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1.

Processo de Discussão Pública

1.1

Enquadramento e Objetivos

Após a Conferência de Serviços realizada em 05.06.2009, na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) com as entidades que
compareceram, a proposta de Plano foi sujeita a ajustamentos e correções que dela resultaram.
Concluída a versão pós concertação com as entidades envolvidas, a Câmara Municipal deliberou na
sua reunião de 06 de Março de 2013 proceder à abertura do período de discussão pública do Plano de
Urbanização da Lagoa de Albufeira (PULA), a decorrer durante 22 dias úteis, dando conhecimento
deste facto à CCDR LVT.
Assim o presente documento constitui o relatório de análise e ponderação das participações recebidas
em sede de Discussão Pública relativa à proposta do Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira.
Com a sua elaboração e publicitação dá-se cumprimento ao previsto ao n.º 8 do artigo 77.º do Decretolei n.º 380/99, de 22 de Setembro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.
O objetivo do presente documento é identificar as alterações a incluir no Plano na sequência da
discussão pública, descrever a forma como decorreu o processo, apresentar o resultado da análise
técnica sobre o conteúdo das participações e demais questões suscitadas bem como apresentar as
alterações a incluir na proposta.
Neste contexto reúnem-se no presente documento todos os dados que se consideram relevantes para
a decisão final quanto à proposta de Plano.
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1.2

Período de Discussão Pública e Modalidade de Publicitação

O período de Discussão Pública decorreu entre 1 de Abril de 2013 e 2 de Maio de 2013 (22 dias úteis).
A abertura do período de discussão pública e o respetivo modo de participação foram divulgados das
seguintes formas:
I)

Publicação no Diário da República, 2ª Série - n.º 56, de 20 de Março de 2013;

II)

Publicação em jornais de âmbito local, regional e nacional de grande expansão,
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Sem mais, de 23 de Março de 2013

Diário de Notícias, de 21 de Março de 2013

O Sesimbrense, de 1 de Abril de 2013

Correio da Manhã, de 21 de Março de 2013

Semanário “O Sol”, de 22 de Março de 2013
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Revista Sesimbra Município, de Março de 2013

III) Divulgação no sítio da Câmara Municipal em www.cm-sesimbra.pt (separador – Urbanismo)
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Os meios de divulgação enunciados continham a indicação da seguinte informação:
i) Período de discussão pública;
ii) Locais de Consulta;
iii) Elementos disponíveis para consulta;
iv) Forma de apresentação de reclamações, observações e sugestões.
1.3

Locais de consulta e Documentos Disponibilizados

Durante o período de Discussão Pública, a proposta do Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira
encontrou-se disponível para consulta nos seguintes locais:
i) Paços do Concelho da Câmara Municipal, em formato papel;
ii) No Gabinete do Projeto Municipal da AUGI, em formato de papel;
iii) No sítio da Câmara Municipal, na internet, em formato Pdf;
Foram disponibilizados para consulta os seguintes documentos:
i) Peças escritas e desenhadas que compõe o “Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira”;
ii) Ata da Conferência de Serviços.
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Durante o período de discussão pública os interessados puderam apresentar as suas reclamações,
observações, sugestões e pedidos de esclarecimento, por:
i) Escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, com a identificação, morada e contacto do
signatário;
ii) No Gabinete do Projeto Municipal da AUGI, presencialmente.
O Plano e toda a documentação estiveram disponíveis para ser consultados no Projeto Municipal das
AUGI, e foi criado um atendimento semanal especializado com a equipa técnica sempre que houvesse
solicitações nesse sentido.
1.4

Apresentação pública da proposta

Conforme procedimento aprovado em reunião de Câmara de 6 de Março de 2013, promoveu-se uma
sessão pública de apresentação e discussão do Plano, realizada a 20 de Abril de 2013 na Igreja de S.
Pedro da Lagoa, na Lagoa de Albufeira.
A sessão contou com uma forte presença pessoas, aproximadamente 270, refletindo um grande
interesse por parte da população em conhecer a proposta, as soluções para as suas expetativas, e por
ver concluído um processo que se revelou longo e complexo.
Na sessão foi feito um enquadramento histórico, legal e processual desde o início da decisão de
elaboração até à proposta final de Plano; foi efetuada uma apresentação, em traço gerais, da proposta,
explicitando e fundamentando as opções, identificando as condicionantes do território, a rede de
equipamentos, as respostas às situações em áreas protegidas e fortemente condicionadas, parâmetros
urbanísticos e princípios de execução do plano.
Foi ainda sublinhado que estaria a decorrer o período de discussão pública, que terminava no dia 2 de
Maio de 2013, onde os interessados poderiam apresentar qualquer reclamação, sugestão ou
observação.
Dos presentes, entre outras questões suscitadas que não se enquadravam no âmbito da sessão,
realça-se a preocupação manifestada pela resposta que o Plano contempla para as habitações
existentes em áreas abrangidas pela Reserva Ecológica Nacional (REN), uma vez que as mesmas não
são legalizáveis.
Por parte da Câmara foi referido que se tinha ido o mais longe possível, naquilo que era permitido pela
REN e pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). Foi transmitido que no contexto de
revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), em curso, também a REN estaria a ser objeto de nova
delimitação, a qual teria implicações naquelas situações, mas que por ser um processo que ainda
poderia levar algum tempo, optou-se por avançar com o Plano para que outras situações pudessem ser
regularizadas. Forma ainda informados os presentes que com a revisão da REN e do PDM, poderiam
vir a ser regularizados mais casos do que com a atual proposta de Plano, nomeadamente para as
situações existentes nas proximidades da margem da Lagoa, sublinhando-se que para estas situações
a solução poderia passar por permutas de lotes noutras zonas que o plano considera para esse efeito.
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A apreciação global da sessão pública traduziu-se num consenso em torno do Plano apresentado, não
tendo das questões levantadas decorrido qualquer alteração ao Plano.
Lagoa de Albufeira – Sessão Pública de apresentação e debate sobre o PULA
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2.

