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Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras 

presidente@cm-oeiras.pt 

geral@cm-oeiras.pt  

urbanismo.online@cm-oeiras.pt 

Oeiras, 16 de março de 2021 

 

Assunto: Discussão Pública referente ao Pedido de Licenciamento da Operação de 

Loteamento P. 5/2016 (projeto Porto Cruz, na Cruz Quebrada) 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 

No âmbito da Discussão Pública em curso, o movimento Evoluir Oeiras vem apresentar 

o seu contributo. 

1. Nota prévia 

Não podemos deixar de lamentar a forma como a Câmara Municipal de Oeiras 

(CMO) lançou o processo de discussão pública, entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro, sem 

publicação do edital no seu site oficial, em violação da lei que assim o exige. Só depois 

das reclamações e pedidos de esclarecimento de vários cidadãos é que a CMO publicou 

o edital e disponibilizou a respetiva documentação do processo no seu site. É também 

lamentável que, num primeiro momento, e em pleno estado de emergência com dever 

de confinamento, a CMO só permitisse a consulta do processo presencialmente. 

Apreciamos, todavia, que a CMO tenha reconsiderado e prorrogado o prazo de consulta 

e discussão pública. 
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2. Como surgiu o projeto Porto Cruz? 

Os terrenos para onde a Silcoge e a Palmboom requereram a licença de loteamento 

objeto da presente discussão pública não tinham aptidão para construção quando 

foram adquiridos, entre 1998 e 2001. Nessa altura, as fábricas da Lusalite 

e Gist-Brocades ainda laboravam, ao abrigo de licenças muito anteriores à existência de 

um plano diretor municipal em Oeiras. Desde 1994 que se encontrava em vigor o PDM 

de Oeiras, cuja planta de ordenamento (que aponta os usos futuros) antecipava a 

necessidade de cessação desse uso industrial inadequado para o local e classificava toda 

esta área como «espaço natural» e «espaço de equilíbrio ambiental».  

Adquiridos os terrenos, a exploração industrial cessou, mas as instalações 

permaneceram, constituindo ameaça o amianto nelas existente e dando azo a que o 

incumprimento do dever dos proprietários de removerem a contaminação do local fosse 

usado como argumento a favor da viabilização do empreendimento. 

Por deliberação de 13 de janeiro de 2010 (muito antes de estar concluída a revisão do 

PDM de 1994), a CMO aprovou a proposta contratual da Silcoge – Sociedade de 

Construções de Obras Gerais, S.A. relativa à elaboração do Plano de Pormenor da 

Margem Direita da Foz do Rio Jamor (PPMDFRJ) e os termos de referência do mesmo 

plano. 

Desconhecemos o caminho percorrido até se chegar a esta deliberação e a este 

contrato, mas o resultado não poderia ter sido mais vantajoso para a Silcoge: os terrenos 

adquiridos praticamente sem capacidade edificatória ganhavam assim a expectativa de 

um valor astronómico. 

O Plano de Pormenor da Margem Direita da Foz do Rio Jamor foi aprovado 

na Assembleia Municipal de Oeiras (AMO) em 15 de abril de 2014, após forte 

contestação popular. Para a aprovação deste plano, terá sido decisiva a mudança de 

posição de algumas entidades do Estado (designadamente, a Agência Portuguesa do 

Ambiente e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
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do Tejo), que acabaram por abandonar as objeções de natureza ambiental e urbanística 

inicialmente apontadas, sem que, todavia, sejam conhecidos os fundamentos da revisão 

dessas posições. 

No aviso de publicação do plano de pormenor (Aviso n.º 7823/2014), pode ler-se «[o]s 

objetivos de elaboração do PPMDFRJ contextualizam a oportunidade de conversão de 

uma área urbana expectante, localizada no aglomerado da Cruz-Quebrada/Dafundo, 

entre o Complexo Desportivo do Jamor e o rio Tejo» (n.º 4). Contudo, a área em causa 

não era à data (nem é, ainda hoje) uma área urbana nem se integra no aglomerado da 

Cruz Quebrada, pois fica no outro lado do rio. Muito menos era uma área urbana 

expectante, uma vez que o regime do PDM vigente a destinava a um uso ambiental. A 

expectativa, se a havia, era de quem comprou os terrenos.   

