GIPP, Lda.

C. M. Salvaterra de Magos

Gestão Integrada de Projectos e Planeamento

PP Herdade N. Sra. da Glória

Índice

I.

INTRODUÇÃO............................................................................2
1.

II.

Metodologia e Organização ........................................................ 3
Caracterização da área em estudo ................................................ 5

1.

Introdução ..............................................................................5

2.

Enquadramento .......................................................................6
Territorial e Viário. .......................................................................6
Em Planos de Ordem Superior ........................................................ 7
Plano Regional de Ordenamento Territorial do Oeste e Vale do Tejo.... 13

3.

Caracterização Sócio-económica. .............................................. 18
População e Povoamento. ............................................................ 18
Economia Local e Regional. .......................................................... 20
Parque Edificado. ....................................................................... 23

4.

Caracterização Física............................................................... 27
Hipsometria e Geologia. .............................................................. 27
Uso do Solo............................................................................... 28
Caracterização do Edificado.......................................................... 29
Caracterização do Património Arqueológico..................................... 31

III.

Condicionantes Legais .............................................................. 33

IV.

Princípios e Objectivos do Plano ................................................. 35

1.

Objectivos e Estratégia Adoptada.............................................. 35

2.

Solução Proposta.................................................................... 36

3.

Capacidade ........................................................................... 51

4.

Alterações ao PDM.................................................................. 52

V.

Programa de Execução e Plano de Financiamento.......................... 54

1.

Programa de Execução ............................................................ 54

2.

Estimativa de Encargos e Financiamento .................................... 55

VI.

Sistema de Execução................................................................ 57

Proposta de Plano

1/57

X:\G178\Parte Escrita\01-Conteúdo Técnico\04-Proposta de Plano\2009-11\G178-REL-PP-PrpPl-R02.doc

Relatório - Novembro de 2009
G-REL-PP-R02.dot

GIPP, Lda.

C. M. Salvaterra de Magos

Gestão Integrada de Projectos e Planeamento

I.

PP Herdade N. Sra. da Glória

INTRODUÇÃO
Os trabalhos apresentados correspondem à formalização da Proposta de

Plano de Pormenor da Herdade de Nossa Senhora da Glória, na freguesia de Glória
do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. Esta fase contém ainda as alterações
e

esclarecimentos

decorrentes

da

apreciação

pelas

diversas

entidades

na

Conferência de Serviços realizada em 24 de Março de 2009 e dos pareceres
emitidos, bem como das reuniões de concertação entretanto realizadas.
A elaboração deste Plano de Pormenor, apesar de ter sido iniciada ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, está agora enquadrada pela
redacção dada ao primeiro pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.
A oportunidade para o desenvolvimento desta operação de ordenamento
surge na sequência da desactivação do centro de retransmissão que funcionou na
área objecto do plano até 1996, e da compra da propriedade por uma sociedade
privada que pretende desenvolver na área um projecto imobiliário integrando zonas
habitacionais e zonas de recreio e lazer. A concretização de projectos de carácter
supra-municipal, como é o caso da construção da A13, melhorou a acessibilidade
da área, o que permite pensar numa intervenção com uma abrangência territorial
mais alargada. Assim, o objectivo geral deste plano é, no âmbito da pretensão dos
proprietários da Herdade de Nossa Senhora da Glória, promover uma intervenção
integrada de organização e requalificação urbana e ambiental, visando optimizar as
estruturas existentes e simultaneamente proceder à qualificação paisagística da
área-plano, sem esquecer a articulação entre o núcleo urbano em consolidação de
Glória do Ribatejo e as áreas de expansão propostas.
De referir ainda que, embora a área referida nos Termos de Referência do
presente Plano e na deliberação que deu lugar à sua elaboração seja de 183
hectares, este número não corresponde à área efectiva objecto de Plano. De facto,
sucede que tanto a deliberação como a elaboração dos Termos de Referência
tiveram em conta o valor referido nos documentos de registo exclusivos da Herdade
de N. Sra. Da glória, sem ter em conta as áreas que a esta não pertencem. Admitese ainda que estes documentos não tenham registado a área efectiva da Herdade.
De facto, a área objecto de Plano, que não sofreu qualquer alteração territorial, é
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definida pelos arruamentos limítrofes: EN367, Rua da Ribeira e Estrada da RARET.
Nos trabalhos subsequentes, aquando da elaboração do respectivo levantamento
topográfico, verificou-se, por medição, que a área efectiva do Plano é de cerca de
187,5 hectares. Sublinhe-se ainda que, em comunicação da Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo, de 26 de Setembro de 2004, o valor referido para a área do
Plano é de 188 hectares. Por outro lado, o Edital n.º 194/2005 (2ª série) de 29 de
Março de 2005, onde se dá conhecimento da decisão de elaboração do Plano, é
omisso quanto à área objecto do Plano. Assim, o valor de 183 hectares para os
187,5 hectares será corrigido por deliberação da Câmara Municipal anterior à
aprovação do Plano.

1. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO
De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT), o Plano de Pormenor «desenvolve e concretiza propostas de organização
espacial de qualquer área específica do território municipal, definindo com detalhe a
concepção da forma de ocupação e servindo de base aos projectos de execução das
infra-estruturas, da arquitectura dos edifícios e dos espaços exteriores». A
organização dos trabalhos foi desenvolvida em duas fases: Estudo Prévio,
anteriormente apresentado, e Proposta de Plano. Depois do enquadramento, a
caracterização e o diagnóstico da área de intervenção, bem como da definição das
linhas orientadoras da intervenção, que foram desenvolvidos na fase de Estudo
Prévio, apresenta-se agora o desenvolvimento da proposta, bem como estudos
complementares de caracterização e diagnóstico, nomeadamente os relativos à
caracterização acústica da área no momento actual e as implicações que a
intervenção acarretará neste domínio.
O Plano é constituído pelos seguintes elementos:
a) Regulamento;
b) Planta de Implantação, à escala 1:2000;
c) Planta de Condicionantes, à escala 1:2000.
Os elementos que acompanham o Plano são os seguintes:
a) Relatório, contendo o Programa de Execução e Plano de Financiamento;
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b) Planta de Localização, à escala 1:25 000;
c) Planta de Enquadramento, à escala 1:10.000;
d) Planta da Situação Existente, à escala 1:2000;
e) Planta de Caracterização Física, à escala 1:5000;
f) Extractos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM, à
escala 1:25.000;
g) Extractos Propostos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do
PDM, à escala 1:25.000;
h) Planta de Alterações do PDM, à escala 1:5000;
i)

Planta de Divisão Cadastral Existente, à escala 1:5000;

l)

Planta de Transformação Fundiária, à escala 1:5000;

m) Mapa de Ruído Existente, à escala 1:10 000;
n) Mapa de Ruído Previsional, à escala 1:10 000;
o) Traçado de Infra-estruturas, à escala 1:2000;
p) Planta de Trabalho, à escala 1:2000;
q) Perfis Longitudinais, à escala 1:1000;
r) Perfis Transversais Tipo, à escala 1:100.
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO

1. INTRODUÇÃO
O concelho de Salvaterra de Magos foi fundado em 1295 por foral de D.
Dinis, estando a sua história ligada à vida da corte, sobretudo devido às diversas
coutadas reais que ali se estabeleceram, nomeadamente para a caça ao javali. Em
1514 foi mandado edificar pelo Infante D. Luís, filho de D. Manuel II, o Palácio Real
de Salvaterra, que seria destruído por um incêndio no reinado de D. João VI.
A origem do lugar de Santa Maria da Glória verifica-se a 30 de Maio de
1362, data da colocação da primeira pedra da ermida em honra da Nossa Senhora
da Glória por D. Pedro I. Foi em redor desta ermida que se desenvolveu o
aglomerado urbano de Glória do Ribatejo, que passou à categoria de freguesia em
1966 e foi elevada a Vila em 20 de Maio de 1993.
A Herdade de Nossa Senhora da Glória foi utilizada, entre 1951 e 1996,
como Centro Emissor de Rádio no contexto da Guerra Fria, tendo sido o maior
complexo para emissões radiofónicas da Europa1. A RARET, Sociedade Anónima de
Rádio-Retransmissão, com sede em Lisboa, estava associada a um posto receptor
em Benavente; recebia as emissões da Rádio Europa Livre / Rádio Liberdade, em
Munique, e retransmitia-as para os países da Europa Oriental. A sua instalação
decorreu de um acordo entre os governos de Portugal e dos Estados Unidos da
América, em 1951, depois de a administração norte-americana ter concluído que
Portugal reunia as condições necessárias para as emissões de propaganda antisoviética para os países do bloco comunista. Para além da questão geo-estratégica,
era ainda necessário escolher um local relativamente isolado (dado o secretismo
que envolvia a operação) e com uma topografia favorável às transmissões. Assim,
a escolha recaiu sobre a freguesia de Glória do Ribatejo, cujo carácter agrícola e
fechado sobre si mesmo garantiam as condições mais favoráveis à instalação do
complexo.
O complexo desenvolveu-se durante a década de 60, integrando, para além
do Centro Emissor propriamente dito e das estruturas de telecomunicações, uma

1

Como fonte principal da síntese histórica sobre o complexo da RARET foi utilizada a

reportagem “As antenas da Guerra Fria”, de Ricardo Nabais, publicada na revista Única, Jornal Expresso,
edição 1652 de 26 de Junho de 2004.
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área residencial para funcionários deslocados e ainda equipamentos de apoio, como
uma maternidade, um centro de saúde, uma escola primária e uma escola
industrial (que servia também a população da freguesia e arredores), para além de
um campo de jogos, piscina e bar. Todos estes equipamentos faziam parte da
estratégia da administração norte-americana de formar e fixar na RARET os
trabalhadores com elevada competência técnica. Por outro lado, a própria
localização deste núcleo urbano, na área diametralmente oposta ao aglomerado de
Glória do Ribatejo, permitia um maior isolamento em relação à freguesia,
preservando assim o carácter fechado do complexo.
As alterações no quadro geo-político mundial levaram ao encerramento do
Centro Emissor em 1996, com o consequente abandono da área por parte da
RARET, em 1998. Os emissores foram enviados para outras estações, em Espanha,
Grécia e Sri Lanka, mas o património edificado manteve-se até hoje. A Herdade foi
depois vendida a uma sociedade privada pelos CTT, que detinham o direito de
propriedade após a saída da administração norte-americana. Actualmente, esta
área encontra-se vedada e ocupada por zonas de mato e povoamentos dispersos de
sobreiros e povoamentos mistos de pinheiro e eucalipto, para além das estruturas
edificadas que se mantiveram após o encerramento da RARET.

2. ENQUADRAMENTO
Territorial e Viário.
O concelho de Salvaterra de Magos pertence à Região de Lisboa, Oeste e
Vale

do

Tejo,

heterogeneidades

sub-região
muito

da

Lezíria

marcadas,

do

pelo

Tejo.
que

Esta
é

região

importante

apresenta
analisar

convenientemente os indicadores globais, tendo em conta os problemas específicos
das áreas suburbanas e rurais, deficitárias em infra-estruturas e equipamentos, ou
associados ao declínio de actividades tradicionais como a agricultura e à
transformação da ocupação do solo.
Situado na margem esquerda do Tejo, Salvaterra de Magos apresenta as
características próprias da paisagem ribatejana. A acessibilidade do concelho tem
vindo a melhorar, com a construção de infra-estruturas rodoviárias de relevo, como
a A13, assim como com a passagem, nas suas imediações, do IC10 e IC11, que
estabelecem a ligação com os centros regionais de maior importância, conforme se
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pode verificar na Planta de Localização. Existem ainda ligações de transportes
colectivos aos centros urbanos da região, assim como entre todas as freguesias do
concelho.
A estrutura produtiva do concelho é marcada pela actividade agrícola, que
dinamiza um sector agro-industrial complementar ao tecido produtivo. O sector
terciário é estruturado na pequena ou micro empresa. A diversificação da estrutura
produtiva tem sido feita também através do incremento da actividade de turismo
em espaço rural, aproveitando as potencialidades do concelho e a sua integração
no circuito regional da Rota do Vinho. Por outro lado, o desenvolvimento de
empreendimentos turísticos nas imediações, como é o caso dos dois campos de
golfe situados no concelho de Benavente, possibilita o aumento da sua projecção
enquanto destino turístico.
A vila de Glória do Ribatejo está circundada por zonas classificadas como
agrícolas e florestais protegidas, com excepção da área objecto do plano. Isto
porque, devido à sua anterior utilização como Centro Emissor de Rádio, não
integrou nenhuma das categorias de áreas protegidas, tendo sido igualmente
preservada do modelo de expansão linear dos últimos anos.
Não se identifica, na Planta de Localização ou na Planta de Enquadramento,
a articulação entre a área de intervenção e a estrutura ecológica, uma vez que esta
não foi ainda definida no âmbito municipal. Assim, e para evitar a desarticulação de
critérios de delimitação, optou-se por omitir esta articulação.

Em Planos de Ordem Superior
O único instrumento de gestão territorial com incidência da área objecto de
Plano de Pormenor é o Plano Director Municipal (PDM) de Salvaterra de Magos,
publicado através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 145/2000, de 27 de
Outubro.

a) Ordenamento
O Plano Director Municipal de Salvaterra de Magos classifica este território
em três classes de espaço distintas: “Espaço urbano”, “Espaço Urbanizável” e
“Espaço afecto a instalações de interesse público”, em função dos usos dominantes
e preferenciais do solo, como se vê na peça desenhada onde se reproduz um
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extracto da Planta de Ordenamento do PDM. O PDM define depois uma hierarquia
de áreas urbanas, classificando a área da RARET como de “Nível V” e a área de
Glória do Ribatejo como de “Nível II”.
Reproduzem-se de seguida a definição e caracterização relativas ao “Espaço
urbano”, constantes no Artigo 8.º do PDM:
«1 – O espaço urbano é caracterizado pelo elevado nível de infraestruturação

urbana

e

densidade

populacional,

onde

o

solo

se

destina

predominantemente à edificação.
2 – É constituído pelo conjunto coerente de edificações multifuncionais,
desenvolvido segundo uma rede viária estruturante, destinado ao uso urbano, nele
se englobando o espaço urbano já consolidado e em completamento, ou a
reabilitar, ou a beneficiar, incluído no perímetro urbano de uma área urbana.»

No espaço urbano são ainda consideradas diferentes categorias e zonas de
espaço,

consoante

o

uso

dominante

diferenciado

do

solo

e

o

grau

de

desenvolvimento e de integração na estrutura urbana, respectivamente. Na área
objecto do Plano de Pormenor a categoria de espaço urbano existente é “Área
Urbanizada habitacional”, correspondente a uma área a sul da EN367, e “Área
Urbanizada de Equipamento” (tendo sido considerada como área de equipamento a
área residencial de apoio ao Centro Emissor), “Zona Consolidada”:
«Artigo 9.º - Categorias de espaço urbano
(…) a) Área urbanizada – categoria de espaço onde é autorizada a
construção de infra-estruturas urbanísticas e edificações através de licenciamento
municipal de loteamento urbano e de construção e que se diferencia em:
(…) a2) Área urbanizada habitacional – correspondente ao espaço urbano
onde se implanta predominantemente habitação, equipamento e comércio local,
ocupando uma área igual ou superior a 70% da área urbanizada;
a3) Área urbanizada de equipamento – correspondente ao espaço urbano
onde se implanta predominantemente equipamento, ocupando uma área igual ou
superior a 70% da área urbanizada.
Artigo 10.º – Zonamento das categorias de espaço urbano
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(…) b) Zona Consolidada (C) – correspondente a zona com estrutura urbana
bem caracterizada onde é autorizada a construção nos espaços intersticiais ainda
não preenchidos, com manutenção das características tipológicas, número de pisos,
arruamentos, cerceai e volumetria, predominantes na referida zona»

Relativamente às disposições específicas com interesse para a área de
intervenção, reproduz-se o constante nos artigos 12.º e 13.º do PDM:
«Artigo 12.º – Parâmetros a observar na urbanização do espaço urbano
1 – Quadro de caracterização
Identificação das zonas

Nível da área urbana
Nível I

Nível II

Níveis III a V

(P)

(C)

(R)

(P)

(C)

(R)

(C)

(R)

1.1 – Densidade global máxima (fog/ha)

15

30

7

10

20

7

10

7

1.2 – Densidade líquida máxima (fog/ha)

25

50

10

15

30

10

15

10

1.3 – Índice de ocupação máximo (%)

0.6

0.5

0.1

0.4

0.3

0.1

0.30

0.15

0

0

5

0

5

5

1.8

1.5

0.2

1.0

0.8

0.2

0.60

0.25

0

0

5

0

5

5

4

5

2

3

3

2

3

3

Caracterização geral da urbanização

1.4 – Índice de utilização máximo (%)

1.5 – Número de pisos máximo (n)

(…)
Artigo 13.º – Normas gerais a observar na urbanização e edificação do
espaço urbano
1 – A nova urbanização ou edificação deverá respeitar o alinhamento
consolidado existente, sendo condicionada a constituição de copos balançados
sobre o alinhamento da via pública, manter a altura média e dominante das
construções vizinhas e com elas harmonizar-se.
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2 – É interdito o licenciamento de obras de urbanização ou edificação que
pelo seu volume, configuração ou localização provoquem um impacte negativo na
paisagem, ou limite o campo visual em local singular e único para a sua
contemplação. (…)»

Relativamente

à

definição

e

caracterização

da

classe

de

“Espaço

Urbanizável”, reproduz-se o disposto no Regulamento do PDM:
«Artigo 16º – Espaço urbanizável:
1 - O espaço urbanizável é caracterizado por poder vir a adquirir as
características do espaço urbano no período de vigência do PDM.
2 - É constituído pela área de reserva para expansão a curto e médio prazos,
incluída em perímetro urbano.»

A categoria de espaço urbanizável existente na área do Plano é “Área
urbanizável habitacional”, da qual se transcreve o disposto no Regulamento do
PDM:
«Artigo 17º – Categorias de espaço urbanizável:
No espaço urbanizável são consideradas as seguintes categorias de espaço,
consoante o uso dominante diferenciado do solo:
a) Área urbanizável – categoria de espaço onde é autorizada a construção de
infra-estruturas urbanísticas e edificações, através de licenciamento municipal de
loteamento urbano e de obras particulares e que se diferenciam em:
(…)

a2)

Área

urbanizável

habitacional

–

correspondente

ao

espaço

urbanizável onde se implanta predominantemente habitação, equipamento e
comércio local, ocupando uma área igual ou superior a 70% da área urbanizável;»

Relativamente às disposições específicas com interesse para a área de
intervenção, reproduz-se o constante nos artigos 20.º e 21.º do PDM:
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«Artigo 20.º – Parâmetros a observar na urbanização do espaço urbanizável
1 – Quadro de caracterização
Identificação das zonas

Nível da área urbana
Nível I

Nível II

Nível III

Nível IV

Nível V

n/p

p

n/p

n/p

n/p

n/p

1.1 – Densidade global máxima (fog/ha)

30

20

15

15

10

7

1.2 – Densidade líquida máxima (fog/ha)

50

35

20

20

15

10

1.3 – Índice de ocupação máximo (%)

0.25

0.25

0.20

0.20

0.20

0.15

1.4 – Índice de utilização máximo (%)

0.80

0.60

0.40

0.40

0.40

0.25

a) Área mínima do lote (m2)

200

250

300

300

350

400

b) Frente mínima do lote (m)

9

12

15

15

15

15

c) Índice líquido de ocupação máximo (%)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

d) Índice líquido de utilização máximo (%)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3

3

3

3

3

3

1. Caracterização geral da urbanização

2. Caracterização geral da edificação

1.5 – Número de pisos máximo (n)

(…)
Artigo 21º – Normas gerais a observar na urbanização e edificação do
espaço urbanizável
1 - Ao espaço urbanizável aplicam-se igualmente as normas gerais
estabelecidas no artigo 13º.
2 - No espaço urbanizável, enquanto não se realizem obras de urbanização,
deverá manter-se o uso do solo agrícola ou florestal aí existente.»

Relativamente à definição e caracterização da classe de “Espaço afecto a
instalações de interesse público”, reproduz-se o disposto no artigo 56.º:
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«1 – O espaço afecto a instalações de interesse público é destinado em
exclusivo a utilização específica, diferenciada das demais classes de espaço.
2 – Corresponde a instalações de interesse público sob jurisdição e
administração de entidade própria e é delimitado por perímetro bem definido.»

A categoria de espaço afecto a instalações de interesse público existente na
área objecto do Plano de Pormenor é “Área de Instalação de Telecomunicações”. As
normas gerais para esta classe e categoria de espaço são as constantes no artigo
58.º do PDM:
«1 – As disposições específicas a observar no espaço afecto a instalações de
interesse público são as estabelecidas pelas entidades com jurisdição nesses
espaços.
2 – Na área de instalação de telecomunicações apenas são autorizados os
licenciamentos exigidos para o seu funcionamento e que obtenham parecer
favorável do ICP.
(…)
5 – No espaço afecto a instalações de interesse público dever-se-ão manter
as actividades tradicionais instaladas compatíveis com a utilização a que está
afecta.»

Estas classificações de espaços na área de intervenção devem-se à anterior
utilização da Herdade de Nossa Senhora da Glória como Centro Emissor de Rádio,
não tendo sido previsto o encerramento da RARET. Face ao desmantelamento das
instalações do Centro Emissor e desactivação das estruturas de telecomunicações
(emissores e antenas), torna-se também necessário proceder a uma alteração do
PDM, relativamente a ambas as categorias de espaços.

b) Condicionantes.
Relativamente

às

condicionantes

que

impendem

sobre

a

área

de

intervenção, destaca-se a existência de uma área percorrida por incêndios (1996),
como se vê na peça desenhada onde se reproduz um extracto da Planta de
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Condicionantes do Plano Director Municipal. Entretanto, e tendo passado os dez
anos previstos pela legislação, o ónus sobre esta área foi já levantado.
Está ainda identificada a Ribeira do Vale de Cilhão.
Outras servidões existentes referem-se aos marcos geodésicos (dois dos
quais foram já retirados), e a linhas eléctricas de média tensão (30kv) e alta tensão
(60kv).
Salienta-se ainda a existência no PDM de uma servidão de telecomunicações
relativa ao Centro Emissor RARET, como zona de servidão radioeléctrica; porém,
esta servidão nunca foi formalmente constituída. Tendo em conta o encerramento
do Centro Emissor, esta servidão deixa de ter objecto, pelo que se torna necessário
proceder à sua revisão.
Assinala-se igualmente a existência no PDM de uma servidão de escolas,
referente a um estabelecimento de ensino secundário privado existente nas
instalações da RARET. Este estabelecimento, que durante o seu período de
funcionamento servia igualmente a população da área, encontra-se já desactivado,
pelo que a servidão em causa deixa de ter efeito.

Plano Regional de Ordenamento Territorial do Oeste e
Vale do Tejo
Muito embora o Plano Regional do Ordenamento do Território do Oeste e
Vale do Tejo (PROT-OVT) aguarde ainda publicação2, foi solicitado pela Comissão de
Coordenação

e

Desenvolvimento

Regional

de

Lisboa

e

Vale

do

Tejo

o

enquadramento deste instrumento no presente Plano.
A elaboração do PROT-OVT é enquadrada pela Resolução de Conselho de
Ministros n.º 30/2006, de 23 de Março, que incumbe a CCDR-LVT de promover a
sua elaboração, bem como pelo Documento PROT 2006 – Orientações gerais para a
elaboração dos planos regionais de ordenamento do território, produzido pela
Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e Cidades.

2

Até ao momento é apenas conhecida a versão divulgada para efeitos de discussão pública.
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A Resolução de Conselho de Ministros que determinou a elaboração do
PROT-OVT estabelece o ponto de partida para a definição da estratégia para a
região, salientando que o PROT-OVT deve contemplar, entre outras3:

• «A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão
territorial de âmbito nacional, no respeito pelos princípios gerais da
coesão, da equidade, da competitividade, da sustentabilidade dos
recursos naturais e da qualificação ambientais, urbanística e ambiental do
território;

• A inserção destes territórios nas dinâmicas de afirmação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo (…);

• (…)
• O desenvolvimento das actividades logísticas e o reforço dos factores de
atracção e acolhimento das actividades empresariais, da indústria e dos
serviços;

• O reforço da competitividade económica e da sustentabilidade ecológica
da agricultura e das explorações agrícolas;

• A definição de um modelo sustentável de desenvolvimento turístico que
tire partido das singulares condições naturais do Oeste, do Tejo
requalificado e da rede urbana valorizada.»
A estratégia para a região foi definida em quatro eixos:

• Eixo 1 (competitividade) – ganhar a aposta da inovação e da
competitividade;

• Eixo 2 (valorização) – potenciar as vocações territoriais num quadro de
sustentabilidade ambiental;

• Eixo 3 (qualidade) – concretizar a visão policêntrica e valorizar a
qualidade de vida urbana;

• Eixo 4 (multifuncionalidade) – descobrir novas ruralidades.

O modelo de organização territorial a definir pelo PROT-OVT deverá ter em
conta as seguintes necessidades / objectivos4:

3

CCDR-LVT, PROT-OVT, Versão para Discussão Pública, Junho 2008, p. 10.

4

CCDR-LVT, PROT-OVT, Versão para Discussão Pública, Junho 2008, pp. 16-17.
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• «Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, articulando e
dando coerência aos subsistemas urbanos, no quadro das oportunidades
de reconfiguração territorial abertas pelas novas acessibilidades, pelas
grandes

infra-estruturas

e

equipamentos

e

pelos

processos

de

desconcentração da AML.

• Organizar o sistema de acessibilidades, de forma a potenciar o dinamismo
dos principais centros urbanos, a optimizar o impacte regional das
grandes infra-estruturas de transporte implantadas nestes territórios e a
assegurar a coerência das opções das entidades responsáveis nos
domínios rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário.

• Definir uma rede de espaços de localização empresarial de elevada
qualidade que reforce o potencial de desenvolvimento e atracção de
actividades económicas de forte competitividade internacional e a
disponibilidade de espaços adequados

à instalação de actividades

intensivas em conhecimento.

• Identificar a estrutura regional de protecção e valorização ambiental
integrando as áreas classificadas (incluindo os imperativos decorrentes da
Rede Natura 2000) e outras áreas ou corredores ecológicos relevantes do
ponto de vista dos recursos, valores e riscos naturais e da estruturação
do território.

• Introduzir uma rede de planeamento, agenciamento e monitorização que
apoie a Região no desenvolvimento da sua sustentabilidade em relação
aos

recursos

energéticos

e

às

alterações

climáticas,

contribuindo

simultaneamente para reduzir a sua exposição aos riscos associados ao
contexto externo dos combustíveis fósseis.

• Promover o adequado ordenamento agrícola e florestal do território e
preservar os solos agrícolas, nomeadamente das pressões de urbanização
e valorizações especulativas.

• Articular as opções estratégicas de desenvolvimento das regiões do
Centro e do Alentejo, com particular relevo para a valorização do papel de
charneira inter-regional e o potencial para a localização de actividades no
polígono urbano do Médio Tejo.»
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O modelo de organização territorial identifica como sistemas estruturantes
fundamentais: o sistema urbano e competitividade, o sistema ambiental e o
sistema de transportes, energia e TIC.

FONTE: CCDR-LVT

Figura 1: Esquema Global do Modelo Territorial para o OVT

O concelho de Salvaterra de Magos integra-se no denominado “Subsistema
urbano do Sorraia”, que se encontra num processo progressivo de articulação com
a Região de Lisboa e o Alentejo e detém uma importante função residencial. Com a
concretização das acessibilidades previstas e propostas, este subsistema passará a
deter um papel central na articulação nascente com o Alentejo e com a Área
Metropolitana de Lisboa, bem como com a Lezíria e o Oeste. Neste sentido, a
aglomeração Benavente - Salvaterra de Magos terá maior importância na
articulação com a Lezíria a norte, a partir do IC3, com o Oeste, através da A10, e
com a Área Metropolitana de Lisboa, a sul.
O PROT-OVT refere que «o Turismo e o Lazer do OVT e o Património Cultural
e Histórico deverão constituir vertentes estratégicas de um desenvolvimento
baseado nos recursos regionais e nas identidades territoriais fortemente marcadas
pelas diferenciações históricas, culturais e paisagísticas, devendo contribuir,
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também, para a minimização de desequilíbrios internos à região do OVT,
nomeadamente entre o litoral e o interior e entre as duas margens do Tejo»5.
Relativamente aos espaços de uso turístico, o PROT-OVT define tipologias de
espaços turísticos a instalar de acordo com as normas do PROT-OVT: núcleos de
desenvolvimento turístico (NDT)6, turismo em espaço rural (TER) e hotéis isolados
(HI).

FONTE: CCDR-LVT

Figura 2: Turismo, Cultura e Lazer

Ainda no que respeita ao sector do turismo, são identificados como vectores
estratégicos os seguintes7:

• «O apoio ao equilíbrio regional do desenvolvimento do turismo e lazer
entre o litoral (Oeste) e o interior (Vale do Tejo) e entre a coroa da Área
Metropolitana de Lisboa e o Norte da Região.

• A prioridade ao desenvolvimento de resort’s de turismo residencial
através dos NDT em toda a região; à concentração da residência

5

CCDR-LVT, PROT-OVT, Versão para Discussão Pública, Junho 2008, p. 88.

6

Espaços de turismo residencial que permite constituírem, nos termos do regime jurídico dos

empreendimentos turísticos, espaços tipo resort fora dos perímetros urbanos definidos em PDM.
7

CCDR-LVT, PROT-OVT, Versão para Discussão Pública, Junho 2008, pp. 94-95.
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secundária nos núcleos urbanos (NTL); e ao crescimento do alojamento
turístico no espaço rural (TER, TN, HI).»

O PROT-LVT define também uma série de directrizes e normas orientadoras,
nomeadamente para o sector do Turismo e Lazer. Destas, referem-se as normas
para os Núcleos de Desenvolvimento Turístico:

• Delimitação

de

AVT

(áreas

de

vocação

turística)

regulamentando nomeadamente, incompatibilidades

de

nos
uso

PDM,
com

o

turismo;

• Área mínima – 100 hectares (pode incluir áreas integradas em REN e RAN
até um máximo de 40% da área total de intervenção);

• Densidade máxima: 50 camas/ha, aplicável no máximo a 40% da área de
intervenção;

• Actividades de recreio e lazer preferenciais: golfe, actividades de ar
livre.»

3. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA.
População e Povoamento.
Como se pode ver no Quadro 1, verificou-se no concelho de Salvaterra de
Magos um crescimento da população residente superior ao da NUT III Lezíria do
Tejo e da NUT II Lisboa e Vale do Tejo durante o período 1991-2001; no entanto, o
seu peso absoluto representa apenas cerca de 1% do crescimento populacional da
região.
Relativamente

à

densidade

populacional,

o

concelho

encontra-se

ligeiramente acima da média da NUT em que se integra (Lezíria do Tejo), mas
muito abaixo das restantes unidades territoriais.
Os valores da dimensão média da família em Salvaterra de Magos são
superiores aos da região e sub-região, sugerindo igualmente um carácter menos
urbano deste concelho.
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População
1991

2001

Var.

Área

Densidade

Famílias

Km²

hab./km²

Clássicas

Dimensão
da
Família

Lisboa e Vale do Tejo

3.290.795

3.478.362

5,7%

11.762

296

1.301.973

2,7

NUT III – Grande Lisboa

1.836.484

1.897.033

3,3%

1.090

1.740

722.646

2,6

NUT III – Lezíria do Tejo

232.969

240.778

3,4%

4.273

56

90.230

2,7

Salvaterra de Magos (cc)

18.979

20.161

6,2%

241

84

7.130

2,8

Glória do Ribatejo

3435

3.427

-0,2%

54

63

1204

2,8

Marinhais

4777

5.469

14,5%

39

140

1955

2,8

Muge

1293

1.261

-2,5%

50

25

468

2,7

Salvaterra de Magos

4843

5.123

5,8%

34

151

1796

2,9

Foros de Salvaterra

3769

4.017

6,6%

35

115

1397

2,9

862

864

0,2%

29

30

310

2,8

Granho
FONTE: INE

Legenda: Quadro 1: Variação da População Residente entre 1991 e 2001, Densidades Populacionais em 2001, e
Dimensão Média da Família em 2001 – Enquadramento Regional e por freguesia do concelho.

O retrato da situação ao nível das freguesias mostra que houve um
crescimento populacional negativo nas freguesias de Muge e, embora quase sem
expressão, Glória do Ribatejo, enquanto que Marinhais foi a freguesia onde o
crescimento populacional foi mais acentuado.
Em termos de densidade populacional, o valor mais alto verifica-se na
freguesia de Salvaterra de Magos, sede do concelho, como seria de esperar; em
Glória do Ribatejo verifica-se um valor abaixo da média do concelho.

Figura 3: Variação da População Residente entre
1991 e 2001, por freguesia.
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Relativamente à distribuição da população por grupos etários, verifica-se em
todas as freguesias do concelho um aumento do grupo de 65 ou mais anos, o que
indica uma tendência de envelhecimento da população. Confirmando estes
indicadores, verifica-se que o grupo etário de 0 a 14 anos sofreu uma diminuição
em todas as freguesias, enquanto que o grupo de 15 a 24 anos apenas aumentou
na freguesia de Marinhais. As freguesias onde a tendência de envelhecimento da
população é mais preocupante são Granho e Muge. Glória do Ribatejo é a freguesia
onde se encontra o maior peso relativo do grupo etário de 25 a 65 anos, mas
também onde se encontram os valores mais baixos, em termos relativos, dos
grupos etários de 0 a 14 anos e de 15 a 24 anos, inscrevendo-se também dentro
desta tendência de envelhecimento da população.

Figura 5: Variação dos Grupos Etários entre 1991
e 2001, por freguesia.

Figura 6: Peso dos Grupos Etários face à
população residente em 2001, por freguesia.

Economia Local e Regional.
Verificou-se um aumento da taxa de actividade entre 1991 e 2001 em todas
as unidades territoriais em análise, sendo que no concelho de Salvaterra de Magos
este aumento é ligeiramente superior à média da NUT Lezíria do Tejo. Idêntica
situação verifica-se ao nível da taxa de desemprego, que em Salvaterra se encontra
acima da média da sub-região e restantes unidades territoriais. A situação mais
preocupante é a que se verifica ao nível da taxa de analfabetismo, apresentando no
concelho um valor próximo dos 20%.
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Taxa de Actividade

Taxa de Desemprego

Taxa de Analfabetismo

1991

2001

1991

2001

1991

2001

Lisboa e Vale do Tejo

46,8%

51,0%

7,30%

7,4%

8,2%

7,0%

NUTIII – Grande Lisboa

48,6%

52,6%

7,0%

7,2%

5,4%

5,2%

NUTIII – Lezíria do Tejo

44,3%

48,1%

7,10%

8,1%

16,4%

13,0%

46,9%

49,2%

8,5%

11,9%

22,1%

18,1%

Salvaterra de Magos(cc)
Fonte: INE

Quadro 2: Variação da Taxa de Actividade, Taxa de Desemprego e Taxa de Analfabetismo entre 1991 e 2001 –
Enquadramento Regional.

Relativamente à situação dentro do concelho, verifica-se que existe o
crescimento da taxa de actividade se distribui por todas as freguesias, com
excepção de Muge e Foros de Salvaterra; o valor mais alto da taxa de actividade
encontra-se em Glória do Ribatejo. É também aqui que se encontra o valor mais
alto da taxa de desemprego, ultrapassando os 20%, bem acima da média das
diferentes unidades territoriais onde se integra.

Figura 7: Variação da Taxa de Actividade e Taxa de Desemprego entre 1991 e 2001, por freguesia.

Relativamente aos movimentos casa-trabalho / escola, verifica-se que existe
ao nível do concelho um aumento da população que trabalha ou estuda fora deste.
Ao nível das freguesias, é apenas em Glória do Ribatejo que se verifica uma
diminuição deste número, embora em Granho o aumento seja apenas residual.
Em termos gerais, há um aumento da população a trabalhar ou a estudar
noutra

freguesia

do

mesmo

concelho,

aumentando

consequentemente

os

movimentos casa-trabalho / escola entre as freguesias do concelho. É em Glória do
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Ribatejo que se verifica o maior número destes movimentos, embora em Muge a
variação seja maior em termos percentuais. Verifica-se também, e de acordo com
este último indicador, que é em Glória do Ribatejo onde se verifica a maior
diminuição de activos e estudantes a trabalhar ou estudar na freguesia em que
reside. Estes valores podem indicar uma diminuição da oferta de emprego na
freguesia, e sublinham sobretudo o seu carácter cada vez mais residencial. A esta
diminuição não será alheio o facto de ter sido no período em análise que foram
encerradas as actividades da RARET em Glória do Ribatejo.

na freguesia onde reside
1991

2001

variação
v.a.

%

noutra freguesia do concelho
1991

2001

variação
v.a.

%

fora do concelho
1991

2001

variação
v.a.

%

Salvaterra de Magos (cc)

6434

5765

1733

2323

2617

3289

672

25,7%

Glória do Ribatejo

658

390

-268

-40,7%

398

619

221

55,5%

800

784

-16

-2,0%

Marinhais

1672

1756

84

5,0%

402

530

128

31,8%

480

755

275

57,3%

Muge

548

382

-166

-30,3%

91

176

85

93,4%

160

171

11

6,9%

Salvaterra de Magos

2161

2035

-126

-5,8%

149

208

59

39,6%

585

769

184

31,5%

Foros de Salvaterra

1208

1073

-135

-11,2%

523

558

35

6,7%

466

683

217

46,6%

Granho

187

129

-58

-31,0%

170

232

62

36,5%

126

127

1

0,8%

Fonte: INE

Quadro 3: Variação do local de trabalho / estudo relativamente à freguesia de residência entre 1991 e 2001, por
freguesia

Relativamente ao peso da população agrícola face à população total, Granho
e Foros de Salvaterra são as freguesias com a maior percentagem, ao invés de
Glória do Ribatejo e Salvaterra de Magos, onde esta percentagem é menor.
Relativamente à sede de concelho, o resultado era esperado tendo em conta o seu
carácter mais urbano. Relativamente a Glória do Ribatejo, e associando a análise
dos locais de trabalho ou estudo relativamente à residência, verifica-se que é nesta
freguesia que se verifica a maior percentagem de activos a trabalharem fora do
concelho, face à população total. Ambos os indicadores podem estar associados a
um carácter menos rural desta freguesia.
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trabalha/
estuda na
freguesia
onde reside

Glória do
Ribatejo
Marinhais
Muge
Salvaterra
de Magos
Foros de
Salvaterra
Granho

trabalha/
estuda fora
do
concelho

11%

trabalha/
estuda
noutra
freguesia
do
concelho
18%

32%
30%
40%

10%
14%
4%

14%
14%
15%

27%

14%

17%

15%

27%

15%

23%

Fonte: INE

Figura 8: Peso da população agrícola face à
população total em 1999, por freguesia.

Quadro 4: Percentagem da população nas
condições descritas face à população total em 2001,
por freguesia.

Parque Edificado.
No concelho de Salvaterra de Magos verifica-se uma estabilização da
dinâmica construtiva a partir da década de 70. Na freguesia de Glória do Ribatejo
existe mesmo uma diminuição da construção desde essa década, quando se
verificou o valor mais alto de edifícios construídos. Em idêntica situação encontrase a sede do concelho. O aumento do número de construções verificou-se nas
freguesias de Marinhais, o que já se esperava tendo em conta o crescimento
populacional acentuado nesta freguesia e, com menor expressão, Foros de
Salvaterra, onde se verificou também um crescimento de população ligeiramente
acima da média do concelho.
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Figura 9: Edifícios segundo o ano de construção até 2001, por freguesia.

Relativamente ao uso do parque edificado, verifica-se em todas as
freguesias um aumento dos edifícios exclusivamente residenciais. Com excepção da
freguesia de Granho, existe ainda um aumento dos edifícios principalmente
residenciais, mas o seu peso é bastante menor do que o dos edifícios
exclusivamente residenciais. O mesmo acontece relativamente aos edifícios
principalmente não residenciais, tendo diminuído o seu número nas freguesias de
Muge e Foros de Salvaterra, o que parece confirmar o carácter cada vez mais
monofuncional de parte das freguesias do concelho, nomeadamente Glória do
Ribatejo.

Figura 10: Variação do uso dos edifícios entre 1991 e 2001, por freguesia.
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Quanto à forma de ocupação dos alojamentos familiares, verifica-se que é
na freguesia de Glória do Ribatejo que existe um menor peso dos fogos de uso
sazonal e dos vagos face à totalidade dos alojamentos.
Residência
habitual

Figura 11: Variação do tipo de ocupação dos
alojamentos familiares entre 1991 e 2001, por
freguesia.

Salvaterra de
Magos (cc)
Glória do
Ribatejo
Marinhais
Muge
Salvaterra de
Magos
Foros de
Salvaterra
Granho

Uso sazonal
ou sec.

Vagos

1991

2001

1991

2001

1991

2001

77%

75%

14%

15%

10%

10%

90%

87%

3%

4%

7%

9%

72%

72%

21%

20%

6%

8%

70%

64%

11%

17%

19%

19%

73%

74%

16%

18%

11%

9%

82%

75%

10%

14%

9%

11%

75%

75%

11%

8%

14%

18%

Quadro 5: Variação do peso dos alojamentos familiares segundo o
tipo de ocupação entre 1991 e 2001, por freguesia.

A NUT III Lezíria do Tejo apresenta um índice de fogos por edifício abaixo da
média da região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo. Verifica-se também que
Salvaterra de Magos é um concelho menos urbano do que os demais que integram
aquela sub-região, apresentando um índice de fogos por edifício muito próximo da
unidade, o que aponta para uma tipologia de habitação unifamiliar. Para tal
contribui o baixo número de edifícios de habitação colectiva fora da freguesia sede
de concelho, como se verificará a seguir. Relativamente ao número de fogos por
família não se verifica qualquer situação de precariedade, quer ao nível da região,
quer ao nível do concelho.
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Famílias

Alojamentos

Edifícios

Clássicos

Lisboa e Vale do Tejo

N.º fogos/

N.º fogos/

família

edifício

1.301.973

1.701.426

721.868

1,3

2,4

NUT III – Grande Lisboa

722.646

893.053

227.445

1,2

3,9

NUT III – Lezíria do Tejo

90.230

116.371

93.507

1,3

1,2

Salvaterra de Magos (cc)

7.130

9.449

8.770

1,3

1,1

Glória do Ribatejo

1.204

1.386

1.369

1,2

1,0

Marinhais

1.955

2.673

2.564

1,4

1,0

Muge

468

715

702

1,5

1,0

Salvaterra de Magos

1.796

2.419

1.957

1,3

1,2

Foros de Salvaterra

1.397

1.840

1.767

1,3

1,0

Granho

310

416

411

1,3

1,0

Fonte: INE

Quadro 6: Alojamentos clássicos por família e número de fogos por edifício em 2001 – Enquadramento
Regional.

Figura 12: Variação dos edifícios por número de alojamentos entre 1991 e 2001, por freguesia.

Relativamente ao número de alojamentos por edifício, verifica-se que ao
nível do concelho a maior parte dos edifícios tem apenas um alojamento, ou seja,
predomina a habitação unifamiliar. A freguesia com maior percentagem de edifícios
de habitação colectiva é Salvaterra de Magos, o que já se esperava tendo em conta
que é a sede do concelho. É também a única que tem, com alguma expressão,
edifícios com mais de 5 alojamentos. De resto, é em Marinhais e Foros de
Salvaterra que se encontram com alguma expressão edifícios com 2 a 4
alojamentos, correspondente a uma tipologia de habitação colectiva de muito baixa
densidade. Em Glória do Ribatejo, apesar de terem surgido na década de 1991-
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2001 alguns edifícios com esta tipologia, predomina a habitação unifamiliar. Esta
informação será muito relevante para a proposta, uma vez que fornece uma
projecção do cenário a criar.

4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA.
Hipsometria e Geologia.
Da análise hipsométrica, feita a partir da Planta de Caracterização Física,
verifica-se que a área de intervenção é pouco acidentada, tendo sido esse, aliás,
um dos motivos que levaram à sua escolha para a localização da RARET. O terreno
desenvolve-se maioritariamente entre a cota 45 e a cota 55, estando a parte mais
alta e declivosa junto ao aglomerado de Glória do Ribatejo.
A carta geológica da área, que se apresenta na Planta de Caracterização
Física, mostra que as formações desta área datam do Miocénico e do Plistocénico8.
Do Plistocénico observam-se Formações de Terraços

de 25

a 40m

(Tirreniano I). Os terraços médios da Glória são constituídos por uma alternância
de areias argilosas, amarelas ou acastanhadas, e de argilas arenosas acastanhadas
e avermelhadas, ambas com seixos e calhaus rolados. A espessura da formação
varia de ponto para ponto, atingindo em alguns casos cerca de 50m.
Observam-se ainda Depósitos dos Terraços de 50-65m (Siciliano II),
constituídos

por

cascalheiras,

grés

argilosos

e

argilas,

acastanhadas

ou

avermelhadas. São por vezes cobertos por formações argilosas provenientes da
lavagem das vertentes dos terraços superiores, que se podem confundir com
formações mais antigas do mesmo tipo.
São também conhecidos Depósitos dos Terraços de 75-95m (Siciliano I),
tratando-se de cascalheiras ferruginosas na base, de areias, de grés argilosos e de
argilas castanho-avermelhadas.
Do Miocénico observa-se o Complexo argilo-gresoso de Coruche, composto
por areias e argilas amarelas, acastanhadas ou avermelhadas. Num furo realizado
nos terrenos da RARET, foi atravessada entre 53,60 e 100m a seguinte série
miocénica:
8

Fonte: Serviços Geológicos de Portugal, Nota Explicativa da folha 31-C – Coruche; Carta

Geológica de Portugal, Lisboa, 1968.
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11. Argila amarelada coberta por cascalheiras quaternárias (3,10 m);
10. Grés de grão fino a grosseiro, muito argilosos, amarelado (3,12 m);
9. Argila amarelo-avermelhada (5,58 m);
8. Argila arenosa, amarelada, com seixos (4,60 m);
7. Grés muito argiloso, de grão médio, amarelo-acastanhado (1,35 m);
6. Argila amarela e por vezes castanho-avermelhada (12,65 m);
5. Areia muito argilosa, castanho-clara (2,60 m);
4. Argila castanha, muito arenosa, com seixo (1,90 m);
3. Grés argiloso, rijo, castanho (2,50 m)
2. Areia argilosa, castanha, com seixos (3,00 m)
1. Argila castanha com areia e algum seixo (6,00 m).

No âmbito da elaboração do Plano, foi realizado um estudo prévio com vista
a avaliar a permeabilidade do terreno no qual se desenvolve a intervenção.
Apresenta-se esse estudo em anexo ao presente Relatório.

Uso do Solo.
Actualmente, a maior parte da área da Herdade encontra-se ocupada por
zonas de vegetação rasteira e povoamentos dispersos de sobreiros e povoamentos
mistos de pinheiro e eucalipto, conforme se poder ver na Planta da Situação
Existente,

tendo

sido

já

retiradas

as

estruturas

de

telecomunicações,

nomeadamente as antenas, que ocupavam anteriormente a área.
Relativamente aos povoamentos de sobreiros, apenas se destaca uma área
onde este povoamento é composto por exemplares com algum porte; nas restantes
áreas, a ocupação é bastante dispersa, sem existirem árvores de grande interesse.
Também os povoamentos de pinheiro, para além dos existentes junto à zona
residencial da RARET, e que tinham como finalidade o enquadramento paisagístico
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desta, são bastante dispersos e sem grande interesse paisagístico ou ambiental.
Não se registam outros casos de valores naturais a manter ou a reabilitar.
A área urbana da Herdade, correspondente à área residencial da antiga
RARET, mantém as estruturas edificadas, nomeadamente o Centro Emissor
propriamente dito e suas dependências, bem como as antigas residências de
funcionários (unifamiliares e colectivas) e os equipamentos de apoio a estes:
Centro Social e cantina, Escola Industrial, clínica médica, piscina, campo de jogos.
Mantém-se igualmente o espaço de utilização colectiva que servia esta área,
embora este seja limitado à área residencial e acesso às instalações do Centro
Emissor, bem como ao acesso ao interior da Herdade.

Caracterização do Edificado.
As estruturas edificadas na área de intervenção do plano estão concentradas
na área urbana, correspondendo ao núcleo residencial e aos edifícios do Centro
Emissor propriamente dito.
O núcleo residencial encontra-se bem delimitado, apresentando grande
unidade em termos de linguagem arquitectónica. Dele fazem parte, para além dos
edifícios com função habitacional, os edifícios afectos aos equipamentos de apoio.
Estes edifícios correspondiam à Escola Industrial, Centro Social e cantina, clínica
médica, e edifício de apoio à piscina. Estes edifícios, pela sua função específica, são
aqueles que se mais se diferenciam, em termos de linguagem arquitectónica,
dentro do núcleo residencial. Destaca-se neste sentido o edifício da Escola
Industrial, sobretudo pela sua volumetria e área de construção, mas também pela
introdução de um material (tijolo aparente), que não existe nos restantes edifícios.
Em

termos

de

linguagem

arquitectónica,

destaca-se,

pela

sua

diferença

relativamente ao edificado, o edifício da piscina. Esta diferença poderá explicar-se
quer pela sua função específica, quer pela sua localização, de alguma forma
exterior ao núcleo, quer ainda por uma eventual diferença na data da sua
construção. De resto, quer o edifício do Centro Social, quer o edifício da clínica
integram-se perfeitamente na linguagem do núcleo, formando mesmo uma
pequena polaridade no lado sul deste, polaridade essa que poderá ser potenciada
pela reabilitação do espaço público que confronta com ambos.
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Dentro dos edifícios habitacionais existe, para além das residências uni e
bifamiliares, um edifício de habitação colectiva, situado no centro do núcleo. Apesar
da sua tipologia, o edifício encontra-se bem enquadrado dentro do núcleo, podendo
igualmente vir a representar uma pequena centralidade apoiada na recuperação do
espaço público.
Os restantes edifícios dividem-se em três tipologias distintas, conforme se
pode ver nas fichas apresentadas em anexo. Duas das tipologias correspondem a
habitação unifamiliar, diferenciando-se entre si na disposição dos espaços interiores
e área de construção, e a terceira corresponde a habitação bifamiliar (moradias
geminadas). Apesar destas diferenças, encontra-se bastante unidade na linguagem
destas construções, formando um conjunto bastante coerente. Todas as habitações
se encontram isoladas no lote, excepto as moradias geminadas, que em conjunto
se aproximam também daquela disposição.
Relativamente ao estado de conservação, verifica-se em geral a necessidade
de proceder à recuperação de cada edifício, sobretudo ao nível das caixilharias
exteriores mas também nas paredes e coberturas. Será igualmente necessário
proceder a uma reestruturação do espaço interior, uma vez que as tipologias
adoptadas aquando da época de construção não são compatíveis quer com as
regras de edificação, quer com as necessidades de habitação actuais. Os espaços
exteriores dos lotes encontram-se actualmente abandonados, sendo necessário
proceder à sua recuperação total. Também os edifícios afectos aos equipamentos
de apoio terão que ser reconvertidos, tendo em conta o uso a instalar.
Relativamente ao espaço público existente, este resume-se às vias que
servem as habitações e que dão acesso ao Centro Emissor. O seu tratamento é
indiferenciado, não existindo mobiliário urbano a assinalar. Não existem também
zonas específicas para peões ou lugares de estacionamento público, uma vez que
existem em dois pontos do núcleo habitacional quatro abrigos para automóveis.
Existem ainda três espaços com potencialidade para virem a formar pequenas
centralidades dentro do núcleo: dois foram já referidos e correspondem ao espaço
central em frente ao edifício de habitação colectiva e à pequena praça, a sul do
núcleo, junto à clínica e ao Centro Social; o terceiro corresponde a uma outra
praça, entre este e a Escola. No entanto, qualquer um destes espaços necessita de
uma recuperação profunda de forma poder afirmar-se como espaço público de
encontro.
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Relativamente ao edifício do Centro Emissor e suas dependências, o seu
estado de conservação é bastante próximo dos restantes edifícios. A sua autonomia
relativamente ao núcleo residencial permitiu utilizar uma linguagem arquitectónica
diferenciada sem prejuízo para o conjunto, e adaptando-a assim às necessidades
específicas do programa. No entanto, esta mesma especificidade torna mais difícil
proceder à reconversão do seu uso.

Caracterização do Património Arqueológico
O conteúdo deste ponto foi retirado, tal como sugerido pelo IGESPAR, IP, do
documento CANEIRA, Roberto (1998), O Paleolítico em Glória do Ribatejo, Câmara
Municipal de Salvaterra de Magos.
Apesar

de

não

existirem

dados

sobre

a

existência

de

património

arqueológico na área do Plano, foram identificadas na envolvente algumas estações
arqueológicas, nomeadamente a Estação n.º 9 – Quebrada da Água, a Estação n.º
10 – Eucaliptal da Casa do Cadaval e a Estação n.º 11 – Lagoa dos Ossos.

a)

Estação n.º 9 – Quebrada da Água

Estação de superfície descoberta na década de 1940 por H. Breuil e G.
Zbyzewski, foi objecto de estudo no final da década de 1950 por Margarida Ribeiro.
O solo é constituído por calhau rolado, saibro e areias.
Foram inicialmente recolhidas vinte e uma peças cujo material recolhido se
insere entre as indústrias acheulense e mustierense e estão depositadas no Museu
dos Serviços Geológicos de Portugal. Mais tarde, foram recolhidas oito peças da
tipologia abbivilense e acheulense, que se encontram no Museu Hipólito Cabaço.
A cronologia proposta para o material é entre o abbivilense e o mustierense

b)

Estação n.º 10 – Eucaliptal da Casa do Cadaval

Estação de superfície descoberta em 1997 por Roberto Caneira. O solo é
constituído por camadas irregulares de argila e muito cascalho.
Foram recolhidos dois objectos: um instrumento bifacial e um objecto
unifacial inacabado, que se encontram na sede da Associação de Defesa do
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Património Etnográfico e Cultural de Glória do Ribatejo. A cronologia proposta é
acheulense.

c)

Estação n.º 11 – Lagoa dos Ossos

Estação descoberta por O. da Veiga Ferreira. O solo é constituído por
camadas irregulares de argila e muito cascalho.
Há pouca informação acerca desta estação no trabalho consultado, não
sendo referido na bibliografia estudada pelo autor o tipo de material e sua tipologia,
bem como informação sobre o depósito de materiais, tipologia da estação e
cronologia proposta.
Foram recolhidos dois objectos: um instrumento bifacial e um objecto
unifacial inacabado, que se encontram na sede da Associação de Defesa do
Património Etnográfico e Cultural de Glória do Ribatejo. A cronologia proposta é
acheulense.
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III. CONDICIONANTES LEGAIS
Na Planta de Condicionantes assinalam-se as servidões administrativas e
restrições

de utilidade pública que recaem actualmente sobre a área de

intervenção.
Indicam-se de seguida os diplomas legais aplicáveis a cada uma destas
condicionantes, com referência às principais disposições neles contidas com
aplicação na área de intervenção do Plano de Pormenor:

a) Rede Viária
O Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, define um conjunto de normas
tendentes a promover a defesa das antigas estradas nacionais. Estabelece
nomeadamente as áreas de servidão “non aedificandi” das estradas não constantes
no Plano Rodoviário Nacional, proibindo a construção de edifícios a menos de 20m,
15m, 12m ou 10 m do limite da plataforma da estrada, consoante esta seja,
respectivamente, internacional, de 1ª, de 2ª ou de 3ª classes. A EN367 está em
processo de passagem para Estrada Municipal; no entanto, e até lá, aplica-se o
disposto neste diploma, sendo que a zona de protecção, sendo a EN367 uma
estrada de 3ª classe, é de 10m do limite da plataforma da estrada.

b) Cartografia e Cadastro
O Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril, constitui o regime de servidão aos
marcos geodésicos, estabelecendo zonas de protecção que abrangem uma área em
redor do sinal com o raio mínimo de 15 metros, sendo a sua extensão determinada,
caso a caso, em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído.
Após a construção dos marcos, os proprietários ou usufrutuários dos terrenos
situados dentro da zona de protecção não podem fazer plantações, construções e
outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade das
direcções constantes das minutas de triangulação revista.
Na área de intervenção do Plano, é assinalado um marco geodésico (RARET
2º - depósito de água), sendo que outros dois foram retirados aquando da
desmontagem das antenas de telecomunicações (RARET 1º e RARET 2º - antenas).
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c) Espécies Vegetais Protegidas
O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de Junho, aprova o regime jurídico de protecção ao sobreiro e à
azinheira, estabelecendo que o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em
povoamento ou isolados, carece de autorização da Direcção Geral das Florestas ou
das direcções regionais de agricultura.

d) Domínio Hídrico
A servidão é estabelecida pela publicação dos Decretos-Lei n.º 468/71, de 5
de Novembro, e n.º 89/87, de 26 de Fevereiro.
Considera-se para este efeito a Ribeira do Vale Cilhão, onde esta atravessa a
área do Plano. Esta ribeira não constitui um curso de água permanente, e sofreu já
bastantes alterações ao seu traçado, encontrando-se inclusive entubada em parte.
O Plano, para além de respeitar a faixa de protecção, propõe ainda a sua
renaturalização na área por ele abrangida.
A servidão impõe uma faixa de protecção non aedificandi com 10 metros de
largura em relação à margem.

e) Rede eléctrica
A servidão constituiu-se pela publicação do Decreto-Lei n.º 26.852/36, de 30
de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º446/76, de 5 de Junho. O Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, aprova o Regulamento de Segurança
de Linhas de Alta Tensão e estabelece as distâncias mínimas entre os condutores
de energia eléctrica e os edifícios.
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IV. PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS DO PLANO
1. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA ADOPTADA
O objectivo geral que presidiu à elaboração da presente proposta foi o
desenvolvimento de uma intervenção de ordenamento integrada, visando a
reabilitação e qualificação urbanística da área da antiga RARET e disponibilizando
equipamentos que constituam uma mais-valia para o concelho de Salvaterra de
Magos, em especial para a freguesia de Glória do Ribatejo.
Mais especificamente, a intervenção a realizar pautar-se-á pelas seguintes
directrizes:

• Promover a reabilitação e reutilização das antigas instalações da RARET;
• Garantir a articulação funcional e territorial entre a área de intervenção e
o núcleo urbano de Glória do Ribatejo;

• Preservar e recuperar os valores patrimoniais representativos da história
do lugar e constituintes da sua memória;

• Promover os valores ambientais e paisagísticos da área de intervenção.

A estratégia adoptada para a definição da proposta de intervenção na
Herdade de Nossa Senhora da Glória teve como base a integração dos diversos
estudos realizados e respectivo diagnóstico, com a oportunidade de intervenção
face à aquisição da área por uma sociedade que pretende desenvolver um projecto
imobiliário, como indicado no Capítulo I deste relatório. Por outro lado, a
concretização do Plano contribui para a prossecução do objectivo de minimização
dos desequilíbrios internos à região através do sector do Turismo, tal como indicado
no PROT-OVT9.
O

estudo

de

enquadramento

realizado

permitiu

identificar

algumas

oportunidades de aproveitamento de sinergias, quer ao nível de acessibilidades (a
construção da A13 e de um nó de acesso a esta relativamente próximo da área de
intervenção, aproximando-a dos centros regionais

de maior importância e

permitindo pensar numa intervenção de âmbito mais alargado), quer ao nível

9

Ver pp. 16 e 17.
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intermunicipal, aproveitando a existência de outros campos de golfe no concelho de
Benavente para afirmar esta área como destino turístico, nomeadamente destino
de golfe. É assim possível aproveitar uma das grandes potencialidades desta área
ao

nível

do

turismo

e

do

lazer,

criando

igualmente

condições

para

o

desenvolvimento de uma oferta imobiliária de elevada qualidade que atraia novos
residentes, contrariando o envelhecimento da população e fomentando, ainda que
de forma indirecta, a renovação da estrutura produtiva do concelho.

2. SOLUÇÃO PROPOSTA
A base programática para a operação de requalificação compreendeu três
grandes áreas:

• Recuperação da área urbana existente, incluindo espaços livres e
equipamentos;

• Criação de uma área turística, com a inclusão de um aldeamento turístico,
um estabelecimento hoteleiro e serviços complementares e ainda a
construção de uma área estruturante de lazer composta por espaços
verdes, campo de golfe de 18 buracos e respectivos equipamentos de
apoio;

• Criação de uma bolsa de expansão futura da área urbana da freguesia de
Glória do Ribatejo.

Expansão do núcleo urbano e sua fundamentação
Tendo em conta os princípios enunciados anteriormente, optou-se por
estabelecer primeiramente uma área de ligação ao núcleo urbano que sirva
simultaneamente os objectivos de expansão e de colmatação do núcleo. A
necessidade de expandir o aglomerado urbano de Glória do Ribatejo assenta na
dinâmica urbana e de emprego que o empreendimento a instalar trará à vila, com o
consequente aumento de procura de habitação associada. De facto, indicadores
baseados em ocupações semelhantes apontam para a criação de cerca de 250
postos de trabalho directamente associados ao empreendimento, e ainda para um
número aproximado de 500 postos de trabalho indirectos. Pretende-se dar resposta
a esta e outras dinâmicas urbanas associadas ao empreendimento na continuidade
com a área do aglomerado. Por outro lado, a tipologia que se propõe fará a
transição tipológica e funcional entre a vila e o empreendimento.
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A esta necessidade responder à procura associada à instalação do
empreendimento, acresce ainda que a percentagem de alojamentos vagos é, na
freguesia de Glória do Ribatejo, a mais baixa do concelho de Salvaterra de Magos,
o que contribui para que a dinâmica imobiliária seja praticamente inexistente. Aliás,
o que se verifica é que mesmo os alojamentos vagos não se encontram disponíveis
para o mercado imobiliário, o que acaba também por resultar num abandono da
população mais jovem da freguesia.
De facto, os registos de compra e venda de móveis para habitação própria
disponíveis no concelho, cobrindo um período entre Dezembro de 2006 e Maio de
2009, mostram que na freguesia de Glória do Ribatejo a dinâmica imobiliária é
residual, seja em valor absoluto seja em relativamente ao total do concelho.

2006

(Dez)

2007

2008

2009 (Jan a Mai)

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Salvaterra de
Magos

5

23,81

75

28,96

39

22,41

24

36,92

Foros de
Salvaterra

9

42,86

65

25,10

44

25,29

14

21,54

Muge

1

4,76

18

6,95

18

10,34

7

10,77

Granho

3

14,29

15

5,79

11

6,32

6

9,23

Marinhais

3

14,29

82

31,66

56

32,18

14

21,54

Glória do
Ribatejo

0

0,00

4

1,54

6

3,45

0

0,00

TOTAL

21

100

259

100

174

100

65

100

Fonte: Cartório Notarial de Salvaterra de Magos

Quadro 7: Registos de compra e venda de imóveis para habitação própria, por freguesia

De referir também que, segundo os estudos de caracterização efectuados no
âmbito da revisão do Plano Director Municipal de Salvaterra de Magos10, e no que
respeita à taxa de atracção11, Salvaterra de Magos se encontra entre os cinco
concelhos mais atractivos da Lezíria do Tejo (ver quadro 8). A forte atracção destes
concelhos poderá estar relacionada com a sua proximidade com Lisboa, tanto em

10

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Estudos Sectoriais de Caracterização – Volume 2,

Março de 2008.
11

Relação entre a população residente que 5 anos antes residia noutra unidade territorial ou

noutro país e a população residente na unidade territorial, expressa em percentagem.
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termos territoriais como em termos de vias de acesso, o que será ainda potenciado
com a instalação do empreendimento.
Local de Residência

Lezíria do Tejo
Azambuja
Almeirim
Alpiarça
Benavente
Cartaxo
Chamusca
Coruche
Golegã
Rio Maior
Salvaterra de Magos
Santarém

Taxa de
atracção
(%)
6,3
10,4
6,6
8,4
14,3
9,5
5,5
3,9
7,2
6,8
8
6,9

Fonte: INE

Quadro 8: Taxa de atracção (Lezíria do Tejo) por concelho

A análise do tecido urbano de Glória do Ribatejo mostra que o seu
desenvolvimento tem sido feito de forma radial, ao longo de eixos concentrados no
seu centro; actualmente vêem-se já algumas vias que intersectam esta forma em
“estrela”, formando “circulares” ao centro do núcleo urbano. De facto, uma análise
da planta de ordenamento do PDM em vigor mostra que o crescimento da vila só
não se efectuou naturalmente no sentido oeste devido ao carácter particular das
instalações da RARET, constituindo-se como um “vazio urbano” no tecido do
aglomerado.
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Figura 13: Extracto da Plana de Ordenamento do PDM de Salvaterra de Magos

A proposta, assim, tem como objectivo, por um lado dar uma forma mais
coerente ao aglomerado através do redesenho do seu perímetro e, por outro,
responder à procura já existente de alojamento, bem como a que resultará do
aumento do mercado de trabalho na freguesia, permitindo simultaneamente
dinamizar o mercado imobiliário e evitar a saída de população da freguesia.
A existência de um eixo visual fortíssimo, que liga o centro do aglomerado à
zona

de

intervenção

(incluindo-se

portanto

na

primeira

tipologia

de

desenvolvimento viário), e que não tem actualmente qualquer remate, foi o ponto
de partida para esta colmatação. Torna-se necessário estabelecer um espaço que
de alguma forma remate, funcional e visualmente, a via existente, propondo-se
para tal a localização da entrada para a zona de lazer a desenvolver no interior da
área de intervenção. Por outro lado, e inscrevendo-se na tipologia de arruamentos
circulares, foi definido um novo eixo, a partir de uma via existente, esperando que,
futuramente, estes possam ser ligados.
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Estes arruamentos conformam um novo “quarteirão”, o qual será ocupado
por habitação (ao longo das vias) e, no interior, por um espaço de utilização
colectiva. Este espaço estabelece igualmente a ligação a outra das vias “radiais” da
freguesia, onde o aproveitamento da existência de alguns exemplares de sobreiros,
condicionante ao uso do solo, conduz à proposta de um jardim neste ponto. No
interior do quarteirão localizam-se alguns elementos de pontuação, como um
campo de jogos, percurso de skates / bicicletas, etc. Esta zona de lazer articularse-á com a via ciclável que a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos pretende
construir na Rua Capitão Salgueiro Maia (Rua da Ribeira). Relativamente à tipologia
da habitação adoptada para esta zona, optou-se pela habitação unifamiliar isolada,
em acordo com a caracterização do parque edificado que foi realizada nos estudos
de caracterização.

Área residencial existente
Considera-se que a área residencial existente, correspondente à área
habitacional da RARET, constitui um núcleo autónomo, cujo interesse reside não
tanto na qualidade arquitectónica dos edifícios e espaços, mas na manutenção de
um conjunto que é testemunho de uma época da vila. Assim, é proposta a
recuperação das estruturas edificadas da área residencial, mantendo em termos
gerais as tipologias existentes, mas adaptando-as às necessidades de utilização
contemporânea. Será assim necessário proceder à ampliação das construções
existentes, bem como à reformulação dos seus espaços interiores. Quanto aos
edifícios de carácter não residencial, deverá ser prevista a sua reconversão em
equipamentos e serviços de apoio a toda a área de intervenção. Será também
assim mantido, de alguma forma, o carácter anterior destas estruturas. Também
qualquer ampliação destes edifícios deverá respeitar, por um lado, o conjunto
edificado e, por outro, não imitar a sua linguagem arquitectónica.
Nos edifícios anteriormente utilizados como equipamentos, pretende-se a
reconversão para comércio e serviços de apoio, bem como ainda a instalação de um
pequeno núcleo museológico dedicado à história da RARET.
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Área de Ocupação Turística
Finalmente, e de acordo com as bases programáticas enunciadas, foi
estabelecida, no interior da área de intervenção, uma área de ocupação turística,
que acaba por ser o centro da proposta. Esta área incluirá:

• Um estabelecimento hoteleiro;
• Um aldeamento turístico;
• Um campo de golfe de 18 buracos e respectivos equipamentos de apoio.

A anterior utilização da Herdade conferia-lhe um carácter bastante fechado,
carácter esse que se manteve até hoje. A proposta que se apresenta vai no sentido
de abrir mais a área à população (nomeadamente através da utilização do campo
de golfe), embora mantendo alguma reserva no acesso à área do aldeamento
turístico.
O acesso ao interior da área de ocupação turística é feito a partir da EN367,
via a partir da qual se estabelece a ligação entre as infra-estruturas de
acessibilidade e a vila de Glória do Ribatejo. A entrada actual da Herdade faz-se já
a partir desta via, existindo apenas outros acessos de serviço a partir das
restantes.
Propõe-se a manutenção da entrada actual, transformando-a em acesso
exclusivo aos utilizadores do aldeamento e a criação de uma nova entrada para o
acesso principal à área de uso turístico. Esta entrada comum dá depois lugar ao
desdobramento em 3 macro-lotes, destinados a cada um dos empreendimentos e
ao campo de golfe, que será descontínuo e incluirá o Clube de Golfe (Club House).
Pretende-se com esta autonomização entre os empreendimentos uma maior
flexibilidade para as diferentes possibilidades para a gestão de cada um destes
empreendimentos, muito embora seja claro que o enquadramento do aldeamento é
bastante valorizado pelo campo de golfe.

Estabelecimento Hoteleiro
O

estabelecimento

hoteleiro

terá

120

unidades

de

alojamento,

correspondentes a 240 camas, com a categoria mínima de 4 estrelas, assim como
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alguns serviços complementares, como sejam piscina coberta, centro de congressos
e um estabelecimento de restauração.
Campo de Golfe
Imediatamente junto à entrada da área de uso turístico, localiza-se o Clube
de Golfe, ponto fulcral na organização do campo de golfe. Este tem necessidades de
organização muito próprias, decorrentes das regras do próprio jogo, bem como da
importância

que tem,

para

a

qualidade do

campo

e

sua

envolvente,

o

enquadramento paisagístico, a orientação dos percursos no campo e ainda a
possibilidade de diversificar a utilização do campo de acordo com a experiência dos
jogadores. O próprio campo estabelece as condições de enquadramento paisagístico
das manchas de ocupação edificada.
Relativamente à concepção do campo de golfe, conta-se com a utilização
estratégica do terreno, utilizando a precisão como filosofia de jogo e aproveitando a
estética natural do terreno. A adaptação ao terreno natural será objecto de toda a
concepção,

evitando

assim

o

desnecessário

aumento

de

terraplanagens

e

desmatações.
Conseguiu-se um golfe de 18 buracos com todas as características
desportivas necessárias para os grandes torneios: uma distância total de cerca de
6450 metros para um PAR 72, grande variedade em todos os percursos, seja no
comprimento, direcção, estética e aliciante desportivo. O golfe está dividido em
duas voltas de 9 buracos que saem e retornam ao Clube de Golfe, sendo esta a
fórmula comercial mais eficiente. A relação com as zonas a edificar é discreta,
equilibrada e com segurança.
O campo é concebido de forma a proteger os valores ambientais. A
drenagem dos greens será encaminhada para zonas de tratamento, passando por
caixas de monitorização da qualidade dos efluentes. O equipamento de manutenção
permitirá um sistema de operações que privilegiarão os métodos mecânicos de
manutenção em detrimento dos químicos. Os carrinhos de golfe (buggies) serão
eléctricos. O centro de operações de manutenção será equipado de acordo com os
procedimentos ambientais, e os caminhos de golfe e de serviço não serão
impermeabilizados.
À riqueza natural da paisagem, juntaram-se os lagos que, como é natural,
foram colocados na zona baixa do terreno como elemento estético, de dificuldade
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da estratégia de jogo de alguns buracos, de armazenamento de água para a rega e
como reservatório de afluência da água das drenagens do campo. A sua localização
aumenta significativamente a beleza, o interesse e a complexidade do percurso.
Os materiais provenientes da escavação dos lagos serão utilizados na
criação de barreiras acústicas a constituir em acordo com o mapa de ruído
apresentado em anexo. Esta barreiras serão constituídas por taludes em materiais
provenientes das escavações e terra vegetal, em acordo com a modelação de
terreno apresentada na Planta de Trabalho, a aferir no subsequente projecto de
execução em função da identificação e caracterização destes materiais, a ser feita
no âmbito desse projecto.
Analisado o estudo físico–hídrico para obter o coeficiente de permeabilidade
do terreno, e em acordo com informação técnica prestada pelos serviços da Câmara
Municipal12, que indica que «os aquíferos ensaiados possuem um grau de
permeabilidade médio, de 1.97 x 10-3 cm.s-1 ou 1.702 m3/m2.dia ou 1.702.08
l/m2.dia», determinou-se a adopção da recomendação da referida informação para
impermeabilizar a superfície a inundar com recurso a materiais argilosos, a
determinar no subsequente projecto de execução.
O equipamento deverá ainda possuir um Plano de Segurança que preveja a
questão da segurança associada aos lagos.
A filosofia geral da rega, e aliás de toda a manutenção do campo, será
conseguir superfícies relvadas satisfatórias com os mínimos consumos, não só de
água, mas de todo o tipo de produtos de manutenção. A utilização complementar
de um sistema de sensores de humidade em locais estratégicos do campo
racionalizará o consumo de água para os valores mínimos adequados. Será ainda
contemplado um processo de aproveitamento e recirculação de águas. Prevê-se
ainda a reutilização das águas residuais da ETAR, tanque e lagos para a rega do
coberto vegetal. De registar a existência de quatro furos, que servirão no futuro
para cobrir eventuais falhas desta solução.
Os critérios das escolhas das relvas incidirão especialmente sobre a
qualidade de jogo das superfícies, mas também sobre o controlo do consumo de

12

Informação técnica da Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara Municipal de

Salvaterra de Magos de 10/12/2007, ponto 1.1, alínea ii).
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água, rápida recuperação, resistência ao pisoteio intenso, doenças e adversidades
em geral, bem como sobre a facilidade geral da manutenção.
A manutenção do campo exige a criação de uma área onde se concentram
quer os materiais quer a maquinaria necessária, como sejam pequenos tractores
(para a modelação do terreno e eventual desobstrução das valas de drenagem),
corta-relvas, bem como os buggies que não estejam em utilização e a sua oficina
de pequenas reparações; no mesmo local deverão estar armazenados os materiais,
como sementes, terra e areia, e outros que se revelem necessários. Esta área
deverá localizar-se junto à Club House.
Aldeamento Turístico
O aldeamento turístico terá um máximo de 276 unidades de alojamento,
correspondendo a um número máximo de 1510 camas13, com a classificação mínima
de 3 estrelas.
A definição da ocupação pelas unidades de alojamento correspondentes ao
aldeamento turístico teve como princípio a estrutura do campo de golfe, bem como
o enquadramento paisagístico que este oferece às moradias. A estrutura da
ocupação divide-se em dois grandes tipos: linear, ao longo de arruamentos
estruturantes, definidos a partir da estrutura do golfe; e em cul-de-sac, a partir
daqueles arruamentos. O acesso condicionado ao interior da área de intervenção
permite estabelecer uma área de utilização flexível nestes arruamentos: como se
prevê um tráfego muito baixo, todos os pavimentos estarão à mesma cota,
permitindo que, quando não estão a ser utilizados, os espaços de via e de
estacionamento possam ser utilizados como espaço de passeio, isto é, como área
de estar, promovendo de alguma forma o convívio entre vizinhos e uma utilização
segura daquele espaço.
Propõe-se ainda uma tipologia de moradia em banda, a localizar na área
actualmente ocupada pelo edifício do Centro Emissor e suas dependências. Esta
área é aquela que, de todas as estruturas edificadas, tem menor qualidade
arquitectónica, sobretudo se encarada no conjunto anteriormente referido. A
própria localização do Centro Emissor, numa área afastada da zona residencial
existente, afasta-o daquele conjunto. Por outro lado, estes edifícios são os que,
13

Para o cálculo do número de camas do aldeamento turístico foi utilizada a fórmula

Tn=n+1,5, em que n corresponde ao número de quartos da unidade de alojamento.
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pela sua tipologia, mostram menor capacidade de reconversão a usos adequados
ao programa da intervenção. Assim, aproveitando a existência da “plataforma”
onde se encontram estes edifícios, propõe-se a localização de uma área de
ocupação de densidade mais alta do que a que encontramos na restante
intervenção, criando-se um núcleo com características de unidade de vizinhança.
Na concepção das áreas correspondentes às unidades de alojamento do
aldeamento turístico há a preocupação de responder a vários tipos de procura, pelo
que se tenta tirar partido das diferenças em termos de área de logradouro,
localização face ao golfe ou à estrutura do aldeamento, e mesmo tipologia; crê-se
que uma diferenciação criteriosa será mais positiva para a estruturação da área de
intervenção do que uma uniformidade indiferenciada. Para a tipologia das unidades
de alojamento prevê-se, em princípio, a seguinte estrutura:

• Tipologia T3: 43 unidades (correspondendo ao núcleo de tipologia em
banda), correspondendo a 194 camas;

• Tipologia T4: 205 unidades, correspondendo a 1128 camas;
• Tipologia T5: 22 unidades, correspondendo a 143 camas;
• Tipologia T6: 6 unidades, correspondendo a 45 camas.
As áreas verdes comuns do aldeamento correspondem às áreas verdes de
enquadramento incluídas no respectivo lote.
A piscina de utilização comum foi dimensionada em acordo com a Portaria
n.º 327/2008, de 28 de Abril. Tendo em conta que se prevê a instalação de piscinas
de uso privativo em quase todas as unidades de alojamento excepto nas que
adoptam a tipologia de moradia em banda, devido à menor área livre de que
dispõem, a localização da piscina foi determinada pela proximidade a este núcleo. A
piscina terá ainda as instalações sanitárias e balneários de apoio necessários, assim
como uma área para crianças.
Aproveitando a existência da piscina como ponto agregador do aldeamento,
é também prevista a instalação de um equipamento de desporto e lazer na mesma
área, nomeadamente um campo de ténis e um edifício para instalação de duas
salas para prática de squash, bem como respectivos balneários e instalações
sanitárias.
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Não está prevista a instalação de um estabelecimento de restauração no
aldeamento, uma vez que está prevista a sua instalação no estabelecimento
hoteleiro, assim, como num dos edifícios de comércio e serviços pertencentes à
área da antiga RARET (prevê-se que venha a ser instalado no antigo Centro Social).
Também a proximidade ao núcleo urbano de Glória do Ribatejo justifica a ausência
deste estabelecimento no aldeamento turístico.

Condicionamentos à Ocupação e Propostas de Intervenção
A identificação de exemplares de sobreiros, feita na Planta de Implantação,
condicionou também a ocupação proposta relativamente às diversas intervenções
previstas. Mais do que uma limitação, procurou-se encarar esta condicionante como
uma mais valia paisagística de toda a área. Por outro lado, a utilização de polígonos
de implantação para a definição das áreas onde as construções se poderão
inscrever, e não da definição final da implantação das construções, permite que
estas

se

adaptem

à

existência

de

árvores

protegidas,

permitindo

a

sua

manutenção.
Dentro da área de intervenção não se identificaram linhas de água naturais
de carácter permanente. No limite sul da área do plano encontra-se cartografado o
troço inicial da Ribeira de Vale Cilhão, que constitui um afluente da Ribeira de
Muge, apenas possuindo caudal nos meses chuvosos. O seu traçado na área do
Plano encontra-se profundamente alterado, constituindo uma vala que acompanha
o caminho com a direcção aproximada NW-SE. Em termos de servidão, esta é
constituída por uma faixa de 10 metros ao longo de cada uma das margens.
Para

este

curso

de

água,

o

Plano

propõe

uma

intervenção

de

renaturalização , que permita, por um lado, corrigir os erros de intervenções
14

anteriores, passando o seu traçado a ser feito a céu aberto em toda a área do
Plano, melhorar a capacidade de drenagem da linha de água e prevenir situações
de risco de cheias e, por outro, tirar partido do enquadramento paisagístico da
ribeira. Assim, propõe-se que o seu perfil seja alargado, com a criação de áreas
para vegetação. Propõe-se igualmente a criação de um percurso pedonal ao longo
da ribeira, percurso esse que cumpra a dupla função de lazer e de manutenção da
linha de água.
14

Aplicando a metodologia descrita em Amorim, Luís, Intervenções em Linhas de Água –

Contribuição para uma solução mais sustentável, CCDR-N, com as necessárias adaptações.
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De referir ainda a existência de uma sub-estação no interior da área de
intervenção. Não haverá qualquer interferência, em termos de uso, com esta infraestrutura. O empreendimento assegurará o acesso à mesma através da criação de
um acesso a partir dos arruamentos do aldeamento.

Drenagem
O carácter fortemente argiloso dos solos da área de intervenção do Plano
traduz-se numa baixa capacidade de infiltração das águas, facto que levou à
abertura de valas de drenagem pela população desde tempos imemoriais. Estas
correntes de água artificiais não são mais que sulcos abertos na terra, de origem
claramente antrópica, que têm a importante função de assegurar a drenagem das
águas pluviais, pelo que a proposta do Plano tem em consideração estas
características assegurando o eficaz escoamento das águas. De notar que nenhuma
destas valas tem associados sistemas naturais característicos de ecossistemas
relacionados com linhas de água, não existindo vegetação ribeirinha característica,
nem outros elementos associados a sistemas ripícolas. Outro aspecto a destacar
nestas valas é o seu traçado geométrico, mais uma vez comprovando a sua origem
antrópica.
Assim, a proposta do Plano vai no sentido de proceder à alteração do
traçado destas valas, assegurando quer a sua função quer o caudal de drenagem
associado. Também para estas valas é proposto um novo perfil, que permite atingir
os objectivos descritos e assegurar a manutenção destas valas, que actualmente é
dificuldade pela obstrução de matos. O perfil proposto, para além de assegurar que
o seu traçado se mantém a céu aberto, contempla ainda um percurso pedonal / de
manutenção.
A drenagem do campo de golfe está explicitada na Planta de Traçado das
Infra-estruturas, onde se define o processo de aproveitamento e recirculação de
águas utilizadas para a rega do campo. Tal como referido, prevê-se a reutilização
das águas tratadas pela ETAR, tanque e lagos para a rega do coberto vegetal.
Os fenómenos de contaminação das águas pelos adubos e correctivos
utilizados na manutenção do campo de golfe podem ser minimizados ou mesmo
eliminados desde que a sua aplicação em termos de quantidade e qualidade,
épocas e técnicas de aplicação seja correctamente adaptada aos condicionalismos
naturais da região.
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Abastecimento de água
Relativamente ao abastecimento de água para consumo humano, serão
adoptadas, em fases posteriores de licenciamento dos respectivos projectos, as
recomendações e informações fornecidas pela Águas do Ribatejo, EIM, enquanto
entidade responsável pelo abastecimento de água, nomeadamente:

• O fornecimento de água para consumo humano será garantido pela Águas
do Ribatejo, EIM, nos termos do contrato de gestão celebrado com a
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos;

• A eventual necessidade de reforço do sistema público decorrente deste
fornecimento deverá ser suportado pelo promotor;

• A exploração da ETAR deverá ficar a cargo da Águas do Ribatejo, EIM;
• A gestão dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais domésticas deverá ficar a cargo da Águas do Ribatejo,
EIM;

• Os projectos de execução de infra-estruturas de captação, tratamento,
adução, reserva e distribuição de água e de recolha, transporte,
tratamento e destino final de águas residuais domésticas deverão ser
objecto de aprovação por parte da Águas do Ribatejo, EIM;

• A construção de infra-estruturas de abastecimento de água e de
drenagem de águas residuais domésticas deverá ser fiscalizada pela
Águas do Ribatejo, EIM;

• Os custos associados aos projectos e construção das infra-estruturas
serão suportados pelo promotor.

Estacionamento de Uso Público
A dotação de estacionamento de uso público está apresentada na Planta de
Implantação, tendo sido calculada de acordo com o disposto no artigo 84º do
Regulamento do Plano Director Municipal de Salvaterra de Magos, que remete a
definição dos valores mínimos estabelecidos para os estacionamentos para a
Portaria n.º 1182/92, de 2 de Dezembro (entretanto substituída pela Portaria n.º
216-B/2008, de 3 de Março), mas com uma distribuição entre lugares públicos e
privados diferente.
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Assim, para a habitação prevista no Plano seriam necessários um total de 87
lugares privados e 58 lugares públicos e para os serviços um total de 58 lugares
privados e 58 lugares públicos. Para a área de uso turístico, como não existe
dotação específica na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, optou-se por
subdividir a dotação de estacionamento por serviços (109 lugares privados e 109
lugares públicos), pelas unidades de alojamento do aldeamento, que para o efeito
foram equiparadas a habitação (398 lugares privados e 266 lugares públicos) e pelo
estabelecimento hoteleiro – para o efeito, foram utilizadas as recomendações do
Turismo de Portugal, que determina 1 lugar por cada 3 unidades de alojamento;
com a distribuição determinada pelo PDM de Salvaterra de Magos, consideram-se
34 lugares privados e 14 lugares públicos.
Em síntese, seriam necessários 505 lugares de uso público, estando
contemplados na proposta 875, dos quais 397 em domínio público e 478 integrados
na área de uso turístico, optando-se por ter parte dos lugares de uso público
integrados

nos

próprios

lotes

onde se

desenvolvem

os

empreendimentos,

nomeadamente no caso do estabelecimento hoteleiro e do aldeamento turístico.
O

estabelecimento

hoteleiro

terá,

para

além

da

capacidade

de

estacionamento anteriormente referida, 1 lugar para autocarros de turismo por
cada 80 unidades de alojamento.

Zonas Mistas e Sensíveis
O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
278/2007, de 1 de Agosto, estabelece o regime legal sobre a poluição sonora e
determina a classificação de zonas sensíveis e mistas.

• As zonas sensíveis são vocacionadas para usos habitacionais, bem como
equipamentos e espaços de recreio e lazer, não podendo estar expostas a
um nível sonoro contínuo superior a 55 db no período diurno-entardecernocturno e 45 db no período nocturno.

• As zonas mistas destinam-se a outros usos, para além dos referidos para
as sensíveis, nomeadamente comércio e serviços. Estas zonas não podem
ficar expostas a um ruído superior a 65 db no período diurno-entardecernocturno e 55 db no período nocturno.
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Na área do Plano são definidas zonas mistas e sensíveis, verificando-se a em
alguns locais que os valores excedem entre 0 e 5db os limites estabelecidos. Assim,
devem implementar-se medidas de controlo de ruído que garantam um nível
sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente exterior inferior aos máximos
permitidos, tanto sob a forma de recomendações que deverão ser consideradas em
futuros projectos, bem como medidas efectivas a implementar, como por exemplo:

• Relativamente aos níveis gerados pela EN367, as medidas de minimização
a

desenvolver

passam

por

actuar

a

nível

da

fonte

sonora.

A

desqualificação de estrada nacional para municipal irá trazer modificações
favoráveis, em termos de redução sonora. O próprio projecto de
requalificação da via deverá contemplar medidas de redução sonora
aquando da sua execução, devendo integrar recomendações por parte do
município, de forma a limitar a velocidade, uma vez que a velocidade
considerada no mapa de ruído foi de 90 km/h: criação de passadeiras,
e/ou colocação de lombas, sinalização vertical, entre outras.

• Na área habitacional limítrofe à EN367, em semelhança à situação
anterior, e por já existirem habitações, recomenda-se actuar a nível da
fonte sonora, implementando soluções de limitação de velocidade no
troço mais exposto às habitações existentes e previstas.

• Ao longo da Rua da Ribeira são identificados dois locais onde os valores
limite são excedidos, afectando futuras unidades de alojamento do
aldeamento turístico. Para os dois locais em causa, deve actuar-se a nível
da fonte sonora, e uma vez que reduzir a velocidade para além dos 50
km/h (velocidade considerada no mapa de ruído) se torna pouco
praticável, sugere-se como medida a implementar na fonte a alteração de
pavimento por um menos ruidoso.

• Pode ainda recomendar-se actuar a nível do receptor, devendo a
edificação futura garantir um reforço de isolamento de fachada suficiente
ao bem-estar dos habitantes, ou mesmo, os futuros edifícios poderem
apresentar um projecto com distribuição de espaços sensíveis (quartos e
salas de estar) na fachada menos exposta ao tráfego rodoviário.

• Nas áreas junto no interior da área do Plano, uma vez que a fonte é uma
via não existente, recomenda-se que aquando da sua implementação se
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considere como medida de minimização a escolha de um pavimento
pouco ruidoso.

• Pode ainda recomendar-se a actuação ao nível do receptor, tal como
descrito acima.

Para além destas medidas, o Plano preconiza ainda:

• Introdução de velocidade máxima de 50 km/h nos arruamentos
confinantes com a área do Plano e de 30 km/h no interior da área do
Plano;

• Implantação de taludes em terra vegetal na área do Plano com a altura
máxima de 1,50 m.

3. CAPACIDADE
Apresentam-se no quadro seguinte as áreas afectas a cada um dos usos
propostos na Planta de Implantação para a totalidade do Plano e para o
Aldeamento Turístico:
Áreas por Usos
Área de Intervenção
Habitação
Equipamentos, Serviços e Comércio
Aldeamento Turístico
Estabelecimento Hoteleiro
Campo de Golfe
Arruamentos, Passeios, Estacionamento (Público)
Áreas de Verde Público

ha
187,5
5,2
1,5
70,9
5,6
93,4
7,2
3,7

Aldeamento Turístico
Total
Unidades de Alojamento
Serviços e equipamentos de apoio turístico
Áreas Verdes de Enquadramento
Arruamentos, Passeios, Estacionamento

ha
70,9
45,2
1,4
12,8
11,5

Nos quadros seguintes resumem-se a edificabilidade prevista para a área do
Plano de Pormenor e os respectivos índices urbanísticos:
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Edificabilidade
Habitação
Equipamentos, Serviços e Comércio
Aldeamento Turístico
Estabelecimento Hoteleiro e Serviços Associados
Campo de Golfe
Total

m²
18.111
4102
85.785
12.000
1000
120.998

Índices Urbanísticos
Índice de Utilização Global (relativo à totalidade da área-plano)
Índice Líquido de Utilização Médio

0,06
0,07

4. ALTERAÇÕES AO PDM
Na peça desenhada n.º 9 – Planta de Alterações ao PDM identificam-se as
alterações de uso que o Plano de Pormenor introduz relativamente ao definido no
PDM de Salvaterra de Magos para área de intervenção e a proposta de classificação
e qualificação do solo decorrente da já explicitada alteração de uso da RARET e da
proposta de ocupação.
Para este efeito, foi decidido aplicar o disposto no Decreto-Regulamentar n.º
11/2009, de 29 de Maio, nomeadamente no que concerne à diferenciação entre a
qualificação funcional e operativa do solo urbano. Pretende-se igualmente clarificar
as opções do Plano, tendo em conta que a anterior classificação de parte da área do
Plano como Espaço de Infra-estruturas não explicitava a sua classificação enquanto
rural ou urbano. Assim, foi decidido manter a classificação de solo urbano na área
anteriormente classificada como tal e proceder à reclassificação do solo de rural
para urbano na área de expansão do núcleo urbano, tal como fundamentado no
ponto n.º 2 deste Capítulo.
Assim, o território do Plano divide-se em solo urbano e solo rural, com as
seguintes categorias funcionais:

• Espaços Residenciais, correspondentes à área residencial existente
(RARET) e à área de expansão do núcleo urbano;

• Espaços de Ocupação Turística, correspondentes às áreas abrangidas pelo
aldeamento turístico, pelo estabelecimento hoteleiro e pelo campo de
golfe.
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Do ponto de vista da qualificação operativa do solo urbano, este divide-se
em:

• Solo urbanizado, dotado de infra-estruturas urbanas e servido por
equipamentos de utilização colectiva;

• Solo urbanizável, destinado à expansão urbana e precedido de
programação.

O solo urbanizado distingue-se ainda em função do seu grau de urbanização,
em acordo com o n.º 4 do Artigo 22º do referido Decreto-Regulamentar, dividindose em solo urbanizado consolidado e solo urbanizado a consolidar, em que o
primeiro corresponde à zona caracterizada por uma densidade de ocupação que
permite identificar uma estrutura urbana definida, como é o caso da zona
habitacional da RARET. Todo o restante solo urbanizado é a consolidar.
De referir igualmente que, na área objecto de Plano, são alteradas todas as
disposições do Plano Director Municipal de Salvaterra de Magos, aplicando-se o
disposto no presente Plano de Pormenor.
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V.

PROGRAMA

DE

PP Herdade N. Sra. da Glória

EXECUÇÃO

E

PLANO

DE

FINANCIAMENTO
1. PROGRAMA DE EXECUÇÃO
A execução do Plano será feita através da contratualização com o promotor
do empreendimento, pelo que o programa de execução e o plano de financiamento
não terão repercussões no plano de actividades do município. Este capítulo referese, assim, à programação da execução a efectuar pelo promotor para a área do
Plano de Pormenor.
O programa de execução refere-se à execução das infra-estruturas públicas
e privadas (incluindo arruamentos, zonas de verde público, infra-estruturas e
arruamentos do aldeamento) e da construção do campo de golfe, estando apenas
incluídas as construções associadas ao campo de golfe, às instalações comuns e
equipamentos do aldeamento turístico e ao estabelecimento hoteleiro. Prevê-se que
a construção das unidades de alojamento do aldeamento venha a ser faseada.
Para além do programa de execução definido no cronograma apresentado
em seguida, foram contratualizadas com o promotor do empreendimento turístico
uma série de acções de base territorial a efectuar em paralelo à execução do Plano:

• Execução de rotunda na EN367 no prolongamento da Av. Estados Unidos
da América;

• Execução de rotunda na EN367, a norte;
• Pavimentação de caminho público que faz a ligação à Barragem de
Magos;

• Alargamento da Rua das Janeiras de Baixo para execução de ciclovia;
• Alargamento da Rua da Ribeira;
• Cedência de terreno para passagem do emissário (EN367);
• Criação de núcleo museológico da RARET, com reprodução de uma das
antigas antenas.
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Finalização e limpeza,
recuperação das áreas de
estaleiro e acessos

Plantação e sementeira das
zonas verdes e golfe

Construção de edifícios

GIPP, Lda.

Realização dos arruamentos,
passeios e estacionamentos

Instalação da rede eléctrica e
telecomunicações

Instalação da rede de
abastecimento de gás natural

Instalação da rede de drenagem

Instalação da rede de
abastecimento de água e
sistema de rega

Caminhos de serviço, caminhos
pedonais e caminhos de golfe

Modelação do terreno

Movimentação de terras

Construção dos caminhos de
obra

Preparação terreno

Marcações

Instalação de estaleiros e áreas
de apoio à obra

Meses

Gestão Integrada de Projectos e Planeamento
PP Herdade N. Sra. da Glória

C. M. Salvaterra de Magos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. ESTIMATIVA DE ENCARGOS E FINANCIAMENTO

A estimativa dos encargos com a execução do Plano de Pormenor foi

desenvolvida no quadro seguinte e refere-se à infra-estruturação da totalidade da

área do Plano e construção do campo de golfe, não tendo sido contabilizados os
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custos com os terrenos, a recuperação do edificado e a construção dos edifícios não
incluídos no programa de execução.
Total (€)
1. Infra-estruturas
Abastecimento de Água
Saneamento
Águas Pluviais
Gás Natural
Electricidade e Telecomunicações
2. Arranjos Exteriores
Arruamentos (pavimentos, estacionamento, passeios)
Áreas de verde público
Áreas verdes de enquadramento
3. Campo de Golfe
Total

425.000
744.000
850.000
320.000
1.530.000
4.865.000
459.000
11.298.200
5.000.000
25.491.200

O Plano de Financiamento do Plano de Pormenor da Herdade de Nossa
Senhora da Glória, tendo em conta estes encargos estimados, considera como fonte
de financiamento capitais próprios do promotor da intervenção.
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VI. SISTEMA DE EXECUÇÃO
O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão estabelece que o município
promove a execução coordenada e programada dos planos municipais de
ordenamento do território. Para o efeito, são definidos “sistemas de execução” a
desenvolver no âmbito de “unidades de execução” delimitadas pela Câmara
Municipal por iniciativa própria ou a requerimento dos proprietários interessados.
No território do Plano considera-se que as áreas a urbanizar integram uma
unidade de execução por compensação do proprietário do prédio a sujeitar a
operações urbanísticas, mediante a cedência de áreas ao domínio municipal e da
realização das correspondentes infra-estruturas. Não há lugar a mecanismos de
perequação, uma vez que apenas um proprietário é abrangido por estas operações.
O licenciamento da urbanização e edificação, assim como da consequente
utilização, far-se-á em acordo com a legislação aplicável.

Porto, Novembro de 2009
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