
Participação Pública:Alteração do PDM de Oeiras para adequação

ao novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial -

artº 89º, do DL nº 80/2015 de 14 de maio

10 de Maio de 2022

Senhor Presidente da Câmara,

A Evoluir Oeiras Associação, é uma pessoa coletiva de direito privado, de natureza

associativa e sem fins lucrativos com NIF 516458507 constituída a 19 de Maio de 2021

e com sede na Rua da Quinta das Palmeiras, 3A, 2780-148 Oeiras, na freguesia da

União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, concelho

de Oeiras e email evoluiroeiras@gmail.com.

A Evoluir Oeiras tem por finalidade promover a participação cívica, a transparência, a

boa governação e a sustentabilidade no âmbito da atuação do município de Oeiras,

visando a concretização de um modelo de desenvolvimento fundado em valores de

respeito e preservação do ambiente, respeito e valorização das pessoas, cidadania e

transparência, razão pela qual vem apresentar a sua participação pública ao processo

de Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Oeiras para adequação ao novo

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - artº 89º, do DL nº 80/2015 de

14 de maio, dentro dos prazos legais.

1. Contexto e Enquadramento

A Associação Evoluir Oeiras vem ao abrigo do Aviso n.º 6205/2022 , submeter a sua

participação à discussão pública, realizada à Proposta de Alteração do Plano Diretor

Municipal de Oeiras para adequação ao novo RJIGT.

Lamentamos que o Município de Oeiras tenha preferido remeter-se à inação quanto às

suas obrigações de promover sessões de esclarecimento e auscultação dos munícipes

em matéria de enorme relevância territorial. Tal situação configura uma falha grave e

uma opção por processos pouco transparentes entre a administração e os cidadãos,

escusando-se a administração aos seus deveres de promoção da participação ativa e

recusando participar em eventos promovidos pelos próprios cidadãos, na falta de

alternativas  da própria administração.

Tal é agravado pelo facto de a Associação Evoluir Oeiras, no cumprimento dos seus

estatutos e na prossecução dos seus objetivos, ter promovido uma sessão de discussão

pública, tendo convidado a Chefe de Divisão do Ordenamento do Território para

participar, situação que a própria declinou remetendo as suas obrigações a responder a

esclarecimentos enviados conforme aviso público em

https://www.oeiras.pt/-/plano-diretor-municipal-alteracao-rjigt:

https://www.oeiras.pt/-/plano-diretor-municipal-alteracao-rjigt


“Todos os esclarecimentos necessários serão prestados na Divisão de Ordenamento do

Território, sita no Palácio do Marquês de Pombal no Largo do Marquês de Pombal, em

Oeiras, mediante marcação prévia a efetuar pelo contacto 21 440 84 51 ou 21 440 83

00, todos os dias úteis, entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00 ou pelo

correio eletrónico alteracaopdm@oeiras.pt”

2. Das omissões e das opções metodológicas

RECLAMAÇÃO 1: A Alteração do Plano Diretor Municipal - PDM de Oeiras para

adequação ao novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial representa

uma oportunidade para integrar na avaliação da passagem do solo urbanizável a

rústico ou urbano, as dimensões entretanto do conhecimento do município de Oeiras,

designadamente a elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Alterações

Climáticas de Oeiras (PMAACO), representando importantes orientações para a

aplicação de boas práticas nos Instrumentos de Gestão Territorial. Não o fez e é uma

falha grave (ver página 10 do RELATÓRIO E PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA ALTERAÇÃO).

Em vez disso, a CMO prefere referir-se a este PMAACO de forma reactiva, tangencial e

vaga, falhando assim um pressuposto crucial num modelo de ordenamento do

território proativo, dinâmico e preventivo.

RECLAMAÇÃO 2: A este propósito, ao invés de se basear nos estudos científicos do

PMAACO, adquiridos pela CMO e disponibilizados ao público através da Plataforma de

Dados Abertos Nacionais

(https://dados.gov.pt/pt/datasets/estudo-tecnico-pmaaco-setores/), prefere antes

basear-se em estudos com mais de uma década e desatualizados face às tendências

demográficas atuais, conforme referido na mesma documentação, preferindo assim

utilizar o “Estudo Estratégico para o Desenvolvimento Económico e Competitividade

Territorial do Concelho de Oeiras – Relatório Final, Augusto Mateus e Associados,

março de 2009”, o “Plano Estratégico do Turismo para o Concelho de Oeiras,

Diagnóstico, Neoturis, novembro de 2007” ou o “Plano Estratégico do Turismo para o

Concelho de Oeiras, Operacionalização do Plano Estratégico, Neoturis, outubro de

2008”.