A revisão do PDM de Oeiras em 2015 limitou-se a contemplar a alteração operada pelo 

PPMDFRJ, sem que os problemas ficassem resolvidos. Pelo contrário, têm sido 

agravados pela evolução da realidade e da legislação, que reforçam cada vez mais a 

necessidade de uma gestão sustentável destes espaços e o absurdo do 

empreendimento que ali se pretende concretizar. 

3. Questões ambientais e de ordenamento do território 

Os riscos naturais com impacto sobre o projeto e o impacto que o projeto terá na zona 

têm de ser avaliados à luz do conhecimento atual dos riscos naturais. 

O Decreto-Lei n.º 152-B/2017 alterou o regime jurídico da avaliação do impacto 

ambiental (RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, no sentido de transpor 

a Diretiva 2014/52/UE, que estabelece a avaliação do impacto ambiental do ponto de 

vista das alterações climáticas.  

O Plano de Pormenor da Margem Direita do Rio Jamor foi aprovado em 2014. A 

avaliação ambiental estratégica imposta por lei não considerou a perspetiva das 

alterações climáticas, o que constitui uma desatualização grave, dada a sua especial 
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relevância em áreas ribeirinhas já sujeitas a riscos de cheia, como sucede na foz do rio 

Jamor. 

De resto, a avaliação ambiental estratégica apresentada pelo promotor do plano de 

pormenor não questionou – naturalmente, dir-se-á1 – as opções de localização ou 

sequer ponderou a realização de uma intervenção mais adequada às características 

específicas do local em que se insere, limitando-se à opção falaciosa entre realizar todo 

o aproveitamento urbanístico pretendido ou manter as instalações industriais em ruínas 

cheias de amianto, colocando a população da Cruz Quebrada e todas as pessoas que 

frequentam o passeio marginal e o Complexo Desportivo do Jamor numa situação 

inadmissível. 

Estando, em 2021, sete anos depois da aprovação do plano de pormenor, a ser pedido 

o licenciamento da operação de loteamento, o RJAIA prevê a sujeição do projeto a um 

procedimento de avaliação do impacto ambiental (artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea 

ii), do já referido Decreto-Lei n.º 151-B/2013) que permita equacionar os impactos 

concretos da operação, designadamente o impacto sobre a paisagem e sobre os valores 

naturais do estuário e do litoral, os impactos em matéria de riscos de cheias,  os 

impactos sobre o solo e sobre a reserva ecológica nacional, bem como os impactos em 

matéria de tráfego, ruído e poluição atmosférica, etc., considerando especificamente a 

perspetiva das alterações climáticas na avaliação destes impactos. 

Tenha-se em conta também o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), 

que estabelece que as áreas integradas na REN podem ser incluídas em operações 

de loteamento desde que não sejam destinadas a usos ou ações incompatíveis com 

os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de 

riscos naturais. Ora, consultando o processo e as peças técnicas, verifica-se que os 

 

1 Tendo a elaboração do plano de pormenor sido realizada ao abrigo do contrato entre a Silcoge e a CMO 
aprovado em 13 de janeiro de 2010, não surpreende que a hipótese de realização de um uso alternativo 
ao proposto não tenha sido considerada, o que prejudicou, à partida, a isenção de todo o processo. 
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usos previstos e ações não são compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

de prevenção e redução de riscos naturais.  

O projeto – construído em cima de um embasamento de betão numa zona de 

elevadíssimos riscos naturais, vulnerável aos riscos de cheia (fluvial), 

inundação (marinha), erosão costeira, movimentos de massa, sísmico, e tsunami – 

merece total repúdio e, se já em 2014 era descabido, sete anos volvidos revela-se ainda 

mais desadequado e contrário ao princípio da precaução, no contexto das alterações 

climáticas.  

