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REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1º  

Âmbito Territorial 
 
1. O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira, adiante 

designado por Plano, abrange uma área do Município de Sesimbra cujos limites se encontram 
identificados na Planta de Implantação, elaborada à escala 1:1.000. 

2. A área de intervenção do Plano corresponde a uma única propriedade (prédio rústico n.º 
11.460 / Castelo), anteriormente integrada na Herdade da Mesquita (artigo 1 – secção B1). 

3. A área de intervenção do Plano é objecto de uma proposta de ocupação urbana, orientada 
predominantemente para a instalação de actividades de âmbito empresarial, nos domínios dos 
serviços, armazéns, logística e de valor acrescentado, nomeadamente indústrias não poluentes. 

 

Artigo 2º  

Natureza Jurídica 
 
1. O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira tem a natureza de 

regulamento administrativo. 

2. Todas as acções de intervenção pública ou privada que impliquem alterações de uso do solo a 
realizar na área do Plano respeitarão, obrigatoriamente, as disposições do presente 
Regulamento, bem como as definições da Planta de Implantação e da Planta de 
Condicionantes. 

3. Os licenciamentos, aprovações e autorizações permitidos no âmbito deste Regulamento devem 
ser entendidos sem prejuízo das atribuições e competências concedidas por Legislação em 
vigor às demais entidades de Direito Público. 

4. Os projectos de instalação de estabelecimentos industriais e de serviços terão de obedecer às 
disposições regulamentares consagradas na legislação aplicável, designadamente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho e protecção ambiental, bem como observarem o seguinte: 

a) Evidenciarem significativo potencial tecnológico; 
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b) Serem do Tipo 2 ou 3 do Regime de Exercício da Actividade Industrial (REAI), conforme 
o disposto no Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, na sua redacção actual. 

 

Artigo 3º  

Princípios e Objectivos Gerais 
 
1. Constituem princípios e objectivos gerais do presente Plano, concretizar um modelo de 

estruturação do espaço de actividades económicas – Parque Empresarial de Sesimbra – a 
constituir na sua área de intervenção, definindo com detalhe a concepção da forma de 
ocupação e servindo de base aos projectos de execução do loteamento, das infra-estruturas 
urbanísticas, do licenciamento e execução dos projectos dos edifícios e dos espaços exteriores. 

2. Para efeitos do Ponto 1 classifica-se a área abrangida por este Plano como solo urbano, ao 
abrigo do Decreto Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de Maio. 

 

Artigo 4º  

Conformidade do Plano com o PROTAML e o PDM de Sesimbra 
 
1. O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira insere-se na 

unidade Territorial 10 – Arrábida / Espichel / Matas de Sesimbra, conforme definido no 
PROTAML (Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril), designadamente 
cumprindo os seguintes objectivos estratégicos: 
a) a promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas degradadas ou 

socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas ou suburbanas e dos centros 
históricos; 

b) a diversificação das centralidades na estruturação urbana, nas duas margens do Tejo, como 
salvaguarda da paisagem e dos valores ambientais ribeirinhos, suportada numa 
reorganização do sistema metropolitano de transportes, no quadro de uma estratégia de 
mobilidade para a área metropolitana; 

c) a oferta de actividades produtivas que apoiem a actividade turística (ligadas ao comércio e 
à prestação de serviços no sector das actividades náuticas, por exemplo). 

2. O Plano enquadra-se no disposto no PDM de Sesimbra (Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 15/98, de 2 de Fevereiro), designadamente cumprindo os seguintes objectivos estratégicos 
específicos: 

a) Diversificação da estrutura produtiva local, com a implantação de indústrias selectivas e de 
terciário moderno, de apoio às empresas localizadas na Península de Setúbal, aproveitando 
a qualidade residencial de Sesimbra e a dinâmica de instalação de mão-de-obra qualificada, 
procurando dar respostas à futura procura de emprego de uma parte da população jovem; 

b) Criação do “Parque de Potencial Tecnológico” (Projecto Estratégico 4), destinado a 
acolher unidades industriais e de serviços que evidenciem significativo potencial 



 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial  e  Tecnológico 

da Carrasqueira – Sesimbra 

PAULO BRAULA REIS  –   ARQUITECTO  5 

tecnológico e forte capacidade de gerar efeitos sinergéticos no tecido produtivo do 
concelho. 

 

Artigo 5º  

Conteúdo Material 
 
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção, o 
presente Plano estabelece: 

a) a definição e caracterização da área de intervenção, identificando os valores naturais a 
proteger; 

b) a situação fundiária da área de intervenção, propondo a sua transformação; 
c) o desenho urbano, traduzido graficamente na Planta de Implantação; 
d) a proposta de parcelamento da área de intervenção, identificando as parcelas a definir, 

respectivas confrontações, a rede viária e de estacionamento, os caminhos pedonais e os 
espaços verdes e livres de uso público; 

e) a distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente 
identificação e dimensionamento das parcelas e respectivos índices de ocupação e 
edificabilidade, número de pisos e altura das edificações; 

f) indicações relativas aos materiais de revestimento exterior, designadamente pavimentos e 
coberto arbóreo e arbustivo; 

g) outras disposições relativas a redes de infra-estruturas. 
 

Artigo 6º  

Conteúdo Documental 
 
1. Para além do presente Regulamento, o Plano é constituído por: 

a) Planta de Condicionantes, elaborada à escala 1:1.000, assinalando as Servidões 
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública em vigor, que possam constituir 
limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento; 

b) Planta de Explicitação do Zonamento, à escala 1:2.000, com base na disciplina consagrada 
no PDM; 

c) Planta de Implantação, à escala 1:1.000, definindo os espaços públicos, de circulação viária 
e pedonal, de estacionamento, alinhamentos, implantações e distribuição volumétrica e 
funcional, bem como a localização e zonas verdes e a equipar. 

2. O Plano é acompanhado por: 
a) Relatório, que fundamenta as principais medidas, indicações e disposições adoptadas; 
b) Programa de execução das acções previstas e respectivo plano de financiamento; 
c) Constituição da Equipa de técnicos, abrangendo todas as áreas necessárias ao 

desenvolvimento do projecto (Anexo I); 
d) Extracto do Regulamento do Plano Director Municipal de Sesimbra; 
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e) Plantas de Enquadramento, relacionando a área do Plano com a região e com as várias 
ferramentas de planeamento urbanístico em vigor; 

f) Planta de Cadastro; 
g) Planta da Situação Existente; 
h) Planta de Uso Actual do Solo; 
i) Planta de Modelação do Terreno; 
j) Perfis do Terreno; 
k) Plano de Acessibilidades; 
l) Plantas de Infraestruturas e Paisagismo, com indicação dos traçados de todas as redes de 

infraestruturas previstas; 
m) Perfis transversais dos arruamentos; 
n) Estudo de Tráfego (Anexo 1); 
o) Mapas de Ruído (Anexo 2); 
p) Avaliação Ambiental Estratégica (Anexo 3); 
q) Ficha de Dados Estatísticos – Modelo DGOTDU. 

 

Artigo 7º  

Definições 
 
Para efeitos da aplicação do presente Regulamento, são adoptadas as seguintes definições: 

a) Parcela – Porção de território delimitada física, jurídica ou tipologicamente; 
b) Lote – prédio destinado à edificação, constituído ao abrigo de uma operação de loteamento 

ou de um plano de pormenor com efeitos registais; 
c) Operação de loteamento – acção que tenha por objecto ou por efeito a constituição de um 

ou mais lotes destinados, imediata ou subsequentemente, à edificação urbana e de que 
resulte a divisão de um ou vários prédios ou do seu reparcelamento; 

d) Área de solo – porção de território delimitada em planta por linha poligonal fechada. É 
também a medida da área da representação planimétrica dessa porção de território; 

e) Área de intervenção – porção contínua do território, delimitada por uma linha poligonal 
fechada, sobre a qual a operação urbanística dispõe; 

f) Área total de construção – somatório das áreas de construção de todos os edifícios 
existentes ou previstos numa porção delimitada de território. A área de construção dos 
edifícios é o somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, com 
exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar e é, em cada piso, 
medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os espaços de circulação 
cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços 
exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos); 

g) Área de implantação – área de solo ocupada pelo edifício. Corresponde à área do solo 
contido no interior de um polígono fechado que compreende o perímetro exterior do 
contacto do edifício com o solo ou o perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em 
cave; 
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h) Área impermeabilizada equivalente – produto entre a área de solo a que diz respeito e o 
coeficiente de impermeabilização que corresponde ao tipo de ocupação ou revestimento que 
nela é realizado ou previsto; 

i) Índice de utilização do solo – quociente entre a área total de construção e a área de solo a 
que o índice diz respeito; 

j) Índice de ocupação do solo – quociente entre a área total de implantação e a área de solo a 
que o índice diz respeito, expresso em percentagem; 

k) Índice de impermeabilização do solo – quociente entre o somatório das áreas 
impermeabilizadas equivalentes e a área de solo a que o índice diz respeito, expresso em 
percentagem; 

l) Índice volumétrico – quociente entre a volumetria total e a área de solo a que o índice diz 
respeito; 

m) Altura da edificação – dimensão vertical medida desde a cota de soleira até ao ponto mais 
alto do edifício, incluindo a cobertura e demais volumes edificados nela existentes, mas 
excluindo chaminés e elementos acessórios e decorativos, acrescida da elevação da soleira, 
quando aplicável; 

n) Altura da fachada – dimensão vertical da fachada, medida a partir da cota de soleira até à 
linha superior da cornija, beirado, platibanda ou guarda de terraço, acrescida da elevação da 
soleira, quando aplicável; 

o) Cota de soleira – cota altimétrica da soleira da entrada principal do edifício; 
p) Afastamento – distância entre a fachada lateral ou de tardoz de um edifício e as estremas 

correspondentes do prédio onde o edifício se encontra implantado. 

Em tudo o omisso serão adoptados os “Conceitos técnicos do ordenamento do território e 
urbanismo a utilizar nos instrumentos de gestão territorial” definidos no anexo ao Decreto 
Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio. 

 

CAPÍTULO II 

SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

Artigo 8º  

Âmbito de Aplicação 
 
1. Na área de intervenção do Plano, aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública constantes da Legislação em vigor, nomeadamente a decorrente do regime 
jurídico do domínio hídrico, protecção a sobreiros, servidões rodoviárias e de salvaguarda 
arqueológica. 

2. A delimitação das Servidões Rodoviárias foi elaborada, nos termos da legislação em vigor, de 
acordo com as disposições constantes no Plano Director Municipal de Sesimbra. 
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Artigo 9º  

Domínio Hídrico 
 
As servidões ao domínio hídrico respeitam o disposto na legislação aplicável, designadamente a 
Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e o Decreto-Lei n.º 
226-A/2007, de 31 de Maio, na sua redacção actual. 
 

Artigo 10º  

Protecção a Sobreiros 
 
Os sobreiros existentes na área do presente Plano, identificados na Planta de Condicionantes, 
estão sujeitos às servidões e restrições constantes na legislação aplicável, designadamente ao 
cumprimento do Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro. 
 

Artigo 11º  

Servidões Rodoviárias 
 
As servidões rodoviárias referentes à E.N. 378, são as constantes na Legislação aplicável, 
nomeadamente no que se refere a faixas de protecção e non aedificandi. 
 

Artigo 11º A 

Salvaguarda Arqueológica 
 
Se, na realização de trabalhos de preparação ou de execução de qualquer tipo de obra, forem 
identificados vestígios de natureza arqueológica ou for indiciada a sua existência, devem aqueles 
ser interrompidos, dando-se imediato conhecimento do facto à Câmara Municipal e à entidade da 
administração central que tutela o património arqueológico, de modo a que sejam desencadeados 
os procedimentos de salvaguarda previstos no regime legal específico. 

 

 

CAPÍTULO III 

ORDENAMENTO E INFRAESTRUTURAS 
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Artigo 12º  

Estrutura Base de Ordenamento – Afectação e Usos Gerais 
 
A estrutura base de ordenamento, afectação e usos gerais, da área de intervenção encontra-se 
indicada na Planta de Implantação e quadro de síntese seguinte: 

 
N.º DE PISOS N.º 

PARCELA 

ÁREA DA 
PARCELA 

(m2) 

ÁREA DE 
IMPLANT. 

(m2) 

ÍNDICE 
OCUPAÇÃO 

SOLO (%) 

ÁREA DE 
CONSTR. 

(m2) 

ÍNDICE 
UTILIZAÇÃO 

SOLO 
ABAIXO 
SOLEIRA 

ACIMA  
SOLEIRA 

ESTAC. 
PRIVADO OBSERV. 

1 625.00 581.00 93 2.325.00 3.72 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

2 670.00 581.00 87 2.325.00 3.47 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

3 670.00 581.00 87 2.325.00 3.47 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

4 670.00 581.00 87 2.325.00 3.47 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

5 625.00 581.00 93 2.325.00 3.72 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

6 2.437.00 1.155.00 47 2.500.00 1.03 1 4 92 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

7 692.00 647.00 94 2.040.00 2.95 - 1(vazado) 
+ 3 67 LIG. SERVIÇOS 

8 612.00 567.00 93 1.790.00 2.93 - 1(vazado) 
+ 3 59 LIG. SERVIÇOS 

9 532.00 487.00 92 1.545.00 2.91 - 1(vazado) 
+ 3 51 LIG. SERVIÇOS 

10 452.00 407.00 90 1.300.00 2.88 - 1(vazado) 
+ 3 40 LIG. SERVIÇOS 

11 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA  
“TIPO A” 

12 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

13 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

14 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

15 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

16 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

17 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

18 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

19 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

20 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

21 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

22 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

23 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

24 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

25 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

26 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

27 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

28 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

29 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 
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30 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

31 2.305.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

32 3.055.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

33 3.055.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

34 3.055.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

35 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

36 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

37 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

38 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

39 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

40 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

41 6.840.00 2.275.00 33 2.550.00 0.37 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

42 6.615.00 2.275.00 34 2.550.00 0.39 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

43 6.395.00 2.275.00 36 2.550.00 0.40 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

44 6.170.00 2.275.00 37 2.550.00 0.41 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

45 5.750.00 2.275.00 40 2.550.00 0.44 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

46 5.530.00 2.275.00 41 2.550.00 0.46 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

47 5.290.00 2.275.00 43 2.550.00 0.48 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

48 5.050.00 2.275.00 45 2.550.00 0.50 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

49 31.625.00 9.600.00 30 9.600.00 0.30 - - - EQUIP. 
MUNICIPAL 

TOTAL 164.400.00 67.318.00 - 90.000.00 - - - 1.251 LIG. 
118 PES. - 

 

SECÇÃO I 

USOS E UTILIZAÇÕES 
 

Artigo 13º  

Usos do Solo 
 
1. No Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira é admissível a implantação de edifícios 

de carácter industrial, de logística, armazenagem, serviços e comércio grossista, embora se 
admita, pontualmente, e integrado nos edifícios de serviços, pequenos estabelecimentos 
comerciais de apoio. 

2. Em complemento, e sem prejuízo do acima mencionado, prevêem-se essencialmente: 
a) actividades de indústria transformadora ligeira (PME’s), nomeadamente indústrias limpas 

(componentes electrónicos, peças auto, etc.), indústrias alimentares e de embalagem de 
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frescos, indústrias de frio, rochas ornamentais, materiais de construção, mobiliário e 
decoração; indústrias de componentes de automóveis e oficinas de manutenção de viaturas, 
reparação de electrodomésticos e indústrias ligeiras que se implantem actualmente no 
interior dos perímetros urbanos do concelho de Sesimbra e envolventes e que necessitem de 
relocalização; 

b) actividades logísticas de valor acrescentado, nomeadamente actividades de acabamento 
industrial e auxiliares do processo industrial, actividades de montagem de peças e 
componentes, actividades de enchimento, recondicionamento e embalagem,  bem como 
actividades de etiquetagem, agrafagem, rotulagem, etc. 

c) actividades de logística de transportes / armazenagem / distribuição, nomeadamente 
transporte internacional, armazéns logísticos de empresas produtoras, empresas de 
distribuição urbana / courrier; 

d) actividades terciárias, essencialmente serviços de apoio às empresas, prevendo-se: 
i) a instalação da sede da Entidade Promotora do presente Parque Empresarial, de um 

Centro Tecnológico e Ninho de Empresas. 
ii) A instalação de escritórios de agências transportadoras, agências de viagens, stands de 

exposição e venda de viaturas, alojamento, balneários, vestiários, instalações sanitárias, 
correios e serviços de telecomunicações, restaurantes/cafetarias, posto de socorro, 
serviços de manutenção, limpeza e segurança. 

iii) área desportiva contemplando nomeadamente um ginásio, piscina coberta e respectivas 
áreas de apoio. 

3. O desenvolvimento das áreas destinadas a Serviços ao Veículo deverá ser objecto de projecto 
específico de acordo com as necessidades associadas à natureza das actividades envolvidas. 

4. A Entidade Promotora do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira poderá autorizar 
a construção de habitação destinada a “guardas” das unidades produtivas integradas no edifício 
principal. Admite-se um máximo de 40 m2 de área de construção a afectar a este fim, devendo 
este valor ser considerado como uma parcela do valor total da edificabilidade permitida para a 
respectiva parcela. 

5. No espaço identificado como “Área de reserva para equipamento de iniciativa municipal” serão 
admissíveis todos os usos e construções, desde que para apoio às actividades desenvolvidas no 
Parque e determinados por iniciativa municipal, exceptuando-se “receptores sensíveis” de 
acordo com a definição do Regulamento Geral do Ruído. 

