de execução 

área UE's  - somatório das áreas de todas as unidades de execução 

a.ced.UE's  - somatório das áreas  de cedência de todas as unidades de execução 

Para o cálculo destes dois parâmetros partiu-se dos pressupostos, que estão contemplados nas 
fórmulas apresentadas, tendo em consideração que os direitos dos proprietários (resultantes da sua 
capacidade construtiva - a.b.c.), bem como os deveres, (obtidos das áreas de cedência para 
equipamentos, espaços verdes e de utilização colectiva) foram todos considerados, para efeitos de 
compensações entre as diferentes unidades de execução, para além da perequação dentro de cada 
unidade de execução, assegurando-se desta forma a igualdade de direitos dos proprietários dentro 
de cada unidade e, em simultâneo, entre todas elas; 
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g) Tendo calculado os indicadores, índice médio de utilização e área de cedência média, que neste 
caso são, respectivamente, 0,80 e 59,7 m²/ 120 m² a.b.c., é possível então estabelecer os direitos e 
deveres abstractos de cada proprietário, numa óptica de responsabilidade dentro da unidade de 
execução, através das seguintes fórmulas: 

Direitos abstractos/UE = área total UE x 0,80 

Deveres abstractos/UE = a.b.c UE x 0,597/120  

 

h) Assim, tendo calculado os valores dos direitos e deveres efectivos e abstractos para todas as 
unidades de execução e para todas as propriedades nelas inseridas, podem-se finalmente 
estabelecer as compensações entre proprietários (dentro da cada unidade de execução e entre as 
diferentes unidades de execução) de duas formas diferentes: 

I. Dentro de cada unidade de execução os proprietários compensam-se directamente 
entre si com base na diferença entre os seus direitos e deveres efectivos (proporção / 
percentagem entre o valor da sua propriedade e a área da unidade de execução onde 
se insere, directamente relacionada com os direitos e deveres) e a proposta de 
desenho urbano surgida do Plano de Pormenor (a.b.c. total das parcelas propostas e 
área total de cedências definida para a propriedade). As compensações entre 
proprietários podem ser efectivadas em numerário ou em área de construção (fogos ou 
parcelas com capacidade construtiva), sendo aconselhável, para uma mais fácil e 
efectiva repartição de custos, a implementação de um sistema de associação de 
proprietários. No caso de não existir acordo entre os proprietários, caberá à Câmara 
Municipal de Palmela accionar os meios previstos na legislação em vigor, para que tal 
suceda; 

II. Da aplicação dos mecanismos estabelecidos na alínea anterior surgirão os direitos e 
deveres a repartir pelas diferentes unidades de execução. Com efeito, das 
compensações entre proprietários surgirá um défice ou um excedente dentro de cada 
unidade de execução (diferença entre direitos e obrigações efectivos e abstractos de 
cada unidade de execução) que caberá à Câmara Municipal de Palmela gerir, 
garantindo a sua distribuição entre unidades de execução com base nos direitos 
abstractos de cada uma. Assim, no caso da perequação entre os diferentes 
proprietários de determinada(s) unidade(s) de execução resultar num excedente 
relativamente aos direitos abstractos dessa(s) mesma(s) unidade(s), deverá a Câmara 
Municipal garantir que esse excedente reverta em favor das unidades de execução 
onde existia um défice. Na gestão deste sistema (que pode ser entendido como uma 
transferência de índices) deverão também ser contabilizadas as áreas a sujeitar a 
operações de loteamento ou obras de edificação (onde deverá ser aplicado o 
"excedente" resultante da aplicação dos mecanismos de perequação do plano). Para 
tal, os valores (numerário ou espécie) deve ser depositado no fundo de gestão do 
Plano previsto no D.L. 380/99 de 22/09 com as actualizações em vigor. 

i) As taxas de urbanização são estabelecidas pela Câmara Municipal de Palmela em Regulamento de 
Urbanização e Edificação, podendo, no entanto, os custos de urbanização ser negociados por 
acordo com os proprietários mediante a cedência ao município, livre de ónus ou encargos, de lotes 
ou parcelas com capacidade construtiva de valor equivalente. 
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j) A etapa seguinte consiste no cálculo dos direitos e deveres abstractos de cada propriedade 
(compensações a estabelecer entre proprietários ou fundo de gestão do Plano, conforme art. 122º 
do RJIT), em relação aos direitos efectivos globais de cada unidade de execução. Ou seja, procede-
se ao estabelecimento de uma relação de proporcionalidade entre o valor previamente atribuído a 
cada uma das parcelas constituintes da unidade de execução, que para efeitos de concretização do 
plano se considera o investimento inicial (inv) de cada proprietário, por forma a estabelecer uma 
proporção em cada um dos parâmetros atrás referidos. Isto quer dizer que, se o valor da unidade de 
execução corresponde à totalidade, então o valor da parcela corresponde a uma determinada 
percentagem sobre a qual devem ser calculados os direitos e deveres abstractos de cada 
proprietário (e não sobre a proposta de desenho urbano do plano). Concretizando: 

 
v x 100 

Inv =    v UE  
% 

v = valor atribuído à parcela  

v UE = Σ v parcelas constituintes da UE 

 
a. b. c. total (m2) da UE  x Inv (%)  

Direitos abstractos/ propriedade =    100 

       

Área de cedência total (m2) da UE * x Inv (%)  Deveres abstractos/ propriedade = 
100 

(*) Deve ser calculado para cada área de cedência individualmente: espaços verdes de utilização colectiva e 

espaços urbanos de utilização colectiva (a somar posteriormente)  

 

Os valores de referência para a gestão e execução do plano, estão estabelecidos nos quadros seguintes. 

 

QUADRO DE GESTÃO 
  

Área do Plano 64.247,30 m2 

Área a Excluir da Perequação 20.751,29m2  

Área das Unidades de Execução 43.496,01 m2 

Índice Médio de Utilização 0,80 

Área de Cedência Média Espaços Verdes de Utilização Colectiva  30,7 m2/120m2 a.b.c. 

Área de Cedência Média Espaços Urbanos de Utilização Colectiva  28,9 m2/120m2 a.b.c. 