A lista de irregularidades e ilegalidades que ferem esta operação de loteamento 

é extensa. Destaca-se a que prevê a construção em leito de cheias e em zona sujeita 

a galgamentos costeiros, violando assim a legislação da REN e a Portaria n.º 105/89, 

de 15 de fevereiro, que classifica como zona adjacente ao rio Jamor a área 

delimitada como zona de ocupação edificada proibida e edificada condicionada; e a que 

prevê a impermeabilização de mais de 65% dos terrenos em causa na operação de 

loteamento, além dos aterros, movimentação de terras e depósito de inertes em 

terrenos da REN, nomeadamente nas faixas de proteção do Tejo e do Jamor, ambas 

integrantes do domínio hídrico público.  

Apontamos igualmente a incongruência de a marina prevista no plano de pormenor – e 

considerada indispensável para o projeto pela CMO – não ter sido ainda objeto da 

obrigatória avaliação do impacto ambiental. Não estando ainda aprovada a marina, 

o loteamento não respeita o afastamento obrigatório de 50 metros das margens do Tejo 

nem o de 30 metros das margens do Jamor.  

Por último, no que respeita aos impactos ambientais, destacamos, pela sua gravidade, 

o aumento do risco de cheias sobre a zona da Cruz Quebrada. Ao sobre-erguer na 

margem direita do rio Jamor o “caixote de betão” que serve de embasamento às torres, 

o projeto cria uma muralha que deflete as ondas de cheia para a margem oposta – onde 
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fica a parte baixa da Cruz Quebrada – criando um verdadeiro perigo para as pessoas aí 

residentes. 

4. Questões de tráfego, mobilidade, ruído e poluição atmosférica 

Ao contrário dos compromissos e orientações assumidos pela CMO, nomeadamente o 

Pacto dos Autarcas, observa-se no relatório de mobilidade a ausência de uma estratégia 

consequente a respeito da priorização de andar a pé ou de bicicleta. O foco continua a 

ser o modo automóvel, com um projeto que exige avultadas obras públicas para garantir 

o escoamento de uma elevada capacidade de tráfego automóvel na Avenida Marginal, 

acessos viários ao empreendimento e envolvente, e muito estacionamento (2649 

lugares previstos para a área do plano de pormenor). Estas são medidas que, tal como 

todo o empreendimento, aumentarão a utilização do automóvel, privilegiado como 

modo de transporte, ao arrepio de todas as boas práticas de mobilidade urbana 

sustentável. 

O Plano de Acessibilidades limita-se ao projeto do empreendimento, omitindo os 

impactos municipais e intermunicipais e mostrando também um desconhecimento das 

boas práticas de mobilidade urbana sustentável em geral e dos modos de mobilidade 

mais sustentáveis, designadamente a mobilidade ativa (a pé e de bicicleta). 

Por outro lado, em vez de o projeto se integrar com as redes viárias e infraestrutura de 

transportes coletivos existente e mais racional, estas redes são modificadas (caso da 

Linha de Cascais) e ampliadas (caso do LIOS e E15 da Carris) para servir o projeto, com 

percursos excessivos e pouco eficientes de um ponto de vista de planeamento e 

orçamentação pública. 

A prioridade dada ao automóvel como modo de mobilidade para aceder a este 

empreendimento e o tratamento do espaço viário são verificáveis pela tipologia de 

percursos constantes nas plantas e perfis das peças disponibilizadas pela CMO para 

discussão pública. Em vez de o desenho viário reduzir a presença do automóvel e 

privilegiar condições de acalmia de tráfego, verifica-se – pela introdução de obras 
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rodoviárias, pelas larguras e geometria das vias, pelos raios de curvatura e pelas 

intervenções edificadas propostas – um desenho urbano viário focado no automóvel, 

contrário a uma conceção urbana à escala humana. 

Dar prioridade ao automóvel é uma opção anacrónica e pouco esclarecida, mas está na 

base do projeto Porto Cruz. Os problemas verificam-se tanto nas questões do volume 

de obra e de orçamento dedicado a infraestrutura para o automóvel (obras rodoviárias 

pesadas e vias de acesso, estacionamento à superfície e na base dos edifícios) como no 

que é proposto para a rede viária pública existente – quer no acesso ao loteamento, 

quer na própria Avenida Marginal, na Avenida Pierre de Coubertin e ainda na Avenida 

Ferreira Godinho. Esta atenção contrasta com a falta de conetividade, amplitude e 

direcionalidade que as intervenções rodoviárias criarão para os restantes modos e que 

se pode verificar nos seguintes elementos: 

a) 12_Perfis Volumétricos; 

b) 14_Planta de Infraestruturas Viárias; 

c) 15_Memória Descritiva das Obras de Urbanização e Infraestruturas Viárias; 

d) 16_Plano de Acessibilidades; 

e) 17_Memória Descritiva do Plano de Acessibilidades; 

f) 18_Esquema Faseamento EN6. 