 

Artigo 14º  

Tipologia das Parcelas 
 
Estabeleceram-se diversos tipos de parcelas, com diferentes características formais e de vocação 
geral, nomeadamente no que diz respeito à instalação de edifícios e possibilidades de associação / 
fraccionamento de parcelas: 
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a) Tipologia I - parcelas predominantemente destinadas a serviços e actividades 
administrativas e de valor acrescentado, a desenvolver segundo projecto-tipo que crie a 
necessária identidade e qualidade visual de conjunto; 

b) Tipologia II - parcelas predominantemente destinadas a indústria ligeira (Pequenas e Médias 
Empresas - PME’s), indústria transformadora / armazenagem e distribuição; nestas parcelas 
preconiza-se a implantação de pavilhões modulares. 

c) Tipologia III -  logística de transportes / armazenagem / distribuição, onde se preconiza a 
implantação de pavilhões modulares de maiores dimensões, que permitem diversas 
possibilidades de agregação a partir do módulo base. 

 

Artigo 15º  

Associação de Parcelas 
 
1. É permitida a associação de parcelas, devendo ser respeitadas as seguintes disposições: 

a) as parcelas só poderão ser associadas segundo a fachada lateral; 
b) entre as Ruas B e C as parcelas poderão ser associadas por passagens aéreas, ligando as 

respectivas fachadas posteriores; 
c) nas parcelas 1 a 5 as construções só poderão ser implantadas no estremo da parcela se esta 

e a parcela confinante estiverem associadas nos termos do disposto no presente Artigo, e 
desde se mantenha o índice de ocupação do solo aplicável a cada parcela. 

2. Nos termos do presente Artigo, a ocupação das parcelas por associação não poderá exceder o 
somatório dos coeficientes de ocupação do solo definidos para cada parcela, bem como os 
afastamentos previstos no artigo 19º do presente Regulamento, exceptuando-se os 
afastamentos laterais em que as parcelas se associam. 

 

Artigo 16º  

Fraccionamento de Parcelas 
 
Não é permitido o fraccionamento das parcelas, sob o risco de conduzirem a um desvirtuamento 
da proposta de ocupação. 
 

Artigo 17º  

Ocupação das Parcelas 
 
1. Os projectos das instalações industriais, de armazéns, logística, comércio e serviços a 

implementar deverão organizar a parcela de acordo com o proposto na Planta de Implantação, 
prevendo a existência de espaço para estacionamento de veículos, considerando a área 
necessária à carga, descarga e circulação de veículos pesados no seu interior e a proposta de 
tratamento paisagístico das áreas não impermeabilizadas. 
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2. Nas parcelas 11 a 48, inclusive, a frente das mesmas poderá ser diferente da representada na 
planta de implantação, desde que se cumpram os parâmetros urbanísticos indicados. A 
implantação dos planos de fachada não poderá ser alterada. 

3. A ocupação das parcelas cumprirá o articulado do presente Regulamento, nomeadamente, os 
alinhamentos definidos na Planta de Implantação e os índices e parâmetros urbanísticos de que 
tratam os artigos seguintes. 

4. Os espaços compreendidos entre as fachadas e as divisórias das parcelas deverão ser 
pavimentados ou relvados, conforme vier a ser definido nos projectos de construções, não se 
admitindo a implantação de quaisquer outras construções, mesmo que precárias, na área que 
define a parcela. 

5. A impermeabilização do solo, resultante da pavimentação, implantação de construção, acessos 
e estacionamento, não poderá exceder: 

a) Para as parcelas Tipo A – 70% da área da parcela; 
b) Para as parcelas Tipo B – 85% da área da parcela; 
c) Para as parcelas Tipo C – entre 55% e 75% da área da parcela. 
d) Para as parcelas Tipo A e C, nos casos em que estes valores forem ultrapassados, 

deverá ser considerada a utilização de materiais semi-permeáveis até ao valor máximo 
de 85% da área da parcela. 

6. A utilização dos espaços não impermeabilizados não deverá contemplar depósitos de sucata ou 
desperdícios, bem como de materiais não relacionados com o funcionamento das unidades 
industriais, de armazenagem, de logística, comerciais ou de serviços, devendo observar as 
normas vigentes sobre salubridade e higiene. 

7. Admite-se a instalação de escritórios de empresas na totalidade das parcelas definidas na Planta 
de Implantação, quando tal esteja associado à actividade principal e desde que os mesmos se 
implantem em edifícios agregados à estrutura edificada principal, ou mesmo dentro desta. 

8. Exceptua-se do disposto nos números anteriores do presente artigo as parcelas 1 a 10 
inclusive. 

 

Artigo 18º  

Índices Urbanísticos 
 
1. Define-se, no âmbito da parcela, uma percentagem máxima de ocupação do solo variável, 

nunca ultrapassando o valor de 45%. 

2. O índice volumétrico máximo é: 
a) Para as parcelas Tipo A – 3,9 m3/m2 de parcela; 
b) Para as parcelas Tipo B – 5,3 m3/m2 de parcela; 
c) Para as parcelas Tipo C – entre 4,5 a 6,1 m3/m2 de parcela. 

3. Exceptua-se do disposto nos números anteriores do presente artigo, as parcelas 1 a 10 
inclusive. 
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4. As áreas de implantação e de construção admissíveis em cada parcela encontram-se expressas 
no quadro de áreas e tipologias apresentado na Planta de Implantação. 

 

Artigo 19º  

Afastamentos 
 
1. Os afastamentos mínimos das construções às estremas da parcela são os estipulados na Planta 

de Implantação. 

2. O afastamento mínimo das construções às estremas laterais das respectivas parcelas não deverá 
ser, em qualquer circunstância, inferior a 5 m, para todas as tipologias, salvo nos casos 
previstos ao abrigo do Artigo 15º do presente regulamento. 

3. O afastamento mínimo das construções à frente da parcela não deverá ser, em qualquer 
circunstância, inferior a 20 m, para todas as tipologias. 

4. O afastamento mínimo das construções ao tardoz da parcela não deverá ser, em qualquer 
circunstância, inferior a: 

a) Para as parcelas Tipo A – 5,0 m; 
b) Para as parcelas Tipo B – 11,5 m; 
c) Para as parcelas Tipo C – 19,0 m. 

5. Exceptuam-se no disposto nos números anteriores do presente artigo, as parcelas 1 a 10 
inclusive. 

 

Artigo 20º  

Altura das Edificações 
 
1. As construções industriais e de armazéns serão constituídas no máximo por rés-do-chão e piso 

intermédio (mezanino). Admite-se porém a existência de 2 pisos, no caso de edifícios de 
escritórios ou apoios fabris, desde que no seu conjunto não ultrapassem a altura máxima 
estabelecida no n.º 4.  

2. As cotas de soleira deverão ser, para todas as tipologias, 0,15 m superiores à cota da 
plataforma de acesso à construção. 

3. A cota da plataforma de acesso à construção não poderá exceder a diferença de 0,5 m 
relativamente à cota do arruamento. 

4. As construções terão uma altura máxima contada a partir da cota média do terreno após 
modelação, no alinhamento desta e até ao ponto mais alto da cobertura, excluindo elementos 
técnicos e decorativos (chaminés, antenas, cornijas, etc.) de: 

a) Para as parcelas Tipo A – 8,0 m; 
b) Para as parcelas Tipo B – 10,0 m; 
c) Para as parcelas Tipo C – 12,0 m. 
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Artigo 21º  

Imagem Arquitectónica 
 
1. As edificações deverão ser projectadas segundo princípios de composição arquitectónica e 

adequação morfológica que preservem a sua relação com o espaço envolvente, devendo ser 
utilizados, em revestimentos exteriores, cores e materiais uniformes; 

2. As coberturas das edificações de carácter industrial poderão ser constituídas por elementos 
metálicos; 

3. A imagem arquitectónica geral da edificação será definida em maior rigor em fase de Projecto 
de Loteamento, designadamente no que se refere a materiais de revestimento de fachadas e 
coberturas e respectiva paleta de cores. 

 

Artigo 22º  

Estacionamento no Interior das Parcelas 
 
1. Os critérios de dimensionamento do estacionamento no interior das parcelas, em função do 

tipo de uso, são os seguintes: 

a) um lugar por cada 75 m2 da área coberta total de pavimento, ou fracção, no caso de 
indústria, armazéns ou logística; 

b) cinco lugares por cada 100 m2 da área coberta total de pavimento, ou fracção, no caso de 
serviços; 

c) quatro lugares por cada 100 m2 da área coberta total de pavimento, ou fracção, no caso de 
comércio, em parcelas de dimensão igual ou inferior a 2.500 m2. Em parcelas de dimensão 
entre 2.500 m2 e 4.000 m2, destinados à implantação de comércio grossista, a área de 
estacionamento obrigatória é equivalente a seis lugares por cada 90 m2 da área coberta total 
de pavimento, ou fracção. No caso de parcelas de dimensão superior a 4.000 m2, destinados 
igualmente à implantação de comércio grossista, a determinação do número de lugares de 
estacionamento obrigatório será efectuada com base num estudo de tráfego, nunca podendo 
ser menor que para as áreas anteriores; 

d) em qualquer dos casos deverá ser prevista, no interior da parcela, a área necessária ao 
estacionamento de veículos pesados, em número a determinar caso a caso em função do 
tipo de actividade a instalar. 

e) Nos casos que não estejam descritos nas alíneas anteriores, assim como na definição das 
áreas mínimas por lugar de estacionamento para veículos ligeiros e pesados, devem ser 
adoptados os parâmetros expressos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março. 

2. Exceptua-se do disposto no número anterior do presente artigo, as parcelas 1 a 10 inclusive. 

3. Para as parcelas 1 a 10 serão adoptados os parâmetros expressos na Portaria n.º 216-B/2008, 
de 3 de Março. 
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Artigo 23º  

Vedações 
 
A vedação da parcela confinante com a via pública, bem como as laterais e posterior, não poderá 
exceder 1,20 m de altura, podendo no entanto levar como complemento sebes ou rede (nas 
laterais e posterior), não podendo o conjunto exceder a altura de 2 m. 
As vedações devem contemplar, na medida do possível, passagens inferiores para a fauna 
terrestre. 

 

SECÇÃO II 

ZONAS VERDES EQUIPADAS, DE PROTECÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 

Artigo 24º  

Objectivos e Âmbito 
 
1. As zonas verdes equipadas, de protecção e enquadramento, conforme indicadas na Planta de 

Implantação procuram alcançar os seguintes objectivos: 
a) Adequar-se às condições fisiográficas, edafo-climáticas e paisagísticas da área de 

intervenção e respectiva envolvente; 
b) contribuir para uma adequada integração do Parque Empresarial e Tecnológico da 

Carrasqueira na paisagem envolvente; 
c) criar uma estrutura ecológica com continuidade para o exterior da área do plano, assente 

fundamentalmente nas linhas de drenagem, por constituírem os percursos privilegiados de 
drenagem hídrica; 

d) contemplar, tanto quanto possível, a manutenção da arborização da área do plano para 
compensar a impermeabilização do solo decorrente da edificação e construção de vias, 
dando especial atenção às linhas de drenagem natural, onde se pretende promover um 
aumento nas taxas de infiltração de água no solo para recarga dos aquíferos subterrâneos; 

e) reduzir o impacte visual das construções, nomeadamente a partir da E.N. 378, através da 
sua adequada integração paisagística. 

4. Identificam-se vários tipos de zonas verdes, a que correspondem funções distintas, adequadas 
aos objectivos específicos que pretendem alcançar, conforme números seguintes. 

5. Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento: 
a) Este espaço ocupa uma faixa de 50 metros de largura ao longo do eixo da E.N. 378, e 

integra ainda uma faixa arborizada, com o mínimo de 6 m de largura, confinante com o 
limite Nascente das parcelas 41 a 48 inclusive, que deverá ser mantida e valorizada; 

b) Nestes espaços o material vegetal existente deverá, sempre que possível, ser mantido ou até 
reforçado; 



 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial  e  Tecnológico 

da Carrasqueira – Sesimbra 

PAULO BRAULA REIS  –   ARQUITECTO  17 

c) O material vegetal proposto deverá ser constituído por espécies autóctones e de elevado 
interesse ecológico, de forma a que venham dar continuidade estrutural às formações 
naturais da Unidade territorial da Mata de Sesimbra, menos exigentes em termos de água e 
mais adaptadas às condições naturais; 

d) Não será permitida qualquer impermeabilização do solo, a não ser para o estabelecimento 
de caminhos pedonais semi-permeáveis. 

6. Espaços Verdes de Recreio e Lazer: 
a) Correspondem às áreas ajardinadas que ocupam o interior do Parque Empresarial e se 

destinam a recreio activo e passivo. 
b) Os projectos de Arquitectura Paisagista a desenvolver devem considerar a utilização de 

espécies de baixo consumo de água e adequadas ao clima da região, a criação de zonas de 
não utilização de químicos (buffer-zones) na periferia das áreas relvadas e a utilização de 
pavimentos pedonais permeáveis ou semi-permeáveis, com a utilização de materiais 
naturais. 

c) Sempre que necessário as áreas verdes propostas deverão ser dotadas de sistema de rega 
gota-a-gota para a rega de árvores e arbustos e a rega por aspersores nas superfícies 
relvadas. 

 

SECÇÃO III 

INFRA-ESTRUTURAS 
 

Artigo 25º  

Rede Viária 
 
1. A rede viária proposta foi definida tendo em consideração a modulação prevista, procurando 

minimizar os custos das obras a executar, reduzindo ao mínimo a necessidade de obras de 
terraplanagens. O desenho e as características da rede viária proposta estão definidos nos 
projectos apresentados nos Desenhos n.º 10.1 e 10.2. 

2. Preconizam-se os seguintes perfis tipo: 
a) na via principal, de entrada do Parque, um perfil de 2 x 4,5 m de faixa de rodagem, um 

separador central com 2 m de largura arborizado e passeios entre 2,5 e 5 m de largura; 
b) nas vias internas secundárias, de acesso às parcelas, um perfil de 2 x 4,5m de faixa de 

rodagem e passeios de 5,5 m de largura; 
c) nas vias internas de terceiro nível, de circulação nas bolsas de estacionamento, um perfil de 

6,0 m de faixa de rodagem, estacionamento perpendicular de ambos os lados da via com 5 
m e passeios com 2,5 m de largura. 

3. Provisoriamente, até à construção do Nó Viário da Carrasqueira, o acesso viário à área de 
intervenção do Plano processar-se-à por um troço de arruamento alternativo, indicado na 
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Planta de Implantação, e composto apenas por faixa de rodagem e passeios, que terá as 
características indicadas no Perfil Transversal respectivo (Desenho n.º 10.2). 

4. Na capitação e definição das áreas mínimas de lugar de estacionamento para veículos ligeiros e 
pesados, foram adoptados os parâmetros expressos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de 
Março. 

 

Artigo 26º  

Abastecimento de Águas 
 
1. O traçado da rede de abastecimento de água proposta e apresentada na Planta da Rede de 

Abastecimento de Águas foi elaborado tendo por base o desenho urbano proposto, garantindo-
se não só o abastecimento de água a todas as parcelas, como o fornecimento de água para 
bocas de rega e/ou sistemas de rega em espaços verdes. 

2. O abastecimento de água aos lotes é sempre efectuado através de ligação à rede pública de 
abastecimento. 

3. Foi igualmente tomado em consideração o fornecimento de água para combate a um eventual 
incêndio. 

 

Artigo 27º  

Drenagem de Águas Residuais Domésticas 
 
1. O traçado elaborado teve como base o desenho urbano apresentado e a altimetria do terreno, 

de forma a garantir um escoamento gravítico das águas residuais. 

2. A drenagem das águas residuais dos lotes efectua-se através de ligação à rede pública. 

3. A rede de drenagem das águas residuais domésticas foi concebida ao longo dos arruamentos, 
recolhendo as águas residuais de cada um das parcelas a partir da caixa de ramal. Quando do 
projecto do traçado definitivo poderá ser considerada mais uma ou outra câmara de visita em 
função do perfil longitudinal dos arruamentos. 

4. As águas residuais serão conduzidas até ao ponto de cota mais baixa, onde está prevista a 
execução de uma estação elevatória que as irá bombear para a conduta elevatória que vem da 
Charneca da Cotovia / Parque de Campismo, sendo a ligação realizada junto à EN 378, mais 
precisamente na nova rotunda da Carrasqueira. 

5. Os efluentes serão encaminhados para a estação elevatória da Ferraria e posteriormente 
encaminhados para a nova ETAR do Meco/Lagoa. Dependendo das actividades que se 
instalem no PETC pode vir a ser necessário fazer um tratamento primário dos efluentes 
contaminados com metais pesados, ácidos, bases, detergentes, etc. Assim, as 
industrias/actividades geradoras de resíduos líquidos devem assegurar um pré-tratamento dos 
mesmos no interior do lote. 
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Artigo 28º  

Drenagem de Águas Residuais Industriais 
 
1. Todas as indústrias que produzam efluentes que necessitem de tratamento físico-químico 

deverão proceder a um pré-tratamento aos mesmos, no interior da respectiva parcela, antes da 
sua ligação à rede pública. 

2. Será interdito o lançamento nas redes de drenagem pública de águas residuais das seguintes 
matérias ou efluentes: 
a) Matérias explosivas ou inflamáveis. 
b) Matérias radioactivas em concentrações consideradas inaceitáveis pelas entidades 

competentes. 
c) Efluentes de laboratórios ou de instalações hospitalares que, pela sua natureza química ou 

microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para a conservação 
das tubagens. 

d) Entulhos, areias ou cinzas. 
e) Efluentes a temperaturas superiores a 30º C. 
f) Lamas extraídas de fossas sépticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou 

dispositivos similares, que resultem das operações de manutenção. 
g) Quaisquer outras substâncias, nomeadamente matérias alimentares ou outros resíduos, 

triturados ou não, que possam obstruir ou danificar os colectores e os acessórios ou 
inviabilizar o processo de tratamento. 

h) Efluentes de unidades industriais que contenham: 
i) Compostos cíclicos hidroxilados e seus derivados halogenados. 
ii) Matérias sedimentáveis, precipitáveis e flutuantes que por si ou após mistura com outras 

substâncias existentes nos colectores, possam pôr em risco a saúde dos trabalhadores ou 
as estruturas dos sistemas. 

iii) Substâncias que impliquem a destruição dos processos de tratamento biológico. 
iv) Substâncias que possam causar a destruição dos ecossistemas aquáticos ou terrestres 

nos meios receptores. 
v) Quaisquer substâncias que estimulem o desenvolvimento de agentes patogénicos. 