Note-se a este propósito que qualquer destes estudos já está ultrapassado por dois

CENSOS NACIONAIS em 2011 e 2021, não sendo por isso compreensível a sua

utilização em detrimento de outros.

RECLAMAÇÃO 3: A este propósito, a fundamentação para as opções entre solos rústico

ou urbano fica assim elaborada de forma incompleta e com falhas graves face ao

melhor conhecimento científico, sendo inclusive motivo suficiente para a não
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aprovação desta alteração pelas entidades competentes pela concertação, caso as

mesmas entendam analisar esta fase de adequação ao RJIGT como passo decisivo para

as sociedades contemporâneas com influência para as próximas décadas e gerações.

RECLAMAÇÃO 4: É também relevante para as opções do Município de Oeiras, ter

preterido informação ambiental relevante e atualizada para a decisão do solo urbano

ou rústico na posse do município, como as que resultaram do Plano Metropolitano de

Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa, que tem

informação dedicada ao município de Oeiras com mais 10 anos do que os estudos que

a CMO entendeu serem os relevantes para as suas análises. Estes estudos, que

interferem com as escolhas de planeamento nesta fase, estão também disponíveis

online em:

https://www.aml.pt/susProjects/susWebBackOffice/uploadFiles/wt1wwpgf_aml_sus_p

t_site/componentPdf/SUS5E4D55A30FC78/PMAAC_AML_P083_OEI_PLANOMUNICIPA

L_RISCOS_REV_JAN2020.PDF

Esta situação é particularmente grave pois o Município de Oeiras fez e faz parte da

equipa técnica que elabora os respetivos estudos de adaptação e tem pleno

conhecimento das vulnerabilidades que aqui estão identificadas e das consequências

que as mesmas devem significar para o modelo territorial, por um lado, e para as

opções cruciais aqui em causa: a escolha entre manter o solo rústico, dedicado à

salvaguarda do equilíbrio ecológico e territorial baseado em cenarização climática ou

então a simples passagem a solo urbano.

Foi aliás esta passagem de solo urbanizável a solo urbano de forma indiscriminada que

consistiu no resultado prático desta revisão do PDM, facto que a Associação Evoluir

Oeiras lamenta.

É da maior clareza que existe argumentação contrária entre o que é afirmado no

próprio documento na pág. 11 e as graves omissões no que respeita a cenarização

ambiental e climática, sendo claro que os pressupostos do município se preocupam

mais com decisões tomadas de forma a “garantir as condições adequadas ao

acolhimento da dinâmica urbanística verificada e desenvolvimento económico

previstos a curto prazo”, deixando sem sustentação técnica a adjetivação subjetiva que

fazem parte de afirmações políticas facilmente demonstráveis que o Município de

Oeiras assenta “(...) num território maioritariamente urbano de grande importância na

Área Metropolitana de Lisboa pela sua excelência, quer do ponto de vista económico,

quer residencial, quer ambiental (...)”.

A vacuidade deste discurso de preocupação ambiental fica demonstrada pelas próprias

afirmações do documento na pág. 11, procurando esvaziar a atual fase, tornando-a

assim uma fase de mera tramitação administrativa, onde os solos urbanizáveis passam
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de forma normal e natural a solo urbano: “As alterações no RJIGT dizem respeito aos

“espaços cuja urbanização é possível programar”. Ora se o PDM em 2015 foi aprovado

é porque cumpria esses critérios. Efetivamente, do PDM consta uma Carta de

Ocupação do Solo, com data de dezembro de 2013, que identifica as áreas com uso

urbano, que correspondiam nesse momento a solos classificados como “espaços

urbanizados”. Essa Carta de Ocupação do Solo mantém-se inalterada no PDM. Para

além disso, temáticas como o uso atual do solo, as infraestruturas existentes, etc.,

encontram-se pormenorizadamente descritos nos Estudos de Caracterização do PDM

de 2015 (...)”.

RECLAMAÇÃO 5: No entanto, não deixa de ser relevante e contraditório que a própria

classificação tenha sido no sentido contrário ao que é aqui referido, no caso “26” -

Serra de Carnaxide” (vide Ficha 26 - Relatório ANEXO-FICHAS 01 A 28) - deixando todos

os indícios de que uma outra análise, baseada em documentação adequada, atualizada

e relevante, poderia ter definido outras utilizações para os outros 27 espaços

analisados.

3. Da análise dos casos concretos

Como atrás fica claro, os estudos de caracterização procuram apontar para a

classificação em solo urbano da generalidade das situações analisadas.

Tal facto configura a definição política já anunciada para o território de Oeiras: um

espaço totalmente urbano, onde o solo não edificado resulta de espaços artificializados

por via da edificação e não da salvaguarda dos espaços e dos ecossistemas que

resultam das condições ambientais ou patrimoniais nem das áreas de sensibilidade

ecológica para a definição de um modelo territorial sustentável.

A estrutura principal do território de Oeiras passa assim a ser definida

maioritariamente pela rede de rodovias que constam do PDM de 2015 e que em parte

estão anunciadas para espaços rústicos, associados a condicionantes territoriais como

a REN ou a RAN.

Este aspeto da sustentação de uma rede de rodovias sobre canais de REN, RAN e

outras condicionantes deveria ser um pressuposto base para uma análise consistente

da viabilidade de passagem de solo urbanizável a solo urbano. Tal necessitará de um

conjunto de autorizações que estão longe de serem asseguradas e que deveriam ter

conduzido ao princípio da precaução. A ambição de uma rede de rodovias como

estruturação territorial é, por outro lado, um falso pressuposto e configura um ciclo

vicioso e pernicioso em matéria de ordenamento do território e não consta das boas

práticas territoriais mais recentes, igualmente omissas nesta fase de revisão (vide
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https://www.dgterritorio.gov.pt/PDM-GO-Boas-Praticas-para-os-Planos-Diretores-Muni

cipais).

De facto, a existência de novas rodovias em Oeiras tem acentuado a dispersão

territorial que neste momento atenta contra os princípios base do DL nº 80/2015 de 14

de maio que procuram conter os perímetros urbanos, remetendo o solo urbano a

situações excepcionais. Tal facto tem ainda gerado mais congestionamento e a

assumpção de que é necessário aumentar o calibre das vias existentes e criar variantes

e desdobramentos das atuais ligações congestionadas. Esta situação tem sido referida

por empresas localizadas no concelho de Oeiras como fator prejudicial ao seu

funcionamento, obrigando os trabalhadores a adquirirem viatura própria para as suas

deslocações, o que tem sido motivo de deslocação de trabalhadores quando não das

empresas para locais com boa mobilidade (e não boa acessibilidade).

Em suma, o reforço do solo urbano, em vários casos, é assumido assim sem

sustentação, baseada em futuras infraestruturas que não estão garantidas e não

acautelando as boas práticas em matéria de ordenamento do território.

Em contrapartida, as designações da infraestrutura de mobilidade ativa, e que

valorizam as áreas urbanas consolidadas, um modelo de mobilidade sustentável e

desenvolvimento urbano resiliente, revelam graves erros e disfuncionalidades na

relação entre o PDM e a realidade que se verifica no território do concelho de Oeiras.

O exemplo do Passeio Marítimo entre a Praia da Torre e Paço de Arcos e o Jardim de

Paço de Arcos, que aparecem designados como “Ciclovia” no PDM, são dos mais

reveladores: O PDM considera este eixo estruturante uma “ciclovia”, entretanto o

Regulamento Municipal Nº 838/2021 e a sinalização colocada por todo o percurso, e

acessos a este, proíbe a utilização de velocípedes neste percurso com ameaça de

elevadas coimas e policiamento na maior parte do horário diurno (Passeio Marítimo)

ou mesmo na totalidade (Jardim de Paço de Arcos).

Numa análise mais profunda das acessibilidades cicláveis patentes no PDM verifica-se

outras incoerências de semelhante gravidade quando este documento é confrontado

com a realidade dos percursos no concelho, verificados no terreno em vários locais.

Estas lacunas manifestam um documento que aparenta uma realidade paralela à

verdade, sem fundamento para uma abordagem estratégica às acessibilidades deste

concelho, ignorando a realidade e o potencial de integração de mobilidades

alternativas ao automóvel, bem como um ordenamento do território sustentável.

Estas falhas traduzem numa falta de integração das alternativas que, estrategicamente,

deviam ser priorizadas, quando o que sucede é exatamente o contrário, uma

priorização de eixos rodoviários para sustentar um modelo de expansão urbana e
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ocupação desregulada dos solos, com todas as externalidades que esse modelo

acarreta para o futuro do concelho.