Análise das participações

2.1 Enquadramento Geral
Durante o período de Discussão Pública, a proposta não foi objeto de consulta presencial na Câmara
Municipal, tendo-se, no entanto, registado uma forte presença dos cidadãos na sessão pública.
A Câmara Municipal apenas registou a receção de 5 participações, considerando-se que se obteve
uma participação dos cidadãos modesta, quer a título individual quer coletivo.
Os contributos recolhidos durante o período de participação pública foram pouco significativos,
nomeadamente pelo reduzido número. Assim, registou-se a receção de participação por parte de 2
proprietários, representando interesses particulares diretos, 2 participações a nível coletivo,
representando interesses de Associações de proprietários e Comproprietários e 1 participação de
natureza técnica.
Também a CCDR LVT emitiu a sua apreciação sobre a versão submetida a Discussão Pública, face à
proposta que esteve presente em sede de conferência de serviços.
2.2 Apreciação e Ponderação das Participações
No seguimento das participações recebidas, optou-se por adotar uma metodologia de apreciação e
ponderação individualizada, com a descrição do objeto de participação e a ponderação efetuada pela
Câmara Municipal.
De acordo com o disposto do RJIGT, findo o período de discussão pública, a Câmara Municipal
pondera as participações, respondendo fundamentadamente às mesmas, nas circunstâncias referidas
nas alíneas a) a d) do n.º 5 do artigo 77.º daquele regime, designadamente quando seja invocada:
a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser ponderados em
fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) A eventual lesão de direitos subjetivos.
Embora as participações recebidas não se enquadrem no exposto no ponto anterior, não estando
portanto a Câmara Municipal obrigada a resposta fundamentada, mas face ao reduzido número são
prestadas respostas individualizadas às participações recebidas.
Participante: Diná Isabel de O. P. N. Gonçalves
Data de entrada:29.04.2013 - Registo SDG:14 829

Objeto da Participação

Ponderação CMS

Manifestar satisfação pela evolução e conclusão do
processo.

Não se aplica

Peças Alteradas
Não se aplica
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Participante: Associação de Proprietários da Aiana de Baixo
Data de entrada:29.04.2013 - Registo SDG:14 981

Objeto da Participação

Ponderação CMS

Face ao zonamento proposto no Plano, a
propriedade objeto de participação (parte do artigo
196º da Secção L) é abrangida por solo rural, e
vem os proprietários solicitar ao abrigo da d) do n.º
5 do artigo 77º do RJIGT, a sua inclusão em solo
urbano, com a finalidade de viabilizar a legalização
do parcelamento e das construções existentes.

No Plano a propriedade está abrangida por Espaços Agrícolas/Florestais, nos quais, segundo o Regulamento, é
interdita a construção, reconstrução ou ampliação para fins distintos dos elencados no seu art.º 15, que não incluem
fins habitacionais.
O processo de revisão do Plano foi iniciado com o pressuposto deste se conformar com o Plano Diretor Municipal,
contendo-se o mais possível dentro dos limites dos espaços urbano-urbanizáveis definidos e dos índices globais
estabelecidos, minimizando a carga construtiva em defesa pelos valores ambientas. A proposta de Plano introduz
pequenos acertos ao zonamento do PDM, mas que não são significativos, estão devidamente fundamentados e não
corresponderam a um aumento de carga construtiva.
A propriedade está classificada em PDM como Espaço Florestal, logo a sua classificação como urbano não seria
viável à luz deste Plano, uma vez que não se trata de uma pequena área ou acerto. Com a aceitação da pretensão
entreposta pelos proprietários do prédio, os princípios atrás referidos que ficariam comprometidos, pois a mancha
urbana do PDM seria largamente ampliada, a densidade habitacional e a carga construtiva estaria sujeitas a um
aumento significativo.
Assim, estando o PDM em processo de revisão, será no âmbito deste instrumento de gestão territorial que será
equacionada a classificação da propriedade.

Peças Alteradas
A participação não implicou qualquer alteração à proposta de Plano

Participante: Arq.º José Carlos Trindade
Data de entrada:06.05.2013 - Registo SDG:15 659

Objeto da Participação

Ponderação CMS

A participação faz algumas observações ao
conteúdo do regulamento e ao zonamento
proposto, designadamente:
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Objeto da Participação

Ponderação CMS

Regulamento, artigo 70º - Neste artigo exige-se que
a pavimentação do estacionamento seja
permeável, o que impede a execução de faixas de
estacionamento em betuminoso, devendo verificarse se é essa a intensão do Plano.

Entende-se que a opção por materiais que permitam a permeabilização do solo deverá ser uma solução preferencial
e não obrigatória, e não como é efetivamente indicado no artigo 70º, atendendo ao que tem sido a pratica, mas
também por eventuais dificuldades económico-financeiras que afetam entidades públicas e os privados.

Regulamento, artigo 32º - As zonas verdes V1 “são
áreas verdes estruturantes das zonas residenciais”,
e é questionado se aquela área é contabilizada
para efeitos do cálculo da área de construção e do
n.º de fogos, devendo o regulamento ser explícito
no caso da sua inclusão.

Considera-se que os espaços verdes delimitados na planta de zonamento constituem uma salvaguarda para a
qualificação do ambiente urbano das zonas residências, mas esta afetação não os exclui da sua contabilização para
o cálculo dos parâmetros urbanísticos, tal como ocorre no caso dos espaços canal. Estes espaços têm de ser
contemplados nas propostas, nomeadamente como espaços a ceder, mas estando inseridos em propriedade objeto
de operação urbanística em solo urbano, são considerados para o cálculo quer da área de construção, quer para o
n.º de fogos.

Face ao exposto será alterada a redação por forma a contemplar a possibilidade de utilização de materiais
impermeáveis, contudo indicando como preferencial a opção por pavimentos permeáveis.

Regulamento, Disposições finais – Solicita a Não se considera relevante a sugestão, pelo que não será incluída esta informação no Regulamento. O PP em
inclusão de um ponto a indicar que na área PP-4 questão não revoga as disposições do Plano.
vigora e prevalece o respetivo plano de pormenor
de reconversão da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira
publicado no DR 2ª série – n.º 209 de 31 de
Outubro de 2011.
Planta de Zonamento / quadros. – O Equipamento Será corrigida a designação, também por coerência com o estabelecido no Regulamento.
12, indicado como Culto – Igreja, está construído e
incluí também serviços de apoio social, sugerindose uma alteração da sua afetação.

Peças Alteradas
A participação implicou a alteração a afetação do equipamento E12 no Quadro dos Equipamento da Planta de Zonamento e do artigo 70º do Regulamento.
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Participante: Francisco José Raimundo Cristão
Data de entrada:03.05.2013 - Registo SDG:15 331

Objeto da Participação

Ponderação CMS

Solicita a viabilização da reabilitação e legalização
da construção existente na parcela 29º da Secção I.

A propriedade situa-se em Espaço Natural parcialmente abrangida pela REN, e encontra-se dentro do limite da
UOPG 18 do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). De acordo com o Regulamento do Plano as
intervenções serão conforme prevê o artigo 92.º do POOC, o qual determina a demolição das construções
existentes em áreas de REN. Não sendo este o caso da construção objeto de participação, a mesma será
suscetível de ser legalizada, cumprindo as normas aplicáveis e sujeita a parecer da entidade competente pelo
cumprimento do POOC.

Peças Alteradas
A participação não implicou qualquer alteração à proposta de Plano.

Participante: Associação de Comproprietários de parte do Art.º 13 – Secção K
Data de entrada:06.05.2013 - Registo SDG:15 614

Objeto da Participação

Ponderação CMS

Os proprietários de parte do artigo 13º da secção K,
inserido na UE2, pretendem que seja garantida a
equidade de investimento e benefícios. Solicitam a
revisão do princípio de 1 lote por proprietário, pela
aplicação da proporcionalidade de deveres e direitos
sobre os avos detidos, dada a disparidade do n.º de
avos possuídos pelos diferentes comproprietários.

Possibilitar a cada proprietário ou possuidor de lotes em avos em espaço urbano e urbanizável, ainda que não se
localizem em áreas habitacionais, o direito a um lote legal para construção na condição de cederem os restantes
com a devida compensação, é um princípio fundamental que as inúmeras aquisições de parcelas de terreno,
nomeadamente em avos indivisos, tornam inviável ir mais além, sob pena de dificultar a execução do Plano.
Um plano não se projeta com a mesma intensidade sobre todas as propriedades inseridas na sua área de
intervenção. Logo não pode garantir a igualdade de oportunidades no aproveitamento urbanístico do solo a todos
os proprietários, por isso a perequação surge como mecanismo para assegurar um resultado material idêntico para
todos, visando corrigir desigualdades que decorrem do Plano.
O Plano estabelece então um modelo de repartição dos encargos e dos benefícios que permitam que todos os
proprietários abrangidos retirem idêntica utilidade económica.

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA

Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira

12

PROJETO MUNICIPAL AUGI │ GABINETE JÚRIDICO │ DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO URBANÍSTICO

Objeto da Participação

Ponderação CMS

Questionam sobre a opção da execução pelo sistema A propriedade está inserida na Unidade de Execução 2, que deverá ser objeto de um estudo Urbanístico
de cooperação em vez da compensação.
Pormenorizado. As Unidades de Execução têm o objetivo de assegurar uma solução urbanística equilibrada,
permitir uma justa repartição de benefícios e encargos aos proprietários envolvidos e garantir a
sustentabilidade/viabilidade do PULA neste local, particularmente no que se refere ao Espaço de Uso Especial EE
3 e aos equipamentos propostos, que assumem particular importância.
No caso particular do espaço EE2, que pretende-se seja um polo de comércio e serviços, com funções centrais, e
sendo o primeiro contacto visual para quem chega à Lagoa de Albufeira assume um carater prioritário.
Relativamente ao EE3, neste pode ser delimitada uma reserva de terrenos destinada a compensar proprietários de
parcelas e/ou de edificações que venham a ser demolidas no âmbito do processo de reconversão e reabilitação da
margem sul da Lagoa ou de áreas naturais classificadas, assumindo também uma importância especial.
Esta programação confere-lhe uma importância estratégica, sendo assim fundamental assegurar a dinamização do
processo, daí a opção pelo sistema de cooperação nesta área, em que a intervenção da Câmara oferece mais
garantias na elaboração e concretização do estudo para a zona, ainda que em conjunto com os proprietários. Pelo
contrário o sistema de compensação não traria tais garantias atendendo a que implica um acordo entre todos os
proprietários abrangidos, que associando-se tomariam a iniciativa de execução.
Assim, em áreas com características especiais e de natureza prioritária como esta, a opção teria necessariamente
que passar pela delimitação de uma UE sujeita ao sistema de cooperação ou de imposição administrativa por
forma a assegurar o desenvolvimento do território e as orientações do Plano.
No espaço de uso especial EE2 estão incluídos um A solução urbanística para o espaço EE2, incluirá não só os equipamentos previstos, atendendo à ocupação e
conjunto de equipamento, que ocupam 41.360,00 m2 parâmetros definidos pelo Plano, mas também comércio, serviços, os respetivos acessos, zonas de
da propriedade, questionam como serão ocupados os estacionamento público e espaços verdes de proteção e enquadramento, que ocuparam os restantes espaços.
restantes 73.240,00 m2 inseridos no EE2 e que
também fazem parte da propriedade.
Questionam se o espaço de uso espacial EE3 é na
sua totalidade para realojamento ou se poderá no
todo ou em parte ser transformado em espaço D3 e
utilizados como lotes para benefício dos atuais
proprietários. Pressupondo que a ser afeta a
realojamento, a área seja cedida à Câmara através
do critério de compensação previsto do Regulamento

De acordo com o previsto no Regulamento do Plano, o espaço de uso especial EE3 correspondem a uma área de
intervenção do Plano destinada a equipamento ou a outros usos específicos compatíveis com a utilização
dominante na zona envolvente.
Contudo, permite ainda que neste espaço possa ser delimitada uma reserva de terreno destinada a compensar
proprietários de edificações que venham a ser demolidas no âmbito do processo de reconversão e reabilitação da
margem sul da Lagoa ou de áreas naturais classificadas, aplicando neste caso específico os parâmetros previstos
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Municipal de Taxas e Cedências Relativas à para os espaços residenciais programados D3.
Administração Urbanística.
O regulamento é claro sobre nesta matéria, o espaço apenas será sujeito aos parâmetros urbanísticos
estabelecidos para os espaços residenciais programados D3 caso seja delimitada a reserva referida, situação na
qual não se enquadra a propriedade em questão.
Efetuando-se a cedência ao Município, de acordo com o estudo urbanístico, e verificando-se que a cedência efetiva
é superior à cedência média, os proprietários serão compensados de forma adequada, nos termos definidos no
Regulamento Municipal.

Peças Alteradas
A participação não implicou qualquer alteração à proposta de Plano.
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2.3 Análise e Ponderação à Apreciação da CCDR LVT
No decurso da Discussão Pública do Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira a CCDR LVT remeteu à Câmara Municipal, em 08 de maio de 2013, a
apreciação do projeto de revisão do PULA submetido a discussão pública.
A apreciação da CCDR LVT levanta algumas questões, em particular sobre a necessidade de ser assegurada a conformidade com o POOC Sintra-Sado, de ser
delimitada a REN e a RAN em conformidade com o que está em vigor e o conteúdo legalmente estabelecido, concluindo ainda assim que a proposta dá
satisfação a muitas questões anteriormente colocadas pela CCDR-LVT.
Contudo a Câmara procedeu a uma análise genérica das situações apontadas pela CCDR LVT, conforme quadro que se apresenta.
I- DA COMPATIBILIDADE OU CONFORMIDADE DA PROPOSTA DO PLANO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EFICAZES
Contributo da CCDR-LVT
(Extrato)

Análise e Ponderação

APRECIAÇÃO GENÉRICA

“ (…) a atual proposta dá satisfação a muitas questões anteriormente colocadas pela
CCDR LVT, contudo deverá esta atentar no acima exposto, em particular assegurar a
conformidade com POOC Sintra- Sado, a adequada delimitação da Reserva
Ecológica Nacional e o conteúdo legalmente estabelecido (…) ”. (realces e
sublinhados nossos)
PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA SINTRA-SADO

“ (…) Quanto ao zonamento proposto, em termos de solo urbano e solo rural, o mesmo

A manutenção desta referência no relatório foi um lapso que foi corrigido.

mereceu aceitação na anterior versão, tendo em conta a discrepância de escalas, e
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condicionado ao parecer do ICNF. Em 2008 a CM assumiu que a proposta do PULA
estava em consonância com o POOC, contudo no Relatório da atual versão o disposto
nas páginas 16 e 17 parece indiciar estar-se perante uma alteração ao POOC. (...)
“ (…) efetivamente a presente versão vem introduzir algumas alterações,
nomeadamente um acréscimo de uma área residencial para Espaço Natural de
Enquadramento, um aumento de área do parque de campismo para Espaço Agrícola e
um ligeiro aumento da área turística na margem da lagoa (NT3) (…) ”.

A atual proposta respeita o acordado em sede da CTA do POOC Sintra-Sado, realizada em 05 de
setembro de 2002, conforme ata dessa reunião, planta apresentada pela CMS e ofício da DRAOT, que
se anexam.
Aliás, esta proposta foi a acolhida na versão final do POOC Sintra-Sado, publicada em 25 de junho de
2003.

II- CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS
Contributo da CCDR-LVT
(Extratos)

Análise e Ponderação

CONTEÚDO DOCUMENTAL E MATERIAL DO PLANO

“ (…) Verifica-se que foi dada satisfação à maioria das questões anteriormente
enunciadas, contudo a Planta de compromissos urbanísticos excede o seu âmbito
legal e o conteúdo descriminado no regulamento e a Planta de Enquadramento não

Trata-se de lapsos que já foram corrigidos na planta de compromissos (área da REN – UOPG 18 LAGOA) e na planta de enquadramento.

dá integral satisfação ao legalmente estabelecido, pelo que deverão ser alteradas
em conformidade (…) ” (realces e sublinhados nossos)
REGIME DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

A Câmara Municipal irá apresentar a REN tal como consta da planta publicada (RCM n.º 194/97, de

“ (…) quer por outro que a delimitação é aquela em consonância com as atas de

03/11), ainda que seja reconhecido por todas as entidades envolvidas no procedimento de

concertação, onde se faz referência na reunião com o ex-ICNB à exclusão de uma linha

elaboração e acompanhamento do Plano que a linha de água representada na carta da REN não
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de água a poente do PPR da AUGI 3 (…). “Caso se pretenda efetuar uma alteração à

existe no terreno. Por isso, ficou acordado com a CCDR-LVT que a CM irá desencadear brevemente

delimitação da REN, a mesma deveria ter sido devidamente submetida a esta CCDR e

um procedimento no sentido da linha de água ser excluída, conforme ata da reunião havida em 21 de

previamente ao período de Discussão Pública, conforme oportunamente transmitido à

Maio de 2013 que se anexa.

CMS”
“ (…) Desde já se realça o aumento de área de REN e contiguidade a uma linha de água

Verificou-se que por lapso na planta de condicionantes a área de REN está ligeiramente aumentada

REN, que se considera desajustado e, estritamente do ponto de vista do regime da REN,

e procedeu-se à correção. Quanto à questão da área da REN que está inserida na parcela onde

só será admissível se assumido que não haverá ocupação dessa área e não serão

atualmente está localizado o parque de campismo 23a foi acautelado que não serão executadas

efetuadas ações interditas pelo regime da REN.”

ações interditas pelo regime da REN.

DL 232/2007, DE 15 DE JUNHO – A VALIAÇÃO AMBIENTAL (AAE)

Esta questão suscitada pela CCDR LVT foi objeto de explicitação no Relatório que acompanha o Plano.
O entendimento da Câmara Municipal diverge do da CCDR LVT, designadamente por considerar que

“ (…) Embora se reconheça estar perante uma área bastante comprometida e podendo
eventualmente não haver agravamento significativo face aos planos em vigor,
considera-se que a proposta de revisão do PU da Lagoa de Albufeira deveria ter sido
sujeita a AA …) ”

no caso concreto a revisão do Plano, apenas implicou alterações numa área de reduzida dimensão.
Para além, do facto da génese e características da área de intervenção do plano não ter implicado,
no caso concreto, uma reconsideração e uma reapreciação global das opções estratégicas do
Plano, mas antes uma conformação do Plano de Urbanização com a nova legislação urbanística e a
multiplicidade de instrumentos de gestão territorial que entraram em vigor, posteriormente à sua
publicação.

REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO

“ (…) “pelas razões exposta e desde que acauteladas as condicionantes referidas,
consideram-se ultrapassadas as questões relativas ao cumprimento dos requisitos
constantes do RGR, transmitidas oportunamente”.

Em sede dos estudos urbanísticos a elaborar para as áreas das unidades de execução 1, 2 e 3 será
aprofundada a análise das fontes sonoras, no entanto, é convicção que a execução das vias
estruturantes irá reduzir os níveis registados no estudo apresentado.
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III- DAS SOLUÇÕES TÈCNICAS DEFENDIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Contributo da CCDR-LVT
(Extratos)

Análise e Ponderação

ÁREA DE MURTINHAIS

Ponderada a preocupação manifestada pela CCDR-LVT substituiu-se o índice de utilização do solo

“ (…) foi dada satisfação ao solicitado pela CCDRLVT…. Contudo a regulamentação

pela área máxima de construção admitida que resulta da aplicação do índice de utilização do solo á

aplicável suscita-nos dúvidas já que o Art.º 19º define valores mínimos e não máximos

área mínima de parcela.

em termos de área mínima de parcela, o que conjugado com um forte índice de
utilização (que passou de 0,015 para 0,30) poderá induzir um acréscimo muito
significativo da capacidade edificatória, eventualmente desajustada com a sua
classificação como solo rural, questão a ponderar pela autarquia”.
ESPAÇOS VERDES V1

“ (…) Considera-se assim que a atual proposta vai ao encontro das preocupações
anteriormente manifestadas no sentido de não comprometer o elevado interesse
ecológico e paisagístico desta área reconhecido em IGT. Contudo a ampliação do
parque de campismo ocorrida na atual versão configura um estrangulamento do
corredor associado à Rib.ª da Sachola, assegurado no PDM, verificando-se ainda a
reclassificação de solo rural para urbano e a interferência em REN e RAN, pelo que a
sua área deverá ser reponderada em conformidade”.

Importa esclarecer que a ampliação da área onde está instalado atualmente o parque de campismo
23a ocorreu porque se verificou que a área do prédio onde está instalado o empreendimento
turístico é superior àquela que se pensava. Contudo, foi acautelado que nas áreas integradas na REN
não serão realizadas acções interditas pelo respetivo regime.
Quanto à “reclassificação de solo rural para urbano” ocorreu para facilitar o mecanismo da
perequação dentro da Unidade de Execução delimitada, porém esta reclassificação de solo não tem
efeitos significativos, porque apesar de solo urbano o uso dominante a que está afeto visa assegurar
o equilíbrio ecológico.
No entanto, esta designação não altera o uso e as restrições previstas para o Espaço V2, pelo que a
apreciação da CCDRLVT tem aqui um equivoco quando identifica Espaço V1.
Veja-se o Art.º 47º do Regulamento deste PU que carateriza e define o uso dominante, e garante a
salvaguarda do valor ecológico daquele Espaço V2.
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EX-UE3/CENTRO CÍVICO, ATUAL EE-2

A versão enviada para Discussão Pública deu satisfação ao solicitado pela CCRDRLVT no parecer

“ (…) A presente proposta deixou de possibilitar a implantação de habitação, emitido no âmbito da Conferência de Serviços.
mantendo-se um polo de comércio, serviços e equipamentos, com redução do número
de equipamentos”.
ÁREA EDIFICADA DO PULA (CENTRO CÍVICO – U. E. 1)

Ponderada a preocupação manifestada pela CCDR-LVT, e ainda que o exercício que apresenta seja

(…) “Nesse sentido verifica-se que o modelo agora proposto é mais adequado às claramente absurdo, como aliás reconhece, sobretudo porque não existe área disponível que
características e carências do que o anterior, contudo a regulamentação apresentada permite a realização de tal ensaio, a CM introduziu no art.º 53.º um mecanismo para evitar que,
(art.º 53º) suscita-nos dúvidas no que respeita a garantir uma baixa densidade de mesmo por absurdo, tal fosse possível.
ocupação e a necessária diversidade de funções. Ao definir apenas valores mínimos da
parcela, numa situação extrema e hipotética…)
ÁREA A SUL DA EN 377

Ponderada a questão suscitada pela CCDR-LVT e tendo em consideração que na área em causa

“ (…) Assegurada a dominância do uso florestal considera-se que nestas condições existe uma única parcela que reúne os critérios exigidos (≥10ha) mantem-se a previsão mas
não se encontram comprometidos os objetivos inerentes a esta classificação e à clarifica-se que para efeito da determinação da parcela mínima não serão consideradas qualquer
estratégia constantes em outros IGT. Contudo este modelo não é evidente na operação de emparcelamento que possa ocorrer.
regulamentação deste espaço (art.º 15º, n.º 5) onde se estabelece somente uma área
mínima da parcela e se passa o índice de utilização de 0,02 para 0,14 …) ”
UOPG 18 – LAGOA / POOC SINTRA-SADO – BOLSA DE TERRENOS
Considerando que a iniciativa do Plano de Intervenções é da responsabilidade da
“…A proposta para esta área deve ser clarificada no sentido de garantir a efetiva Administração Central, a CM entende ser prematuro estabelecer mecanismos rígidos sobre
reserva da área necessária (por exemplo condicionando a sua concretização à prévia esta matéria, porém não deixou de garantir o essencial para que se concretizem, caso seja
execução das restantes áreas, em particular do Plano de Intervenções da UOPG 18 do necessário, as permutas.
POOC e/ou estabelecendo um mecanismo faseado por forma a ir permitindo a acolher É difícil regular esta situação sem o plano de intervenções estar iniciado e serem
as permutas”

conhecidos os seus objetivos.
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PROGRAMAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

“… considera-se de todo o interesse que a concretização do Plano se encontre melhor
especificada e assegurada.”, “…Continua omissa a programação dos espaços verdes e
a afetação de recursos para a sua implementação, considerando-se que, atenta a

Considera-se que a execução do plano está plenamente assegurada, seja por via da aplicação do
regime geral cedências (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e do Regulamento de Taxas e
Cedências Relativas à Administração Urbanística) no Espaço V1, seja por via do sistema de execução
previsto para a U. E. 3, no caso dos Espaços V2 (Índice médio de utilização - 0,055 e índice médio de
cedência -0,80).

escassez destes espaços, tal deve ser assumido como prioritário, em particular os
espaços V1 e V2”.
PLANO DE EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO

Considera-se que a regulamentação da execução e programação do plano é a suficiente, devendo os

“No que respeita ao Regulamento sugere-se que o mesmo especifique o programa das detalhes e especificidades ficarem previstas no Plano de Execução e Financiamento que é um
UE, conforme constante do Plano de Execução e Financiamento, por forma a uma documento que tem um cariz mais descritivo do que normativo.
melhor clareza quanto aos seus objetivos, podendo por exemplo fazer-se abordagem
dos art.º 75º, 76.º, 77º e 78º por unidade de execução”.
OUTRAS QUESTÕES CONSTANTES DA ATUAL PROPOSTA

“Será de clarificar que a RAN eficaz não é a publicada pela Portaria 1298/93 mas sim Não se alcançou o sentido deste contributo, uma vez que a carta da RAN publicada pela Portaria
a constante da Planta de Condicionantes do PDM”
“ Questiona-se a inclusão na EEM dos espaços turísticos e dos EE, atento o seu
potencial edificatório”

1298/93 é a constante da planta de condicionamento do PDM de Sesimbra atualmente em vigor.
Atenta as características e funções da Estrutura Ecológica e as características físicas concretas
dos espaços referidos pela CCDR LVT, afigura-se que não é despropositado que a estrutura
ecológica incida sobre aquelas categorias de solo rural e urbano.

Trata-se de informação adicional à Planta de Compromissos, pois em sede execução deste PU, a CMS
tem avançado, nomeadamente, com as infraestruturas essenciais e, nesse sentido, para fecho da
construção de infraestruturas de abastecimento de água e tratamento de águas malha destas redes, apresentou esse pedido às entidades competentes, designadamente, à CCDRLVT,
que realizou Conferência de Serviços em 02.07.2012, não tendo comparecido a ERRALVT e a APA), no
residuais, cujo objetivo e enquadramento não se entende”.
entanto a ERRALVT emitiu parecer favorável por se tratar de obras de reabilitação de

(É anexado um pedido de autorização para ocupação da REN para efeitos de
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infraestruturas públicas. Para evitar confusões futuras irá retirar-se este pedido dos elementos
que acompanham o Plano.
A ARHTEJO emitiu parecer favorável e as autorizações para utilização de recursos hídricos.

A CM deverá acautelar a integral articulação entre a proposta de PU e as propostas de Este trabalho de articulação já está a ser desenvolvido no âmbito dos PP cuja elaboração está em
PP em elaboração e o PP publicado”

curso. Quanto ao PP da AUGI 9 já publicado foi naturalmente tida esse consideração as previsões
constantes daquele Plano.

IV - DO REGULAMENTO

Contributo da CCDR-LVT
(Extrato)

Análise e ponderação

«(…) “Art.º 1.º n.º 1 – sugere-se a seguinte redação: “ O presente “plano” estabelece
as regras a que obedecem a ocupação …”» (realce e sublinhado nossos)
« (…) Art.º 4.º n.º 2 – sugere-se a seguinte redação:” O Plano Diretor Municipal de

A CCDR-LVT sugere a alteração da expressão “Regulamento” por “Plano”, A opção vertida no

Sesimbra é aplicável subsidiariamente em tudo o que não esteja expressamente

Regulamento está na senda daquilo que nos últimos anos tem sido a prática na elaboração dos

regulado no PULA, com exceção das normas expressamente revogadas por este

Planos Municipais de Ordenamento do Território, publicados para a área do Município de Sesimbra.

plano”» (realce e sublinhado nossos)

No entanto, admite-se a sugestão da CCDR-LVT, uma vez que a utilização da expressão

« (…) Art.º 5.º - sugere-se a seguinte redação: ”As normas do presente plano

“Regulamento”, nestes artigos em concreto, é redutora, porque o Regulamento é apenas um dos

vinculam entidades públicas…” (…) » (realce e sublinhado nossos)

elementos que constitui o Plano. O Regulamento e as Plantas que constituem o Plano são um todo

«(…) Art.º 6.º n.º 1 - sugere-se a seguinte redação: Para efeitos do disposto no

indissociável. No caso concreto do art.º 5.º a inclusão da sugestão da CCDR-LVT implicou uma

presente plano são consideradas … (…) » (realce e sublinhado nossos)

ligeira alteração na redação da norma.

«(…) Art.º 65.º - sugere-se a seguinte redação: “… Para efeitos do presente plano…”
(…) » (realce e sublinhado nossos)
RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA

Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira

21

PROJETO MUNICIPAL AUGI │ GABINETE JÚRIDICO │ DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO URBANÍSTICO

«Art.º 67.º - sugere-se a seguinte redação:” …Consideram-se áreas de risco de
incêndio, para efeitos do presente plano…”» (realce e sublinhado nossos)
«(…) Art.º 86.º n.º 1 sugere-se a seguinte redação: “…1- O presente plano revoga o
Plano Parcial de Urbanização…” (…)» (realce e sublinhado nossos)
« (…) Art.º 1.º n.º 2 – Sugere-se a seguinte redação: “ A área objeto do Plano de

Em face do que foi dito em relação aos elementos que constituem o Plano não faz sentido

Urbanização da Lagoa de Albufeira, abreviadamente designado por PULA, é a delimitada

acrescentar a parte sugerida pela CCDR-LVT, pois na realidade a planta de zonamento não faz parte

na Planta de Zonamento, publicada em anexo ao presente Regulamento, dele fazendo

integrante do Regulamento. A Planta de Zonamento é a par do Regulamento um elemento que

parte integrante.” (…)»

compõe o Plano.
As áreas inundáveis, bem como as áreas de risco de incêndio, estão devidamente identificadas em
planta. As áreas de risco sísmico não são suscetíveis de serem cartografadas por corresponderem

« (…) Art.º 3.º n.º 3 e art.º 62.º - as áreas de risco, sendo objeto de regulamentação,

a toda a área de intervenção do Plano. Ponderada a apreciação efetuada pela CCDR LVT optou-se

devem encontrar-se representadas em carta que venha a ser publicada,

por eliminar o n.º 3 do art.º 3.º, passando os elementos relativos às áreas de risco a constar como

nomeadamente na planta de zonamento, eventualmente como desdobramento. A sua

elementos que acompanham o plano e não como elementos que o integram.

regulamentação encontra-se condicionada ao parecer das entidades competentes. (…)

Tal com é sugerido pela CCRD LVT fez-se um desdobramento da planta de zona com a delimitação

»

das areas de risco.
Quanto ao parecer das entidades competentes, o mesmo já foi recolhido na fase do
acompanhamento, aliás foi essa a razão que determinou a inclusão destas áreas no Regulamento.

“(…) Art.º 7.º - não se encontra articulado com a planta de condicionantes, Confirmou-se que na área de intervenção do plano não existe áreas sujeitas ao regime florestal,

nomeadamente no que respeita às áreas sujeitas ao regime florestal e às áreas assim retirou-se essa alínea. Introduziu-se as áreas inundáveis no domínio hídrico, uma vez que
inundáveis (…)”.

constavam da planta de condicionantes.

“(…) Art.º 8.º - se bem que quando da emissão do parecer 75-C do RJIGT ainda não Adotou-se a sugestão da CCDR-LVT, quanto ao “espaço canal” e ao “espaço de ocupação turística”.
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fosse aplicável à proposta o DR 11/2009, de 29/5, ,mas manifestando a CM intenção de Apesar da alteração da designação das redes viárias por “espaço canal” manteve-se do ponto de
o adotar na presente proposta, sugere-se a utilização da terminologia “Espaço Canal “ vista sistemático, a integração das redes viárias ou espaço canal, no capítulo das infraestruturas, A
em vez de estrutura viária, “Espaço de Ocupação Turística” ao invés de “Espaço última sugestão não foi acolhida, uma vez que uma das categorias operativas de solo urbano é o solo
Turístico” e substituição de “programado” por urbanizável”.

urbanizável, sendo que os espaços residenciais programados D3 e D4 são uma subcategoria
funcional, em relação às quais, em nossa opinião, existe uma margem de liberdade relativamente à
designação adotada.

“(…) Art.º 9.º - sugere-se uma melhor especificação das áreas que integram a EE, em

Procedeu-se à conformidade do artigo com o conteúdo do relatório, integrando todas as áreas

consonância com o definido no relatório e na respetiva planta”.

referidas no Relatório como fazendo parte da Estrutura Ecológica.

“(…) Art.º 10.º - será de referir que só parte das áreas inundáveis da Ribeira da

Introduziu-se esta precisão no artigo.

Sachola se encontram nesta categoria (…)”
“(…) Art.º 11.º Importará confirmar se ocorre a situação referido no n.º 2. “

Efetivamente, confirmou-se que o espaço natural existente na área de intervenção PULA
corresponde ao espaço natural do POCC Sintra Sado. Em conformidade com esta constatação
removeu-se o n.º 2 e 3 do artigo.

“(…) Art.º 12.º afigura-se que o presente artigo não tem qualquer conteúdo normativo”

Não se concorda com a apreciação da CCDR-LVT. O artigo reflete a previsão estatuída no
Regulamento do POOC Sintra Sado – art.º 92.º.

“(…) Art.º 14º n.º 2 - a regulamentação do PDM poderá ser mais restritiva do que a do Reponderada a proposta e verificando-se que as atuais características da área em questão não
POOC, pelo que deverá ser reponderada a adequabilidade de a proposta, em termos de fazem prever alterações significativas no local quanto ao aproveitamento agrícola que é efetuado
novas construções, ser mais permissiva na área do POOC do que na área exterior”.

dos terrenos, optou-se por eliminar o n.º 2 do art.º 14.º, aplicando-se a todo o espaço agrícola ou
florestal o disposto no n.º 1 do art.º 14.º.

“(…) Art.º 17.º n.º 2 a redação não é clara. Os dois parques de campismo aqui

Admite-se que o n.º 2 do art.º 17.º tem uma formulação que pode criar equívocos, embora o artigo

referidos são novos ou referem-se aos existentes, referenciados no número seguinte?

lido no seu todo esclareça a dúvida suscitada pela CCDR LVT. Ainda assim, optou-se por clarificar a
questão atenta a necessidade dos planos serem objetivos, claros e transparentes. De qualquer
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Se forem novos é permitido parques de campismo junto a Murtinhais para além do

modo, é conveniente sublinhar que junto a Murtinhais não está previsto a instalação de um parque

estabelecimento hoteleiro?

de campismo.

“(…) Art.º 36.º - importa uniformizar o corpo do artigo, já que parece uma epígrafe”

Procedeu-se à correção da formatação do artigo.

«(…) Art.º 37.º - afigura-se como mais adequado que deve ser feita a concordância
dos termos verbais, passando o n.º 1 a ter a seguinte redação “1- Nos espaços EE 1 está
prevista… ”»
“(…) Art.º 38.º , 58.º - º à semelhança do anteriormente referido, questiona-se se a
definição de áreas mínimas de parcela assegura uma libertação de área significativa
da área e a concretização do modelo pretendido, com a diversidade das valências
propostas.”
«(…) Art.º 72.º n.º 2º - sugere-se a seguinte redação ” 1- Os parâmetros de cedências
para espaços verdes e equipamentos são os constantes nos quadros 1 e 2 anexos ao
presente regulamento dele fazendo parte integrante …”».
“(…) Art.º 74.º A programação deve encontrar-se explicitada no regulamento. ”

Procedeu-se à correção.
A definição das áreas mínimas de parcela não comprometem o modelo de ordenamento pretendido
para os espaços em questão, porque esta questão foi acautelada na parte relativa à execução do
PULA. Ainda assim, optou-se por introduzir um mecanismo para evitar os riscos, a nosso ver muito
diminutos, referidos no parecer da CCDR-LVT.
Aceitou-se a sugestão da CCDR LVT reforçando-se a ideia de que os anexos fazem parte integrante
do regulamento.
O detalhe da programação está previsto no programa de execução e meios de financiamento e por
isso legitimamente se faz essa referência no artigo relativo à programação, até porque é
conveniente sublinhar que uma percentagem muito significativa da execução do PULA está
concretizada ou pelo menos em vias de ser concretizada. Quanto à restante área de intervenção, o
Regulamento explicita a forma como será executado, cabendo ao programa de execução definir
aspetos mais concretos como a calendarização e os recursos financeiros afetos à execução.

«(…) Art.º 85.º - sugere-se a seguinte redação “… O PULA, com todos os seus
elementos, poder consultado no sítio do Município de Sesimbra e na Direção Geral do
Território….”

Procedeu-se à correção da denominação da Direção.

(….) » (realce e sublinhado nossos)
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3.

Alterações Suscitadas pelo Período de Discussão Pública

Na sequência da análise e ponderação das participações recebidas no período de discussão pública
forma efetuadas alterações pontuais à proposta de Plano.
No entanto, e em face da apreciação realizada pela CCDR LVT ao Plano, na qual foram elencados um
conjunto de questões a que o Plano deveria atender, alguns elementos que constituem o Plano foram
objeto de alteração mais significativa, nomeadamente as seguintes peças:
I) Peças Escritas: o aperfeiçoamento do Regulamento e Relatório;
II) Peças Desenhadas: o aperfeiçoamento da Planta de Enquadramento, a correção da Planta de
Condicionantes, Planta de Compromissos e da Ficha de dados estatísticos.

4.

Conclusões

Na sequência do período de discussão pública, as correções introduzidas à proposta de Plano,
consubstanciam-se em pequenos ajustamento e adequação a normas legais não constituindo alteração
aos objetivos do Plano nem lesando interesses de particulares.
Assim, encontra-se a proposta final em condições de ser submetida à Assembleia Municipal para
aprovação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 79º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46, de 20 de Fevereiro, devendo o
presente relatório ser aprovado pela Câmara e divulgado através da comunicação social e da página
da internet em conformidade com o estabelecido no n.º 8 do artigo 77º do referido diploma.
5.

Anexos
5.1. Ata da reunião de 05.Setembro.2002 com a CTA do POOC Sintra-Sado
5.2. Planta apresentada pela CMS
5.3. Ofício da DRAOT
5.4. Ata da reunião com a CCDR LVT de 21 de Maio de 2013
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5.2. Planta apresentada pela CMS
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5.3. Ofício da DRAOT
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5.4. Ata da reunião com a CCDR LVT de 21 de Maio de 2013
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