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  CAPÍTULO 1 

                                                          FUNDAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO PDM DO CARTAXO 
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1. ANTECEDENTES E FUNDAMENTAÇÃO 

 

O crescimento económico e a criação de emprego, apesar de não corresponderem diretamente a atribuições e competências 

do Poder Local, estão intimamente relacionados com as políticas municipais que vão sendo adotadas, as quais podem 

desempenhar um papel fundamental na dinamização desses vetores essenciais ao processo de desenvolvimento de qualquer 

região. 

De facto, o exercício do Poder Local em todos os domínios, e mais em concreto a preocupação com o ordenamento e o 

planeamento do território, só faz sentido se procurar o equilíbrio e a relação perfeita entre a base dinâmica da economia local 

e, naturalmente, a capacidade de criar e sustentar um quadro de emprego cada vez mais atrativo. Contrariar e inverter a 

tendência para o crescimento do desemprego ou mesmo da precariedade e da baixa qualidade do emprego assumem hoje um 

protagonismo nacional, regional e local.  

 

O município do Cartaxo não foge à regra. O encerramento, no território, de unidades empresariais de referência a nível regional, 

tem tido evidentes impactes negativos no emprego e no crescimento económico.  

 

Tem vindo a verificar-se que algumas unidades económicas existentes no município e localizadas isoladamente não foram 

cartografadas nem salvaguardadas pelo Plano Diretor Municipal, devido às ferramentas disponíveis na altura para a elaboração 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). Na maioria dos casos, tal situação não gerou problemas por serem unidades 

erigidas em data anterior à entrada em vigor do PDM, que foi publicado em Diário da República — I Série B N.º 18 — 22-1-1998 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/98. Contudo, com as atuais exigências da legislação vigente em matéria 

de licenciamento industrial e ordenamento do território, qualquer pretensão de ampliação, reestruturação ou, por vezes, 

mudança de uso e de função, dificilmente encontra suporte e enquadramento naquele instrumento de gestão territorial. 

 

Porém, apesar de já ter sido iniciado o processo de revisão do PDMC, receia-se que a data estimada para a sua conclusão não 

seja compatível com as expectativas das empresas envolvidas. Neste sentido, é urgente o fomentar do desenvolvimento e da 

criação de novas atividades económicas geradoras de postos de trabalho que permitam inverter a tendência de 

desaparecimento e deslocalização das empresas e a perda de população para os municípios limítrofes, desencadeando, para 

tal, um conjunto restrito de alterações ao PDMC, sem contudo proceder-se a reclassificação do solo, na medida em que a 

alteração ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicada pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio, 

veio estabelecer que “a reclassificação de solo rústico para urbano tem carácter excecional, sendo limitada aos casos de 

inexistência de áreas urbanas disponíveis e comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social e à 

indispensabilidade de qualificação urbanística, traduzindo uma opção de planeamento sustentável em termos ambientais, 

patrimoniais, económicos e sociais.”  

 

Assim, e enquanto alguns casos presentes nesta proposta poderão ter solução através de alterações à planta de ordenamento 

do PDMC, outros, não se enquadrando no carácter excecional da reclassificação de solo rústico para urbano previsto no novo 

RJIGT, serão passíveis de ser solucionados através de uma alteração ao regulamento do plano. 
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Salienta-se, igualmente, o fato de que a regularização destas empresas não se enquadrar no D.L. n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, o qual vem estabelecer, com caráter extraordinário, o regime de 

regularização de estabelecimentos e explorações de atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e 

de explorações de pedreiras, estabelecimentos e explorações que se destinem ao apoio da atividade agropecuária e da 

agricultura. 

 

A questão que se coloca é a de saber se é possível enquadrar no PDM do Cartaxo estas oportunidades de investimento, em 

tempos úteis mais curtos do que o do processo de revisão do plano, através dos mecanismos de alteração do mesmo. 

Por outro lado e apesar do início do procedimento ter sido deliberado com base nos Termos de Referência cujo conteúdo incide 

sobre o acima descrito, pensa-se não existir inconveniente de nesta proposta de alteração se poder incluir outros acertos ao 

regulamento do PDMC que, por lapso, não foram tidos em conta, na 4ª alteração (última alteração do PDMC publicada). 

 

Tendo já decorrido uma alteração ao PDM nos mesmos termos, reforça-se que as situações em causa não foram consideradas 

no âmbito daquela alteração – Eixo Economia / Emprego - publicada em Diário da República, 2.ª série, através do Aviso n.º 

18632/2011, de 20 de setembro. 

 

2. OS OBJETIVOS DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
 

No âmbito desta proposta de alteração ao PDMC definem-se 5 objetivos estratégicos: 

Objetivo 1 - Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes e em processos de modernização; 

Objetivo 2 - Modernizar e tornar mais competitivo o tecido empresarial local; 

Objetivo 3 - Promover e apoiar a dinâmica empresarial e a criação de emprego à escala local; 

Objetivo 4 - Permitir ampliações em edifícios destinados a equipamentos coletivos licenciados ao abrigo de direito anterior, 

assim como a instalação de equipamentos coletivos no âmbito da vocação da Área Verde de Proteção e Enquadramento;  

 

 

3. O PROBLEMA - AS DINÂMICAS E O ENQUADRAMENTO NO PDM DO CARTAXO  
 

A referida alteração do PDMC enquadra-se no disposto na alínea a) do n.º 2 dos artigos 115.º e 118.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Este preceituado legal determina que a alteração dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) pode decorrer “da evolução das 

condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou sempre que essa alteração seja necessária, 

em resultado da entrada em vigor de novas leis ou regulamentos.” 
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A alteração proposta traduz-se em alterações às plantas de ordenamento e do aglomerado urbano do Cartaxo, assim como ao 

regulamento do PDMC por forma a enquadrar, no território municipal do Cartaxo, oportunidades de investimento e melhoria de 

condições de utilização, mas ao mesmo tempo ir de encontro à legislação nacional em vigor e ao que se vai regulamentando 

em outros municípios vizinhos. 

 

 

4. MATERIALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA  

 
4.1. OS CASOS EM ANÁLISE E RESPETIVA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA CARTOGRAFIA DO PDM 

 

Para análise dos diversos casos a integrar nesta proposta de alteração do PDMC, apresenta-se de seguida uma breve 

caracterização das mesmas, com base em: 

• Dados referentes à atividade desenvolvida, os quais se revelam importantes na fundamentação da proposta de 

alteração; 

• Classificação no PDMC – Ordenamento e Condicionantes (RAN e REN); 

• Identificação do problema associado à necessidade da sua integração na alteração proposta; 

• Solução que se prevê para cada um dos casos; 

• Verificação da conformidade da alteração do PDMC com o Regulamento Geral do Ruído - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de janeiro, na sua redação atual, através do mapa do Ruído do Município do Cartaxo, aprovado em julho de 2011, 

uma vez que ainda não se procedeu à classificação de zonas mistas e sensíveis em Plano Municipal de Ordenamento 

do Território; 

• Ponderação ambiental da solução de alteração proposta. 
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4.2.1. GECOLIX – GABINETE DE ESTUDOS E CONSTRUÇÕES, LDA. (ANTIGO MATADOURO DO CARTAXO) 

 

| CARACTERIZAÇÃO 
 

Ramo de atividade 

Antigo matadouro do Cartaxo. Encontra-se encerrado e o 

edifício desocupado há vários anos. A empresa proprietária 

da edificação labora no ramo da construção. 

Localização R. Dr. Lopes Baptista (E.N. 3-3) / Largo do Matadouro 
Cartaxo 

• Ordenamento: localização em espaço urbano nas classes de “Área Urbanizada” / sub-categoria de “Zona 

Consolidada” e “Área Urbanizável”; 

• Condicionantes: sobre o prédio urbano onde estão implantadas as edificações não recaem as condicionantes 

de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. O mesmo prédio confronta com a desclassificada 

E.N. 3-3. 

  
        Extrato do Ortofotomapa de 2012              Extrato da Planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo  

  
         Extrato da Planta da Reserva Agrícola Nacional                   Extrato da Planta da Reserva Ecológica Nacional 
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Extrato do Mapa de Ruído – Indicador Ln 

 
 
Extrato do Mapa de Ruído – Indicador 
Lden 

 

Foi apresentado em 1999 pela empresa Gecolix – Gabinete de Estudos e Construções, Lda. um pedido de licenciamento  

(Proc. Obras n.º 130/99) para a construção de um edifício de 2 pisos, destinado a 4 habitações duplex com cave destinada a 

garagem e arrecadação, a construir no local onde atualmente se encontram as instalações do antigo matadouro municipal. 

 

A propriedade tem uma área de 537 m2 e a proposta apresentada implantava o edifício em 507.37 m2, ficando a restante para 

domínio público, por forma a respeitar o alinhamento definido para o local. 

 

 

| ENQUADRAMENTO NOS ASPETOS REGULAMENTARES DO PDM / CONDICIONANTES AO LICENCIAMENTO DAS 

EDIFICAÇÕES 

 

De acordo com as plantas acima apresentadas, verifica-se que o prédio em causa integra simultaneamente duas classes de 

espaço: “Espaço Urbanizável” e “Espaço Urbano”, na categoria de “Área Urbanizada” / subcategoria de “Zona Consolidada” 

(ZC), apresentando, as mesmas, regimes de edificabilidade diferentes. Mesmo considerando que parte do prédio se situa em 

“Zona Consolidada”, verifica-se que a área a implantar em área urbanizável excede o índice de utilização máximo previsto para 

esta categoria. Mesmo a densidade bruta (fog./ha) prevista no PDM para esta classe (que é de 35) é ultrapassada ao prever-

se os 4 fogos. Assim, o projeto proposto não se encontra em conformidade com o PDM, na medida em que não são respeitados 

a densidade bruta máxima e o índice de utilização previstos no regulamento do plano. 
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| QUADRO DE SOLUÇÕES QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

Como já foi mencionado, a edificação a construir seria no local onde atualmente se encontra o antigo matadouro do Cartaxo, 

desativado há vários anos, mas pré-existente à entrada em vigor do PDM, em janeiro de 1998. Estando o prédio efetivamente 

todo construído na parte confinante com espaço ou arruamento públicos e possuindo apenas uma área de 537 m2, admite-se 

a existência de um lapso na elaboração das plantas de ordenamento e do aglomerado urbano do Cartaxo, que compõem o 

PDMC, ao integrar o prédio em causa em 2 classes distintas do espaço urbano, tendo as mesmas regimes de edificabilidade 

diferentes.  

 

Neste sentido, a solução passará por alterar a planta acima mencionada, por forma a integrar todo o prédio na subcategoria de 

“Zona Consolidada”, na medida em que a construção lá existente poderá ser considerada o limite daquela subcategoria. 

Simultaneamente, e mesmo que o projeto submetido a pedido de licenciamento, pela empresa Gecolix, não venha a ser 

concretizado, será conveniente adotar aquela solução por forma, a mais uma vez, não inviabilizar quaisquer pretensões que 

possam vir a existir para o local. 

 

Assim, a solução apontada pressupõe a alteração das Plantas de Ordenamento e do Aglomerado Urbano do Cartaxo do PDMC, 

da seguinte forma: 

 

1. Ordenamento: correções às classes de espaço urbano e urbanizável; 

  
         Extrato da Planta de Ordenamento em vigor          Extrato da Planta de Ordenamento proposta 

                            

 

 

2. Aglomerado Urbano do Cartaxo: correções à subcategoria de “Zona Consolidada” (da classe de Espaço Urbano) e 

classe de “Área Urbanizável”. 



                                           5.ª PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PDM DO CARTAXO. RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO – V1 

11 

 

  
         Extrato da Planta do Aglomerado Urbano em vigor          Extrato da Planta do Aglomerado Urbano proposta 

           

 

 

 

 

| CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO ADOTADA COM O REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 

 

Atualmente o edifício em causa encontra-se desocupado e em estado de degradação, pelo que a questão da conformidade da 

solução proposta com o regulamento geral do ruído não se coloca. Contudo, e prevendo uma utilização futura, de acordo com 

a caracterização do ruído acima apresentada, e dada a ausência de classificação de zonas mistas e sensíveis, verifica-se que 

são respeitados os valores limites definidos em sede de regulamento geral do ruído. De fato, dispõe o n.º 3 do artigo 11.º 

daquele diploma, que “até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos 

de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden (Indicador de ruído 

diurno-entardecer-noturno) igual ou inferior a 63 dB (A) e Ln (Indicador de ruído noturno) igual ou inferior a 53 dB(A)”, pelo que 

se confirma a conformidade da solução adotada com o regulamento geral do ruído. 

 

 

| PONDERAÇÃO AMBIENTAL DA SOLUÇÃO ADOTADA 

 

Não se prevê, com a solução que se pretende implementar, quaisquer efeitos negativos no ambiente. Qualquer que seja a 

pretensão que ali vier a ser implementada, será sempre alvo de uma análise sobre os impactes que poderá trazer ao meio 

ambiente. 
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4.1.2. ISUVOL – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. 

 

| CARACTERIZAÇÃO 

 

Ramo de atividade  Comércio de peças e acessórios para veículos automóveis. 

CAE  
45320 (Comércio a retalho de peças e acessórios para 

veículos automóveis).         

Emprego gerado 42 postos de trabalho  

Volume de negócios 
€4.100.000 (2014) (um aumento de 18% em relação ao ano 

de 2013) 

Investimento programado €400.000  

Número de utentes 100.000 (2014) 

Localização R. do Progresso (C.M. 1398), n.º 36 - Cartaxo 

• Ordenamento: localização em Espaço Urbano, na categoria de Área Urbanizada / subcategoria de “Zona a 

Completar e/ou Reabilitar”; 

• Condicionantes: sobre o prédio urbano onde estão implantadas as edificações não recaem as condicionantes 

de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. O mesmo prédio confronta com o C.M. 1398. 

  
           Extrato do Ortofotomapa de 2012               Extrato da Planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo 
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          Extrato da Planta da Reserva Agrícola Nacional              Extrato da Planta da Reserva Ecológica Nacional 

  

 
 

Extrato do Mapa de Ruído – Indicador Ln 

 
 
Extrato do Mapa de Ruído – Indicador 
Lden 

 

Foi submetido pela empresa ISUVOL, em 2002, um pedido de licenciamento (Proc. Obras n.º 38/2002) para construção de uma 

armazém para colocação e abrigo de produtos resultantes da sua atividade comercial, com uma área de 521,26 m2, num prédio 

de 1.025 m2, onde já se encontrava implantada uma edificação destinada a adega, com a superfície coberta de 185 m2, a qual 

se pretendia, igualmente, afetar à atividade comercial em causa.  
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| ENQUADRAMENTO NOS ASPETOS REGULAMENTARES DO PDM / CONDICIONANTES AO LICENCIAMENTO DAS 

EDIFICAÇÕES 

 

O prédio integra a categoria de “Área Urbanizada” e subcategoria de ”Zona a Completar ou Reabilitar”, tendo como única 

servidão, a confrontação com caminho municipal. 

 

Apesar de, em sede de apreciação do processo de obras, se verificar a desconformidade do projeto com o regulamento do 

PDM, na medida em que o índice de utilização máximo previsto para a zona a reabilitar é ultrapassado, a construção prosseguiu 

dadas as necessidades de espaço que a atividade começava a exigir, atendendo ao programa que tinha em desenvolvimento.  

 

 

| QUADRO DE SOLUÇÕES QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

Neste contexto, a proposta de alteração do PDMC apresentada será materializada, exclusivamente, através de uma nova 

delimitação das subcategorias de “Zona Consolidada” e “Zona a Completar ou Reabilitar” incluídas na categoria de “Área 

Urbanizada”, integrando o prédio em causa em Zona Consolidada. Esta situação é suficiente para que se possa fazer respeitar 

o índice de utilização bruto máximo previsto para a área em questão, e assim solucionar a situação de ilegalidade que se 

verifica, assegurando que todos os polígonos de implantação das edificações existentes se localizam em espaços que não as 

inviabilizam.  

 

Assim, a solução apontada pressupõe a alteração da Planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo do PDMC, introduzindo 

correções às subcategorias de “Zona Consolidada” e “Zona a Completar ou Reabilitar”, como a seguir se apresenta: 

  
         Extrato da Planta do Aglomerado do Cartaxo em vigor          Extrato da Planta do Aglomerado do Cartaxo proposta 
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| CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO ADOTADA COM O REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 

 

Quanto à conformidade da proposta de solução apontada com o regulamento geral do ruído, e não havendo ainda a 

classificação de zonas mistas e sensíveis, em Plano Municipal de Ordenamento do Território, consultou-se o mapa de ruído. 

Verifica-se que na zona envolvente são ultrapassados os valores limite de exposição para os dois indicadores definidos (Lden 

e Ln). Contudo, e de acordo com aquele diploma legal, as edificações em causa, estando afetas à atividade comercial, não são 

considerados recetores sensíveis1, não se apresentado assim esta situação como um problema às questões do ordenamento. 

Paralelamente, a fixação da empresa naquele local é anterior à publicação do Regulamento Geral do Ruído (D.L. n.º 9/2007, 

de 17 de janeiro, na sua redação atual), pelo que a atividade não agrava os valores limites de exposição. 

 

| PONDERAÇÃO AMBIENTAL DA SOLUÇÃO ADOTADA 

 

Apesar de o local em questão estar integrado na categoria de “Área Urbanizada”, subcategoria de “Zona a Reabilitar ou 

Completar”, a realidade da envolvente, na atualidade, é distinta em relação à data daquela qualificação do solo. Quer isto dizer 

que atualmente encontra-se consolidada, pelo que não se prevê com a solução que se pretende adotar, impactes negativos no 

ambiente, até pelo tipo de atividade exercida, que não revela qualquer tipo de perigo e risco, quer para o ambiente, quer para 

as pessoas e bens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Recetor sensível – edifício habitacional, escolar, hospital ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana – D.L. n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual. 
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4.1.3. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO – LAR DE S. JOÃO 

 

| CARACTERIZAÇÃO 
 

Ramo de atividade  

Estrutura residencial para idosos / Residências / Centro de 

dia / Serviço de apoio domiciliário / Atendimento domiciliário 

permanente / Cantinas sociais 

CAE  

 
87301 - Atividades de apoio social para pessoas idosas, 

com alojamento; 

88101 - Atividades de apoio social para pessoas idosas, 

sem alojamento; 

88990 - Outras atividades de apoio social sem alojamento, 

n. e 

Emprego gerado 96 postos de trabalho 

Volume de negócios 

Orçamento anual de cerca de 2,2 milhões de euros (21% é 

proveniente do Instituto de Segurança Social) e custos 

diários de cerca de 6 mil euros. 

Número de utentes / Valências 

174 utentes apoiados diariamente (dados de fev. de 2016): 

1. Estrutura residencial para idosos – 67 utentes; 

2. Residências – 11 utentes; 

3. Centro de dia – 24 utentes; 

4. Serviço de apoio domiciliário – 55 utentes; 

5. Atendimento domiciliário permanente – 5 utentes; 

6. Cantinas sociais – 12 refeições diárias. 

Localização R. do Progresso (C.M. 1398), n.º 45 - Cartaxo 

• Ordenamento: localização em Espaço Urbano, nas categorias de “Área Verde de Proteção e Enquadramento” e 

Área Urbanizada / subcategoria de Zona a Completar e/ou Reabilitar; 

• Condicionantes: sobre o prédio urbano onde estão implantadas as edificações não recai a Reserva Agrícola 

Nacional. É parcialmente abrangido pela Reserva Ecológica Nacional, no sistema de Áreas de Máxima 

Infiltração, e confronta com o C.M. 1398. 
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         Extrato do Ortofotomapa de 2012                 Extrato da Planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo 

  
           Extrato da Planta da Reserva Agrícola Nacional               Extrato da Planta da Reserva Ecológica Nacional 

 

 

          Identificação dos processos de obras associados  
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Extrato do Mapa de Ruído – Indicador Ln 

 
 
Extrato do Mapa de Ruído – Indicador 
Lden 

 

O prédio onde se localiza o Lar de S. João – Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, está inscrito na matriz predial urbana sob 

o art.º n.º 2549 da união de freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta. O prédio rústico apresenta uma área de 8.000 m2, e a área 

total de implantação das edificações existentes é de 2.795 m2. 

Para além do Lar de S. João, a instituição dá ainda resposta ao nível da Estrutura Residencial para Idosos, na Casa de Santa 

Cruz (instalações do antigo hospital do Cartaxo).  

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo com Alvará de Licenciamento n.º 06/83 emitido pelo Centro Regional da Segurança 

Social de Lisboa e Vale do Tejo, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, tendo em simultâneo o Estatuto de Pessoa 

Coletiva de Utilidade Pública. Através do Lar de S. João, tem como principais objetivos o apoio às pessoas idosas, às pessoas 

com deficiência e incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou de dependência e a sem-abrigos.  

  

| ENQUADRAMENTO NOS ASPETOS REGULAMENTARES DO PDM / CONDICIONANTES AO LICENCIAMENTO DAS 

EDIFICAÇÕES 

 

Parte das edificações existentes implantam-se na categoria de “Área Verde de Proteção e Enquadramento”, a qual coincide, 

neste caso, com Reserva Ecológica Nacional. Contudo, e dado as mesmas datarem de 1969, de acordo com o ano de inscrição 

na matriz, portanto, anteriores à entrada em vigor do PDM (D.R. n.º 18, I Série-B, de 22/01/1998) do Cartaxo e da Reserva 

Ecológica Nacional (D.R. n.º 250, I Série-B, de 28/10/1997), não se verificam desconformidades com aquela legislação ou com 

as demais normal legais e regulamentares aplicáveis. 
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A área total de construção das edificações destinadas ao Lar de S. João, apesar dos alvarás já emitidos pelo Município do 

Cartaxo, ultrapassam, à data de hoje, o índice máximo de utilização previsto para a subcategoria de espaço de “Zona a 

Completar e Reabilitar”. 

 

Verifica-se agora a necessidade de se fazerem remodelações naquelas edificações de acordo com as informações técnicas de 

várias entidades, nomeadamente do Agrupamento dos Centros de Saúde da Lezíria (ACES Lezíria) e do Instituto de Segurança 

Social. Parte das remodelações implicam ampliações ao que já existe, pelo que o índice máximo de utilização será ainda mais 

ultrapassado, o que não é o objetivo da instituição, até porque a sua pretensão é apresentar candidaturas ao programa Portugal 

2020 para requalificação e melhoria da eficiência energética das instalações. Para tal, deverá o lar estar devidamente licenciado 

pelos serviços municipais e demais entidades competentes. 

 

| QUADRO DE SOLUÇÕES QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

Neste contexto, a proposta de alteração do PDMC apresentada será materializada, exclusivamente, através de uma nova 

delimitação das categorias de “Área Urbanizada” (subcategorias de “Zona Consolidada” e “Zona a Completar ou Reabilitar”), 

integrando o prédio em causa em “Zona Consolidada”.  

 

Esta situação é suficiente para que se possa fazer respeitar o índice de utilização bruto máximo previsto para a área em questão, 

e assim solucionar a situação de ilegalidade que se verifica, assegurando que todos os polígonos de implantação das 

edificações existentes se localizam em espaços que não as inviabilizam.  

 

Paralelamente verifica-se uma consolidação genérica da área envolvente ao Lar de S. João e da empresa ISUVOL (ponto 

4.1.2.) à qual corresponde a R. do Progresso (Caminho Municipal 1398), como se pode ver pela imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

R. do Progresso 
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Neste sentido, a solução apontada pressupõe a alteração da planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo, introduzindo correções 

à categoria de “Área Urbanizada” nas subcategorias de “Zona Consolidada” e “Zona a Completar ou Reabilitar”, integrando toda 

a área envolvente em “Zona Consolidada” como a seguir se apresenta. No entanto, existem umas pequenas “bolsas” não 

consolidadas, mas por forma a dar uma coerência às delimitações propostas daquelas subcategorias, foi opção a sua total 

integração em “Zona Consolidada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

 EM VIGOR 
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| CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO ADOTADA COM O REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 

 

Por forma a verificar a conformidade da alteração do PDMC com o Regulamento Geral do Ruído - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro, na sua redação atual – consultou-se o Mapa do Ruído do Município do Cartaxo, aprovado em julho de 2011, uma vez 

que ainda não se procedeu à classificação de zonas mistas e sensíveis, em Plano Municipal de Ordenamento do Território. 

Em simultâneo, fez-se uma análise aos recetores de interesses, assim como à principal via que serve a área em causa – o Lar 

de S. João. Esta via - Rua do Progresso (Caminho Municipal 1398) é de jurisdição municipal, tendo sido considerado para o 

cálculo do mapa de ruído, apresentando as seguintes características:  

Rodovia 
TMH (veículos/h) Percentagem de Pesados 

Velocidade máxima 

(km/h) 
Tipo de 

piso 
Diurno Entardecer Noturno Diurno Entardecer Noturno Ligeiros Pesados 

CM 1398 

(R. do Progresso) 
585 436 137 4 3.8 2 50 50 Asfalto 

                                                                                                                                                Fonte: Mapa de Ruído do Município do Cartaxo, 2009. 

 

Segundo o disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído, deverão ser aplicados aos recetores sensíveis, 

como é o caso do Lar de S. João, na ausência de classificação de zonas, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, 

os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 db(A). De acordo com as imagens apresentadas, 

verifica-se que na área onde se localiza o equipamento são ultrapassados, em certas zonas, os valores limite de exposição 

definidos.  

No entanto, há que salientar que desde a elaboração do Mapa de Ruído, e até à data, existiram variações nas características 

das vias afetas ao local da alteração - redução do limite de velocidade de 50 para 40 km/h e proibição de circulação de pesados, 

com a consequente diminuição do TMH (veículos/h), o que veio alterar as características apresentadas no quadro anterior e que 

inevitavelmente deverão ter contribuído para a redução dos valores de ruído da área em causa (mesmo não havendo 

confirmação com novos cálculos).   

                       

Mais se adianta, que a publicação deste regulamento (D.L. n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual) é posterior à 

instalação do Lar de S. João no local. 
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| PONDERAÇÃO AMBIENTAL DA SOLUÇÃO ADOTADA 

 

O que se prevê é apenas a consolidação de um equipamento de apoio à 3ª idade, já existente antes da entrada em vigor do 

PDMC, pelo que a sua regularização não terá consequências significativas. Paralelamente, a atividade – Lar de Idosos - não 

revela qualquer perigosidade e risco para a saúde pública nem para o ambiente, na medida em que é uma atividade limpa e 

isenta de quaisquer emissões de resíduos poluentes. 
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4.1.4. SANTOS E RODRIGUES – CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA. 

 

| CARACTERIZAÇÃO 
 

Ramo de atividade / Tipo de Função Habitação Plurifamiliar e Comércio 

Localização Rua do Algar / Rua das Olarias - Cartaxo 

• Ordenamento: localização em Espaço Urbano, nas categorias de “Área Verde de Proteção e Enquadramento” 

e “Área Urbanizada” / sub-categoria de “Zona a Completar e/ou Reabilitar”; 

• Condicionantes: sobre o prédio rústico onde está implantada a edificação não recai a Reserva Agrícola 

Nacional. É parcialmente abrangido pela Reserva Ecológica Nacional, no sistema de Áreas de Máxima 

Infiltração, sendo atravessado por linha de água. Contudo, a parte do prédio objeto de intervenção não é 

abrangido por nenhuma servidão. 

  
           Extrato do Ortofotomapa de 2012              Extrato da Planta do Aglomerado Urbano do Cartaxo 

  
          Extrato da Planta da Reserva Agrícola Nacional               Extrato da Planta da Reserva Ecológica Nacional 
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Extrato do Mapa de Ruído – Indicador Ln 

 
 
Extrato do Mapa de Ruído – Indicador 
Lden 

 

A empresa Santos e Rodrigues – Construções Civis, Lda. já procedeu à construção de um edifício - destinado a habitação 

plurifamiliar e comércio - no prédio rústico em questão, o qual se encontra inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 60.º da 

secção N, da união de freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, tendo uma área de 16.506 m2. 

 

 

| ENQUADRAMENTO NOS ASPETOS REGULAMENTARES DO PDM / CONDICIONANTES AO LICENCIAMENTO DAS 

EDIFICAÇÕES 

 

A edificação existente, construída ao abrigo do processo de obras n.º 26/2010 e à qual coube o alvará de construção n.º 4/2011 

está em conformidade integral com o PDM, na medida em que os usos propostos - habitação e comércio – não contendem com 

a utilização dominante da categoria e subcategoria de espaço em que se insere – “Zona a Completar e ou Reabilitar”, 

respeitando igualmente o índice de utilização bruto definido para a área, mesmo recaindo sobre o prédio rústico uma mancha 

da categoria de “Área Verde de Proteção e Enquadramento” (a qual não conta para cálculos de índice). 

 

Pretende o requerente levar a cabo a construção de mais 3 edifícios destinados a habitação plurifamiliar, na área adjacente ao 

já existente, e em simultâneo promover a abertura de uma via de ligação entre os dois arruamentos que ladeiam o prédio – Rua 

do Algar e Rua das Olarias, por forma a servir todos os imóveis que se pretendem ali construir. 
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| QUADRO DE SOLUÇÕES QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

A pretensão, a ser implementada, poderá trazer benefícios à envolvente, na medida em que esta é uma área da cidade pouco 

valorizada, podendo assim vir a ser alvo de alguma revitalização. Contudo, e para a sua concretização terá de se efetuar 

alterações ao nível da delimitação das subcategorias de “Zona Consolidada” e “Zona a Completar e ou Reabilitar”, integradas 

no espaço urbano. 

 

De fato, a construção de uma outra edificação, nos mesmos moldes da que já existe, implicaria que o índice máximo de 

utilização fosse ultrapassado, entrando assim em desconformidade com o PDM. Paralelamente, é objetivo manter as 

edificações – existentes e previstas – em propriedade horizontal, sendo necessário para o efeito a existência de um alvará de 

loteamento. 

 

De acordo com o atrás exposto, pretende-se desanexar uma parcela do prédio rústico em causa (conforme imagem seguinte), 

na qual está implantada a edificação construída ao abrigo do processo de obras n.º 26/2010. A não desafetação desta parcela 

implica que todo o remanescente do prédio rústico se mantenha como logradouro da edificação, inviabilizando quaisquer 

construções futuras. 

 

Quanto à alteração da delimitação das subcategorias de espaço, a proposta passa por retirar da “Zona a Reabilitar ou 

Completar” e incluir em “Zona Consolidada” a parte do prédio rústico que já tem construção e onde se prevê que venham a ser 

construídas as restantes pretendidas pelo requerente, mantendo a “Área Verde de Proteção e Enquadramento” atualmente em 

vigor. Dadas as características da área abrangida, não se vê inconvenientes nestes acertos.     

 

 

 
          Identificação da parcela a desafetar       Proposta de delimitação de Zona Consolidada e Zona a Reabilitar 
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          Extrato da Planta do Aglomerado Urbano em vigor          Extrato da Planta do Aglomerado Urbano proposta 

 

 

|  

 

 

CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO ADOTADA COM O REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 

 

Fazendo uma análise à caracterização dos valores limites de ruído, através do Mapa de Ruído, verifica-se que aqueles estão 

longe de ser ultrapassados. Os usos previstos para a edificação já existente (que à data ainda está sem utilização) e edificações 

previstas – habitação unifamiliar e comércio (este uso apenas para a que já está implantada) – embora possam vir alterar os 

valores de ruído, não será de forma a que estes sejam ultrapassados. Mesmo a possível construção da via que servirá as 

edificações, sendo a mesma para acesso de trânsito local, não será causadora de níveis de ruído excessivos. 

 

| PONDERAÇÃO AMBIENTAL DA SOLUÇÃO ADOTADA 

Em termos ambientais, o uso de habitação e comércio previsto para a edificação já existente como nas que se pretendem 

viabilizar não revelam qualquer perigosidade e risco para a saúde pública nem para o ambiente. Paralelamente, a categoria de 

“Área Verde de Proteção e Enquadramento”, sobre a qual recai Reserva Ecológica Nacional, irá manter-se sem alterações, 

estando também salvaguardada a proteção à linha de água existente.  
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4.1.5. ZONA INDUSTRIAL DO CARTAXO / VILA CHÃ DE OURIQUE – LOTE PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO 

 

| CARACTERIZAÇÃO 
 

Localização Estrada Municipal 517 – Quinta dos Chavões – Vila Chã de 
Ourique 

• Ordenamento: localização em Espaço Urbano, na categoria de Área de Vocação Turística; 

• Condicionantes: sobre a parcela não recai a Reserva Agrícola Nacional. É parcialmente abrangido pela 

Reserva Ecológica Nacional, no sistema de Cabeceiras de Linha de Água, identificando-se também uma 

mancha de montado de sobro (embora não esteja delimitada na planta de condicionantes). Confronta com a 

E.M. 517. 

  
          Extrato do Ortofotomapa de 2012                Extrato da Planta de Ordenamento  

  
          Extrato da Planta da Reserva Agrícola Nacional               Extrato da Planta da Reserva Ecológica Nacional 
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           Extrato da Planta de Condicionantes              Localização da Posto de Redução e Medida da Tagusgás 

     

 
 

Extrato do Mapa de Ruído – Indicador Ln 

 
 
Extrato do Mapa de Ruído – Indicador 
Lden 

 

O Município do Cartaxo é proprietário de uma parcela de terreno, localizada na Quinta dos Chavões, em Vila Chã de Ourique, 

integrando a mesma o domínio privado da autarquia, e com uma área de cerca de 22.000 m2. A parcela, que confronta a sul 

com a Zona Industrial do Cartaxo/Vila Chã de Ourique, terá passado para a propriedade do Município resultante de uma permuta 

de terrenos com a Quinta dos Chavões. Está classificada em PDM como Espaço Turístico (integrando esta classe os Usos 

Urbanos) – “Área Turística da Quinta dos Chavões” (artigos 9.º e 24.º do regulamento). Cerca de 20% da parcela colide com 

Reserva Ecológica Nacional, no subsistema de Cabeceira de Linhas de Água. Está presente uma mancha de montado de sobro, 

embora na planta de Condicionantes do PDM, a área não esteja classificada como tal. Dentro da parcela em causa encontra-

se vedada uma área de aproximadamente 485 m2, que o Município terá cedido à Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, 

S.A., para a instalação de um Posto de Redução e Medida (dispositivo que permite reduzir a pressão de entrada do gás, 

compreendida entre valores determinados, regulando-a para uma pressão a jusante fixada).  
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ENQUADRAMENTO NOS ASPETOS REGULAMENTARES DO PDM / CONDICIONANTES AO LICENCIAMENTO DAS 

EDIFICAÇÕES 

 

O artigo 25.º do regulamento do PDMC prevê que a ocupação da “Área Turística da Quinta dos Chavões” seja definida em 

plano de pormenor. O desenvolvimento de um projeto turístico numa parcela de terreno de 22.000 m2, pertencente ao domínio 

privado do município, cuja ocupação teria de ser estabelecida em plano de pormenor, e principalmente contígua à Zona 

Industrial do Cartaxo, não é de todo um investimento que se considere apelativo, pelo que, o Município do Cartaxo, aquando 

da permuta de terrenos, anteriormente mencionada, nunca considerou esta hipótese. Paralelamente, a cedência dos 485 m2 à 

Tágusgás para a instalação do Posto de Redução e Medida, assim como a área condicionada por Reserva Ecológica Nacional, 

limita ainda mais a área útil da parcela. 

 

| QUADRO DE SOLUÇÕES QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

A solução que se pretende viabilizar e que era já intensão da câmara municipal aquando da permuta de terrenos, passa pela 

integração da parcela na Zona Industrial do Cartaxo/Vila Chã de Ourique, desafetando-a da “Área de Vocação Turística” e 

requalificando-a, sem prejuízo do regime da REN, em “Área Industrial Existente”. A localização contígua à Zona Industrial, e 

encontrando-se esta devidamente infraestruturada, e com todos os lotes já ocupados, permite disponibilizar mais um lote para 

uma qualquer pretensão que obrigue à localização nesta categoria de espaço. 

 

Salienta-se ainda que esta solução vai de encontro ao que dispõe o n.º 1 do artigo 72.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio) de que “a reclassificação de solo de rústico para solo urbano tem caráter 

excecional, sendo limitada aos casos de inexistência de áreas urbanas disponíveis e comprovadamente necessárias ao 

desenvolvimento económico e social”. De fato, e estando implantado o terreno em causa em espaço turístico – “Área Turística 

da Quinta dos Chavões”, a sua requalificação para espaço industrial não reclassifica o solo, na medida em que aquelas duas 

categorias de espaço, em sede de regulamento do PDM do Cartaxo, integram o solo com usos dominantemente urbanos e 

industriais. 

 

Assim, a solução apontada pressupõe a alteração da Planta de Ordenamento do PDMC, nas classes de espaço industrial 

(categoria de “Área Industrial Existente”) e turístico (“Área Turística da Quinta dos Chavões”) como a seguir se apresenta: 
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         Extrato da Planta de Ordenamento em vigor          Extrato da Planta de Ordenamento proposta 

 

 

 

 

 

| CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO ADOTADA COM O REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 

 

Para a elaboração do mapa de ruído, aprovado pelo executivo camarário a 12 de julho de 2011, entre as fontes de ruído 

consideradas estão a Zona Industrial do Cartaxo/Vila Chã de Ourique e a Estrada Municipal n.º 517, que atravessa aquela área, 

como se pode verificar pelos extratos do mapa de ruído, para os indicadores Ln e Lden, acima apresentados. A ausência de 

recetores sensíveis na envolvente, não afeta negativamente a requalificação da parcela de terreno para espaço industrial. 

 

| PONDERAÇÃO AMBIENTAL DA SOLUÇÃO ADOTADA 

 

Sendo atualmente uma parcela desocupada, não se consegue prever o tipo de impactes ambientais da indústria que possa vir 

a instalar no local, sendo certo, que todas as exigências legais de âmbito ambiental terão de ser cumpridas, em sede de 

processo de licenciamento. 
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4.2. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PDM 
 

 

Face aos antecedentes e fundamentação já apresentados, surge a necessidade de proceder a uma alteração ao regulamento 

que passe por o harmonizar de acordo com as condições económicas e sociais verificadas atualmente, e que vão de encontro 

ao que se pretende. Salienta-se que esta alteração não implicará qualquer reclassificação ou requalificação de solo, incidindo 

apenas em algumas disposições regulamentares que permitirão enquadrar legalmente situações pendentes. Exceção feita à 

admissão de Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) não perigosos, em espaço industrial, na medida em que a mesma tem 

de ser feita por descriminação positiva, pretendendo-se apenas salvaguardar a possibilidade de instalação desta atividade.  

 

Resumindo, os acertos que se pretendem fazer ao regulamento do Plano, incidem em: 

 

1. Permitir ampliações em edifícios destinados a equipamentos coletivos, licenciados ao abrigo de direito anterior: 

Verifica-se, atualmente, a necessidade por parte de alguns equipamentos instalados no município e com a atividade 

devidamente licenciada, de fazer face à procura que têm e a qual os obrigará a fazer ampliações das suas instalações. 

No entanto, a categoria de espaço, para onde se prevê a ampliação, não admite a instalação de equipamentos, pelo 

que se pretende nesta proposta de alteração contrariar esta impossibilidade, por forma a promover o desenvolvimento 

da atividade, sem contudo, por em causa a estabilidade ecológica e ambiental do território. 

2.  Admitir a instalação de equipamentos coletivos no âmbito da vocação do espaço a que corresponde a Área Verde de 

Proteção e Enquadramento; 

3. Admitir a legalização de edificações existentes à data de entrada em vigor do PDMC; 

4. Admitir, em espaço industrial a instalação de Operadores de Gestão de Resíduos (OGR) não perigosos; 

5. Permitir a ampliação e construção de anexos de apoio a habitações, edificadas em espaço agrícola e/ou florestal e em 

parcelas com área inferior a 4 ha: 

Pretende-se admitir como área máxima admissível para a construção e/ou ampliação dos anexos 80 m2. Atualmente 

o PDM, admite a ampliação de habitações legalmente existentes, em prédios rústicos com área inferior a 4 ha, até 400 

m2, incluindo anexos. Ora, nesta proposta de alteração quer-se limitar a área total de construção dos anexos a 80 m2.  

De acordo com a Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março, que fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas 

destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva, 

estabelece-se para uma habitação unifamiliar com área total de construção superior a 300 m2, até um máximo de 3 

lugares de estacionamento, prevendo-se para estacionamento em edifício 30 m2. Atendendo a estes valores, se 

pensarmos num anexo com função atribuída a garagem para 3 lugares de estacionamento, verificamos que 80 m2 

não será demasiado, mesmo que se pondere apenas 2 lugares de estacionamento. Não podemos esquecer que 

atualmente as pessoas sentem necessidade de ter uma churrasqueira, entre outros “apoios” do género, o que vem 

mais uma reforçar a admissibilidade dos 80 m2. 
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4.2.1. ARTIGO 14.º - REGIME DE EDIFICABILIDADE   

 

Neste artigo, pretende-se apenas fazer uma correção a uma nota de rodapé, na medida em que esta, por lapso, remete para o 

artigo 19.º quando o deveria fazer para o artigo 18.º. 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“(*) No caso de espaços intersticiais, prevalecem sobre os n.os 2 e 3 deste quadro as disposições do artigo 19.º.” 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

“(*) No caso de espaços intersticiais, prevalecem sobre os n.os 2 e 3 deste quadro as disposições do artigo 18.º.” 

 

 

 

4.2.2.  ARTIGO 17.º - ÁREA VERDE DE PROTEÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 17.º  
[…]  

 

1 -  […]; 

2 -  […]; 

  

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 17.º  
[…]  

 

1 -  […]; 

2 - […]   

3. Na área verde de proteção e enquadramento poderá ainda admitir-se a: 

a) Instalação de equipamento coletivo no âmbito da vocação do espaço devendo observar os seguintes parâmetros: 

i) Índice de utilização: 0,10; 
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ii) Índice de impermeabilização: 0,5. 

b) O aumento da área total de construção legalmente existente destinada a equipamento coletivo em atividade, desde 

que a mesma não exceda 30% da área total licenciada. 

 

 

4.2.3. ARTIGO 18.º - REGIME DE EDIFICABILIDADE 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 18.º  
[…]  

 

[…]: 

a)  […]; 

b)  […]; 

c)  […]; 

d)  […]; 

e)  É interdito o licenciamento de obras de urbanização ou de edificação que pelo seu volume, configuração e localização 
provoquem um impacte negativo na paisagem ou limitem o campo visual em local singular e único para a sua 
contemplação.” 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 18.º  
[…]  

 

[…]: 

a)  […]; 

b)  […]; 

c)  […]; 

d)  […]; 

e)  É interdito o licenciamento de obras de urbanização ou de edificação que pelo seu volume, configuração e localização 
provoquem um impacte negativo na paisagem ou limitem o campo visual em local singular e único para a sua 
contemplação; 
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f) Poderão ser admitidas obras de que resulte aumento da área total de construção legalmente existente destinada a 
equipamento coletivo em atividade, desde que a mesma não exceda 30% da área total licenciada. 

 

 

4.2.4. ARTIGO 21.º - ÁREA INDUSTRIAL EXISTENTE 

 

1)  

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 21.º 
[…] 

1 -  […].  

2 -  Nas restantes áreas industriais existentes são admitidos, para além do uso industrial dominante, armazenagem, comércio, 
serviços complementares e infraestruturas de apoio” 

 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 21.º 
[…] 

1 -  […].  

2 -  Nas restantes áreas industriais existentes são admitidos, para além do uso industrial dominante, armazenagem, comércio, 
serviços complementares, infraestruturas de apoio e operações de gestão de resíduos não perigosos. 

 

 

4.2.5. ARTIGO 22.º - ÁREA INDUSTRIAL PROPOSTA 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 22.º  
[…]  

 

1 -  […]; 

2 -  […];  

3 -  Nas áreas industriais propostas são admitidos, para além do uso industrial dominante, armazenagem, comércio, serviços 
complementares e infraestruturas de apoio.”  
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o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 22.º  
[…]  

 

1 -  […]; 

2 -  […];  

3 -  Nas áreas industriais propostas são admitidos, para além do uso industrial dominante, armazenagem, comércio, serviços 
complementares e infraestruturas de apoio e operações de gestão de resíduos não perigosos. 

 

 

4.2.6. ARTIGO 30.º - REGIME DE EDIFICABILIDADE NO ESPAÇO AGRÍCOLA 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 30.º 
[…] 

1 - […]: 

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […];  

e) […]: 

i) […];  

ii) […].  

f) […]. 

2 - […];  

3 - […];  

4 - […]: 

a) […];  

b) […]; 

c) A área global afeta à implantação de todas as construções, arruamentos, estacionamentos e demais áreas 
impermeabilizadas não poder exceder 0,10 da área global da parcela. 

5 - Em parcelas com área inferior a 4 ha, poderão ser permitidas obras de ampliação em edifícios destinados a habitação 
construídos ao abrigo de direito anterior e desde que a área bruta de construção resultante global não exceda a prevista na 
alínea a) do número anterior, sem nunca poder ultrapassar o índice urbanístico definido para o aglomerado mais próximo.” 
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o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 30.º 
[…] 

1 - […]: 

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […];  

e) […]: 

i) […];  

ii) […].  

f) […].  

2 - […].  

3 - […].  

4 - […]: 

a) […]; 

b) […];  

c)  A área global afeta à implantação de todas as construções, arruamentos, estacionamentos e demais áreas 
impermeabilizadas não poder exceder 0,10 da área global da parcela; 

d) Poderão ser admitidas obras de que resulte aumento da área total de construção legalmente existente destinada a 
equipamento coletivo em atividade, desde que a mesma não exceda 30% da área total licenciada. 

5 - Em parcelas com área inferior a 4 ha e desde que a área total de construção resultante não exceda a prevista na alínea a) do 
número anterior, sem nunca poder ultrapassar o índice urbanístico definido para o aglomerado mais próximo, poderão ser 
admitidas as seguintes obras: 

a)   Ampliação de edifícios destinados a habitação; 

b) Ampliação e construção de anexos de apoio habitacional, desde a que área total de construção não ultrapasse 80 m2. 

 

 

 

4.2.7. ARTIGO 35.º - REGIME DE EDIFICABILIDADE NO ESPAÇO FLORESTAL 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 35.º 
[…] 

 

1 - […]: 

a) […]; 
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b) […]: 

i) […]; 

ii) […]. 

c) […]; 

d) […]. 

2 - […]; 

3 - […]; 

4 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) A área global afeta à implantação de todas as construções, arruamentos, estacionamentos e demais áreas 
impermeabilizadas não poder exceder 0,10 da área global da parcela. 

5 - Em parcelas com área inferior a 4 ha, poderão ser permitidas obras de ampliação em edifícios destinados a habitação 
construídos ao abrigo de direito anterior e desde que a área bruta de construção resultante global não exceda a prevista na 
alínea a) do número anterior, sem nunca poder ultrapassar o índice urbanístico definido para o aglomerado mais próximo. 

6 - […].” 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 35.º 
[…] 

 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]: 

i) […]; 

ii) […]. 

c) […]; 

d) […]. 

2 - […]; 

3 - […]; 

4 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) A área global afeta à implantação de todas as construções, arruamentos, estacionamentos e demais áreas 
impermeabilizadas não poder exceder 0,10 da área global da parcela; 

d) Poderão ser admitidas obras de que resulte aumento da área total de construção legalmente existente destinada a 
equipamento coletivo em atividade, desde que a mesma não exceda 30% da área total licenciada. 
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5 - Em parcelas com área inferior a 4 ha e desde que a área total de construção resultante não exceda a prevista na alínea a) do 
número anterior, sem nunca poder ultrapassar o índice urbanístico definido para o aglomerado mais próximo, poderão ser 
admitidas as seguintes obras: 

a)   Ampliação de edifícios destinados a habitação; 

b) Ampliação e construção de anexos de apoio habitacional, desde a que área total de construção não ultrapasse 80 m2 

6 - […]. 

 

 

4.2.8. ARTIGO 39.º - ÁREA NATURAL 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 39.º 
[…] 

1 -  […]; 

2 -  […]: 

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […];  

e) Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do potencial ecológico, designadamente unidades produtoras de 
energias renováveis. 

3 -  […]. 

4 -  […].” 

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 39.º 
[…] 

1 -  […]; 

2 -  […]: 

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […];  

e) Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do potencial ecológico, designadamente unidades produtoras de 
energias renováveis; 
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f)     Equipamentos coletivos no âmbito da vocação deste espaço. 

3 -  […]. 

4 -  […]. 

 

 

4.2.9. CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECÇÃO III - CONSTRUÇÕES EXISTENTES E ADITAMENTO AO ARTIGO 65-A.º  

 

o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 65-A.º 
Legalização de construções existentes 

 

A Câmara Municipal, pode legalizar edificações existentes com uso habitacional, equipamentos, comercial ou de serviços, 
quando haja divergência com os usos admitidos na categoria de espaço em que as mesmas se integram, desde que:  

a) Se garanta conformidade com os regimes legais das servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, caso 
existam;  

b) Seja legalmente comprovada a sua existência à data da publicação do PDM;  
c) Seja comprovada a correspondência entre os documentos que instruem o processo de licenciamento e as construções 

existentes;  
d) Seja garantida a estabilidade e segurança das construções por técnico responsável que se responsabilize pelos 

espetos estruturais da obra realizada;  
e) Sejam cumpridos os requisitos mínimos estabelecidos na legislação aplicável à respetiva construção, designadamente 

a Portaria n.º 243/84, de 17 de abril;  
f) Seja garantido um desagravamento, ainda que parcial, das desconformidades verificadas quanto ao cumprimento dos 

parâmetros urbanísticos e/ou as caraterísticas de conformação física, permitindo alcançar melhorias relevantes quanto 
à inserção urbanística e paisagística.  

 

 

 

4.2.10. ARTIGO 67.º - CONSULTA 

 

o REDAÇÃO ATUAL: 

“Artigo 67.º 
[…] 

 

O PDMC, incluindo todos os seus elementos fundamentais, complementares e anexos, pode ser consultado pelos interessados 
na Câmara Municipal do Cartaxo, dentro das horas normais de expediente. Mediante solicitação dirigida Câmara Municipal do 
Cartaxo, serão passadas certidões de matérias incluída no PDMC.” 
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o REDAÇÃO PROPOSTA: 

Artigo 67.º 

[…] 

 

O PDMC pode ser consultado pelos interessados nos serviços competentes do município do Cartaxo, dentro das horas normais 
de expediente, bem como no sítio eletrónico do município. Mediante solicitação dirigida Câmara Municipal do Cartaxo, serão 
passadas certidões de matérias incluída no PDMC. 
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   CAPÍTULO 2  

          FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
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1. INTRODUÇÃO  

 

De acordo com Rosário Partidário “ A Avaliação Ambiental estratégica (AAE) é um instrumento de avaliação de impactes de 

natureza estratégica cujo objectivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de estratégias de 

acção no quadro de um desenvolvimento sustentável” (in Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica, 

Agência Portuguesa do Ambiente, 2007). 

 

O objetivo principal de um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é assegurar que eventuais e previsíveis 

consequências ambientais decorrentes do processo de implementação de um determinado Instrumento de Gestão Territorial 

ou de um determinado Programa sejam previamente identificadas, avaliadas e ponderadas ao longo do processo da sua 

elaboração e antes da sua aprovação final. 

 

  O presente relatório procura responder às exigências legais expressas no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT) e no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, 

que estabelece o regime jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica.  

 

  

2.  ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o PDM deve ser acompanhado de 

Relatório Ambiental, “no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da 

aplicação do plano e as alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos e o âmbito da aplicação territorial respetivos”. 

 

Dispõe o mesmo diploma, no n.º 1 do artigo 120.º que “as pequenas alterações aos programas e aos planos territoriais só são 

objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente.” 

 

A alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, estabelece que os planos 

e os programas qualificados como suscetíveis de terem efeitos significativos sobre o ambiente, deverão ser sujeitos a 

procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica. O n.º 2 desse mesmo artigo estabelece que compete à entidade responsável 

pela elaboração do Plano, neste caso o Município do Cartaxo, ponderar, face aos termos de referência do plano em causa, se 

este é ou não suscetível de enquadrar projetos que possam vir a produzir efeitos significativos sobre o ambiente.  

 

Considerando o disposto nos artigos atrás referidos, importa proceder-se a uma análise centrada na área territorial abrangida 

pela alteração do PDM proposta, uma vez que é sobre esta alteração que será avaliada a presença de eventuais efeitos 

significativos sobre o ambiente.  
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Numa primeira análise, simplista, e recorrendo apenas à sensibilidade de quem observa e analisa o território, parece evidente 

que a proposta de alteração ao PDM do Cartaxo não implica a produção de quaisquer efeitos significativos sobre o ambiente. 

De facto, trata-se, grosso modo, de enquadrar urbanisticamente um conjunto de investimentos associados a atividades 

económicas já instaladas no território e que se encontram em processo de modernização e consolidação competitiva. As cargas 

e as relações com a envolvente não sofrerão alterações significativas, mesmo se considerarmos a possibilidade de instalação 

de operadores de gestão de resíduos não perigosos em espaço industrial, uma vez que apenas se está a admitir, numa 

descriminação positiva, a sua instalação naquela categoria de espaço. 

 

No entanto, para confirmar essa primeira impressão sobre as implicações territoriais e ambientais que decorrem da alteração do 

PDM do Cartaxo, cabe à Câmara Municipal verificar qual a relação entre a alteração pretendida e o regime de avaliação de 

impacte ambiental e identificar a eventual ocorrência de impactes significativos.  

 

Nesse sentido, procurou fazer-se uma avaliação crítica mais aprofundada através da avaliação da oportunidade, ou não, de se 

dispensar o procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica, considerando os seguintes aspetos: 

 

• Âmbito de aplicação do procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (enquadramento no D.L. n.º 

232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual); 

 

• Avaliação de eventuais efeitos significativos no ambiente, considerando os fatores ambientais expressos na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do D.L. n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual; 

 

• Análise e ponderação dos critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente, 

conforme anexo do D.L. n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual. 

 

 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - ENQUADRAMENTO NO 

D.L. N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL 

 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do D.L. n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, estão sujeitas a 

AAE: 

a) Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de 

resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que 

constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção; 

b) Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de sítios, num sítio de 

interesse comunitário, numa zona de proteção especial, devam ser sujeitas a uma avaliação de incidências ambientais 

nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro; 
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c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam enquadramento para a futura 

aprovação de projectos e que sejam qualificados como susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente.” 

 

A área territorial abrangida pela proposta de alteração do PDM em causa corresponde ao somatório de várias pequenas áreas 

associadas a unidades de atividades económicas existentes e dispersas pelo território do município.  

 

A globalidade da área que irá implicar uma requalificação (e não reclassificação) de solo não é significativa, uma vez que 

corresponde a cerca de 4,8 hectares. Igualmente, os acertos que se propõem fazer ao regulamento no âmbito desta alteração, 

irão refletir-se, em termos físicos, numa pequena percentagem do território municipal.  

 

Qualquer das áreas assinaladas não evidencia qualquer conflito com as principais servidões e restrições de utilidade pública, 

nomeadamente a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional ou a Rede Natura. Também é notório o equilíbrio 

quer funcional quer ambiental destas instalações com o meio envolvente, não assumindo nenhuma delas o carácter ou o rótulo 

de “agressores ambientais ou paisagísticos”. Paralelamente, integram estruturas empresariais fortalecedoras da base económica 

do município e da capacidade de oferta de emprego, encontrando-se em processo de modernização e de consolidação. 

 

Assim, e considerando o disposto no acima mencionado, entende o Município do Cartaxo que o processo de alteração do PDM 

em causa dispensa a AAE, uma vez que da concretização desta proposta não se perspetivam iniciativas suscetíveis de terem 

efeitos significativos no ambiente, nomeadamente, pelas seguintes razões: 

 

a) A alteração proposta não prevê nem enquadra a possibilidade de aprovação e concretização de projetos mencionados 

nos Anexos I e II do D.L. n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua redação atual;  

 

b) A alteração proposta não incide nem produz quaisquer efeitos sobre Sítios da Lista Nacional, Sítios de Interesse 

Comunitário, Zona Especial de Conservação ou Zona Especial de Proteção, não estando sujeita a uma avaliação de 

incidências ambientais nos termos do artigo 10.º do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual; 

 

c) A alteração proposta visa essencialmente enquadrar urbanística e administrativamente um conjunto de atividades 

económicas existentes e já instaladas, de forma a permitir a viabilização dos respetivos processos, investimentos de 

modernização e de consolidação competitiva.  

 

Considera-se que a alteração do PDM do Cartaxo em questão, embora enquadre e regule a futura aprovação de projetos 

empresariais, não implica iniciativas suscetíveis de produzir efeitos significativos no ambiente. 

 

4. AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE CONSIDERANDO OS FATORES AMBIENTAIS 

(EXPRESSOS NA ALÍNEA E) DO N.º 1 DO ARTIGO 6.º DO D.L. N.º 232/200, DE 15 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO 

ATUAL 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, em especial no disposto na alínea e) do n.º 

1 do artigo 6.º, os fatores ambientais a considerar no âmbito do processo de AAE enquadram-se nas seguintes temáticas 

ambientais: biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, 

património cultural (incluindo o arquitetónico e o arqueológico), paisagem e a própria inter-relação entre os fatores citados. 

 

Tendo por base os fatores acima apresentados, e a título de orientação naquele diploma, procedeu-se a uma ponderação 

sintética dos efeitos previsíveis do processo de alteração do PDM sobre cada um deles. 

 

   QUADRO 1 - RELAÇÃO ENTRE FATORES AMBIENTAIS EXPRESSOS NA LEGISLAÇÃO E O SEU AJUSTE AO PDM 

FATORES AMBIENTAIS REFERENCIADOS NO DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL - PONDERAÇÃO DA PROBABILIDADE 

DA PROPOSTA DA ALTERAÇÃO PRODUZIR EFEITOS SOBRE OS FATORES AMBIENTAIS 

Biodiversidade, fauna e flora 

A área territorial que será afetada pela alteração do PDM integra unidades empresariais existentes e 

já instaladas no território. A dimensão das alterações propostas visa essencialmente permitir o 

enquadramento urbanístico e administrativo destas unidades no PDM de forma a permitir a realização 

de investimentos de modernização e de consolidação competitivas. Os potenciais efeitos da 

alteração do PDM sobre este fator ambiental não assumem qualquer relevo relativamente ao cenário 

atual. 

População 

A alteração do PDM preconizada tem como principal objetivo o enquadramento e a estruturação 

urbanística de um conjunto de atividades económicas existentes e instaladas. É natural que deste 

processo decorram benefícios ao nível da imagem e da estrutura urbana. Os fatores ambientais 

população e saúde humana são pouco relevantes no âmbito desta proposta, uma vez que se trata 

de um tecido existente, em que a alteração do PDM procura garantir a continuidade e estruturação 

da situação atual. Estes serão os principais fatores de coesão social, para além de possibilitar 

dinâmicas sociais interessantes, que poderão ter expressão sobre a qualidade de vida e bem-estar 

da população.  

Saúde humana 

Solo 
Embora o processo de alteração do PDM implique o necessário procedimento de requalificação do 

solo, o mesmo não implicará qualquer tipo de reclassificação do solo Acresce ainda que o uso e 

atividades atuais são já existentes (à exceção dos casos 4.1.4 e 4.1.5.) pelo que os impactes sobre 

o solo assumem pouco ou nenhum relevo num quadro comparativo com a situação atual.  
Bens materiais 

Água 

Não se preveem quaisquer impactes resultantes das ações preconizadas na alteração do PDM sobre 

a água. Não se preveem aumentos relevantes dos níveis de impermeabilização do solo nem 

interferências com aquíferos ou linhas de água.  

Atmosfera A dimensão da área abrangida pela alteração, as características das unidades instaladas e as 

eventuais obras de estruturação e qualificação da zona não assumem importância ou significado na 

afetação destes fatores ambientais. Fatores climáticos 

Património cultural  Não existe Património Classificado na área de intervenção da proposta de alteração. 
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Paisagem 

Tratando-se essencialmente do enquadramento urbanístico de situações já construídas (à exceção 

dos casos 4.1.4. e 4.1.5), da proposta de alteração ao PDM não se espera qualquer implicação ou 

influência sobre este fator ambiental. Mesmo as exceções acima mencionadas, apesar de poderem 

vir a contribuir para alteração de paisagem, não se considera que venha a ser de uma forma negativa.  

 

QUADRO 2 - IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS, CONSIDERANDO OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PARA A 

ALTERAÇÃO DO PDM DO CARTAXO 

 

Face ao exposto, considera-se que não são expectáveis quaisquer efeitos significativos sobre a globalidade dos fatores 

ambientais considerados.  

 

FATORES AMBIENTAIS REFERENCIADOS NO DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL - PONDERAÇÃO DA PROBABILIDADE 

DA PROPOSTA DA ALTERAÇÃO PRODUZIR EFEITOS SOBRE OS FATORES AMBIENTAIS 

   
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 2 

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 3 

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 4 

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 5 

BIODIVERSIDADE, 
FAUNA E FLORA 

Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

POPULAÇÃO Não Aplicável Não Aplicável 
Efeito Positivo de 
significado pouco 

relevante 

Não Aplicável Não Aplicável 

SAÚDE HUMANA Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

SOLO Não Aplicável 

Efeito Negativo de 

significado pouco 
relevante 

Não Aplicável 

Efeito Negativo de 

significado pouco 
relevante 

Efeito Negativo de 

significado pouco 
relevante 

BENS MATERIAIS Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

ÁGUA Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

ATMOSFERA Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

FATORES 

CLIMÁTICOS 
Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

PATRIMÓNIO 

CULTURAL  
Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

PAISAGEM Não Aplicável 

Efeito Positivo de 

significado pouco 
relevante 

Não Aplicável 

Efeito Negativo de 

significado pouco 
relevante 

Não Aplicável 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 1 Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes e em processos de modernização; 

OBJETIVO 2 Modernizar e tornar mais competitivo o tecido empresarial local 

OBJETIVO 3 Promover e apoiar a dinâmica empresarial e a criação de emprego à escala local 

OBJETIVO 4 
Permitir ampliações em edifícios destinados a equipamentos licenciados em data anterior à da publicação do 

PDMC 

OBJETIVO 5 
Enquadrar os processos de regularização de atividade económica abrangidos pelo D.L. n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, que estejam condicionados pela alteração do PDMC. 
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5. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE EFEITOS SIGNIFICATIVOS 

NO AMBIENTE (CONFORME ANEXO AO D.L. N.º 232/2007 DE 15 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL) 

 

Conforme o estipulado no D.L. n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, mais concretamente no n.º 1 do seu anexo, 

apresenta-se a listagem dos critérios, que ponderados no âmbito das características do procedimento da presente proposta de 

alteração do PDM, determinarão se esta terá efeitos significativos no ambiente. 

 

 

QUADRO 3 – ENQUADRAMENTO, ANÁLISE E PONDERAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PDM DO CARTAXO NOS CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DA 

PROBABILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE, EXPRESSOS NO ANEXO AO D.L. N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO 

ATUAL E REFERIDOS NO N.º 6 DO ARTIGO 3.º DO MESMO. 
 CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO PDM DO CARTAXO 

O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para 
os projetos e outras atividades no que respeita à localização, 
natureza, dimensão e condições de funcionamento ou pela 

afetação de recursos. 

A dimensão das áreas abrangidas pela alteração do PDM do Cartaxo 

e a natureza das unidades empresariais existentes não assumem 
dimensão significativa. 

O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou 

programas, incluindo os inseridos numa hierarquia. 

As áreas consideradas nas alterações a efetuar ao PDM não 
apresentam qualquer tipo de repercussão noutros planos ou 
programas. 

A pertinência do plano ou programa para a integração de 
considerações ambientais, em especial com vista a promover o 
desenvolvimento sustentável. 

O processo conducente à sustentabilidade, que integra as áreas 
abrangidas pela alteração do PDM, tem por principal objetivo a 
promoção de processos de enquadramento e qualificação urbanística 

de unidades pré-existentes. 

Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa 

Do processo de alteração ao PDM não se esperam quaisquer 
impactes ou problemas ambientais. As unidades instaladas ou a 
instalar não produzem resíduos, cheiros, ruídos ou outros problemas 

ambientais.  

A pertinência do plano ou programa para a implementação da 
legislação em matéria de ambiente 

A alteração prossegue o objetivo da qualificação e da estruturação de 
uma área existente confirmando-a e definindo uma estrutura e uma 
imagem mais qualificada. Tal alteração permite ainda disponibilizar 
espaço para instalação de empresas locais em áreas preparadas e 
estruturadas para o efeito. 

 

Tendo em conta a dimensão territorial global das áreas abrangidas pela presente proposta de alteração do PDM, o facto de se 

tratarem de unidades existentes e instaladas, em processo de modernização e consolidação competitiva, e dado os objetivos 

estratégicos definidos, considera-se que, neste caso, não é aplicável a Avaliação Ambiental Estratégica.  
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CONCLUSÕES 

  

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. A proposta de alteração do PDMC incide sobre uma área territorial de pequena dimensão e que visa, essencialmente, 

enquadrar urbanisticamente um conjunto de empresas existentes e já instaladas;  

2. A alteração do PDM do Cartaxo não sugere nem indicia gerar projetos sujeitos a Avaliação de Impactes de acordo com o 

regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual. A 

informação disponibilizada foi confrontada com a lista positiva de projetos resumida no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental;  

3. No mesmo contexto, também não se aplica o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do mesmo diploma legal, uma vez 

que foi verificada a inexistência de Zonas de Proteção Especiais para Aves, Sítios Classificados e de Áreas Protegidas na 

área abrangida pela presente proposta de alteração do PDM; 

4. Do cruzamento, análise e ponderação dos objetivos estratégicos definidos para o procedimento de alteração do PDMC com 

os Fatores Ambientais definidos na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua 

redação atual, não resultam quaisquer expectativas de serem gerados efeitos significativos sobre a globalidade dos Fatores 

Ambientais considerados; 

5. Do cruzamento, análise e ponderação dos objetivos estratégicos definidos para o procedimento de alteração do PDMC com 

os Critérios de Determinação da Probabilidade de efeitos significativos no ambiente considerados nos n.ºs 1 e 2 do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, e a que se refere o n.º 6 do artigo 3.º do mesmo diploma, 

também não se perspetivam quaisquer efeitos significativos no Ambiente. 

 

ENTENDE-SE QUE 

 

1. A necessidade de se proceder a esta alteração resulta da importância que estas unidades apresentam para a base 

económica municipal e, em especial, para o quadro de emprego que geram e que serve a população do município, que 

tem evidenciado uma tendência de crescimento progressivo. A não alteração do PDM pode colocar em causa a viabilidade 

económica destas unidades e implicar as esperadas consequências em termos de economia e emprego que daí, por certo, 

resultarão. 

 

2. Todas estas unidades dispõem já das infraestruturas necessárias e da sua instalação não decorrem quaisquer problemas 

ambientais nos domínios da produção de resíduos, cheiros ou ruído.  

 



                                           5.ª PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PDM DO CARTAXO. RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO – V1 

49 

 

3. Que a alteração do PDMC proposta não implica nem produz efeitos significativos no ambiente pelo que se considera que o 

presente relatório fundamenta a dispensa do procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica nos termos e para os efeitos 

do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual, conjugado com o n.º 1 do 

artigo 120.º do D.L. n.º 80/2015, de 15 de maio. 
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A3  -  PLANTA DO AGLOMERADO URBANO DO CARTAXO 
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