Destacam-se em seguida as maiores falhas, que em nosso entender devem ser

reanalisadas e revertidas:

RECLAMAÇÃO 6:

03 Sete Chaves, Caxias

Incompatível com solo urbano. Várias incompatibilidades com a Estrutura Ecológica

Fundamental, com regime hídrico (vide ficha 03: “Existem condicionamentos

fundamentais de domínio hídrico, na área maior”) e com a continuidade ecológica,

identificadas na própria análise técnica. Configura um sistema de vistas relevante e

uma área vital da Estrutura Ecológica Metropolitana. Colmata o Corredor verde do vale

da Terrugem que faz a ligação à frente ribeirinha. Ao contrário do que é referido na

análise técnica: “Corresponde a uma área com excelente localização ao nível de

acessibilidades à qual chegam todas as infraestruturas”, é muito fraca cobertura por

transportes públicos, fomentando o uso do automóvel e o congestionamento.

Em suma, é a criação de uma nova frente urbana, contrariando as boas práticas em

matéria de ordenamento do território.

Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 7:

04 Alto da Boa Viagem, Caxias

Esta área apresenta inúmeras incompatibilidades com a Estrutura Ecológica, não

devendo ser aplicável a categoria de solo urbano.

“Fundamental: Existem condicionamentos de estrutura ecológica fundamental,

nomeadamente domínio público hídrico, REN e áreas vitais.

Áreas Vitais: A área contém pontualmente áreas vitais de pequenas dimensões e

descontínuas. Complementar: A área é toda referenciada como “área de acesso ao

sistema de vistas”, assinalando-se um ponto de vista panorâmico e o atravessamento

por corredores verdes de ligação, bem como a ligação ao corredor verde ribeirinho.”

São conhecidos e visíveis no local enormes mananciais de água que devem ser vistos

de uma perspetiva estratégica. Trata-se de uma área sem vocação para a edificação,

pela inexistência de cobertura por transporte público. É falsa a afirmação de que a área

seja bem servida por transportes públicos: “Transportes públicos: a área bem servida
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relativamente ao acesso a transportes públicos, situando-se entre as estações de

comboio de Cruz-Quebrada e Caxias e com várias paragens de autocarro nas

imediações, em particular as carreiras n.º 102,117 da Lisboa Transportes e carreira n.º

6 da Vimeca”, para mais sendo fisicamente impossível aceder a qualquer das estações

de comboio referenciadas sem ser de viatura.

A própria urbanização prevê resolver os seus próprios problemas de mobilidade à custa

da destruição de parte da Mata Classificada do Jamor, com um nó rodoviário intrusivo.

Admite-se passagem para a classe rústica com áreas diferenciadas de proteção e outras

de uso turístico, permitindo construção pontual nas encostas Poente. A área deve

passar para reserva de solos para a expansão da Mata do Jamor.

Conclusão: deve passar a solo rústico, podendo nas encostas poente admitir-se um uso

turístico com edificação pontual.

RECLAMAÇÃO 8:

05 Penas Alvas, Porto Salvo

Incompatibilidades várias com a Estrutura Ecológica. Fomenta uma nova frente urbana

uma área mal servida por transportes públicos, gerando pressão sobre a rede

rodoviária. “Transportes públicos: A área encontra-se servida por autocarros, em

particular pela carreira n.º 122 e 129 da Lisboa Transportes.”

Colmata um corredor verde de importância municipal.

Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 9:

07 PU Parque de Ciência Tecnologia – Sub-UOPG 4.3, Barcarena

Fomenta uma nova frente urbana uma área mal servida por transportes públicos,

gerando pressão sobre a rede rodoviária. É falsa a afirmação de que esteja próxima da

estação de comboios, tal não é possível sem aceder por viatura. “ii. Transportes: A área

é abrangida pelas áreas de influência dos transportes públicos, particularmente o

autocarro, com as carreiras n.º 15, 22 e 23 da Vimeca e n.º 140 da Lisboa Transportes,

e próxima da estação de comboios de Massamá – Barcarena”. Colmata um corredor

verde de importância municipal.

Conclusão: deve passar a solo rústico.
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RECLAMAÇÃO 10:

09 Quinta da Rainha, Queluz de Baixo

A criação desta frente urbana condiciona o desenvolvimento do Eixo Verde e Azul. Tal

facto é claro pela leitura do documento na ficha 09: “Fundamental: Existem

condicionamentos de estrutura ecológica fundamental, nomeadamente de domínio

público hídrico e áreas vitais”. Apresenta ainda inúmeras condicionantes à edificação

facilmente comprováveis: “Reserva Ecológica Nacional (REN): Sim . Outras: A área

apresenta zonas de servidão do Domínio Público Hídrico, de abastecimento de água, de

rede rodoviária nacional, servidão radioelétrica e aeronáutica. Insere-se em zona

especial de proteção de monumento nacional. “

É de interesse municipal estratégico que não seja edificado este espaço.

Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 11:

10 Terras do Moinho do Felix, Cacilhas - Oeiras

Trata-se somente da criação de novas frentes urbanas. Refere o documento aliás que

“Esta área, embora pouco consolidada, integra-se numa zona mista entre áreas

residenciais e áreas de vocação empresarial (Lagoas Park, Quinta da Fonte, Oeiras Park,

Parque dos Poetas e Urbanizações a Sul), assumindo uma localização que pode

contribuir para a consolidação dos eixos de desenvolvimento municipal.”.

Desconhece-se a sustentação de tais “eixos de desenvolvimento municipal” nem o seu

suporte.

A análise do documento identifica vastas razões para a não edificação em grande parte

das áreas. A Estrutura Ecológica Fundamental: A área é abrangida, quase na totalidade,

por EEF devido à presença de Áreas Vitais e, em determinadas zonas, por REN e

Domínio Hídrico. Áreas Vitais: Ocupam a maioria da área em toda a sua metade

nascente, bem como ao longo da A5, a poente. Complementar: Quase toda a área está

associada ao sistema de vistas com a localização de um ponto de vista panorâmico no

ponto mais alto e o atravessamento de corredor verde de ligação.”

Pela variabilidade de situações em presença, a nossa sugestão é que os mais de 21

hectares sejam sub-categorizados e analisados de forma a ser possível identificar

algumas áreas onde a edificação seja compatível. De uma forma geral trata-se apenas
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de responder às pressões imobiliárias, bem expressas pelos factos relatados no

documento:

“Estão em curso 3 operações de loteamento: 1) Processo n.º 361/2007 - PIP para

operação de loteamento com parecer condicionado a 16/04/2019. De acordo com o

requerimento n.º 15147/2019, de 27/08/2019 entrou um pedido de licenciamento de

loteamento. Encontra-se em fase de análise. 2) Processo n.º 279/2007 - Operação de

loteamento aprovada em 23/07/2019, para constituição de 22 lotes destinados a

habitação (15 habitação unifamiliar e 7 lotes para habitação coletiva. 3) Processo n.º

133/2008 - Operação de loteamento aprovado a 26/07/2017. Encontra-se em fase de

aprovação dos projetos de infraestruturas para posterior emissão do alvará de

loteamento. 4) Processo n.º 446/2019 - PIP para operação de loteamento em fase final

de aprovação. “

Numa análise conjunta, tal criação de uma nova frente urbana representa apenas a

geração de bloqueios territoriais ao desenvolvimento integrado, fomentador de

congestionamentos.

Refira-se que a VLS pretende avançar nestes espaços com o objetivo de estruturar as

futuras urbanizações. A área é mal servida por transportes públicos e longe do

transporte pesado. A promessa do SATU como solução de mobilidade não tem

qualquer sustentação.

Conclusão: deve ter uma análise sectorial, não devendo passar a solo urbano no seu

conjunto.

RECLAMAÇÃO 12:

11 Lage, Porto Salvo

Trata-se da criação de uma nova frente urbana com inúmeros problemas ao nível de

incompatibilidade com a Estrutura Ecológica Metropolitana, violando o PROT,

conforme verificável pela análise da documentação e abaixo com sublinhado nosso:

“Fundamental: A maioria da área tem condicionamentos associados à EEF por via da

presença de áreas vitais. Áreas Vitais: A maior parte da área é considerada área vital.

Complementar: Sem condicionamentos.”

Tem ainda outras servidões que desaconselham a passagem a solo urbano:

“A área encontra-se coberta por zona de servidão aeronáutica, por zona de servidão de

rede rodoviária nacional, e por zona especial de proteção provisória de imóvel em vias

de classificação.”
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Quanto à mobilidade, é relevante que se prevê que a rede local no bairro da Laje seja a

forma de circulação. Quanto ao transporte público, não é possivel sequer conceber

uma área urbana com este panorama:

“i. Acessos Rodoviários: A área encontra-se limitada a Sul pela A5 e é servida pela rede

rodoviária local do Bairro da Lage que permite depois o acesso ao parque empresarial

Lagoas Park, