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8.ª Alteração do PDM do Cartaxo – TERMOS DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO
A impossibilidade de investimento, modernização ou expansão de algumas empresas no território municipal do
Cartaxo constitui uma ameaça à economia local, com reflexos diretos no emprego. O regime de edificabilidade a que,
no Plano Diretor Municipal do Cartaxo (PDMC) em vigor, se encontra sujeito o espaço urbano, constitui atualmente, e
no que respeita ao número de pisos previstos, uma ameaça à expansão e desenvolvimento da economia local, na
medida em que tem vindo a impossibilitar o investimento em empreendimentos que seriam fundamentais para o
território municipal.
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, forçando-as a procurar alternativas
territoriais para o desenvolvimento da sua atividade, face às exigências da legislação vigente em matéria de
ordenamento do território.
Não obstante terem já decorrido alterações ao PDM vocacionadas para a regularização, reestruturação e ampliação
de atividades económicas, o Município depara-se agora com outros constrangimentos, que à data daquelas alterações
não foram identificados, tendo, contudo, sido já sinalizados no âmbito da proposta de revisão do PDMC. Deste modo,
propõe-se que seja desencadeada uma alteração ao PDMC, exclusivamente regulamentar, e sem consequências ao
nível de reclassificação de solo.
Nesta proposta de alteração ao PDMC serão contemplados dois pressupostos:
Pressuposto Económico - os efeitos da alteração ao PDMC incidirão em unidades empresariais que se pretendem
instalar no território municipal. Com efeito, o enfoque e a importância estratégica desta alteração ao PDMC centramse no incentivo e no enquadramento das dinâmicas do tecido empresarial, na modernização e no reforço das suas
capacidades competitivas;
Pressuposto Ambiental – a proposta de alteração apenas irá ter reflexos ao nível regulamentar, incidindo sobre
indicadores urbanísticos a que está sujeito o espaço urbano, não contendo com servidões e restrições de utilidade
pública, nomeadamente Reserva Agrícola e Reserva Ecológica Nacional.

OPORTUNIDADE
A alteração que se propõe foi suscitada, por um lado, pela existência de dinâmicas económicas empreendedoras
locais que traduzem a vontade do tecido produtivo do Município de se instalar em áreas estruturadas e vocacionadas
para o efeito e, por outro, pela incapacidade do PDMC vigente (publicado e ratificado em 1998 e em processo de
revisão desde 2002) em permitir desenvolver a implantação e reestruturação desses espaços empresariais.
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Também traduz apenas a adaptação da figura do Plano Diretor Municipal a esta nova realidade, tendo em vista
acolher e potenciar uma oportunidade de desenvolvimento e de criação de novas dinâmicas. A solução proposta não
implica uma reclassificação do solo, mas permitirá enquadrar no PDMC, a curto prazo, um conjunto de unidades
empresariais que serão, certamente, uma mais valia para o território, pretendendo-se que aquela solução se alicerce
no que se encontra já previsto em sede de revisão do plano. Esta proposta prossegue os seguintes Objetivos
Estratégicos:
Objetivo 1 - Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas;
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.

ENQUADRAMENTO LEGAL
A alteração parcial do PDMC em epígrafe enquadra-se no disposto da alínea a) no n.º 2 do artigo 115.º conjugado
com o artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT). Este preceituado legal determina que a alteração dos IGT pode decorrer "da evolução das condições
ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as opções definidas no programa ou no
plano.”

SUJEIÇÃO DESTA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE)
Considerando a exígua dimensão territorial global das áreas abrangidas pela alteração ao PDMC, o facto de se
tratarem de unidades existentes, instaladas e em processo de modernização e consolidação competitiva, e dados os
objetivos estratégicos definidos, considera-se que não é aplicável a AAE neste caso, de acordo com o que dispõe o
n.º 1 do artigo 120.º do D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio, conjugado com o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de junho, na sua redação atual.
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