5.3. Situação cadastral existente  

Para aferir as reais implicações da formulação e aplicação dos mecanismos de perequação, foi necessário 
demarcar o cadastro actual. Com esse intuito foram identificados a quase totalidade dos proprietários tendo 
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como fonte de informação os dados constantes nos processos camarários e pela interrogação directa aos 
proprietários. 

Com essa base foi elaborada uma Planta cadastral que serviu de base para a elaboração dos mecanismos 
de perequação, nomeadamente a delimitação das Unidades de Execução.   

As unidades de execução encontram-se estruturadas com base na estrutura cadastral e de acordo com a 
percentagem de incidência de cada uma das parcelas. Para se concretizarem as intenções ou eventuais 
alterações de percentagem de incidência, os proprietários deverão apresentar documentos que comprovem 
o seu estatuto de titulares de direitos sobre os terrenos e/ou confirmem a respectiva área (conforme exigido 
legalmente), procedendo à sua regularização, caso se justifique, perante os organismos correspondentes.  

5.4. Programa de execução e Plano de Financiamento 

A definição de unidades de execução prioritárias tem como objectivo a execução das áreas de maior 
concentração de construção de forma a criar o fundo de compensação da CMP ou pela sua importância 
estruturante do Plano (Caso da UE05 que embora apresente déficit de edificabilidade adquire importância 
estratégica auferida pela sua localização e dimensão). 

Unidades de execução que estejam em déficit de área bruta de construção deverão aguardar até haver o 
fundo de compensação necessário para a sua execução, não devendo surgir casos em que a CMP tenha 
de compensar os proprietários do seu próprio orçamento.  

Neste âmbito definem-se as seguintes Unidades de Execução prioritárias 

 

ANOS 
ACÇÕES 

Fonte 
Financiame

nto 1.º  2.º  3.º  4.º  5.º  6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 

Est. prévio arquitectura 

Paisagista 
CMP 

          

Reforço das infra-est. gerais CMP           

EU 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 12 Privado           

EU 04, 09 e 11 Privado           

EU 03, 04 e 10 Privado           

6. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

6.1. Enquadramento 

O propósito da Avaliação Ambiental Estratégica, conforme se encontra definido do preâmbulo do Decreto – 
Lei n. 232/2007, de 15 de Junho, “é o de assegurar que, através da adopção de um modelo procedimental 
e da participação do público e de entidades com responsabilidades em matérias ambientais, as 
consequências ambientais de um determinado plano ou programa produzido ou adoptado por uma 
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entidade no uso de poderes públicos são previamente identificadas e avaliadas durante a fase da sua 
elaboração e antes da sua adopção”4. 

A Avaliação Ambiental dos instrumentos de gestão territorial encontra-se regulamentada e consagrada pelo 
Decreto – Lei n. 232/2007, de 15 de Junho, regime que estabelece a sujeição dos Planos à Avaliação 
Ambiental que, em articulação com o Decreto-Lei n. 380/99, de 22 de Setembro na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n. 46/2009, de 20 de Fevereiro – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
permite qualificar ao Planos sujeitos a Avaliação Ambiental. 

De acordo com o disposto no nº 5 e nº 6 do Artigo 74.º do RJIGT os Planos apenas são objecto de 
avaliação ambiental no caso de se determinar que são susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente 
de acordo com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei nº 232/07 de 15 de Junho. 

6.2. Dispensa de Relatório Ambiental  

Na reunião de câmara de 02/04/2008, deliberou a Câmara Municipal a dispensa da Avaliação Ambiental 
para o PP da Rua Marquês de Pombal. No entanto com o decurso do tempo e com a consolidação de 
conceitos em matéria de avaliação ambiental, procura-se agora fundamentar de uma forma concisa a 
referida dispensa. 

Verifica-se que actualmente, na área do Plano, são aplicados directamente os indicadores urbanísticos 
brutos constantes do PDM (tecido urbano consolidado): 

� ib (máximo): 0,78; 

� Fogos/há (máx.): 65. 

Deste modo, de forma a estabelecer um quadro comparativo, considera-se a aplicação directa dos índices 
do PDM o “cenário zero”, a que corresponde o pleno preenchimento da área de estudo, e como “cenário 
alternativo” a aplicação dos constantes do PP. 

Quadro 1- comparativo das Cargas Urbanísticas com a aplicação do PDM e do PP 
 Cenário zero (PDM) Cenário PP 

ABC (m2) 63.412,88 34.882,95 
CEDÊNCIAS (m2) 5.381,54 16.693,22 

Deste modo, e tendo por base os índices brutos do PDM, simulou-se uma possível ocupação da área do 
Plano, comparando-a com a proposta apresentada pelo PP da Rua Marquês de Pombal, constatando-se 
que: 

a) A aplicação directa do PDM resulta em cerca de 63.412,88 m2 de área bruta de construção (mais 
54% do que o cenário do PP, conforme Quadro 1); 

b) A aplicação directa do PDM resulta em cerca de 5.381,54 m2 de área de cedências (menos aprox. 
300% do que o cenário do PP, conforme Quadro 1; 

Quanto ao tráfego, a aplicação do PP reduzirá consideravelmente a intensidade de tráfego, tal como se 
verifica através da análise de comparação entre as cargas urbanísticas previstas pelo PP e pelo PDM; 

Quadro 2- Comparação do Tráfego Médio Diário / cenário zero e cenário do Plano 
TRÁFEGO GERADO DIÁRIAMENTE  

USO ROTATIVIDADE 
Cenário zero (PDM) Cenário PP 

Habitação Residente 2.5 793 436 
Habitação Visitante 2.5 159 87 
Comércio/Serviços 3 262 144 

                                                 

4 in Preâmbulo do Decreto – Lei n. 232/2007, de 15 de Junho. 
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Figura comparativa da aplicação dos índices brutos do PTM à área do Plano (cenário zero) e a proposta do Plano. 
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6.3. Fundamento Legal 

De acordo com o n. 5 do Artigo 74.ºdo RJIT, só são objecto de avaliação ambiental os planos de pormenor 
que impliquem a utilização de pequenas áreas a nível local, no caso de se determinar que são susceptíveis 
de ter efeitos significativos no ambiente. 

O PP da Rua Marquês de Pombal debruça-se sobre uma pequena área a nível local, tendo como objectivo 
o correcto ordenamento do território, através do desenvolvimento de espaços verdes, zonas de recreio e 
lazer e espaços destinados a comércio e serviços (conforme Figura 1), tendo em conta aspectos 
ambientais como por ex. a elaboração de um mapa de ruído para a área em causa. 

Quanto ao facto do PP ser susceptível de ter efeitos significativos no ambiente, de acordo com o n. 6 do 
Artigo 74.º do RJIT, conjugado com o anexo do DL 232/2007, de 15 de Junho e tendo em conta aqueles 
critérios (n. 1 do anexo do DL 232/2007, de 15 de Junho), verifica-se que os mesmo não se aplicam à 
proposta de Plano de Pormenor para a Rua Marquês de Pombal: 

a) Quanto à pertinência do plano para a integração de condições ambientais, em especial com vista 
a promover o desenvolvimento sustentável, julga-se alcançar o propósito de um equilíbrio 
harmonioso entre o parque edificado e os espaços de utilização colectiva, contribuindo para a 
melhoria significativa da qualidade de vida, não só da população que vier a ocupar a área do 
Plano, como da população já existente e circundante. 

b) O Plano tem em consideração as questões ambientais, nomeadamente quanto às propostas de 
intervenção – Estrutura Urbana desafogada, grande relevância para a geração de formas de 
circulação suave (nova rede viária diferenciada, nova rede pedonal e ciclável) e estacionamento 
integrado na estrutura Verde. 

c) O Plano cumpre a legislação em matéria de ambiente, nomeadamente ao nível do regime sonoro, 
conforme ilustra o Mapa de Ruído; 

De igual modo, e uma vez que a relação das cargas urbanísticas resultantes da simulação efectuada no 
cenário zero para o local e as propostas pelo PP, bem como o resultado obtido ao nível da qualidade do 
edificado, espaços verdes, equipamentos e tráfego demonstrados nos quadros supra, a aplicação do PP 
tornará a área de estudo favorecida, pelo que o Plano minimiza fortemente os eventuais impactes 
ambientais resultantes do cenário zero, nomeadamente ao que refere o n. 2 do anexo do DL 232/2007, de 
15 de Junho: 

a) As acções do Plano não são susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente, não se 
aplicando os indicadores probabilidade, duração, frequência e reversibilidade dos mesmos; 

b) As acções do Plano não formam quaisquer efeitos cumulativos significativos; 

c) Efeitos transfronteiriços - não aplicável; 

d) Não se verificam riscos para a saúde humana ou para o ambiente, pelo contrário minimizam-se 
eventuais impactes com a diminuição do volume de tráfego – menos acidentes, menos ruído e 
menos emissões atmosféricas -  e com a diferenciação de vias, dando prioridade ao peão e aos 
modos de transporte suaves. 

e) Não se verificam quaisquer efeitos significativos em termos de dimensão e extensão espacial; 

f) A área do Plano, relativamente pequena, em perímetro urbano, não ultrapassa normas ou valores 
limite em matéria de qualidade ambiental e de utilização intensiva do solo, nem colide com algum 
interesse do património natural ou cultural; 

g) Face à inexistência de áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, comunitário ou 
internacional, não se verificam efeitos sobre as mesmas. 
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6.4. Conclusão 

Face ao exposto, e tendo em conta aquilo que são os objectivos do Plano, bem como os resultados 
esperados na aplicação do mesmo, e por via do disposto no Artigo 74.º do RJIT e nos Artigos 3.º e 4.º do 
DL 232/2007, de 15 de Junho, o Plano da Rua Marquês de Pombal não está sujeito a avaliação ambiental 
por não ser susceptível de ter efeitos significativos no ambiente. 
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ANEXO I - Índices Globais 

 

64.247,30
6,42

20751,29
∗ Σárea das parcelas alvo de obras de edificação que se pretendem manter e arruamentos existentes.

Área do Plano (m2)

Área a excluir da operação de perequação*
Área do Plano (ha)

 

 
 

Plano

Imu (Indice médio ut.) 0,80 (I)

Dhab  fogos/ha 31,7 (II)

Hf  metros 13

Nº de Pisos (max) 4

(I) Quociente entre a a.b.c. gerada e a área a intervir (UE)

Parâmetros de edificabilidade

(II) O Plano estabelece uma média de 150m2 por fogo.  

 

 

Tipologia

Espaços Urbanos de 
Utilização Colectiva

28,2 m2/120m2 abc 8188,54 m2

1,7 lug/fogo (cave) 345 Lug.
34% Estac.Público (ext.) 105 Lug.
1,0 lug/30m2a.b.c.C./S.Est

.<1000m2 (ext.) 144 Lug.

(III) Anexo III do Regulamento do PDM

Parâmetros de Dimensionamento - Cedências do edificado novo

Total (liquido)Plano (Indice)

Espaços Verdes de 
Utilização Colectiva

Estacionamento

Os valores consideram o cômputo da aplicação para habitação, Comércio e Serviços, na 
proporção de usos do Plano.

30,7 m2/120m2 abc 8930,61 m2
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Média de Fogos criados (150m2/fogo): 204

N.º de Habitantes: 611

Área Comércio/Servicos: 4321,54

Espaços Verdes de Ut. Colectiva 8930,6

Espaços Urbanos de Utilização Colectiva 8414,60

Estacionamento (n.º lugares) Total 594

345
249

* Foram contabilizados apenas os lugares inseridos em UE's

Previsão do Plano

  - Em superfície (públicos)*
  - Em cave (privados da Habitação)
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ANEXO II - Quadro de Parcelamento 

 

FRACÇÃO 
(nova)

N.º ÁREA EXISTENTE PROPOSTO EXISTENTE PROPOSTO USO HABITAÇÃO COM/SERV

1 - 309,92 - 929,8 HAB. 929,76 -
2 - 320,5 - 961,5 HAB. 961,50 -
3 - 258,31 - 774,9 HAB. 774,93 -
4 - 265,56 - 796,7 HAB. 796,68 -

5 - 258,42 - 775,3 HAB. 775,26 -
6 - 280 - 840,0 HAB. 840,00 -

7 - 266,85 3 /4 - 861,0 HAB. 860,95 -

8 3 115,25 - 115,25 - 230,5 C/S - 230,5

9 - 349,68 - 1049,0 HAB. 1049,04 -
10 - 349,68 - 1049,0 HAB. 1049,04 -
11 5 100,00 - 100,00 - 100,0 C/S - 100,0

12 - 281,62 - 844,9 HAB. 844,86 -
13 - 243,13 - 729,4 HAB. 729,39 -
14 - 355,75 - 1067,3 HAB. 1067,25 -
15 - 354,97 - 1064,9 HAB. 1064,91 -
16 - 353,68 - 1061,0 HAB. 1061,04 -
17 8 705,00 - 375,6 - 375,6 C/S - 375,6
18 - 309,5 - 928,5 HAB. 928,50 -
19 - 309,14 - 877,4 HAB/C/S 744,66 132,76
20 - 204,24 - 612,7 HAB/C/S 408,48 204,24
21 557,43 3 - 1672,3 HAB. 1672,29 -
22 - 338,37 - 1015,1 HAB. 1015,11 -
23 - 352,8 - 1058,4 HAB. 1058,40 -

24 11 600,00 - 600,1 - 1200,2 HAB/C/S - 1200,2

25 - 308,71 - 926,1 HAB/C/S 786,13 140
26 - 295,32 - 886,0 HAB. 885,96 -
27 - 353,8 - 1061,4 HAB. 1061,40 -
28 - 439,52 - 1368,2 HAB. 1368,15 -

29 13 100,00 - 100 - 200,0 C/S - 200
30 280 - 840,0 HAB. 840,00
31 - 280 - 840,0 HAB. 840,00 -
32 - 280 - 840,0 HAB. 840,00 -
33 - 408,8 - 408,8 C/S - 408,8
34 - 316,32 - 949,0 HAB. 948,96 -
35 - 449,84 3 /4 - 1511,0 HAB. 1511,02 -

36 16 641,35 - 335,53 - 868,6 HAB/C/S 768,59 100

39 17 446,50 - 390,4 - 988,0 HAB/C/S 760,00 228

37 19 642,35 - 439,85 1319,6 HAB. 1319,55 -

A - - - 329,66 - 1318,64 - HAB. 1318,64 -
B - - - 331,68 - 995,04 - HAB. 995,04 -
C - - - 458,27 - 1833,08 - HAB. 1833,08 -
D - - - 356,58 - 1426,32 - HAB. 1426,32 -
E - - - 560,03 - 2240,12 - HAB. 2240,12 -
F - - - 564,49 - 2257,96 - HAB. 2257,96 -
G - - - 354,94 - 1064,82 - HAB. 1064,82 -
H - - - 160,42 - 481,26 - HAB. 481,26 -
I - - - 160,42 - 641,68 - HAB. 641,68 -
J - - - 419,23 - 1676,92 - HAB. 1676,92 -
k - 404,98 771,5 HAB. 771,5
L - - - 258,23 - 774,69 - HAB. 774,69 -
M - - - 105,6 - 105,6 - HAB. 105,6 -
N - - - 106,6 - 106,6 - HAB. 106,60 -
O - - - 181,4 - 318,4 - HAB/C. 112,90 68,50

17.415,55 4.752,53 12.689,11 16.012,59 34.882,95 30.561,81 4.321,14
34.882,95TOTAL

UE9

UE12 3

709,00UE11

E
xi
st
en

te
 a
 m

an
te
r

UE8

3

UE6

UE10

1

3

4
4
3

3

4

15

Unidade de 
Execução

UE1

UE2

UE3

UE4

UE5

UE7

3

3

3

3
3

3
1

50.895,54

4
4

3
2

1

17.441,64

40 500,52 -

3

- 1001,04- 1001,0 C/S2

1046,00

4

3

4

10

2

4

3
3
3

ABC (m2)

PISOS

3

3

Hab./Com./Serv.

18

Comércio/Serviços

Edificação Proposta
Habitação Existente

SUB-TOTAL 

PISO TÉRREO (m2) ABC TOTAL (m2)

2

3

3

2

3
3
3
3

3

3

769,30

3
3

3
1
3
3

3
3

LOTE

820,30

1938,80

1173,50

1030,85

1

6

1436,40

1

2

7

1882,60

1668,35

1590,0014

9

12
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ANEXO III - Quadro de Unidades de Execução 

 

1 802,9 30,5%

2 784,1 29,8%

3 1043,8 39,7%

UE2 2480,9 1989,6 509,4 467,0 5 a 7 2476,2 633,7 212,3 22(artº65) 2480,9 100,0%

UE3 553,7 444,0 113,7 104,2 8 230,5 200,4 0,0 24 553,7 100,0%

5 720,8 24,5%

553,0 0,0 7(artº158) 752,0 25,6%

8 1464,5 49,9%

25(artº64) 4778,4 28,1%

26(artº63) 4191,0 24,6%

3205,0 5046,9 27(artº62) 3295,1 19,4%

28(artº60) 2305,6 13,5%

29(artº59) 2454,4 14,4%

UE6 2146,5 1721,5 440,7 404,1 24 1200,0 873,8 161,7 37(artº61) 2146,5 100,0%

9 756,7 21,0%

594,7 10 1669,4 46,3%

11 725,9 20,1%

12(artº58a) 457,3 12,7%

30 489,7 7,6%

1206,4 1528,1 12(artº58b)*** 2793,1 43,6%

13(artº57)*** 3125,3 48,8%

UE9 1397,4 1120,68 286,91 263,07 36 868,59 0,0 644,9 13(artº57)*** 1.397,40 100,0%

UE10 1342,5 1076,6 275,6 252,7 39 988,0 451,4 0,0 34 1342,5 100,0%

UE11 2192,0 1757,9 450,1 412,66 40 1001,0 1289,7 0,0 20(artº55) 2192,0 100,0%

UE12 773,4 620,3 158,8 145,60 37 1319,6 0,0 0,0 16 773,41 100,00%

Saldo
*       - segundo índices calculados para o Plano
**     - propriedade parcialmente abrangida
***   - artigo inserido em mais do que uma Unidade de Execução, atribuindo-se as letras A, B e C para a identificação da propriedade na planta
**** - percentagem da área da propriedade relativamente à área total da Unidade de Execução em que se insere

UE7 4241,6

1315,76408,0 5139,1UE8 29 a 35

12 a 23 11307,9

esp verdes e 
utilização 

colectiva(m2)

PROPRIEDADES ABRANGIDAS

PARCELA

%****

5538,5 992,7

790,2

2248,1

abc total 
(m2)

0,0

2415,8

3609,2 2894,5 741,0 25 a 28679,5

2109,8

DIREITOS/DEVERES ABSTRACTOS        
(aplicação do índice do PP)

abc* (m2)

UNIDADE DE 
EXECUÇÃO

UE4 2937,3 2355,7

Esp verdes e 
de utilização 

colectiva(m2)*

495,3

Identif. Área (m2)

UE5 17024,4 13653,2 3495,5

UNIDADE DE EXECUÇÃO

1 a 4 0,0UE1 2630,7 3462,9540,1

Fracções
Equip. utiliz. 
colectiva 
(m2)

DIREITOS E DEVERES EFECTIVOS DA 
UNIDADE DE EXECUÇÃO (medições)

603,1 1283,0

identif. da 
parcela área (m2)

Esp urbanos 
utiliz. 

colectiva 
(m2)

9 a 11
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ANEXO IV - Programa de Execução e Plano de Financiamento 

*

**
Soma

*
**

Soma

Soma

Soma

Soma

Soma

 
34.882,95

Valor por m2 construção (Euros) 976,33

Valor Global Plano (Euros) 34.057.253,26

599.054,76

CUSTO ESTIMADO DAS INFRA-ESTRUTURAS 1.146.998,50

TOTAL DE CUSTO DO PLANO(CONSTRUÇÃO+INFRAESTRUTURAS+PROJECTOS) 34.057.253,26

CUSTO DE PROJECTOS (Edificado+Infra-Estruturas * 5%) 1.523.377,26

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - un. 20 150,00 3.000,00

REDE DE GÁS (ml) 1.557,06 35,00 54.497,10

REDE DE TELEFONES (ml) 1.785,96 20,00 35.719,20

REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ml) 1.602,77 38,00 60.905,26

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 1.032,00 77.400,00

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - - 73.125,00

74.250,00

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - - 112.500,00

Cicloparques - un. 5 550,00 2.750,00
Papeleiras - un. 15 250,00 3.750,00
Bancos - un. 20 550,00 11.000,00
P. de Iluminação (rede pedonal/ciclável)-un. 25 650,00 16.250,00
Postes de Iluminação (rede viária) - un. 45 900,00 40.500,00

80.464,50

MOBILIÁRIO URBANO

Espécies Arbóreas (médio porte) - un. 0 150,00 0,00
Espécies Arbóreas (pequeno porte) - un. 235 95,00 22.325,00
Espécies Arbustívas/Enrelvamento (m2) 9.302,32 2,25 20.930,22
Nivelamento/Compactação do Terreno (m2) 9.302,32 3,00 27.906,96
Preparação de zonas verdes (m2) 9.302,32 1,00 9.302,32

168.186,60

SUPERFÍCIES AJARDINADAS

Lancis em Pedra Calcária (ml) 2.201,16 25,00 55.029,00
Passeio Público - Cubos Granito 6x6 (m2) 7.543,84 15,00 113.157,60

225.042,64

PAVIMENTAÇÃO PERCURSOS PEDONAIS

Estacionamento - Cubos Granito 11x11(m2) 4.577,94 20,00 91.558,80

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Asfalto Betuminoso (m2) 8.342,74 16,00 133.483,84

INFRA-ESTRUTURAS

REDE VIÁRIA E ARRANJOS EXTERIORES DIMENSÃO/UNID. CUSTO UNITÁRIO(€/m2) CUSTO TOTAL

31.386.877,50
Valor estimado
Valor tendo por base projectos semelhantes

CUSTO ESTIMADO CONSTRUÇÃO 31.386.877,50

26.162.212,50

Área em cave (m2) 17.415,55 300,00 5.224.665,00

ABC (m2)

75,00

PLANO DE FINANCIAMENTO

ÁREAS

Custo de Construção (€/m2) Total

ABC (m2) 34.882,95 750,00

PT
REDE ELÉCTRICA (ml)

1
1.798,98

20.000,00
90,00

20.000,00

161.908,20
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ANEXO V – Relatório de Compromissos e Identificação dos Prédios 

 

UE  
N. 

Parcela 
(Plano) 

Identificação 
do Prédio 

(Artigo 
Matricial) 

Proprietário Descrição Predial 
Área 

(m2) ** 
Confrontações 

Licença/ 
Autorização 
Urbanística 

Processo 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 3135 

Morada R Aceiro José Camarinho – CCI 20305 – 
Fonte da Vaca – 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano composto de r/ch para habitação, com a área de 48 m2, constituído por 4 
divisões assoalhadas, cozinha, casa de banho e vestíbulo, tendo ainda um logradouro 
com a área descoberta de 54 m2 

102,00 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
3586 Morada R Aceiro José Camarinho – CCI 20305 – 

Fonte da Vaca – 2955-008 Pinhal Novo 

Moradia de r/ch para habitação constituída por corredor, cozinha, sanitários, despensa e 3 
divisões assoalhadas. Tem a área coberta de 59,80 m2 e de logradouro 65,70 m2 

125,50 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 3588 
Morada R Aceiro José Camarinho – CCI 20305 – 

Fonte da Vaca – 2955-008 Pinhal Novo 

Moradia de r/ch para habitação constituída por corredor, cozinha, sanitários, despensa e 3 
divisões assoalhadas. Tem a área coberta de 59,80 m2 e de logradouro 65,70 m2 

125,50 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 

2310 Morada R Aceiro José Camarinho – CCI 20305 – 
Fonte da Vaca – 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio urbano composto de r/ch para habitação com corredor, casa de banho, cozinha 
com 9 m2, marquise envidraçada, 3 divisões com + de 12 m2, 1 divisão com mais de 9 
m2, 1 divisão com mais de 9 m2, 1 divisão com menos de 9 m2, 1 divisão destinada a 
garagem, existindo no exterior 1 escada que dá acesso ao sótão, que só tem 1 divisão, 
tendo no total 9 janelas, 2 portas e 1 portão e a superfície coberta de 150 m2 

150,00 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
  Morada R Aceiro José Camarinho – CCI 20305 – 

Fonte da Vaca – 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio urbano composto de r/ch para habitação com cozinha com mais de 6 m2, 
instalações sanitárias, 1 divisão com menos de 9 m2, 2 divisões com mais de 9 m2 e 
despensa anexa, 3 janelas, 3 portas e a superfície coberta de 54 m2 e logradouro com 
100 m2 

154,00 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 2425 
Morada R Aceiro José Camarinho – CCI 20305 – 

Fonte da Vaca – 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio urbano composto de r/ch para habitação com cozinha com mais de 6 m2, 
despensa, instalações sanitárias, 1 divisão com mais de 9 m2 e 1 divisão com 12 m2, 3 
portas, 3 janelas e a superfície coberta de 58 m2 e logradouro com 100 m2 

158,00 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 

1 

3587 
Morada R Aceiro José Camarinho – CCI 20305 – 

Fonte da Vaca – 2955-008 Pinhal Novo 

Moradia de r/ch para habitação constituída por corredor, cozinha, sanitários, despensa e 3 
divisões assoalhadas. Tem a área coberta de 59,80 m2 e de logradouro 65,70 m2 

125,50 

Norte: Rua Combatentes da Grande 
Guerra; Sul: Parcela 2; Nascente: 
Rua Marquês de Pombal; Poente: 
Rua Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral 

---------- ---------- 

Nome Joaquim dos Santos Rei 

Contribuinte 108435792 4261 
Morada Rua Marquês de Pombal n. 10 - 2955-

209 Pinhal Novo 

Prédio Urbano composto por armazém e r/ch com 2 habitações 150,00 ---------- ---------- 

Nome Joaquim dos Santos Rei 

Contribuinte 108435792 

2 

4058 
Morada Rua Marquês de Pombal n. 10 - 2955-

209 Pinhal Novo 

Moradia para habitação, composta por r/ch e 1º andar, r/ch com cozinha, despensa e sala, 
1º andar com vestíbulo, casa de banho e 2 assoalhadas. Tem a área coberta de 53,50 m2 
e descoberta de 143,50 m2 

197,00 

Norte: Parcela 1; Sul: Parcela 3; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral ---------- ---------- 

Nome Joaquim dos Santos Rei 

Contribuinte 108435792 

1 

3 6385 
Morada Rua Marquês de Pombal n. 10 - 2955-

209 Pinhal Novo 

Prédio Urbano para habitação com 3 assoalhadas, cozinha, casa de banho, corredor, 
arrecadação e garagem. Tem a área coberta de 105 m2 e logradouro de 92 m2 

197,00 

Norte: Parcela 2; Sul: Parcela 4; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral 

---------- ---------- 

Nome Construções Carvalho e Correia 

Contribuinte 502931345 PE* 4 8842 
Morada Rua 25 de Abril, n. 130 - A, Garagem A 

– Pinhal Novo 

Lote de terreno para construção urbana 1.354,60 

Norte: Parcela 3; Sul: Parcela 5; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral 

Licença de 
Utilização n. 

478/05 
E-686/03 
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Nome 

Contribuinte 4 5 ---------- 
Morada 

---------- ---------- ---------- 

Norte: Parcela 4; Sul: Parcela 6 e 7; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral 

---------- ---------- 

Nome 

Contribuinte PE* 6 ---------- 
Morada 

---------- ---------- 617,35 
Norte: Parcela 5; Sul: Parcela 8; 
Nascente: Parcela 7; Poente: Rua 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral 

---------- ---------- 

Nome Paulo Jorge Macau Marques 

Contribuinte 166573787 
---------- 

Morada Caminho do Pinheiro Manso – Lagoinha 
(Vivenda Gomes) 2950-064 Palmela 

---------- ---------- 

Norte: Parcela 5; Sul: Parcela 8; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral  

---------- E-300/05 

Nome José Celestino Salsinha Ninitas – Cab. 
Casal Her. De  

Contribuinte 705239080 

4 7 

10196 
Morada Rua Afonso de Albuquerque n. 66 - 

2955-125 Pinhal Novo 

Prédio em Prop. Total com Andares ou Div. Susc. De Utilização Independente 800,00 

Norte: Parcela 6 e 7; Sul: Parcela 9; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral 

---------- ---------- 

Nome 

Contribuinte 9 ---------- 
Morada 

---------- ---------- ---------- 

Norte: Parcela 8; Sul: Parcela 10; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral 

---------- ---------- 

Nome Amadeu Gomes Gaspar 

Contribuinte 182949109 5227 
Morada Rua Marquês de Pombal n. 22 A – 

2955-209 Pinhal Novo 

Moradia de r/ch para habitação composta por cozinha, casa de banho, vestíbulo, 
marquise e 3 assoalhadas, anexo 1 garagem ampla. Tem a área coberta de 116,35 m2 

135,00 ---------- ---------- 

Nome Maria do Carmo Farias Lopes Branco 

Contribuinte 142397660 

10 

5381 
Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 

19 r/ch 2955-189 Pinhal Novo 

Lote de terreno para construção urbana 1.700,00 

Norte: Parcela 9; Sul: Parcela 11 e 
12; Nascente: Rua Marquês de 
Pombal; Poente: Rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral 

---------- E-106/05 

Nome Maria Cristina Pires da Silva Coelho 

Contribuinte 134812875 
5225 

Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
n. 159 - 2955-191 Pinhal Novo 

Prédio Urbano para habitação e comércio de r/ch, 1º e 2º andar e anexo. Área coberta de 
153,17 m2 e área descoberta de 117,07 m2 

270,24 ---------- ---------- 

Nome Maria Cristina Pires da Silva Coelho 

Contribuinte 134812875 
5226 

Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
n. 159 - 2955-191 Pinhal Novo 

Prédio Urbano com divisão ampla para garagem. Tem a área coberta de 36,90 m2 e 
descoberta de 44,86 m2 

81,76 ---------- ---------- 

Nome Maria Cristina Pires da Silva Coelho 

Contribuinte 134812875 
8591 

Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
n. 159 - 2955-191 Pinhal Novo 

Prédio Urbano de r/ch para arrecadação 226,00 ---------- ---------- 

Nome Maria Cristina Pires da Silva Coelho 

Contribuinte 134812875 1863 
Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral 

n. 159 - 2955-191 Pinhal Novo 

Prédio Urbano composto de r/ch para habitação com 5 divisões, 2 portas, 4 janelas e área 
coberta de 48,10 m2 e 1º andar com 5 divisões para habitação, com área coberta de 
66,56 m2, tendo 7 janelas e 2 portas 

114,66 ---------- ---------- 

Nome Maria Cristina Pires da Silva Coelho 

Contribuinte 134812875 

7 

11 

8590 
Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral 

n. 159 - 2955-191 Pinhal Novo 

Lote de terreno para construção urbana 300,00 

Norte: Parcela 10; Sul: Parcela 13: 
Nascente: Rua Marquês de Pombal 
e Lote 12; Poente: Rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral e 
Parcela 12 

---------- ---------- 

Nome Francisco Azeiteiro 

Contribuinte ---------- 12 58 F 
Morada Pinhal Novo 

---------- 4.000,00 

Norte: Parcela 11, 30, 29, 35 e Rua 
Marquês de Pombal; Sul: Parcela 
13; Nascente: Rua 25 de Abril; 
Poente: Parcela 11 e 30 

---------- E-532/04 

Nome Guilherme Alves 

Contribuinte ---------- 

8 

13 

57 F 
Morada Pinhal Novo 

---------- 5.000,00 

Norte: Lote 11, 12 e Rua Marquês 
de Pombal; Sul: Lote 14, 15, 32, 33 
e Rua Marquês de Pombal; 

---------- ---------- 
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Nome Isabel Maria Castelhano Alves 

Contribuinte ---------- 10372 
Morada Av. do Bocage n. 22, r/ch Drt. - Barreiro 

Lote de terreno para construção urbana 4.813,00 

Nascente: Rua 25 de Abril; Poente: 
Rua Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral 

---------- 
AD-

427/2009 

Nome Florinda Maria escada Laranjeira 

Contribuinte 134216156 PE* 14 ---------- 
Morada Rua Samuel Lupi Santos Jorge n. 89/90 

r/ch Esq. Pinhal Novo 

---------- 370,56 

Norte: Parcela 13; Sul: Parcela 16 e 
15; Nascente: Parcela 15; Poente: 
Rua Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral 

---------- 
L-120/75; 
E-113/04 

Nome 

Contribuinte 9 13 ---------- 
Morada 

---------- ---------- ---------- 

Norte: Parcela 11; Sul: Parcela 14; 
Nascente: Rua Marquês de Pombal; 
Poente: Rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral 

---------- L-120/75 

Nome 

Contribuinte 12 16 ---------- 
Morada 

---------- ---------- ---------- 

Norte: Parcela 14; Sul: Parcela 17 e 
18; Nascente: Parcela 17; Poente: 
Rua Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral 

---------- L-120/75 

Nome 

Contribuinte PE* 17 ---------- 
Morada 

---------- ---------- 567,29 
Norte: Parcela 15; Sul: Parcela 19; 
Nascente:  Rua Marquês de 
Pombal; Poente: Parcela 16 

---------- L-120/75 

Nome José Alberto Fernandes Marques 

Contribuinte 146148339 
PE* 18 ---------- 

Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 
87 - 2955 Pinhal Novo 

Prédio Urbano descrito na Conservatória do registo Predial de Palmela sob o n. 
00906/261087 

634,00 

Norte: Parcela 16 e 17; Sul: Parcela 
19; Nascente: Rua Marquês de 
Pombal; Poente: Rua Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral 

Licença de 
Utilização n. 

148/02 
E-587/98 

Nome Construções Carvalho e Correia 

Contribuinte 502931345 PE* 19 10053 
Morada Rua 25 de Abril, Lote 2 - Pinhal Novo 

Prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n. 
02780/19950523 

677,47 

Norte: Parcela 18 e 17; Sul: Rua da 
Casa Queimada; Nascente: Rua 
Marquês de Pombal; Poente: Rua 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral 

Licença de 
Utilização n. 
426/2007 

E-273/03 

Nome Maria do Carmo Farias Lopes Branco 

Contribuinte 142397660 
11 20 55 F Morada Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 

19 r/ch 2955-189 Pinhal Novo 

---------- 2.500,00 

Norte: Rua da Casa Queimada; Sul: 
Cruzamento da Rua Marquês de 
Pombal com a EN 252; Nascente: 
Rua Marquês de Pombal; Poente: 
EN 252 

---------- ---------- 

Nome 

Contribuinte PE* 21 ---------- 
Morada 

---------- ---------- 587,76 

Norte: Rua dos Combatentes da 
Grande Guerra; Sul: Parcela 22; 
Nascente: Parcela 22; Poente: Rua 
Marquês de Pombal 

---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 2424 
Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 

Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano composto de r/ch para habitação, cozinha com mais de 6m2, instalações 
sanitárias, 1 divisão com menos de 9 m2, 2 divisões com mais de 9 m2 e despensa 
anexa, 3 janelas, 3 portas e a superfície coberta de 54 m2 e logradouro com 100 m2 

154,00 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
2529 

Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 
Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano composto de r/ch para habitação, cozinha com mais de 6m2 e 2 divisões 
com mais de 9 m2, 2 janelas, 1 porta e a superfície coberta de 42 m2 

42,00 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
5589 

Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 
Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano para comércio, composto por 1 divisão, cozinha, 2 casas de banho. Área 
coberta de 44,28 m2 

44,28 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
5931 

Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 
Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano para habitação de r/ch com 3 divisões assoalhadas, cozinha, casa de 
banho, 1 despensa, com área coberta de 45,50 m2 e área descoberta de 361 m2 

406,50 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 

2 22 

5928 Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 
Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Garagem com 2 divisões, tendo a área coberta de 75,20 m2 75,20 

Norte: Rua dos Combatentes da 
Grande Guerra; Sul: Parcela 25; 
Nascente:  Parcela 23; Poente: 
Parcela 21 e Rua Marquês de 
Pombal 

---------- ---------- 



            

                                            

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PALMELA 
Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

 

Plano de Pormenor da Rua Marquês de Pombal – RELATÓRIO  40 de 43 

 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
5930 

Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 
Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano destinado a armazém com uma divisão assoalhada e uma casa de banho, 
tendo 96,10 m2 de área coberta 

96,10 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
8256 

Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 
Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano para armazém de r/ch, com 1 divisão assoalhada e casa de banho 177,02 ---------- ---------- 

Nome Benjamim Ribeiro dos Santos Júnior 

Contribuinte 145830667 
8255 

Morada R Aceiro José Camarinho - CCI 20305 - 
Fonte da Vaca - 2955-008 Pinhal Novo 

Prédio Urbano para armazém de r/ch, com 1 divisão assoalhada  240,22 ---------- ---------- 

Nome Guilherme Alves 

Contribuinte ---------- 65 F 
Morada Pinhal Novo 

---------- 3.000,00 ---------- L-16/98 

Nome 

Contribuinte PE* 23 7135 
Morada 

---------- Prédio Urbano Constituído por Propriedade Horizontal 356,58 

Norte: Rua dos Combatentes da 
Grande Guerra; Sul: Parcela 25; 
Nascente: Parcela 24; Poente: 
Parcela 22 

---------- ---------- 

Nome José da Silva Miguel 

Contribuinte 124285260 
3 24 8669 

Morada Rua Antero de Quental 7 1º Drt. - 2955-
130 Pinhal Novo 

Prédio Urbano destinado a armazém, 1 garagem e 1 logradouro. Tem a área coberta 226 
m2 e descoberta 34 m2 

260,00 

Norte:  Rua dos Combatentes da 
Grande Guerra; Sul: Parcela 25; 
Nascente: Cemitério; Poente: 
Parcela 23 

---------- ---------- 

Nome Martifol - Actividade Industrial Comercial 
e Imobiliária SA 

Contribuinte 508510465 25 64 F 
Morada R Juventude Azeitonense Lt. 13 1º Drt. - 

2925-586 Azeitão 

---------- 4.500,00 
Norte: Parcela 22, 23 e 24; Sul: 
Parcela 26; Nascente: Cemitério; 
Poente: Rua Marquês de Pombal 

---------- E-44/04 

Nome Martifol - Actividade Industrial Comercial 
e Imobiliária SA 

Contribuinte 508510465 26 63 F 
Morada R Juventude Azeitonense Lt. 13 1º Drt. - 

2925-586 Azeitão 

---------- 4.000,00 
Norte: Parcela 25; Sul: Parcela 27; 
Nascente: Cemitério; Poente: Rua 
Marquês de Pombal 

---------- E-45/04 

Nome Francisco Costa 

Contribuinte ---------- 27 62 F 
Morada 2955 Pinhal Novo 

---------- 3.473,15 
Norte: Parcela 26; Sul: Parcela 28 e 
37; Nascente: Cemitério; Poente: 
Rua Marquês de Pombal 

---------- ---------- 

Nome Maria da Silva Faria Cab C Her DE 

Contribuinte ---------- 28 60 F 
Morada 2955 Pinhal Novo 

---------- 2.875,00 
Norte: Parcela 27; Sul:  Parcela 30; 
Nascente: Parcela 37; Poente: Rua 
Marquês de Pombal 

---------- ---------- 

Nome Amador Gomes Gaspar 

Contribuinte ---------- 

5 

29 59 F Morada Palhota - 2955 Pinhal Novo ---------- 4.955,74 
Norte: Parcela 28; Sul: Parcela 12 e 
30; Nascente: Parcela 35 e 36; 
Poente: Rua Marquês de Pombal 

---------- 

L-4/93 
(Abílio 
Louro 

Pinheiro 
Contente) 

Nome 

Contribuinte 8 30 ---------- 
Morada 

---------- ---------- ---------- 

Norte: Parcela 29; Sul: Parcela 12; 
Nascente: Parcela12; Poente: 
Parcela 11 e Rua Marquês de 
Pombal 

---------- ---------- 

Nome Construções Carvalho e Correia 

Contribuinte 502931345 
PE* 32 8755 

Morada Rua José Saramago - Lote 2 - Loja Dta. 
- 2955-027 Pinhal Novo 

Prédio Urbano Constituído por Propriedade Horizontal 860,70 
Norte: Parcela 13; Sul: Parcela 34; 
Nascente: Parcela 33; Poente: Rua 
Marquês de Pombal 

---------- L-120/75 

Nome Guilherme Alves PE* 33 56 F 
Contribuinte ---------- 

---------- 5.000,00 Norte: Parcela 13; Sul: Parcela 34; 
Nascente:  Rua 25 de Abril; Poente: 

---------- ---------- 
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Morada Pinhal Novo 

Nome Construções Carvalho e Correia 

Contribuinte 502931345 ---------- 
Morada Rua 25 de Abril, Lote 2 - Pinhal Novo 

Prédio Urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n. 
4200/260900 

4.845,30 

Parcela 32 

Licença de 
Utilização n. 

371/02 

L-120/75; 
E-559/00 

Nome Manuel da Silva Vieira 

Contribuinte 148346804 

Morada Rua Marquês de Pombal 57 r/ch - 2955-
209 Pinhal Novo 

---------- 

Nome Joaquim Rosado Gonçalves 

Contribuinte 103250476 

10 34 4088 

Morada Rua Marquês de Pombal n. 59 - 2955-
209 Pinhal Novo 

Prédio Urbano composto de r/ch com 2 moradias e logradouro 163,50 

Norte: Parcela 32 e 33; Sul: Rua da 
Casa Queimada; Nascente: Rua 25 
de Abril; Poente: Rua Marquês de 
Pombal 

---------- 

---------- 

Nome 

Contribuinte PE* 35 ---------- 
Morada 

---------- ---------- 1.016,59 
Norte: Parcela 36; Sul: Parcela 12; 
Nascente: Rua 25 de Abril; Poente: 
Parcela 29 

---------- L-111/66 

Nome 

Contribuinte PE* 36 ---------- 
Morada 

---------- ---------- 1.086,20 
Norte: Parcela 37; Sul: Parcela 35; 
Nascente: Rua 25 de Abril; Poente: 
Parcela 29 

---------- L-111/66 

Nome Rosa de Oliveira 

Contribuinte ---------- 6 37 61 F 
Morada Fonte da Vaca - 2955 Pinhal Novo 

---------- 2.194,04 

Norte: Parcela 27 e Cemitério; Sul: 
Parcela 29 e 36; Nascente: Rua 25 
de Abril e Cemitério; Poente: 
Parcela 28 

---------- E-396/70 

          
      *  Pré-

existência a 
manter 

**  De acordo com 
informação disponível 
(SIGPalmela)       
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ANEXO VI – Pareceres e Deliberações 
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ANEXO V – Mapa do Ruído 