Nos termos em que está proposta, esta operação de loteamento revela uma escala de 

intervenção nos terrenos privados, na área pública envolvente e na vida das 

comunidades locais que gerará impactos muito negativos no sistema de mobilidade 

local, sobre o ambiente e na vida das pessoas que vivem nas comunidades mais 

próximas, não só pela localização escolhida como pelos elevados volumes de tráfego 

que vai gerar. 

O tratamento do espaço público onde se inserem a rede viária e as acessibilidades 

carece de uma abordagem específica que inclua e dê prioridade às necessidades da rede 

pedonal e ciclável. Os elementos desenhados e escritos do projeto mostram um 
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esquema de acessibilidades, mas não se verifica uma adequada integração dos modos 

ativos com as comunidades locais e o sistema municipal. 

O que está a ser proposto para a Avenida Marginal é contrário ao que já em 2011 era 

recomendado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes para redes viárias, acalmia 

de tráfego, acessibilidades pedonais e cicláveis (veja-se o Pacote da Mobilidade e, em 

especial, o Guia para Elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes). Já as 

velocidades previstas pela geometria da via na Avenida Marginal são acima do que 

estipula o Código de Estrada dentro de localidades (art.º 27º), e o ruído que estas 

velocidades gerarão estão acima dos limites estipulados no Regulamento Geral do Ruído 

para esta zona. 

A construção das acessibilidades do empreendimento “Porto Cruz”, do viaduto e do nó 

rodoviário na Avenida Marginal aumentará significativamente os impactos negativos 

nos seguintes parâmetros: 

a) Aumento dos volumes do tráfego motorizado 

Este aumento será gerado pela operação de loteamento e pelos equipamentos e 

espaços de lazer previstos (marina, piscina oceânica, etc.), implicando a afluência de 

mais de 2600 viaturas ao local. Estas viaturas terão forçosamente de passar pela Avenida 

Marginal ou atravessar a zona da Cruz Quebrada. O aumento está patente nas 

dimensões previstas para o nó da Avenida Marginal com a Avenida Ferreira Godinho, 

bem como na introdução de novas vias, estacionamento e edifícios do loteamento.  

b) Conversão da Avenida Marginal numa “via rápida” 

A introdução do nó desnivelado, a introdução do viaduto e as características do projeto 

previsto para o troço da Avenida Marginal objeto de intervenção, com a criação de faixas 

de entrada e de saída numa zona de pendente elevada, associadas ao aumento de 

tráfego resultante da afluência ao local, gerarão uma pressão irreversível sobre a 

Avenida Marginal (em especial, no troço do Dafundo até Algés, onde passa junto a uma 

zona habitacional de grande densidade). Tudo isto comprometerá as perspetivas de 
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aliviar o tráfego e de criar uma via de características mais urbanas nesse troço da 

Avenida Marginal, com menos velocidade, menos ruído e espaço para circular a pé e de 

bicicleta, criando também condições para o desenvolvimento de atividades económicas 

mais compatíveis com a função residencial. 

c) Aumento dos níveis de ruído e de poluição atmosférica 

O aumento dos níveis de ruído e poluição atmosférica decorrerá do aumento do tráfego 

rodoviário gerado pelo loteamento proposto e do aumento de volumes de tráfego e 

velocidades resultantes das obras rodoviárias propostas para a Avenida Marginal, nó 

desnivelado e rotunda propostos. Além do atravessamento da Cruz Quebrada pelos 

veículos provenientes de Linda-a-Velha, esta situação agravará ainda mais os problemas 

existentes na reta do Dafundo: durante a noite, as passagens serão ainda mais velozes, 

com mais ruído; durante o dia, os engarrafamentos serão ainda maiores, com maior 

poluição atmosférica.  

d) Aumento do perigo rodoviário 

Este aumento está associado ao aumento de volumes de tráfego e da velocidade que se 

verificarão na Avenida Marginal com a nova configuração proposta (viaduto, nó 

desnivelado). O aumento do tráfego de atravessamento da Cruz Quebrada será 

igualmente gerador de maior risco para os peões e ciclistas. 

e) Aumento das barreiras arquitetónicas 

As obras rodoviárias previstas, o estacionamento para automóveis, a natureza da 

edificação e os circuitos pedonais indiretos aumentam as barreiras entre o vale do 

Jamor, a praia da Cruz Quebrada e os restantes pontos de acesso pedonal e ciclável. 

Conclua-se dizendo que o Estudo de Tráfego elaborado no contexto do Plano de 

Pormenor remonta a 2011, reporta-se à generalidade da área do plano e tem um âmbito 

territorial limitado à envolvente direta. O tempo decorrido e a dimensão e 

características específicas desta operação de loteamento requerem a apresentação de 

um estudo de tráfego atualizado, nos termos dos artigos 95.º e 96.º do Regulamento de 
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Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas da CMO (Regulamento n.º 

364/2012). 

5. Um grave erro estratégico 

A operação urbanística em questão e o Plano de Pormenor da Margem Direita do Rio 

Jamor, que a mesma visa concretizar, prosseguem um objetivo de criação de uma nova 

centralidade na zona da foz do rio Jamor, geradora de atividades económicas 

relacionadas com o turismo, lazer, comércio e serviços e com setor residencial de luxo. 

No entanto, além de implicar uma lesão irremediável dos valores naturais que pretende 

aproveitar – e que, portanto, se limita a explorar destrutivamente –, este 

empreendimento compromete a possibilidade de um desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida em toda a zona envolvente, designadamente nas zonas da Cruz 

Quebrada e do Dafundo, que ficam sujeitas a um risco acrescido de inundações e 

asfixiadas por fluxos de tráfego, quando poderiam ser objeto de uma intervenção 

integrada de reabilitação e valorização da sua qualidade de vida, da sua identidade e da 

possibilidade de desenvolvimento de iniciativas económicas locais geradoras de 

emprego e atratividade. 

Acresce que este empreendimento – apesar da manutenção do comboio e do elétrico – 

assenta no paradigma da deslocação automóvel, o que compromete o seu próprio 

sucesso. A realização desta obra, num local de reduzidos acessos, tornará proverbiais os 

engarrafamentos aos fins de semana junto à Cruz Quebrada. 

Poderia compreender-se tal opção se estivesse apenas em causa o interesse económico 

imediato dos promotores privados. Mas tal opção é incompreensível à luz dos interesses 

gerais de um desenvolvimento local sustentável e da qualidade de vida das populações.  

Por todos estes motivos – que se prendem diretamente com a qualidade de vida e 

também com as justas expectativas dos moradores da Cruz Quebrada e dos munícipes 

de Oeiras em relação ao prolongamento da infraestrutura verde (fundamental na gestão 
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consciente da água, drenagem e infiltração em contexto de alterações climáticas) do 

complexo desportivo do Jamor até à frente ribeirinha do Tejo – consideramos que: 

i. O pedido de licenciamento em discussão deve ser recusado pela CMO; 

ii. O Plano de Pormenor da Margem Direita do Rio Jamor deve ser reformulado, no 

sentido de adequar o uso às características e valores naturais da zona, de 

garantir a segurança dos moradores e dos utilizadores do espaço e de preservar 

o direito fundamental ao ambiente e qualidade de vida. 

Impõe-se que a Câmara Municipal de Oeiras tenha presente as observações acima 

expostas, e tenha em conta a qualidade de vida e as justas expectativas dos moradores 

da Cruz Quebrada e dos munícipes de Oeiras em relação ao prolongamento da 

infraestrutura verde do complexo desportivo do Jamor até à frente ribeirinha do Tejo. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Duarte d’ Araújo Mata CC Nº 10812919  

Mónica Santos Albuquerque Correia Nº 11040524 

Carla Alexandra Orvalho da Silva Castelo CC Nº 08844511 

 

Pelo Movimento de cidadãos Evoluir Oeiras 

JULIOO
Realce

JULIOO
Realce

JULIOO
Realce