 

Artigo 29º  

Estação Elevatória 
 
1. A Estação Elevatória destinada ao Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira, 

localizada na Planta de Implantação, terá como objectivo a bombagem dos efluentes 
produzidos pelas indústrias, armazéns e equipamentos a construir para a conduta elevatória 
que vem da Charneca da Cotovia / Parque de Campismo. 
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Artigo 30º  

Drenagem de Águas Residuais Pluviais 
 
1. A área de intervenção do Plano apresenta-se em forma de vale, com uma linha de talvegue 

inclinada para Norte, sendo os terrenos contíguos a Norte do mesmo proprietário. 

2. A rede de drenagem das águas pluviais foi concebida ao longo dos arruamentos, paralelamente 
à rede de águas residuais domésticas, encontrando-se o seu traçado representado nas peças 
desenhadas apresentadas (Desenho n.º 13). 

3. A rede de drenagem das águas pluviais deve considerar no seu término a instalação de 
separador de hidrocarbonetos e partículas. 

4. Além das águas pluviais que serão recolhidas pelos sumidouros ao longo dos arruamentos do 
Parque, será também considerado para efeito de cálculo dos diâmetros a utilizar toda a bacia 
hidrográfica a montante, que converge para a zona da rotunda da Carrasqueira. 

 

Artigo 31º  

Infra-estruturas de Energia e Iluminação 
 
1. Tendo em atenção as características urbanísticas propostas considera-se, para a alimentação de 

energia à área do Plano, a instalação de cinco postos de transformação com distribuição do 
tipo subterrâneo, pelo facto da rede aérea não ser compatível com a natureza e nível das 
instalações a implantar no Parque. 

2. A distribuição em baixa tensão far-se-á essencialmente através de armários de distribuição, 
normalizados e instalados de acordo com o especificado na peça desenhada (Desenho n.º 
15.1). 

3. A rede de distribuição de baixa tensão de iluminação pública foi dimensionada por forma a que, 
calculando a intensidade prevista no circuito de alimentação, as secções adoptadas satisfaçam 
as duas condições seguintes: 

a) As intensidades de serviço não ultrapassem as intensidades máximas admissíveis em 
permanência nos condutores; 

b) As quedas de tensão provocadas sejam tais que não excedam, nas piores condições, os 
limites máximos regulamentares. 

4. Todas as parcelas disporão obrigatoriamente de ligação à rede de energia, não se admitindo o 
licenciamento de qualquer projecto de construção que não a considere. 

 

Artigo 32º  

Infra-estruturas de Telecomunicações 
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1. O dimensionamento das infra-estruturas foi feito em função do número de instalações a 
alimentar e do tipo de actividade previsto para cada uma delas, prevendo-se que este Plano 
venha a ser servido por 30 pares/parcela (parcelas 1 a 10) e por 10 pares/parcela (parcelas 11 a 
48). 

2. A alimentação da rede de telecomunicações será efectuada a partir de câmaras de visita 
permanentes, com localização conforme traçado apresentado. O traçado da rede de tubagem 
deverá ser o tanto quanto possível rectilíneo e deverá ser desenvolvido de preferência ao longo 
do passeio. 

 

Artigo 33º  

Abastecimento de Gás 
 
1. Na concepção desta rede teve-se em atenção a implantação do loteamento e sobretudo as suas 

zonas envolventes, com a preocupação de existir uma uniformidade de características dos 
materiais a aplicar nas mesmas. 

2. A rede de distribuição de Gás Natural, será paralela às construções e enterrada ao longo dos 
passeios e nos casos em que esta atravessa os arruamentos, tal será feito perpendicularmente 
aos mesmos. 

3. Na execução do futuro projecto da Rede de Distribuição de Gás, será utilizada a Legislação 
em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de Dezembro e a Portaria n.º 386/94 
de 16 de Junho. 

 

CAPÍTULO IV 

PROTECÇÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA 
 

Artigo 34º  

Disposições Legais 
 
1. Os estabelecimentos industriais geradores de resíduos sólidos deverão prever um destino final 

adequado para os mesmos, de acordo com o disposto na legislação em vigor sobre a matéria. 

2. A instalação dos estabelecimentos industriais deverá considerar, obrigatoriamente, o disposto 
no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, com a redacção 
dada pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março). 

3. Os estabelecimentos industriais que utilizem substâncias perigosas e se encontrem nas 
condições previstas no n.º 1 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, 
deverão, obrigatoriamente, cumprir todos os requisitos aplicados no referido diploma legal, 
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incluindo a obtenção de parecer prévio que ateste a compatibilidade da localização pretendida, 
de acordo com o previsto no n.º 4 do art.º 5.º. 

 

Artigo 35º  

Recursos Hídricos 
 
1. As linhas de água identificadas no Plano devem ser objecto de Projecto de Recuperação 

Paisagística, no sentido de garantir uma correcta utilização dos recursos hídricos, 
proporcionada ao seu uso sustentado. 

2. Os projectos de execução que vierem a ser executados deverão garantir a formalização de 
corredores ecológicos, dentro da área do Plano, e as necessárias ligações de continuidade para 
o exterior. 

3.  A área dos corredores ecológicos objecto de tratamento é de 20 metros, distribuídos por duas 
faixas de 10 metros para cada lado. 

4. Os projectos de recuperação paisagística devem garantir que: 

a) A regularização das linhas de água deve assegurar o encaixe do caudal de máxima de cheia 
para o período de retorno de 100 anos; 

b) As linhas de água devem assumir uma secção aberta do tipo “canal trapezoidal ou 
semicircular” o mais naturalizada possível, não devendo as margens exceder inclinações 
H2V1; 

c) Com excepção da linha de água 2, que deverá ser moldada em terreno natural, as linhas de 
água serão revestidas no seu interior com colchões tipo Reno e espécies verdes como forma 
de reduzir a erosão e melhorar a integração paisagística e promover a sua renaturalização; 

d) As espécies arbustivas e arbóreas ribeirinhas a utilizar nos planos de plantação devem 
integrar as estruturas vegetais características da região. 

5. Deverão ser promovidos nos edifícios sistemas próprios de recolha e armazenamento de águas 
pluviais para usos não potáveis, nomeadamente rega e lavagem de pavimentos. 

6. Os sistemas a utilizar no aproveitamento de águas pluviais devem garantir condições para a 
promoção, recolha, retenção e manutenção da água no interior do lote. 

 

Artigo 36º  

Resíduos Sólidos 
 
1. É interdita a deposição de resíduos industriais não equiparados a urbanos juntamente com os 

resíduos urbanos. 

2. Deve ser assegurado o pré-tratamento dos resíduos no interior do lote sempre que o tipo de 
resíduo produzido apresente características que façam perigar a saúde pública ou as condições 
ambientais. 
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3. Os resíduos não r«urbanos gerados pelas actividades propostas no âmbito do plano deverão ser 
transportados para destino final por empresa da especialidade, devidamente credenciada pela 
entidade competente em razão de matéria. 

 

Artigo 37º  

Defesa Contra Incêndios 
 
1. Todas as medidas a adoptar na prevenção e combate a incêndios, dentro e nas imediações da 

área do Plano, deverão estar enquadrados com o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios dos concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra (PIDFCI). 

2. A área de implantação do Plano e a sua envolvente estão localizadas numa zona de 
Perigosidade Baixa e de Risco de Incêndio Florestal Baixo e Médio, de acordo com o PIDFCI. 

3. Na infra-estruturação da área urbanizada e na elaboração dos projectos de equipamentos a 
instalar na área do Plano deverá ser assegurada a criação de uma rede de pontos de água 
utilizáveis na defesa contra incêndios dos terrenos edificados e dos povoamentos florestais 
envolventes (rede interna de abastecimento de água para combate a incêndios). 

4. Deverá existir uma Faixa de Gestão de Combustível envolvente a toda a área do Parque, com a 
largura mínima de 100 metros, estabelecida para cumprir as funções de redução dos efeitos da 
passagem de grandes incêndios e de isolamento de focos potenciais de ignição. As acções 
previstas para esta Faixa incluem a gestão moto-manual e mecânica de combustíveis, gestão de 
combustíveis com aplicação de fitocidas, correcção de densidades excessivas e desramações e 
devem realizar-se de 3 em 3 anos, preferencialmente fora do período crítico de incêndios. 

5. O acesso às áreas florestais envolventes a partir das vias públicas deverá ser restringido, 
sempre que possível por muretes ou sebes devidamente enquadrados, como forma de 
diminuição do risco de ocorrência de incêndios florestais. 

6. Deverá ser efectuada a limpeza da vegetação, num raio nunca inferior a 50 m, à volta das 
instalações industriais. Deverão as mesmas ser dotadas de equipamentos adequados à retenção 
de faúlhas ou faíscas. 

7. Deverá prever-se a existência de um posto de segurança no interior do Parque, em local 
estratégico junto a um acesso principal, de modo a centralizar toda a informação de segurança 
e os meios principais de recepção e difusão de alarmes e de transmissão do alerta, bem como a 
coordenar os meios operacionais e logísticos em caso de emergência. 

8. Na implementação do Plano e no licenciamento das construções e actividades a instalar deverá 
ser dado cumprimento ao disposto no Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios (RJSCIE), nomeadamente o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, e o 
Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Portaria n.º 1532/2008 de 
29 de Dezembro). 

 
 



 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial  e  Tecnológico 

da Carrasqueira – Sesimbra 

PAULO BRAULA REIS  –   ARQUITECTO  24 

Artigo 38º  

Poluição Sonora 
 
1. O Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira, por ser uma zona industrial (fonte de 

ruído), pode-se considerar que não é um espaço sensível dado o tipo de ocupação, pelo que os 
limites constantes no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007) não se lhe 
aplicam. 

2. Nos termos da legislação aplicável relativamente à presente matéria, a área do Plano será 
classificada como Zona Mista. 

3. As actividades a desenvolver no interior da área do Plano não se afiguram particularmente 
ruidosas. No entanto devem os equipamentos associados às referidas actividades (ou outras) 
ficar sujeitos à regulamentação aplicável a actividades ruidosas permanentes (artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007). 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 39º  

Operações de Transformação Fundiária 
 
O presente Plano de Pormenor será consubstanciado em Projecto de Loteamento Industrial, por 
forma a definir as respectivas redes de infra-estruturas urbanísticas, áreas de cedência, imagem 
arquitectónica e usos.  
 

Artigo 40º  

Programa de Execução 
 
1. Nos termos da legislação aplicável, cabe apresentar o Programa de Execução que concretizará 

a Proposta de Plano de Pormenor de uma área com cerca de 30,00 ha, localizada no Lugar da 
Carrasqueira, Freguesia do Castelo, Concelho de Sesimbra. 
Esta área caracteriza-se por se incluir na sua totalidade numa propriedade privada – a Herdade 
da Mesquita – pelo que a implementação do presente Plano de Pormenor será essencialmente 
de iniciativa privada, não se considerando nesta circunstância a necessidade de existência de 
mecanismos de perequação compensatória. Recentemente, com o objectivo de maior 
operacionalidade do Plano de Pormenor, esta área foi alvo de uma operação de destaque, 
constituindo actualmente um artigo cadastral autónomo. 
Assim, define-se neste documento a calendarização preconizada para os investimentos a 
realizar. 
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2. A calendarização proposta assume a execução dos investimentos urbanísticos necessários 
numa única fase de execução, com um horizonte de concretização de dois anos, com início na 
data de emissão do alvará de execução das infraestruturas urbanísticas em causa. 
As acções/investimentos a desenvolver estão assim organizados por intervenções estruturantes, 
como factor estratégico de concretização do Plano de Pormenor. 

 
 

ACÇÕES / INVESTIMENTOS 1ºtrim 2ºtrim 3ºtrim 4ºtrim 5ºtrim 6ºtrim 7ºtrim 8ºtrim 

REDE VIÁRIA 

Rua A 

Rua B 

Rua C 

Rua D 

REDE DE ABAST. DE ÁGUA E 
SANEAMENTO 

Rua A 

Rua B 

Rua C 

Rua D 

REDE ELÉCTRICA E TELEC. 

Rua A 

Rua B 

Rua C 

Rua D 

REDE DE GÁS 

Rua A 

Rua B 

Rua C 

Rua D 

ARRANJOS EXTERIORES 

de Enquadramento 

Arborização 
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Artigo 41º  

Plano de Financiamento 
 
Programa de investimentos privados a considerar: 

ACÇÕES / INVESTIMENTOS 
Custo Estimado 

das Infra-estruturas 
Urbanísticas  (€) 

REDE VIÁRIA 

 
€ 900.000,00 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
€ 100.000,00  

REDE DE DRENAGEM 

 
€ 350.000,00 

REDE ELÉCTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
€ 600.000,00 

REDE DE GÁS 

 
€ 50.000,00 

ARRANJOS EXTERIORES 

 
€ 350.000,00 

TOTAL € 2.350.000,00 

 
 

Artigo 42º  

Entrada em Vigor 
 
O Plano entra em vigor no dia seguinte à sua publicação em Diário da República. 

 

 



 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO I 
 

 

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 

 

 

 

PLANEAMENTO URBANO E ARQUITECTURA – Arq.to Paulo Braula Reis 

 – Arq.to Francisco Ricarte 

REDE VIÁRIA E INFRAESTRUTURAS – Eng.o Rui Vairinhos 

REDE ELÉCTRICA E TELECOMUNICAÇÕES – Eng.o Carlos Santos 

REDE DE GÁS – Eng.o António Ramos 

ARQUITECTURA PAISAGISTA – Arq.to Nuno Cruz de Carvalho 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO – Dr.a Filomena Faria 

ECONOMISTA – Dr.a Madalena Faria Blanc 



 

 

 

RELATÓRIO 
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RELATÓRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. ÂMBITO 

 

O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira incide sobre uma 

área com cerca de 30 ha a Nascente da E.N. 378, no lugar da Carrasqueira, freguesia do Castelo, 

concelho de Sesimbra. Este plano é elaborado ao abrigo da Lei 48/98 de 11 de Agosto, do 

Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, e demais legislação complementar, bem como do 

definido no P.D.M. de Sesimbra como adiante exposto. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

A elaboração do presente Plano de Pormenor resulta do objectivo estratégico de implantação no 

concelho de Sesimbra de um Parque Empresarial e Tecnológico, consignado no PDM de 

Sesimbra, conforme adiante descrito. A área onde se irá implantar este Plano encontra-se por isso 

classificada no PDM de Sesimbra como “Parque de Potencial Tecnológico”, a ser objecto de 

Plano de Pormenor previamente à sua estruturação urbanística e ocupação (Artigo 120º). 

Pretende-se com o presente Plano de Pormenor viabilizar a implantação neste local do referido 

Parque Empresarial, dando resposta ao objectivo estratégico expresso no PDM de Sesimbra. 
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2. CONFORMIDADE DO PLANO COM O PROTAML E PDM DE 
SESIMBRA 

 

O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira surge com base no 

Plano Director Municipal de Sesimbra, que obriga à elaboração desse instrumento de 

planeamento, para assegurar a qualidade da intervenção para aí preconizada. 

 

2.1. ARTICULAÇÃO DO PROTAML E PDM DE SESIMBRA 

 
A publicação do Plano Director Municipal veio validar um modelo de ordenamento para o 

concelho de Sesimbra assente em quatro zonas: 

 Zona do Cabo Espichel; 

 Zona de Sesimbra à Lagoa; 

 Zona da Arrábida à Apostiça; 

 Zona da Quinta do Conde. 

 
Estas encontram-se representadas no modelo de ordenamento do PDM conforme extracto 

apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Extracto do documento Diagnóstico / Objectivos do PDM de Sesimbra 

Fonte: PDM de Sesimbra 
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A área do Plano situa-se na transição entre a “Zona de Sesimbra à Lagoa” e a “Zona da Arrábida 

à Apostiça». Trata-se de duas áreas distintas e com alguma complementaridade: a primeira 

«engloba a maioria dos lugares do concelho e apresenta uma grande diversidade de usos: 

construção concentrada e dispersa, culturas agrícolas permanentes e não permanentes, algumas 

formações silvícolas, pedreiras, vegetação natural junto à costa.» (Câmara Municipal de Sesimbra, 

1991); a segunda «quase sem ocupação humana, esta zona é coberta por mata, agricultura 

(sobretudo nos vales) e vegetação natural junto à costa. A propriedade é de grande dimensão. Na 

continuidade do Parque Natural da Arrábida, constitui uma zona verde de importância indiscutível 

a nível da Área Metropolitana de Lisboa.» (ibidem). É com base nesta leitura do território que a 

Câmara Municipal de Sesimbra propõe na proposta técnica elaborada em 1992 um modelo de 

ocupação sustentável do território que viria a ser na proposta do PDM a Unidade Operativa da 

Mata de Sesimbra. Essa proposta, grosso modo correspondente à publicada em Diário da 

República em 1998, visou criar uma forma de ocupação sustentável, que combinasse a vocação 

turístico – residencial com a preservação de um contínuo arbóreo único na AML. E percebendo a 

atractividade que este território poderia exercer para a ocupação residencial de qualidade, propôs 

na orla desta mancha florestal, a criação de um espaço dedicado a actividades económicas de 

elevado potencial tecnológico. Visava-se criar um modelo de proximidade casa – trabalho tendo 

como público-alvo activos ligados aos serviços (vulgo “empregados de colarinho branco”). 

 
Com a publicação do PROTAML, as três primeiras zonas do PDM (Cabo Espichel, Sesimbra à 

Lagoa e Arrábida à Apostiça) integram-se na Unidade Territorial 10 – Arrábida / Espichel / Matas 

de Sesimbra e a última (Quinta do Conde) na Unidade Territorial 7 – Planície Interior Sul. 

 
A articulação entre unidades operativas do PDM e Unidades Territoriais do PROTAML revelam 

uma consonância de intenções em termos de ordenamento do território. Em particular, aquilo que 

era a opção do PDM em termos de ocupação para a subunidade do PROTAML Matas de 

Sesimbra, já se encontra confirmada para uma parte significativa do território, com a aprovação 

pela CCDRLVT e posterior publicação em Diário da República do Plano de Pormenor da Zona 

Sul da Mata de Sesimbra.  
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Figura 2 – Sobreposição do Modelo Territorial do PROTAML com as áreas directamente 

afectas à ocupação turístico – residencial no Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de 

Sesimbra e com a área do PPPETC   

 
 
Acresce o facto de o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial ser claro no 

conteúdo material de planos regionais: entre outras matérias, os planos regionais devem fornecer 

directrizes aos planos municipais de ordenamento do território, cabendo a estes a sua 

concretização em termos de classificação e qualificação do uso do solo. Dada a natureza de uns e 

outros, estabelece-se entre os planos regionais e os planos municipais uma relação hierárquica 

menos exigente. Os planos municipais estão assim munidos pelo RJIGT de uma liberdade de 

classificação e qualificação do solo combinada com a obrigação de não pôr em causa as 

directrizes dos planos regionais. Nesta medida, considera-se que tanto pelas características da 

ocupação existente, que adiante se comprova ter sido devidamente avaliada em sede de Plano de 

Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra, quer pela intervenção proposta em termos quantitativos 

(corresponde a uma área de cerca de 0,5% da subunidade territorial das Matas de Sesimbra) e em 

termos qualitativos (propondo-se a oferta de espaços de actividades complementares com o 

programa residencial previsto para as matas) se trata de uma ocupação compatível com a 

ocupação prevista para a restante área desta subunidade.  
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Figura 3 – Localização do PPPETC sobre Unidades Territoriais do PROTAML 

 
A – Localização do PPPETC 

Fonte da base: PROTAML 
 
O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira insere-se na unidade 

Territorial 10 – Arrábida / Espichel / Matas de Sesimbra. Esta Unidade Territorial abrange a 

quase totalidade do concelho de Sesimbra, parte do concelho de Setúbal e uma reduzida parte do 

concelho do Seixal. A predominância do modelo territorial preconizado no PDM de Sesimbra 

nesta unidade territorial do PROTAML é evidente: à subunidade designada no PROTAML como 

Cabo Espichel está associada a zona do PDM com o mesmo nome e a faixa litoral entre Aldeia do 

Meco e Lagoa de Albufeira; à subunidade designada no PROTAML como Sesimbra / Santana / 

Lagoa de Albufeira corresponde a zona do PDM designada de Sesimbra à Lagoa; e às 

subunidades designadas no PROTAML como Arriba Fóssil da Caparica, Matas de Sesimbra, Área 

Agrícola de Azeitão e Serra da Arrábida corresponde a zona do PDM designada da Arrábida à 

Apostiça. 

 
A localização do Plano face ao PROTAML confere-lhe uma posição de charneira entre as 

subunidades Matas de Sesimbra e Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira. 

 
A área de localização do Plano beneficia já hoje da proximidade ao principal eixo de acessibilidade 

ao concelho de Sesimbra (EN 378). De acordo com o PDM de Sesimbra este eixo deverá ser 

reforçado. A área abrangida pelo Plano de Pormenor verá reforçada a sua centralidade com a 
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construção da variante a Santana, concentrando neste ponto, ou próximo dele, a maior parte das 

acessibilidades aos diferentes pontos do concelho. A Câmara Municipal de Sesimbra promoveu, 

com base no PDM e antevendo as ocupações previstas, a elaboração de um plano de 

acessibilidades ao concelho. O possível e expectável aumento de tráfego gerado por diferentes 

fontes terá assim resposta pelo planeamento do reforço de infra-estruturas existentes e da criação 

de novas.  

 

2.2. INTEGRAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA MATA DE SESIMBRA 

 
Independentemente dos estudos e caracterizações efectuadas para a globalidade do território da 

mata de Sesimbra, as disposições legais associadas à Rede Natura 2000 aplicam-se somente aos 

Sítios da Rede Natura 2000, o que não é o caso da área do plano de pormenor em questão. 

 
Durante os trabalhos de campo do Plano de Gestão Ambiental da Mata de Sesimbra, que 

decorreram em 2003, foi identificada e cartografada, junto à EN 378 na zona da Carrasqueira, 

uma pequena mancha do habitat 4020* - charnecas húmidas atlânticas temperadas com Erica 

ciliaris e Erica tetralix, definido na Directiva Habitas da Rede Natura 2000, como habitat 

prioritário. 

 
Em visita ao local no passado dia 29 de Junho, técnicos da Câmara Municipal de Sesimbra 

constataram que não se trata de uma zona húmida, antes pelo contrário e que, embora esteja 

presentes várias subespécies de Erica, não estão presentes as subespécies Erica ciliaris e Erica 

tetralix que teriam levado inicialmente à cartografia do referido habitat. 

 
Esta divergência pode dever-se a um lapso no levantamento inicial em 2003 ou à eliminação das 

plantas Erica ciliaris e Erica tetralix durante a limpeza dos matos. De referir, que a área em 

questão está associada a um ecossistema florestal que todos os anos é alvo de uma limpeza de 

matos no âmbito da prevenção dos incêndios florestais. 
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De acordo com a actual validação da cartografia da planta de condicionantes do PGA, para a área 

do Plano de Pormenor do Pólo Tecnológico, concluí-se que não se verifica a existência 4020* - 

charnecas húmidas atlânticas temperadas com Erica ciliaris e Erica tetralix, na área referida área. 

 

2.3. CONFORMIDADE DO PLANO COM O PROTAML 

 

2.3.1. Conformidade Estratégica 

 
A resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002 que acompanha a publicação do PROTAML 

refere entre os quatro objectivos fundamentais: 

o “A promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas degradadas ou 

socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas ou suburbanas e dos centros 

históricos.” 

 
Este objectivo respeita directamente à subunidade territorial Sesimbra / Santana / Lagoa de 

Albufeira, que mais adiante o PROTAML aponta como “área dinâmica periférica” fora do 

contínuo urbano metropolitano, com capacidade de atracção de actividades e residência, 

constituindo núcleo com alguma autonomia funcional em relação à área metropolitana central (cf. 

5 – Estratégia Territorial; recentrar a área metropolitana e poli centrar a região, de II Opções 

Estratégicas do PROTAML). 

 
Nos objectivos estratégicos fica patente a necessidade de diversificar oferta de novas 

centralidades e de evitar as áreas já saturadas: 

o “A diversificação das centralidades na estruturação urbana, nas duas margens do Tejo, 

como salvaguarda da paisagem e dos valores ambientais ribeirinhos, suportada numa 

reorganização do sistema metropolitano de transportes, no quadro de uma estratégia de 

mobilidade para a área metropolitana.” 

 
O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira vem responder com 

a criação de uma centralidade, baseada nas acessibilidades existentes e previstas, ao modelo de 

ordenamento previsto no PDM de Sesimbra e no PROTAML: 
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o Possibilita a oferta de actividades produtivas que apoiem a actividade turística (ligadas ao 

comércio e à prestação de serviços no sector das actividades náuticas, por exemplo); 

o Permite ordenar melhor o território organizando neste espaço uma série de actividades 

(nomeadamente ligadas à pesca), já instaladas no concelho mas dispersa, algumas vezes em 

condições distantes das ideais; 

o É ainda uma porta aberta para a diversificação da estrutura produtiva do concelho, com 

capacidade de atrair actividades com incorporação de mão-de-obra mais qualificada, 

combinada com a fixação dos novos empregados. 

 
A este respeito, entre os cinco objectivos do PDM de Sesimbra preconiza-se: 

o Diversificação da estrutura produtiva local, com “implantação de indústrias selectivas e de 

terciário moderno, de apoio às empresas localizadas na Península de Setúbal, aproveitando 

a qualidade residencial de Sesimbra e a dinâmica de instalação de mão-de-obra qualificada, 

procurando dar respostas à futura procura de emprego de uma parte da população jovem”. 

 
A proposta do PDM consagra, ao nível dos seus projectos estratégicos (Projecto 4 – Parque de 

Potencial Tecnológico), a concretização deste objectivo: 

o Para acolher “unidades industriais e de serviços que evidenciem significativo potencial 

tecnológico e forte capacidade de gerar efeitos sinergéticos no tecido produtivo do 

concelho”. 

 
De acordo com o PROTAML, o eixo Sesimbra/Santana é reconhecido como uma área dinâmica 

periférica com capacidades de atracção de actividades e residência, constituindo núcleos com 

alguma autonomia funcional em relação à área metropolitana central do município. O espaço do 

PPPETC vem dar, assim, uma nova dinâmica ao concelho na medida em que proporcionará a 

instalação de novas actividades, diversificando a estrutura produtiva do concelho e reduzindo a 

dependência dos actuais pólos de emprego. Este expectável efeito do PP vai ao encontro de 

diversos objectivos do PNPOT e, simultaneamente, da visão estratégica do PROTAML de 

promoção da coesão social e territorial e de policentrar a AML. 
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Por outro lado, apesar de inserida numa área florestal a estabilizar incluída na subunidade 

territorial “Matas de Sesimbra”, a área de intervenção do PPPETC encontra-se desde 1998 

expressamente definida em IPT, nomeadamente no PDM de Sesimbra, como espaço industrial, 

onde a administração municipal deve, de acordo com a Norma 2.1.6 do PROTAML, promover a 

aplicação de mecanismos de incentivo fiscal e económico e acções de infra-estruturação para 

localização de indústrias e armazéns. 

 

2.3.2. Conformidade Territorial 

 
Face ao PROTAML, as subunidades territoriais de Sesimbra / Santana/ Lagoa de Albufeira e de 

Matas de Sesimbra apresentam uma vocação turística, se bem que com perfis distintos. Sabendo 

que a função turística é tida cada vez mais como uma função combinada, nomeadamente com a 

função residencial, prevista na legislação específica sobre a matéria, a presente proposta de 

criação de um pólo de actividades, qualificado do ponto de vista funcional e paisagístico poderá 

vir a ter consequências benéficas para o Concelho de Sesimbra, na medida em que estimulará a 

mistura de usos, reduzindo a dependência dos actuais pólos de emprego, diversificará a estrutura 

produtiva do concelho proporcionando a instalação de actividades ligadas à actividade turística e 

permitirá contribuir para um maior equilíbrio de fluxos ao nível inter-municipal e metropolitano. 

 
O modelo territorial do PROTAML assume esta unidade como de uso predominantemente 

florestal, não impedindo no entanto a inclusão de outros usos. O PROTAML define ainda valores 

estratégicos de protecção ambiental cujo respeito deve ser garantido. O modelo territorial 

adoptado para o Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira 

assenta no respeito por esses valores ambientais, ao se garantir o controle das áreas de 

implantação e de construção com valores reduzidos, ao se propor a continuidade das linhas de 

água existentes no local. Na Figura 4 apresenta-se a sobreposição da área do PPPTEC com a 

Rede Ecológica Metropolitana, verificando-se que nenhum dos elementos identificados pelo 

PROTAML é posto em causa por este instrumento de planeamento de municipal. 
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Figura 4 – Sobreposição do PPPETC com a REM (PROTAML) 

   
 

No esquema do modelo territorial do PROTAML a subunidade territorial do eixo urbano 

Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira é referida como resultante em parte de desordenamento e 

deficiente infra-estruturação de áreas resultantes de processos de urbanização avulsa. Deduzindo-

se a necessidade de combater este contexto, o Plano de Pormenor da Carrasqueira surge como 

uma oportunidade de criar uma ocupação estruturada e infra-estruturada de raiz, que reforce o 

carácter policêntrico que se pretende para a AML. 

 
A proximidade à EN 378 e à localidade de Carrasqueira, a localização na orla da Mata de 

Sesimbra (não afectando desta forma o contínuo florestal) e junto ao limite da subunidade 

Sesimbra / Santana / Lagoa de Albufeira, o facto de não ocorrerem na área de intervenção 

povoamentos florestais com valor de conservação elevado (apenas alguns exemplares de sobreiros 

que serão na sua maioria preservados, prevendo-se medidas de minimização adequadas para 

aqueles que não o possam ser) e a integração dos usos propostos neste Plano com os usos 

previstos para o Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra (PPZSMS), recentemente 

aprovado e que lhe é adjacente, são factores determinantes que permitem considerar que os 

eventuais efeitos negativos de uma área desta natureza foram devidamente avaliados, ponderados 

e minimizados, procurando-se potenciar os efeitos positivos do ponto de vista do ordenamento, 

tendo em conta a situação existente, as acessibilidades e os usos previstos para a área envolvente. 

 
A ocupação turística na zona do PPZSMS exigirá novas condições no abastecimento deste núcleo 

turístico, que poderão resultar na procura de espaços envolventes para a localização de 
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actividades económicas, recorrendo por exemplo ao futuro Parque Empresarial e Tecnológico da 

Carrasqueira. Salienta-se que constitui uma mais-valia para a área turística a sua proximidade, 

uma vez que será beneficiada pelas actividades / serviços disponibilizados na área empresarial e 

industrial da Carrasqueira. Para a própria área empresarial e industrial revela-se de grande 

importância dispor de um conjunto significativo de potenciais clientes, localizados na sua 

envolvente. Do ponto de vista ambiental, a proximidade entre estas duas áreas revela-se mais 

sustentável, dado que a sua concentração promove uma diminuição nas necessidades de 

deslocação (percursos mais curtos). 

 
Salienta-se que a área do PP beneficiará da proximidade ao principal eixo de acessibilidade ao 

concelho de Sesimbra, a EN 378, e da implementação da circular denominada “Variante de 

Sesimbra”, composta pelas variantes à EN 378 e EN 379, que se consubstancia como uma 

circular externa do núcleo urbano e que fará a ligação à EN 378 através do nó da Carrasqueira, tal 

como previsto no plano de acessibilidades, concentrando, neste ponto ou na sua proximidade, a 

maior parte das acessibilidades aos diferentes pontos do concelho. É devido a esta localização 

estratégica que actualmente já se encontram instaladas nesta zona duas superfícies comerciais. O 

possível e expectável aumento do tráfego gerado por diferentes fontes terá assim resposta no 

reforço de infraestruturas existentes e previstas. 

 
O PPPETC surge assim como uma ferramenta que permitirá condensar um conjunto de 

actividades de forma coerente e ordenada numa única área, evitando a sua dispersão pelo 

território do concelho e corroborando assim as orientações específicas do PROTAML, que 

apontam para acautelar a proliferação da edificação dispersa, relacionada com instalações 

industriais ou de armazenagem nas áreas florestais. 

 
Por outro lado, ao permitir a relocalização de actividades industriais localizadas actualmente em 

zonas residenciais o PP contribuirá para a qualificação urbana do município ou até, em menor 

escala, da Península de Setúbal. 

 
Relativamente às orientações específicas que o PROTAML estipula para as Áreas Estruturantes 

Primárias, apesar do PP induzir uma alteração ao uso existente, convertendo uma área florestal 
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numa área industrial, de logística e de serviços, houve a preocupação de promover a 

compatibilização com esta categoria: 

o Apenas ser permitida a instalação de indústrias selectivas (tipos 2 e 3 do REAI), 

ambientalmente ajustadas; 

o Existência de garantia de abastecimento de água de origem pública (evitando o recurso à 

criação de novas origens) e de saneamento e tratamento adequado de efluentes (sendo que 

todas as unidades têm de garantir que os efluentes descarregados na rede cumprem os 

regulamentos de descarga de águas residuais nos colectores municipais); 

o Preservação de uma área considerável de espaços verdes de enquadramento e protecção 

(cerca de 6,9 ha, correspondendo a cerca de 21% da área de intervenção); 

o Preocupação em atenuar a presença do edificado e, simultaneamente, integrar aquele espaço 

na paisagem envolvente; 

o Protecção dos principais sistemas de funcionamento ecológico da área de intervenção, 

nomeadamente dos corredores ecológicos associados às linhas de água, procurando manter-

-se um contínuo natural das mesmas; 

o Manutenção da maioria dos sobreiros e dos carvalhos existentes no local e reforço da 

vegetação arbórea e arbustiva com espécies características da flora local, sobretudo na zona 

nascente que estabelece uma transição com a zona florestal envolvente. No caso dos 

sobreiros haverá aumento do seu número por via da aplicação das medidas de compensação 

dos exemplares a abater. 

 
Pelas razões apresentadas considera-se que as intervenções propostas no PPPETC se 

compatibilizam com as orientações do PROTAML para este tipo de espaços (norma 2.2.2.1) e 

não põe em causa a função dominante e a sustentabilidade ambiental do meio envolvente das 

Matas de Sesimbra, nem lhe diminuem ou alteram significativamente o seu carácter. 

 
A área de intervenção do PPPETC, quer pela qualidade dos solos (predominantemente arenosos), 

quer pela sua localização junto a áreas urbanas e importantes eixos viários e na orla do 

povoamento, não possui características relevantes como área florestal a estabilizar. Por outro 
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lado, o PPPETC promove a edificação ordenada da área de intervenção, pelo que se considera 

que este Plano se compatibiliza igualmente com a norma 2.2.7.1 do PROTAML. 

 
O PPPETC através do seu regulamento, que propõe a criação de uma ocupação estruturada e 

infra-estruturada de raiz para a instalação de actividades económicas (com áreas de implantação e 

de construção com valores reduzidos) assente no respeito por valores ambientais e a qualificação 

da área de intervenção do ponto de vista funcional e paisagístico, dá igualmente corpo à 

compatibilização com as Normas Específicas dirigidas às Actividades Económicas do PROTAML 

(norma 2.7.1). 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA ÁREA NO PDM DE SESIMBRA 
 

A área sujeita ao presente Plano de Pormenor (30 ha), está maioritariamente classificada no PDM 

com a Categoria de Espaço Industrial, o que segundo o art. 70º do Regulamento do PDM 

(Resolução de Conselho de Ministros n.º 15/98, de 2 de Fevereiro), implica que apenas é 

permitida neste local a sua alteração do uso do solo para implantação de “Parque Industrial de 

Elevado Potencial Tecnológico”, mediante a elaboração de Plano de Pormenor e desde que sejam 

cumpridos os índices urbanísticos da Unidade Operativa em questão. 

No citado artigo é permitido um índice máximo de construção de 0,3 calculado sobre a parcela de 

terreno em Espaço Industrial, segundo a alínea a) do n.º 1 do Artigo 70º do Regulamento do 

PDM de Sesimbra. 

A restante área a integrar no Plano está afecta a “Espaços Agrícolas e Florestais”, parte integrada 

na UOPG 4, e a “Espaços Agrícolas e Florestais” e “Espaço Canal E.N. 378” a parte integrada na 

UOPG 9. 

 
O PPPETC dá resposta integral ao objectivo estratégico de implantação no concelho de Sesimbra 

de um Parque Industrial de Elevado potencial Tecnológico, cumprindo o normativo específico 
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para o mesmo nos Regulamento do PDM de Sesimbra, nomeadamente no que se refere ao índice 

de construção. 

Por outro lado são integralmente respeitadas as restantes categorias abrangidas pela área de 

intervenção, nomeadamente a faixa de protecção à EN 378 e às futuras vias propostas e às áreas 

classificadas como florestais ou agrícolas e florestais (correspondentes aos artigos 44.º e 67.º do 

Regulamento do PDM). A única excepção diz respeito à via de acesso provisória que ligará a área 

do Parque à Rotunda da Carrasqueira, que atravessa área classificada como florestal. Esta via será 

desactivada assim que sejam implementadas as vias propostas (Variante à EN 379 e via de ligação 

definitiva ao Parque a partir de um nó a criar nesta última). 

 
Deste modo é possível considerar que os efeitos do PPPETC ao nível do ordenamento 

preconizado no PDM de Sesimbra são, globalmente, muito positivos e os eventuais efeitos 

negativos da ocupação temporária pela via de acesso provisória são minimizáveis e reversíveis, 

através da sua remoção e recuperação paisagística da área afectada, assim que a mesma possa ser 

desactivada, pelo que se consideram pouco significativos. 

 
Relativamente às condicionantes verifica-se um cumprimento integral da servidão da EN 378 e 

uma compatibilização ao nível das linhas de água, preservando-se no essencial o traçado natural 

com pequenos ajustamentos, nos quais se garantiu a manutenção da servidão do domínio hídrico, 

acompanhados de recuperação paisagística de modo a manter o contínuo natural e o 

funcionamento ecológico. No que se refere aos pouco mais de duas dezenas de sobreiros 

afectados pela intervenção (localizados sobretudo junto ao limite poente da área do Parque), que 

constituem exemplares isolados (ou seja, não ocorrem “áreas de sobro”), esta afectação será 

compensada nos termos definidos no diploma legal de protecção. 

 
Desta forma os efeitos negativos previstos ao nível das condicionantes e servidões podem ser 

considerados pouco significativos e minimizáveis, no quadro das intervenções propostas, 

garantindo-se assim a compatibilidade do Plano com as mesmas. 
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4. CARACTERIZAÇÃO E USO ACTUAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

A área de intervenção corresponde a uma única propriedade, anteriormente integrada na 

“Herdade da Mesquita” (artigo 1 – secção B1) e actualmente descrita na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 11.460 / Castelo. 

A área de intervenção tem o formato sensivelmente rectangular (750 m x 450 m), localizada a 

Nascente da E.N. 378, no lugar da Carrasqueira, e apresenta uma morfologia relativamente 

uniforme, de fraco declive e exposição solar a Norte, sendo o solo de características arenosas. 

Actualmente encontra-se coberto por uma mata média de pinheiros bravos – pinus pinaster e 

eucaliptos – eucalyptus spp. 

 

 

5. PATRIMÓNIO CULTURAL 
 

O território de Sesimbra cedo foi ocupado pelos povos pré-históricos como comprovam as 

diversas estações de ar livre e grutas, onde se podem identificar diverso espólio resultante dessa 

ocupação. Em todo o concelho abundam vestígios arqueológicos da presença humana na região 

desde o Vilafranquiano médio (1200 a. C.). Do património arqueológico destacam-se a Lapa do 

Fumo, a Roça do Casal do Meio, a Lapa do Bugio, Castro de Sesimbra, Mar de Anção e a Jazida 

dos Pinheirinhos. 

As origens de Sesimbra levantam algumas dúvidas, falando-se de Zambra Romana de uma 

Sesimbrig Celta e ainda de Zimbra Celtibera. Sesimbra foi tornada portuguesa e cristã no ano de 

1165 quando D. Afonso Henriques a conquistou aos árabes. No entanto, os árabes conseguem 

tomar novamente o Castelo, pois este tinha sido abandonado pela população com receio das 

investidas berberes que lutavam para recuperar as praças perdidas.  

Só no reinado de D. Sancho I foi possível a conquista definitiva de Sesimbra, com o auxílio dos 

cruzados francos, que povoaram o local. Mais tarde, em 1236 o castelo é doado aos Cavaleiros 

da Ordem de Santiago, mas não foram suficientes para povoar o território, apesar das regalias aos 
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pescadores e agricultores conferidas pelo rei. Deste modo, os monarcas optaram pela criação de 

“coutos homiziados” nos séculos XIII, XV e XVI.  

O primeiro foral foi doado por D. Sancho I, em 1201, e confirmado posteriormente por D. 

Afonso II, D. Dinis (o qual não só confirmou os privilégios como criou o concelho de Sesimbra), 

D. Afonso IV e D. Fernando. No período das descobertas os homens do mar marcaram 

largamente a sua presença, tendo concedido o rei D. Manuel I nova carta de foral, em 1514.  

As terras do concelho foram não só cenário de sangrentas guerras com os muçulmanos, como já 

referido, mas também com os espanhóis e franceses.  

No que diz respeito ao património edificado destacam-se o Castelo de Sesimbra, o Pelourinho, o 

Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, a Capela do Espírito Santo dos Mareantes, a 

Fortaleza de Santiago e o Forte de S. Teotónio.  

Na freguesia de Castelo, mais concretamente na envolvente da área em estudo, podemos 

encontrar vestígios arqueológicos que remontam à Pré-história. É o caso de Cabeço da Pedra, 

Venda Nova e Cabeço dos Cinco Pinheiros, caracterizados por Estações de Ar Livre, que 

remontam ao Paleolítico (Figura 5).  
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Figura 5 – Localização em planta das três Estações de Ar Livre existentes na proximidade da área do PPPETC 

 

 

 

CABEÇO DA PEDRA 

CABEÇO DOS CINCO PINHEIROS 

VENDA NOVA 
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A Estação de Ar Livre de Cabeço da Pedra, localiza-se a cerca de 600 m da área em estudo a 

Poente da EN 378 e a Noroeste do vértice geodésico com o mesmo nome, sendo das três 

estações acima referidas aquela que se situa mais perto dos limites da área em análise. Nesta 

estação foram detectados vestígios de indústrias líticas dispersas à superfície de formações 

plio/plistocénicas. O local encontra-se coberto de vegetação, nomeadamente tojo inserido numa 

paisagem onde rareiam os pinheiros e eucaliptos. Foram percorridos os caminhos existentes 

devido à falta de visibilidade, mas não foi possível identificar qualquer vestígio arqueológico. 

A Estação de Ar Livre da Venda Nova localiza-se a cerca de 1,2 km a Sul do limite da área em 

estudo. O sítio arqueológico apresenta uma jazida de superfície com restos de talhe, que 

remontam ao Paleolítico. 

A Estação de Ar Livre Cabeço dos Cinco Pinheiros localiza-se a cerca de 1,3 km a Norte do 

limite da área em estudo. O espólio identificado neste sítio remonta ao Paleolítico e é constituído 

por indústrias líticas dispersas à superfície de formações plio/plistocénicas. 

A análise toponímica, por seu lado, não revelou indícios de ocupação remota na área em estudo, 

com excepção do Cabeço da Pedra e do Cabeço dos Cinco Pinheiros, anteriormente 

mencionados. A maior parte dos topónimos aparece associado a pinhais (ex.: Pinheiros dos 

Corvos e Cabeço dos Cincos Pinheiros). A organização desta zona do país desde cedo foi regida 

pela prática agrícola e florestal determinando e condicionando a ocupação do solo e a paisagem. 

A análise fisiográfica, constituída por uma vasta planície, não revelou indícios de ocupação 

antrópica do território.  

Em termos de património edificado da freguesia, salienta-se o Solar da Quintinha, na Cotovia, a 

Igreja de Santa Maria do Castelo e o Santuário da Nossa Senhora do Cabo, que se encontram 

todos fora da área em estudo e da sua envolvente próxima. 

Resumindo, nesta fase de estudo não foram identificados sítios arqueológicos ou patrimoniais que 

constituíssem factores condicionantes à implementação do Plano, embora seja importante salientar 

que a prospecção do terreno ficou muito condicionada pela existência de abundante vegetação. 
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6. PROPOSTA DE PLANO 
 

A proposta de Plano que se indica na Planta de Implantação, elaborada à escala 1:1.000, consagra 

a ocupação urbanística da área com um conjunto de espaços de uso produtivo e de serviços, a 

respectiva rede viária e de acessibilidades e o enquadramento da área por uma zona verde de 

protecção. 

 

6.1. ZONAMENTO GERAL 

 

A estrutura urbana proposta assenta na ocupação geral da área de intervenção segundo o sentido 

Sul/Norte, de modo consentâneo quer com a sua forma, quer com a sua confrontação, a Poente, 

com a E.N. 378. É ainda decisivo neste domínio, a localização do ponto de articulação com a rede 

viária de acesso – a nova rotunda da Carrasqueira. 

 

Assim, partindo daquele ponto de ligação, desenvolve-se uma malha urbana estruturada em 2 sub-

zonas principais: 

a) Uma área a Sul, com cerca de 6 ha, que se desenvolve ao longo de um eixo viário principal e 

delimitado a Norte por uma rotunda, onde se implantam transversalmente as parcelas 

destinadas a serviços / equipamentos de apoio, dispondo dos necessários espaços de 

estacionamento; 

b) Uma área a Norte, com cerca de 20 ha, organizada segundo uma rede viária ortogonal, em 

“anel”, a partir da qual de acedem às parcelas de uso industrial/logístico/armazenagem, 

(tipologias “A”, “B” e “C”, adiante referenciadas). 

 

Estas duas sub-zonas, associadas às áreas de reserva para equipamento de iniciativa municipal e à 

faixa verde de enquadramento e protecção da E.N. 378, estruturam a ocupação urbana e edificada 

do Polo e respectiva organização funcional. 
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Importa ainda referir a localização da Estação Elevatória proposta, a Norte, em área de menor 

cota do terreno, dispondo da necessária envolvente vegetal e respectiva protecção ambiental. 

 

Em síntese, por recurso a uma organização funcional e volumétrica diferenciada, estruturada em 2 

sub-zonas principais e à implantação das parcelas e respectivas edificações de forma 

predominantemente ortogonal, é possível ordenar e racionalizar a infra-estruturação da área de 

intervenção e respectiva ocupação, de forma qualificada. 

 

Esta opção urbanística permitirá ainda que, de acordo com as solicitações específicas de 

implantação edificada que vierem a surgir para as diferentes tipologias das parcelas, se 

salvaguarde a harmonia do conjunto e a sua adequada integração paisagística e ambiental. 

 

A tipologia e organização das categorias de espaços acima referidas encontram-se definidas na 

Planta de Implantação do Plano de Pormenor (Desenho n.º 8) elaborada à escala 1:1.000. 

 

No que se refere à estrutura de afectação dos espaços produtivos, são propostos três tipologias de 

espaços (futuras parcelas), com as seguintes características (artigo 14º do Regulamento): 

a) Tipologia I - parcelas predominantemente destinadas a serviços e actividades administrativas e 

de valor acrescentado, a desenvolver segundo projecto tipo que crie a necessária identidade e 

qualidade visual do conjunto; 

b) Tipologia II - parcelas predominantemente destinadas a indústria ligeira (Pequenas e Médias 

Empresas – PME’s), indústria transformadora / armazenagem e distribuição; nestas parcelas 

preconiza-se a implantação de pavilhões modulares. 

c) Tipologia III - logística de transportes / armazenagem / distribuição, onde se preconiza a 

implantação de pavilhões modulares de maiores dimensões, que permitem diversas possibilidades 

de agregação a partir do módulo base. 

 

No que se refere à área de enquadramento e protecção, devido aos condicionamentos inerentes à 

implantação do edificado e ainda para garantir a protecção contra incêndios, é necessário manter 
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livre de vegetação arbórea uma faixa envolvente aos edifícios a construir. Para tal preconiza-se, 

nas áreas livres adjacentes às parcelas, um arranjo paisagístico de carácter muito simples, 

pontuado por pequenos maciços arbóreo-arbustivos, que dotarão o espaço de alguma variedade 

cromática e textural. No perímetro exterior e junto ao limite da área de intervenção, 

nomeadamente junto à E.N. 378, deverá ser mantido e reforçado o coberto arbóreo actual. 

 

6.2. OCUPAÇÃO EDIFICADA 

 

6.2.1. Descrição Geral 

 

A estrutura urbana proposta caracteriza-se basicamente pela definição de um conjunto de parcelas 

de dimensão e afectação diferenciada, compreendendo os seguintes usos (artigo 13º do 

Regulamento): 

 

1. No Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira é admissível a implantação de edifícios 

de carácter industrial, de logística, armazenagem, serviços e comércio (nomeadamente pequenos 

estabelecimentos comerciais de apoio integrados nos edifícios de serviços,). 

 

2. São apenas admissíveis os estabelecimentos industriais e de serviços que evidenciem 

significativo potencial tecnológico. 

 

3. Em complemento, e sem prejuízo do acima mencionado, prevêem-se essencialmente: 

a) actividades de indústria transformadora ligeira (PME’s), nomeadamente indústrias limpas 

(componentes electrónicos, peças auto, etc.), indústrias alimentares e de embalagem de frescos, 

indústrias de frio, rochas ornamentais, materiais de construção, mobiliário e decoração; indústrias 

de componentes de automóveis e oficinas de manutenção de viaturas, reparação de 

electrodomésticos e indústrias ligeiras que se implantem actualmente no interior dos perímetros 

urbanos do concelho de Sesimbra e envolventes e que necessitem de relocalização; 
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b) actividades logísticas de valor acrescentado, nomeadamente actividades de acabamento 

industrial e auxiliares do processo industrial, actividades de montagem de peças e componentes, 

actividades de enchimento, recondicionamento e embalagem,  bem como actividades de 

etiquetagem, agrafagem, rotulagem, etc.; 

c) actividades de logística de transportes / armazenagem / distribuição, nomeadamente transporte 

internacional, armazéns logísticos de empresas produtoras, empresas de distribuição urbana / 

courrier; 

d) actividades terciárias, essencialmente serviços de apoio às empresas, prevendo-se: 

- a instalação da sede da Entidade Promotora e de um Centro Tecnológico e Ninho de 

Empresas; 

- de escritórios de agências transportadoras, agências de viagens, stands de exposição e 

venda de viaturas, instalações desportivas, balneários, vestiários, instalações sanitárias, 

correios e serviços de telecomunicações, agências bancárias, restaurantes/cafetarias, posto de 

socorro, serviços de manutenção, limpeza e segurança, etc. 

 

4. O desenvolvimento das áreas destinadas a Serviços ao Veículo deverá ser objecto de projecto 

específico de acordo com as necessidades associadas à natureza das actividades envolvidas. 

 

5. A Entidade Promotora do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira poderá autorizar 

a construção de habitação destinada a “guardas” das unidades produtivas a implantar nas parcelas, 

integrada no edifício principal. Admite-se um máximo de 40 m2 de área de construção a afectar a 

este fim, devendo este valor ser considerado como uma parcela do valor total da edificabilidade 

permitida para o respectivo parcela. 

 

6.2.2. Índices Urbanísticos Propostos 

 

Os índices urbanísticos propostos no presente Plano de Pormenor, com observação dos índices 

admitidos pelo PDM, para a classe de “Espaço Industrial” onde este Plano de Pormenor se insere, 

são: 
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O índice volumétrico máximo é: 

- Para as parcelas Tipo A – 3,9 m3/m2 de parcela; 

- Para as parcelas Tipo B – 5,3 m3/m2 de parcela; 

- Para as parcelas Tipo C – entre 4,5 e 6,1 m3/m2 de parcela. 

 

O afastamento mínimo das construções às estremas laterais das respectivas parcelas não deverá 

ser, em qualquer circunstância, inferior a 5,0 m, para todas as tipologias. 

Exceptuam-se os casos previstos no artigo 15º do Regulamento. 

 

O afastamento mínimo das construções à frente da parcela não deverá ser, em qualquer 

circunstância, inferior a 20 m, para todas as tipologias. 

 

O afastamento mínimo das construções ao tardoz da parcela não deverá ser, em qualquer 

circunstância, inferior a: 

- Para as parcelas Tipo A – 5,0 m; 

- Para as parcelas Tipo B – 11,5 m; 

- Para as parcelas Tipo C – 19,0 m. 

 

As construções terão uma altura máxima contada a partir da cota média do terreno após 

modelação, no alinhamento desta e até ao ponto mais alto da cobertura, excluindo elementos 

técnicos e decorativos (chaminés, antenas, cornijas, etc.) de: 

- Para as parcelas Tipo A – 8,00m; 

- Para as parcelas Tipo B – 10,00m; 

- Para as parcelas Tipo C – 12,00m. 

 

Os critérios de dimensionamento do estacionamento no interior das parcelas, em função do tipo 

de uso, são os seguintes: 

a) um lugar por cada 75 m2 da área coberta total de pavimento, ou fracção, no caso de 

indústria, armazéns ou logística; 
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b) cinco lugares por cada 100 m2 da área coberta total de pavimento, ou fracção, no caso de 

serviços; 

c) quatro lugares por cada 100 m2 da área coberta total de pavimento, ou fracção, no caso de 

comércio, em parcelas de dimensão igual ou inferior a 2.500 m2. Em parcelas de dimensão 

entre 2.500 m2 e 4.000 m2, destinadas à implantação de comércio grossista, a área de 

estacionamento obrigatória é equivalente a seis lugares por cada 90 m2 da área coberta total 

de pavimento, ou fracção. No caso de parcelas de dimensão superior a 4.000 m2, destinadas 

igualmente à implantação de comércio grossista, a determinação do número de lugares de 

estacionamento obrigatório será efectuada com base num estudo de tráfego, nunca podendo 

ser menor que para as áreas anteriores; 

d) em qualquer dos casos deverá ser prevista, no interior do parcela, a área necessária ao 

estacionamento de veículos pesados, em número a determinar caso a caso em função do 

tipo de actividade a instalar. 

e) nos casos que não estejam descritos nas alíneas anteriores, assim como na definição das 

áreas mínimas por lugar de estacionamento para veículos ligeiros e pesados, devem ser 

adoptados os parâmetros expressos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março. 

Exceptua-se do disposto no número anterior do presente artigo, as parcelas 1 a 10 inclusive. 

Para as parcelas 1 a 10 serão adoptados os parâmetros expressos na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 

de Março. 

 

Nesta conformidade a ocupação urbana proposta no presente Plano de Pormenor é a seguinte: 

 
N.º DE PISOS N.º 

PARCELA 

ÁREA DA 
PARCELA 

(m2) 

ÁREA DE 
IMPLANT. 

(m2) 

ÍNDICE 
OCUPAÇÃO 

SOLO (%) 

ÁREA DE 
CONSTR. 

(m2) 

ÍNDICE 
UTILIZAÇÃO 

SOLO 
ABAIXO 
SOLEIRA 

ACIMA  
SOLEIRA 

ESTAC. 
PRIVADO OBSERV. 

1 625.00 581.00 93 2.325.00 3.72 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

2 670.00 581.00 87 2.325.00 3.47 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

3 670.00 581.00 87 2.325.00 3.47 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

4 670.00 581.00 87 2.325.00 3.47 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

5 625.00 581.00 93 2.325.00 3.72 1 4 20 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

6 2.437.00 1.155.00 47 2.500.00 1.03 1 4 92 LIG. 
(CAVE) 

COMÉRCIO 
SERVIÇOS 

7 692.00 647.00 94 2.040.00 2.95 - 1(vazado) 
+ 3 67 LIG. SERVIÇOS 
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8 612.00 567.00 93 1.790.00 2.93 - 1(vazado) 
+ 3 59 LIG. SERVIÇOS 

9 532.00 487.00 92 1.545.00 2.91 - 1(vazado) 
+ 3 51 LIG. SERVIÇOS 

10 452.00 407.00 90 1.300.00 2.88 - 1(vazado) 
+ 3 40 LIG. SERVIÇOS 

11 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA  
“TIPO A” 

12 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

13 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

14 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

15 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

16 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

17 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

18 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

19 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

20 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

21 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

22 2.100 900.00 43 1.000.00 0.48 - 1 13 LIG. 
2 PES. 

PARCELA 
“TIPO A” 

23 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

24 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

25 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

26 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

27 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

28 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

29 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

30 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

31 2.305.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

32 3.055.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

33 3.055.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

34 3.055.00 825.00 35 1.200.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

35 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

36 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

37 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

38 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

39 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

40 3.055.00 1.375.00 45 1.600.00 0.52 - 1 23 LIG. 
3 PES. 

PARCELA 
“TIPO B” 

41 6.840.00 2.275.00 33 2.550.00 0.37 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

42 6.615.00 2.275.00 34 2.550.00 0.39 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

43 6.395.00 2.275.00 36 2.550.00 0.40 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 
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44 6.170.00 2.275.00 37 2.550.00 0.41 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

45 5.750.00 2.275.00 40 2.550.00 0.44 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

46 5.530.00 2.275.00 41 2.550.00 0.46 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

47 5.290.00 2.275.00 43 2.550.00 0.48 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

48 5.050.00 2.275.00 45 2.550.00 0.50 - 1 34 LIG. 
5 PES. 

PARCELA 
“TIPO C” 

49 31.625.00 9.600.00 30 9.600.00 0.30 - - - EQUIP. 
MUNICIPAL 

TOTAL 164.400.00 67.318.00 - 90.000.00 - - - 1.251 LIG. 
118 PES. - 

 

 

7. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Na área de intervenção do Plano de Pormenor aplicam-se todas as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública constantes na legislação em vigor, nomeadamente a decorrente do 

regime jurídico do domínio hídrico, protecção a sobreiros e das servidões rodoviárias, como 

patente no extracto do cartograma respectivo do PDM de Sesimbra e Desenho n.º 3 – Planta de 

Condicionantes. 

Refira-se ainda que esta área não está sujeita ao regime da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou 

da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

As servidões ao domínio hídrico respeitam o disposto na legislação aplicável, designadamente a 

Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, Lei n.º 58/2005, de 29 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de Maio. 

Os sobreiros existentes na área do presente Plano, identificados na Planta de Condicionantes, 

estão sujeitos às restrições constantes na legislação aplicável, designadamente ao cumprimento do 

Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro. 

As servidões rodoviárias referentes à E.N. 378 são as constantes na Legislação aplicável, 

nomeadamente no que se refere a faixas de protecção e non aedificandi. 
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8. REDES DE INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS 
 

8.1. REDE VIÁRIA E ESTACIONAMENTO 

 

A rede viária foi projectada de acordo com o traçado em planta tendo-se em consideração a 

modulação prevista, procurando minimizar os custos das obras a executar, sem prejuízo da 

concepção urbanística, pelo que as terraplanagens se resumem ao estritamente necessário. 

A entrada do Parque realiza-se provisoriamente por um troço de arruamento alternativo, indicado 

na Planta de Implantação, composto apenas por faixa de rodagem e passeios, que será eliminado 

após a execução da nova rotunda prevista em PDM. Será a partir desta nova rotunda que se 

desenvolve o arruamento principal, composto por duas faixas de rodagem com separador central 

e que termina na rotunda interna do Parque, a qual dá acesso aos arruamentos que servem as 

parcelas industriais. 

São propostas duas tipologias de vias, a saber: 

a) Via de entrada, com um perfil de 2 x 4,50 m de faixa de rodagem, um separador central com 

2 m e passeios entre 2,5 e 5,0 m de largura; 

b) Vias de distribuição e acesso às parcelas, com um perfil de 2 x 4,5 m de faixa de rodagem e 

passeios de 5,5 m de largura. 

c) Vias de circulação nas bolsas de estacionamento, com um perfil de 6,0 m de faixa de 

rodagem, estacionamento particular de ambos os lados da via com 5,0 m e passeios com 2,5 m de 

largura. 

Nos arruamentos principais onde é permitida a circulação de pesados, a caixa de pavimento terá 

uma espessura de 54 cm, composta por 20 cm de sub-base em tout-venant devidamente 

compactado, 20 cm de base no mesmo material e nas mesmas condições, (Binder) em betão 

betuminoso com 8 cm, de forma a criar as pendentes necessárias, sobre as quais será aplicada a 

camada de desgaste em betão betuminoso com 6 cm, rematando com lancil galgável na entrada 

das parcelas e estacionamentos e lancil alto junto aos passeios. 
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Nos arruamentos onde só é permitida a circulação de ligeiros, a caixa de pavimento terá uma 

espessura de 36 cm: 15 cm + 15 cm de tout-venant devidamente compactado, sobre o qual será 

aplicada uma camada de rega de colagem, e 6 cm de camada de desgaste em tapete betuminoso 

rematando com lancil galgável na entrada das parcelas e estacionamentos e lancil alto junto aos 

passeios. 

Os acessos às parcelas industriais terão uma caixa igual à dos arruamentos contíguos, composta 

por 20 cm de sub-base em tout-venant devidamente compactado, 20 cm de base no mesmo 

material e nas mesma condições e 14 cm para calçada grossa assente sobre pó de pedra. 

Os estacionamentos para pesados possuem as dimensões indicadas no traçado em planta e terão 

uma caixa com 54 cm de espessura, composta por 20 cm de sub-base em tout-venant 

devidamente compactado, 20 cm de base no mesmo material e nas mesmas condições, (Binder) 

em betão betuminoso com 8 cm, de forma a criar as pendentes necessárias, sobre as quais será 

aplicada a camada de desgaste em betão betuminoso com 6 cm, rematando com lancil galgável 

junto ao arruamento e lancil alto junto aos passeios. 

Os estacionamentos para ligeiros possuem as dimensões indicadas no traçado em planta e terão 

uma caixa com 35 cm de espessura, 15 cm + 15 cm de tout-venant devidamente compactado, 

sobre o qual será aplicada uma camada de rega de colagem, e 5 cm de camada de desgaste em 

tapete betuminoso. 

Os passeios serão em calçada à portuguesa com caixa de 20 cm de espessura, 10cm para uma 

base em material britado de granulometria extensa e mais 10 cm para o assentamento de calçada 

sobre uma camada de areia ou pó de pedra. 

 

8.2. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

8.2.1. Introdução 

 

O traçado da rede de abastecimento de água foi elaborado tendo como base o desenho urbano 

proposto no presente Plano, garantindo-se não só o abastecimento de água a todas as parcelas, 

como o fornecimento de água para bocas de rega e/ou sistemas de rega de espaço verdes. 
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Foi igualmente tomado em consideração o fornecimento de água para combate a um eventual 

incêndio. 

 

8.2.2. Dados Base 

 

O abastecimento de água ao PETC é efectuado a partir da rede publica, assumindo a Câmara 

Municipal de Sesimbra a existência de capacidade para o objectivo.  

A rede que será do tipo malhada, será iniciada a partir do ponto onde se vai aduzir, localizado 

junto à E.N. 378, mais propriamente junto à nova rotunda da Carrasqueira, numa conduta em 

fibrocimento Ø350mm, que se encontra actualmente desactivada mas cujo processo de activação 

está em curso. 

Foi ainda previsto a execução de um conjunto de redução de pressão, junto a ponto onde se vai 

aduzir de forma a garantir a distribuição de água em boas condições de pressão na urbanização O 

equipamento deste conjunto será indicado pelos serviços do Departamento Técnico Executivo da 

Câmara Municipal de Sesimbra,  

Uma vez que se trata de uma urbanização com as características já mencionadas, onde os 

consumos só podem ser analisados caso a caso, será considerado para o cálculo hidráulico a 

efectuar um consumo de 20 m³ por dia e por hectare, distribuído linearmente pela totalidade da 

rede de acordo com a indicação dos serviços do Departamento Técnico Executivo da Câmara 

Municipal de Sesimbra. 

Relativamente ao consumo para combate a um eventual incêndio, trata-se de uma zona de fácil 

acesso, com construções até um máximo de três pisos, cuja utilização cai dentro de um vasto 

campo de hipóteses, características estas que não se enquadram em nenhuma das classificações 

quanto ao grau de risco referido na legislação em vigor. No entanto considera-se como mínimo 

admissível a adopção das características associadas a um risco de ocorrência e propagação de 

grau 3 considerando um diâmetro mínimo de Ø110 com caudal mínimo para combate a incêndio 

de 30 l/s e características de grau 4 no afastamento de marcos de incêndio com um espaçamento 

100 metros entre eles, sem prejuízo de medidas complementares a definir por entidades próprias 

em sede de licenciamentos e autorizações previstas na lei. 
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8.2.3. Disposições Construtivas 

 

Materiais e acessórios 

Prevê-se a utilização de PEAD PE80 PN10 se os diâmetros determinados pelo cálculo hidráulico 

não forem superiores a mais de 200mm, caso contrário o material a utilizar será o ferro fundido 

dúctil (FFd) tipo K9 para a tubagem que constitui a rede de distribuição. 

 

Assentamento da tubagem 

O assentamento da tubagem far-se-á em valas com a largura de 0,6 m e a profundidade de 0,9 m. 

As valas serão rebaixadas 15 cm em relação à soleira da tubagem, de forma a ser executado um 

leito de assentamento em areio ou terra cirandada. Este material envolverá todo o perímetro da 

tubagem, até 20 cm acima da geratriz superior da tubagem. 

O restante volume das valas será cheio com os materiais provenientes da escavação, disposto em 

camadas de 30 cm, devidamente regadas e compactadas. 

Todos os acessórios, a instalar (curvas, válvulas de seccionamento, tês, etc.) serão ancorados a 

maciços de betão, que absorverão os impulsos aí gerados e os transmitirão às paredes laterais da 

vala, através de uma área de contacto a calcular. 

 

8.3. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

 

O traçado foi elaborado, tendo como base o desenho urbano efectuado e altimetria do terreno, de 

forma a garantir um escoamento gravítico das águas. A rede de drenagem das águas residuais 

domésticas foi concebida ao longo dos arruamentos, recolhendo as águas residuais de cada uma 

das parcelas a partir da caixa de ramal. Quando do traçado definitivo poderá ser considerada mais 

uma ou outra câmara de visita em função do perfil longitudinal dos arruamentos. As águas serão 

transportadas até ao ponto de cota mais baixo, onde está previsto a execução de uma estação 

elevatória, que irá bombear as mesmas através de uma conduta elevatória em PEAD PE80 PN10 

para a conduta elevatória que vem da Charneca da Cotovia/Parque de Campismo, sendo a ligação 

realizada, junto à E.N. 378, mais precisamente na nova rotunda da Carrasqueira, conforme 
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indicação dos serviços do Departamento Técnico Executivo da Câmara Municipal de Sesimbra, 

os quais também irão fornecer elementos sobre o tipo de estação a construir, e posteriormente 

encaminhadas para a nova ETAR do Meco/Lagoa, a qual terá capacidade suficiente para receber 

os caudais de águas residuais do PETC. 

Uma vez que se trata de uma urbanização com um vasto campo de utilização, onde os consumos 

só podem ser analisados caso a caso, deverá ser considerada uma capitação de consumo de água 

20 m³ por dia e por hectare, distribuído linearmente pela totalidade da rede. Afluência à rede 

determinada pela aplicação de um factor de afluência à rede a variar entre 70% e 90%, embora 

seja recomendado que na elaboração de estudos de drenagem pública de água com apreciável 

componente industrial, seja indispensável a inventariação das unidades industriais de modo a 

serem conhecidos os caudais rejeitados e estimados os futuros caudais, as suas características 

físicas, químicas, biológicas e bacteriológicas e os períodos de laboração. 

Será interdito o lançamento nas redes de drenagem pública de águas residuais das seguintes 

matérias ou efluentes:  

 Matérias explosivas ou inflamáveis. 

 Matérias radioactivas em concentrações consideradas inaceitáveis pelas entidades 

competentes. 

 Efluentes de laboratórios ou de instalações hospitalares que, pela sua natureza química ou 

microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para a conservação 

das tubagens. 

 Entulhos, areias ou cinzas. 

 Efluentes a temperaturas superiores a 30º C. 

 Lamas extraídas de fossas sépticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou 

dispositivos similares, que resultem das operações de manutenção. 

 Quaisquer outras substâncias, nomeadamente matérias alimentares ou outros resíduos, 

triturados ou não, que possam obstruir ou danificar os colectores e os acessórios ou 

inviabilizar o processo de tratamento. 

 Efluentes de unidades industriais que contenham: 
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 Compostos cíclicos hidroxilados e seus derivados halogenados; 

 Matérias sedimentáveis, precipitáveis e flutuantes que por si ou após mistura com 

outras substâncias existentes nos colectores, possam pôr em risco a saúde dos 

trabalhadores ou as estruturas dos sistemas; 

 Substâncias que impliquem a destruição dos processos de tratamento biológico; 

 Substâncias que possam causar a destruição dos ecossistemas aquáticos ou 

terrestres nos meios receptores; 

 Quaisquer substâncias que estimulem o desenvolvimento de agentes patogénicos. 

Será necessário um primeiro tratamento, dentro da própria parcela, caso se verifique alguma das 

situações anteriormente referidas, tais como metais pesados, ácidos, bases, detergentes, etc. 

Assim, as indústrias/actividades geradoras de resíduos líquidos devem assegurar um pré-

tratamento no interior do lote. 

Os colectores serão em PVC, PN 6, incluindo juntas em anel de borracha material de elevada 

estanquicidade e sendo o solo arenoso, a infiltração de águas proveniente do solo, será 

minimizada ou até nula. 

Na extrema das parcelas com o passeio ou no corredor público entre parcelas, conforme a 

localização mais favorável, será executada uma caixa de ramal por parcela, executada com 

manilhas de betão pré-fabricadas com Ø 0,50m e tampa circular rebaixada para ser revestida a 

calçada. Será a partir destas caixas que se fará a ligação entre a rede interna da parcela e a rede 

pública projectada. Esta ligação em todas as parcelas é executada directamente às câmaras de 

visita.  

As câmaras de visita, serão executadas com soleiras de betão, paredes cilíndricas de betão pré-

fabricadas, com diâmetro de 1,00 m ou 1,25 m, consoante a sua profundidade seja inferior a 2,50 

m ou igual ou superior a esta dimensão, cúpulas tronco-cónicas assimétricas de betão pré-

fabricadas, e tampas circulares de ferro fundido com abertura de 0,60 m. 
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8.4. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 

 

O terreno correspondente à área de intervenção do Pólo, apresenta-se em forma de vale com uma 

linha de talvegue inclinada para Norte, sendo os terrenos contíguos a norte do mesmo 

proprietário. 

 

8.4.1. Rede de colectores 

 

A rede de drenagem das águas pluviais foi concebida ao longo dos arruamentos, paralelamente à 

rede de águas residuais domésticas encontrando-se a sua implantação, nas peças desenhadas que 

se anexa. 

Além das águas pluviais que serão recolhidas pelos sumidouros ao longo dos arruamentos do 

Parque, será também considerado para efeito de cálculo dos diâmetros a utilizar, toda a bacia 

hidrográfica a montante, que converge para a zona da rotunda da Carrasqueira do lado do 

loteamento. 

Os colectores serão em manilhas de betão simples, ou armadas conforme os diâmetros a utilizar, 

incluindo juntas realizadas com argamassa de cimento. 

Na extrema das parcelas com o passeio ou no corredor público entre parcelas, será executada 

uma caixa de ramal por parcela, executada com manilhas de betão pré-fabricadas com Ø 0,50 m 

ou caso se justifique em anéis como as câmaras de visita, com tampa circular rebaixada para ser 

revestida a calçada. Será a partir destas caixas que se fará a ligação entre a rede predial e a rede 

pública projectada. Esta ligação em todas as parcelas é executada directamente às câmaras de 

visita.  

As câmaras de visita, serão executadas com soleiras de betão, paredes cilíndricas de betão pré-

fabricadas, com diâmetro de 1,00 m ou 1,25 m, consoante a sua profundidade seja inferior a 2,50 

m ou igual ou superior a esta dimensão, cúpulas tronco-cónicas assimétricas de betão pré-

fabricadas, e tampas circulares de ferro fundido com abertura de 0, 60 m. 
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Nas câmaras de visita com altura de queda superior a 1,00 m, deverá a soleira ser revestida com 

chapa de pedra para evitar desgaste. 

 

8.4.2. Interferências com o domínio hídrico 

 

O terreno correspondente à área de intervenção do Pólo, apresenta-se em forma de vale com uma 

linha de talvegue inclinada para norte, sendo os terrenos contíguos a norte do mesmo 

proprietário. 

Como não existe linha de água definida, foi realizado um reconhecimento do local juntamente 

com os técnicos do Departamento Técnico Executivo da Câmara Municipal de Sesimbra, tendo-

se admitido que os arruamentos na zona de cruzamento com a linha de água deverão ter a rasante 

em aterro com altura suficiente para que seja possível executar a passagem hidráulica com a linha 

de fundo próximo do terreno existente enquanto se garante o recobrimento da tubagem. 

De acordo com as indicações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) é proposto um sistema de regularização dos caudais 

originados pela impermeabilização ocasionada pela alteração do uso do solo na implementação do 

Plano. 

Assim as águas pluviais precipitadas no limite do plano e recolhidas pela rede de colectores serão 

conduzidas a duas lagoas de regularização para laminagem do caudal antes da sua entrega na linha 

de água. 

O caudal de descarga proveniente da rede de águas pluviais deverá ser correspondente ao caudal 

de cheia na mesma secção estimado para as condições actuais, isto é, antes da materialização da 

alteração do uso do solo. 

 

8.4.3. Medidas para a protecção e valorização das linhas de água que atravessam o Plano 

 

Tendo em conta o posicionamento das linhas de água dentro Plano pretende-se criar, a partir 

delas, uma estrutura ecológica de continuidade aos corredores previstos de restabelecer nas áreas 
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a norte, extensificando-se os princípios de conservação e requalificação dos corredores ecológicos 

da Mata de Sesimbra, também, às áreas do PPPETC. 

 

A definição das acções de revitalização biofísica e de protecção do sistema hídrico superficial, 

dentro do PPPETC, foi precedida de um estudo de pormenor com o objectivo de definir o 

dimensionamento e o tratamento das linhas de água que atravessam o plano. 

Para o cumprimento do objectivo caracteriza-se seguidamente a informação relativa às três Linhas 

de Água que atravessam os terrenos da área do PPPETC. Analisa-se o sistema de drenagem 

pluvial da área de intervenção, e dimensiona-se uma secção para um período de retorno de 100 

anos.  

 

8.4.3.1. Localização 

A área em estudo insere-se em duas sub bacias hidrográficas por sua vez integradas na grande 

bacia Lagoa de Albufeira, conforme figura seguinte. 

 



 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial  e  Tecnológico 

da Carrasqueira – Sesimbra 

PAULO BRAULA REIS  –   ARQUITECTO  65 

 
Figura 6 – Localização da Área de Estudo 
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Figura 7 – Enquadramento da Área de Estudo nas Sub Bacias 

 

A área em estudo localiza-se na cabeceira das Sub bacias, na fase inicial do sistema de drenagem 

conforme figura. Apresenta-se no quadro seguinte os dados principais das sub bacias. 
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Quadro 1 - Dados topográficos  das bacias 

 Sub. Bacia 1 Sub. Bacia 2 

Área  (Km²) 8.01 11.58 

Perímetro  (Km) 13.62 18.27 

Linha de agua  (Km) 6.45 8.49 

Altitude Máxima  (m) 107.00 210.00 

Altitude Mínima  (m) 8.00 3.00 

Altitude da nascente  (m) 92.00 188.00 

 

8.4.3.2. Características Fisiografias das Bacias 

Factor de compacidade (Kc) 

Kc = A
P282.0

 
Sub bacia 1 -  1.36 

Sub bacia 2 -  1.51 

 
Onde P é o perímetro da bacia e A a área da mesma. Este coeficiente de compacidade relaciona o 

perímetro da bacia P, com o perímetro de uma bacia de igual área, mas de forma redonda.   

Quanto mais pequeno é o Kc, mais a bacia se aproxima de um circulo e maior é a tendência para 

cheias, uma vez que o tempo de concentração é menor. Uma bacia circular tem Kc=1. Uma bacia 

considera-se alongada para valores de Kc superiores a 1,3. 

Segundo o valor obtido as nossas bacias são ligeiramente alongadas, significando que não tem 

uma tendência muito elevada para ocorrência de cheias. 
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Factor de forma (Kf) 

Relaciona a largura média da bacia e o seu comprimento. Quanto mais baixo (<1) for o factor 

forma mais estreita e longa será a bacia, logo com menor probabilidade de ocorrência de cheias. 

 

Kf = 
L
l

 =
2L

A

  

Sub bacia 1 -  0.19 

Sub bacia 2 -  0.16 

 
Onde l é a largura média, L o comprimento da bacia, e A a área da bacia. Segundo o valor obtido 

conclui-se que as bacias são alongadas 

 

8.4.3.3. Descrição das Características Locais 

As linhas de água em causa, de natureza temporária, registam apenas escoamentos superficiais 

quando se verifica precipitação de alguma intensidade e duração. 

 
A maior contribuição concentrada de águas pluviais resultará  dos terrenos naturalizados da 

própria bacia (boa  permeabilidade do solo, associado à diminuta declividade das sub-bacia 

hidrográficas, leva a que boa parte da precipitação ocorrida se infiltre antes de atingir a linha de 

água drenante). 

Os solos são de natureza arenosa caracterizados por elevada permeabilidade. As linhas de água 

são regra geral pouco perceptíveis no terreno (zona de cabeceira). A presença de indicadores de 

humidade nos solos (fetos) ao nível da vegetação ajudam a referenciar o seu traçado no terreno 

que em determinados sectores acompanha boa parte de um caminho existente, conforme figura 

ilustra. 

 
Do ponto de vista ecológico as linhas de água estão associadas a formações arbustivas 

características de terrenos arenosos e do sub-coberto de Pinhal – Tojais e Urzais.  

 
As formações dominantes estão associada a comunidades arbustivas espinhosas, xerofíticas, 

dominadas pelo género Stauracanthus, e outros arbustos espinhosos. As principais espécies são: 
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Stauracathus genistoides, Ulex australis subsp. welwitschianus, Cistus salvifolius, Calluna 

vulgaris, Cistus crispus entre outras.  

 
Devido às condições de solo e situação na bacia, a componente ecológica das linhas de água não 

se distingue das áreas adjacentes. As comunidades registadas estão associadas ao sub-coberto de 

pinhal bravo e eucalipto. 

 

 

Figura 8 – Levantamento topográfico da Situação de Referência 

 

8.4.3.4. Dimensionamento e Tratamento das Linhas de Água 

O tratamento paisagístico das linhas de água e espaço adjacente tem por objectivo assegurar as 

funções de corredor ecológico dos sistemas de drenagem. Tem-se, também, como objectivo dar 

forma à implantação da secção de vazão hidráulica, por forma, a que não se verifiquem no futuro, 

inundações na área de projecto bem como nas áreas a jusante. 
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A regularização das linhas de água permite assegurar o encaixe do caudal de máxima de cheia 

para o período de retorno de 100 anos, terá uma secção aberta do tipo “canal trapezoidal ou 

semicircular”. As linhas de água serão revestidas no seu interior com colchões tipo Reno e 

espécies verdes como forma de reduzir a erosão e melhorar a integração paisagística e promover a 

sua renaturalização.  

 

Metodologia  

Foram utilizados vários métodos para a determinação dos caudais de cheia correspondentes aos 

diferentes períodos de retorno. Foi dado destaque no cálculo a métodos predominantemente 

aplicáveis a bacias naturais de pequenas dimensões. Os métodos utilizados foram: 

- Fórmula Racional; 

- Fórmula do Soil Conservation Service. 

 
Para a aplicação dos referidos métodos foi necessário definir as curvas de Intensidade-Duração-   

-Frequência da zona em estudo, para os respectivos períodos de retorno. A área em estudo 

integra-se na Região Pluviométrica A, definida no Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais - Anexo IX.  

 
A curva obtida foi a seguinte: 

btaI  ;  período de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos; 

 
Sendo t o tempo de concentração em minutos e I a intensidade de precipitação em mm/h. 

Calculo da caudal para obtenção da Secção de cálculo: 

 
Fórmula Racional 

AicQp    em que: 

Qp - caudal na secção de cálculo (m³/s); 

c - coeficiente de escoamento (adimensional); 

i  - intensidade média máxima de precipitação (m³/ha.s); 

A - área da bacia afluente (ha). 
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Fórmula do Soil Conservation Service 

Segundo o Soil Conservation Service (SCS) os caudais de ponta podem ser determinados 

recorrendo à seguinte expressão: 

pt
uhAk

pQ



277.0

 
em que: 

Qp - caudal pluvial na secção de cálculo (m³/s); 

k - factor de ponta que varia entre 1 e 0.5 (considerou-se 1); 

A - área da bacia afluente (km²); 

hu - altura de precipitação útil (mm); 

tp - tempo de crescimento ou tempo para a ponta (h); 

0.277 - factor de conversão das unidades utilizadas. 

 
Tempo de Concentração 

O tempo de concentração de uma bacia, tc, é o tempo necessário para que toda a sua área 

contribua para o escoamento superficial na secção de saída, ou seja, é o tempo necessário para 

que uma gota de água caída no ponto hidraulicamente mais afastado da bacia chegue à secção de 

saída. 

Para determinação do tempo de concentração, optou-se pela utilização da expressão de TEMEZ: 

76.0

25.0
3.0 










i

L
ct

 
em que: 

tc - tempo de concentração (h); 

L - comprimento da linha de água principal (km); 

i – declive (%) 

 
Estudo Hidráulico 

Para o cálculo da secção de vazão, Aplicou-se a expressão de Manning-Strickler, Q = Ks S 

R2/3i1/2. 
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Em que: 

Q = Caudal escoado (m3/s) 

Ks = Coeficiente de rugosidade (m1/3s-1) 

S = Secção molhada. Área da secção ocupada pelo Escoamento (m2) 

R = Raio Hidráulico (m) 

I = Inclinação do fundo da vala (m/m) 

 
e, 

S = C*L 

R = S/P 

 
Onde,  

C = Comprimento (m) 

L = Largura (m) 

P = Perímetro molhado. Perímetro da secção molhada em contacto com o liquido escoado (m) 

 
Tendo-se adoptado para Ks o valor de 50 m1/3/s, sendo o valor de i o constante no terreno (que 

varia entre 0 e 4%). Obtiveram-se assim as áreas inundadas e alturas e velocidades de 

escoamento, em regime uniforme. 

 
Como solução adoptada para escoar os caudais calculados adoptou-se o estabelecimento de uma 

vala regularizada no solo existente, na qual se podem aplicaram colchões de gabião tipo Reno, ou 

outro material permeável. 

 

 
Secção trapezoidal tipo   (Base 0.40m, Taludes H = 2 / V = 1) 

 

Os resultados, para cada uma das linhas de água, são apresentados nos quadros seguintes. 
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Quadro 2 - Pré Dimensionamento da Linha de Água 1 
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Quadro 3 - Pré Dimensionamento da Linha de Água 1.1 
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Quadro 4 - Pré Dimensionamento da Linha de Água 1.2 
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Quadro 5 - Pré Dimensionamento da Linha de Água 2 

 

 
 

Bacias de Retenção  

As águas pluviais precipitadas no limite do plano e recolhidas pela rede de colectores serão 

conduzidas a duas bacias de retenção para laminagem de caudal antes da sua entrega na linha de 

água. O caudal de descarga deverá ser o correspondente ao caudal de cheia na mesma secção 

estimado para as condições actuais. 



 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial  e  Tecnológico 

da Carrasqueira – Sesimbra 

PAULO BRAULA REIS  –   ARQUITECTO  77 

A bacia de retenção apresenta como principais vantagens, o facto de contribuir para o 

melhoramento da qualidade das águas pluviais, para o melhor comportamento do sistema de 

drenagem global onde se encontram integradas, aquando da ocorrência de precipitações 

excepcionais. 

 
As bacias de retenção serão superficiais, terão um comportamento hidráulico do tipo bacia seca, e 

serão disposta no alinhamento dos colectores adjacentes à linha de água. 

 
Cálculo do Volume Útil da Bacia 

No cálculo do volume útil das bacias foi utilizado o Método Simplificado, conforme explicitado 

na legislação em vigor. 

 
O método simplificado pode ser apresentado sob a seguinte forma: 

    CA
b

ba
s

b
sb

V 




























1

1

q

1

q
10

 
 
em que: 

V : volume mínimo da bacia de retenção (m3); 

A : Área da bacia afluente (ha)  

C : coeficiente de escoamento – 0,90;(1) 

a, b : Parâmetros da curva IDF, I = atb, a=0.385,62, b= -0,508 

qs : Caudal específico efluente (caudal por unidade de área activa) em mm/min e dado pela 

expressão:  

3106q 
CA
Q

s  
 
Q = Caudal efluente (l/s) 

 
Assim: 

Será utilizada uma altura máxima de água de 1,1m para a bacia poente e de 0,80 m para a bacia 

nascente, com uma área correspondente para amortizar o caudal pluvial. 
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As bacias serão secas, o fundo revestido  com mistura de herbáceas e taludes revestidos com 

colchão de gabião tipo Reno. A descarga para a linha de água é assegurada por um órgão com o 

descarregador, de funcionamento, que assegura a regularização do caudal efluente, um dispositivo 

de segurança (descarregadores de superfície) e uma descarga de fundo, com o objectivo de 

assegurar o esvaziamento da bacia de retenção em operações de limpeza e manutenção, podendo 

também funcionar como sistema de segurança. 

 

8.4.3.5. Enquadramento Paisagístico 

A modelação da vegetação na área de projecto é efectuada tendo por base a orientação geral de 

manter e valorizar as formações existentes e sobretudo as potenciais do sítio. Nesta perspectiva 

de intervenção integrada, referem-se os modelos de vegetação a incluir e gerir nas diferentes 

situações de uso. 

 
Linhas de Água 

Com vista a garantir uma cuidada integração paisagística e significativa qualidade no tratamento 

dos espaços, são propostas diferentes sementeiras de prados em situações particulares de: 

 
 Zona Inundável; 

 Zona adjacente;  

 Bacias de retenção; 

 
As sementeiras propostas para o revestimento do solo são de dois tipos, consoante a tipologia da 

área a revestir. 

 
A sementeira proposta para o revestimento do solo nas zonas adjacentes as linhas de água, 

constitui uma mistura devidamente adaptada ao clima e tipo de solos onde será aplicada, optou-se 

por uma mistura herbáceo-arbustiva indicada para clima continental e solos ácidos, sendo 

constituída por: 
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 Espécies herbáceas (95%): 

Lolium rigidum   30% 

Lupinus luteus    25% 

Agropyrum cristatum   19% 

Agropyrum intermedium  16% 

Trifolium subterraneum  10% 

 

 Espécies autóctones (5%): 

Lupinus hispanicus   40% 

Cistus ladanifer   20% 

Lavandula pedunculata  15% 

Santolina rosmarinifolia  15% 

Digitalis thapsi   10% 

 
Com uma densidade de 35g/m², 

 
Esta mistura é igualmente aplicada em zona de revestimento dos colchões tipo Reno, para isso é 

necessário o espalhamento de terra vegetal sobre os mesmos.  

 
Para as zonas inundáveis e bacias de dissipação, propõe-se o revestimento do solo recorrendo à 

utilização de uma mistura herbácea constituída por: 

 
 Festuca arundinacea  25% 

Phalaris aquatica   35% 

Festuca ovina    15% 

Trifolium fragiferum   10% 

Trifolium hibridum   15% 

 
Com uma densidade de 35g/m², 

 



 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial  e  Tecnológico 

da Carrasqueira – Sesimbra 

PAULO BRAULA REIS  –   ARQUITECTO  80 

Considera-se o revestimento total do leito e margens com a mistura referida pelo facto de as 

mesmas puderem apresentar, embora muito pontualmente, um regime torrencial. Com esta 

operação promove-se a protecção do solo, uma vez que a vegetação utilizada contribui para o 

aumento da infiltração da água das chuvas diminuindo a sua escorrência, quer por constituir um 

obstáculo à sua circulação, quer pela absorção de água pelas suas raízes. Por outro lado, o 

raizame da vegetação, por se espalhar pelo solo, ajuda à sua fixação, diminuindo por isso a sua 

erosão e degradação. 

 
As plantações serão efectuadas na zona adjacente à margem numa faixa de 10 metros para cada 

lado. As espécies adaptadas para o efeito são: Alnus glutinosa, crataegus monogyna, fraxinus 

angustifolia, frangula alnus, salix atrocinerea, salix salvifolia e ulmus minor.  

 
Os módulos de plantação visam criar uma diversidade de formas e estratos, aplicáveis à 

globalidade da faixa de protecção das linhas de água, com vista a garantir as funções de protecção 

e salvaguarda dos sistemas de drenagem que atravessam a área do Plano, e numa perspectiva de 

ligação e continuidade às áreas exteriores. 

 

8.4.4. Salvaguarda da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

nomeadamente através de dispositivos de retenção de hidrocarbonetos e partículas 

 

Para a salvaguarda da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos propõe-se a 

colocação de dispositivos de retenção de hidrocarbonetos e partículas na final da rede de recolha 

pluvial, à entrada das bacias de retenção. Desta forma, e preventivamente, são acautelados 

eventuais riscos de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

 
Complementarmente, a recolha de resíduos urbanos gerados deverá ser efectuada em contentores 

específicos para este tipo de resíduos. Estes contentores deverão ficar localizados em zona 

predefinida, em locais devidamente identificados e impermeabilizados e cobertos. Os contentores 

e os outros equipamentos de armazenamento de resíduos (ecopontos) devem estar devidamente 

identificados com uma placa referindo o tipo de resíduo que se destinam. 
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Os resíduos não urbanos gerados pelas actividades propostas no âmbito do plano deverão ser 

transportados para destino final por empresa da especialidade, devidamente credenciada pela 

Entidade competente em razão de matéria. A recolha dos resíduos deverá ser realizada em função 

da sua produção, devendo-se minimizar o tempo de permanência dos resíduos na área de 

armazenamento temporário. A escolha do destino final deverá promover, sempre que técnica e 

economicamente viável, os destinos de reutilização/valorização face aos de eliminação. 

 

8.4.5. Promoção da manutenção da capacidade de infiltração e retenção de solos, tal como 

utilização de materiais permeáveis na pavimentação de zonas exteriores 

 

A não utilização de pavimentos permeáveis na pavimentação de zonas exteriores prende-se com a 

preocupação de garantir a qualidade da água a introduzir no sistema natural. Desta forma, é 

opção do Plano efectuar a recolha total das águas pluviais provenientes dos pavimentos, conduzi-

la às bacias de retenção e, previamente, conforme referido no ponto anterior proceder ao seu 

tratamento (separador de hidrocarbonetos e partículas). 

 
As funções de retenção e infiltração são promovidas nas bacias de retenção, projectadas para 

serem permeáveis e de grande dimensão indo ao encontro da preocupação de garantir na área do 

plano a manutenção da capacidade de infiltração das águas. 

 

8.4.6. Medidas para a Gestão Sustentável do Uso Água indo ao encontro das questões 

relacionadas com a reutilização de águas pluviais, com vista à redução do uso de água 

potável 

 

Considera-se que o plano deve prever sistemas de armazenamento e distribuição de águas pluviais 

para usos não potáveis, nomeadamente rega e limpeza de pavimentos. Assim, propõe-se a 

possibilidade de cada lote prever os seus próprios sistemas de recolha e armazenamento de águas 

pluviais. 
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O sistema proposto consiste na construção de uma cisterna em células de PVC a localizar no 

interior dos lotes, podendo este ser situado na área ajardinada ou na área de circulação. Este 

sistema, deve ser dimensionado por forma a que o volume armazenado seja suficiente para as 

necessidades de cada lote. 

 
O sistema proposto, ou outro similar, deverá garantir condições para a promoção, recolha, 

retenção e manutenção da água no interior dos lotes. 

 
Em complemento e com o objectivo de reduzir consumos de água, o PPPETC deve estabelecer 

prioridades no uso de água para rega de zonas verdes e nesse sentido as áreas relvadas serão 

limitadas às áreas verdes de recreio e lazer minimizando as necessidades de rega. 

 
O mesmo princípio deve ser estendido aos espaços verdes de enquadramento de protecção, 

propondo-se para estas áreas a utilização de formações naturais autóctones, portanto menos 

exigentes em termos de água e mais adaptadas às condições naturais, e concebidas de forma a que 

venham dar continuidade estrutural às formações naturais da Unidade Territorial da Mata de 

Sesimbra. 
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Figura 9 – Sistema de recolha e armazenamento de águas pluviais exemplificativo 
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8.5. REDE DE GÁS 

 

A instalação, constituída por tubagem de polietileno da série PE80, enterrada, aqui chamada “rede 

de distribuição,” terá início numa válvula de corte, localizada junto ao Parcela 7, onde ligará à 

rede secundária do concessionário de gás natural e desenvolve-se ao longo dos passeios fronteiros 

às futuras construções, terminando tamponada junto às Parcelas 1, 22, 32, 33 e 48, conforme as 

peças desenhadas.  

Até à futura ligação à rede de gás natural, prevê-se o seu abastecimento com o recurso a um 

parque de GPL, localizado na Rua A, junto às parcelas 10 e 11, conforme se indica nas peças 

desenhadas. 

Desta rede e por meio de uma "toma em carga" partirá um ramal de introdução para cada uma das 

construções. As "toma em carga" devem ser do tipo «sela». 

A tubagem a instalar deverá ser em polietilena preto com listas amarelas, deverá ser instalada a 

uma profundidade superior a 60 cm, medidos acima da geratriz superior da tubagem de gás e 

deverá ser colocada fita sinalizadora de cor amarela com indicação “GÁS” a uma distância de 30 

cm acima da geratriz superior da tubagem de gás. 

As curvas, tês, tampões e outros acessórios necessários à construção da rede devem ser de 

polietileno, electrosoldáveis e de modelo em conformidade com as especificações aprovadas e 

recomendadas pela Empresa Distribuidora de Gás Natural. 

Na concepção desta rede teve-se em atenção a implantação do loteamento e sobretudo as suas 

zonas envolventes, com a preocupação de existir uma uniformidade de características dos 

materiais a aplicar nas mesmas. Assim, a rede de distribuição de Gás Natural, será paralela às 

construções e enterrada ao longo dos passeios, a uma profundidade superior a 60 cm e protegida 

por uma camada de areia doce. Nos casos em que a rede atravessa as ruas, tal será feito na 

perpendicularidade às mesmas. 

Para a execução deste anteprojecto e no futuro projecto será utilizada a Legislação Nacional em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de Dezembro e a Portaria n.º 386/94 de 16 

de Junho com as alterações introduzidas com a Portaria 690/2001 de 10 de Julho. 
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8.6. REDE ELÉCTRICA 

 

8.6.1. Rede de distribuição 

 

Tendo em atenção as características urbanísticas propostas considera-se, para a alimentação de 

energia ao Parque, a instalação de cinco postos de transformação. 

Optou-se pela rede de distribuição do tipo subterrâneo, pelo facto da rede aérea não ser 

compatível com a natureza e nível das instalações a implantar. 

A distribuição em baixa tensão, far-se-á essencialmente através de armários de distribuição do 

tipo “W”, normalizados e instalados de acordo com o especificado na peça desenhada. 

Dadas as características de implantação do Plano, existirão saídas subterrâneas a partir dos PT´s, 

fazendo a alimentação aos armários de distribuição e seccionamento, equipados com corta 

circuitos DIN 2 e DIN 00. Estes armários deverão ser construídos em PVC reforçado a fibra de 

vidro e conterão barramento tetrapolar em cobre, previsto para uma densidade de corrente de 3 

A/mm2. 

Assim, a alimentação aos armários de distribuição será executada a cabo H1VZ4V-SA e a cabo 

do tipo H1VZ4V-WA. 

Todos os cabos instalados foram devidamente dimensionados quer quanto à sua capacidade de 

transporte, quer quanto à queda de tensão. 

 

8.6.2. Rede de iluminação pública 

 

A rede de distribuição de Baixa Tensão às colunas de iluminação publica, vai ser dimensionada 

por forma a que, calculando a intensidade prevista no circuito de alimentação, as secções 

adoptadas satisfaçam às duas condições seguintes: 

 As intensidades de serviço não ultrapassem as intensidades máximas admissíveis em 

permanência nos condutores. 
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 As quedas de tensão provocadas sejam tais que, não excedam nas piores condições, os 

limites máximos regulamentares.  

Para iluminação viária serão utilizadas luminárias tipo “SINTRA 1” da SCHREDER ou 

equivalente, instaladas em colunas metálicas octogonais, com altura útil de 8m e 10m e braço 

simples, duplo ou quadruplo de 1m, e equipadas com lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta 

Pressão de 150 W. As colunas serão enterradas ou assentes em base de betão se a constituição do 

terreno assim o exigir. 

A rede de iluminação pública será executada em cabo armado subterrâneo, de condutores de 

alumínio do tipo H1VZ4V-WA, sendo os percursos indicados nos desenhos em anexo. 

Os cabos serão instalados em vala com profundidade de 0,8 m e farão entrada e saída em platines 

do tipo EMM DF. Estas platines destinam-se à ligação dos condutores activos para as secções 

apropriadas instaladas em portinholas nas bases das colunas. Nas portinholas deverão existir bases 

corta circuitos fusíveis de intensidade adequada à intensidade de corrente absorvida pela 

respectiva armadura. 

Os cabos a utilizar na electrificação das colunas, entre a portinhola e a luminária, deverão ser do 

tipo FVV com secções mínimas de 2,5 mm2, de cor preta, isolados para a tensão de 0,6 KV e 

deverão conter o condutor especifico para a ligação de terra. 

O comando da iluminação pública, feito no PT, será automático por actuação de sistema de 

contactor-célula fotoeléctrica, ficando previstos dispositivos de comando não automático, de 

recurso. 

A ligação das redes de iluminação ao sistema eléctrico existente, a sua protecção e contagem de 

energia, será feita a partir do quadro de B.T. e ficará a cargo do Distribuidor local. 

 

8.6.3. Potências instaladas 

 

As potências estimadas para cada uma das parcelas foram as seguintes: 

- Parcelas destinadas a comércio e serviços (Parcelas 1 a 10) :  

105 VA / m2 de área de construção 
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- Parcelas destinadas à indústria, Tipologia I (Parcelas 11 a 22) : 

34,5 KVA / Parcela 

- Parcelas destinadas à indústria, Tipologia II e III (Parcelas 23 a 48) : 

50 KVA / Parcela 

 

8.6.4. Características gerais do posto de transformação 

 

O PT objecto do presente projecto será do tipo interior, composto por celas pré-fabricadas em 

invólucro metálico. 

A chegada será subterrânea, alimentada em anel com previsão de uma derivação da rede de Alta 

Tensão de 15 KV, frequência de 50 Hz, sendo a Empresa Distribuidora a Electricidade de 

Portugal, Distribuição. 

 

O estudo e definição concreta de todos os aspectos técnicos e construtivos das redes e dos PT’s 

serão devidamente caracterizados aquando da elaboração do projecto de loteamento. 

 

8.7. REDE TELEFÓNICA 

 

8.7.1. Concepção das instalações 

 

Na concepção desta rede, teve-se em conta o desenho urbano e sobretudo as zonas envolventes, 

com a preocupação de existir uma uniformidade de critérios, que se traduza numa uniformidade 

de características dos materiais a aplicar nas mesmas. 

Teremos que atender também à existência do número de parcelas num total de 48. 

O dimensionamento foi feito em função do número de instalações a alimentar e do tipo de 

actividade previsto para cada uma delas, tendo em atenção o disposto no Manual ITED, 

prevendo-se que este Parque venha a ser servido por 30 pares/parcela (parcela 1 a 10) e por 10 

pares/parcela (parcela 11 a 48). 
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A alimentação da rede de telecomunicações, será efectuada a partir de câmaras de visita 

permanentes com localização conforme desenho anexo.  

 

8.7.2. Valas 

 

As valas serão abertas com o traçado indicado nos desenhos apresentados, de modo que não 

venham a afectar a estabilidade de quaisquer construções existentes na zona. 

O fundo das valas deverá ser o mais regular possível, sendo removidos todos os objectos ali 

encontrados, e em seguida aplicada uma camada fina de areia ou betão, em função do tipo de 

conduta prevista. Depois da instalação das condutas na vala será aplicada uma nova camada de 

areia fina cirandada ou de betão. Em cima desta camada de areia, e a cerca de 30 cm, será 

colocada uma rede de sinalização de cor verde. Finalmente, a vala deverá ser tapada com a terra 

removida na escavação, e devidamente calcada.  

Sempre que não seja possível a remoção dos obstáculos encontrados na abertura da vala, estes 

podem ser contornados quer aprofundando a vala quer desviando-a. No cruzamento com outras 

canalizações, a conduta de telecomunicações deverá passar por baixo. 

 

8.7.3. Rede de tubagem 

 

O traçado da rede de tubagem deverá ser o tanto quanto possível rectilíneo, tendo em atenção que 

entre caixas de visita não deverá ser ultrapassado o comprimento de 120 m. 

A rede deverá ser desenvolvida de preferência ao longo do passeio e deverão ser garantidas as 

distâncias regulamentares. 

A rede de distribuição pública do Plano referida no traçado apresentado, será executada a tubo 

PVC  110 mm e com tritubo até ás câmaras de visita permanentes (CVP). As alimentações às 

parcelas serão executadas a tubo PVC  50 mm. 

Nas travessias de estradas, o tubo deverá ser envolvido em betão. 
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8.7.4. Câmaras de visita 

 

Nos pontos de inflecção da rede, serão instaladas câmaras de visita do tipo NR1 e nos pontos de 

maior convergência de tubagem câmaras tipo NR2. 

O acesso às câmaras de visita NR1 será feito através de duas tampas metálicas tipo T1 com aro 

A1/2, ou T2 com aro A2/2, enquanto o acesso às NR2 será feito através de duas tampas T2 com 

aro A3/4. 

As câmaras de visita, deverão ainda possuir dois degraus para um melhor acesso à mesma, assim 

como um terminal para ligação à terra. 

 

A tubagem de entrada e saída na respectiva câmara deverá estar alinhada. A entrada dos tubos na 

câmara deverá estar devidamente tamponada e não deverá ser feita a uma distância inferior a 25 

cm da parede que lhe é contígua. 

Após construção das câmaras de visita, deverá proceder-se ao reboco, pintura e respectiva 

limpeza, devendo as arestas de entrada dos tubos na câmara ser devidamente boleadas. 

O estudo e definição concreta de todos os aspectos técnicos e construtivos da rede serão 

devidamente caracterizados aquando da elaboração do projecto de loteamento. 

 

 

9. ARRANJOS EXTERIORES 
 

A proposta de enquadramento paisagístico do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira 

tem como objectivo atenuar a presença do edificado e simultaneamente contribuir para a 

integração desta infra-estrutura na paisagem envolvente. 

Nesse sentido propôs-se a implantação de zonas verdes interligadas através de uma malha que 

interpenetra no espaço edificado e que de certa forma constitui um continuo natural no conjunto 

da mancha urbanizada. 

Assim previu-se a introdução das seguintes zonas verdes: 
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 Três grandes corredores, com largura média entre os 10 e 40 metros, implantados no sentido 

longitudinal do empreendimento; 

 Duas áreas dispostas transversalmente às anteriormente referidas. 

Embora com função semelhante as três faixas transversais apresentam características ligeiramente 

distintas umas das outras. 

 Na zona mais a poente do loteamento, fazendo a transição da área urbana com a EN 378, 

previu-se uma zona verde com largura média de 40 metros, cuja principal função será a de 

constituir uma barreira visual e sonora e simultaneamente contribuir para que, a partir da 

estrada nacional – zona de maior acessibilidade ao Parque – se mantenha a imagem actual 

do local. 

Para tal propõe-se que, através da modelação desta faixa de terreno, se crie uma pequena 

colina que aproveite em parte o talude existente e permita estabelecer condições para 

limitar a visualização para o interior do espaço. 

Em termos de coberto vegetal propõe-se uma sementeira de herbáceas, que possibilite o 

rápido recobrimento de toda a área, e o reforço da vegetação arbórea e arbustiva existente 

utilizando exclusivamente espécies características da flora local. Como medida cautelar 

fundamental prevê-se o aproveitamento de todos os carvalhos e sobreiros existentes no 

local bem como dos pinheiros em melhor estado de conservação e da maioria do andar 

arbustivo presente. 

Para esta área é igualmente proposto um caminho, em material permeável, destinado à 

limpeza e manutenção da barreira arbórea e do coberto vegetal existentes. 

 Na divisão das parcelas implantados entre as Ruas B e C, propõe-se uma faixa plantada 

com cerca de 10 metros de largura que permita cortar um pouco a mancha 

impermeabilizada e possibilite também o aparecimento de um volume verde numa zona 

relativamente central do empreendimento. 

Por razões de manutenção e segurança, dada a reduzida largura e grande comprimento 

desta mancha (10 m x 380 m), pensamos que esta zona deverá ser exclusivamente 

constituída por uma sementeira de herbáceas e por plantações de árvores em alinhamento 
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de forma a permitir uma fácil visualização do interior da área. 

 A zona mais a nascente, que apresenta uma forma de cunha a abrir para Sul, será um 

espaço projectado com vista a estabelecer uma transição e ligação relativamente natural 

com a zona florestal que se desenvolve no exterior do Parque. 

Nesse sentido propõe-se a manutenção de grande parte do pinhal existente, abrindo no 

entanto algumas áreas de modo a permitir a introdução de espécies arbóreas e arbustivas 

características da flora local (carvalho cerquinho, sobreiro e pinheiro manso no andar 

arbóreo e no estrato arbustivo carrasco, sanguinho das sebes, aroeira, folhado, murta, 

urze, etc.) contribuindo dessa forma para o aumento da diversidade ecológica de um 

povoamento de carácter monoespecífico e simultaneamente para uma maior riqueza 

paisagística do local. 

No que se refere às faixas que se dispõem transversalmente ao empreendimento, uma vez que 

apresentam uma ligação directa com os arruamentos e alguns equipamentos propostos, prevê-se 

um tratamento mais formalizado em que as árvores de alinhamento e os prados de sequeiro ou de 

regadio serão a imagem dominante. 
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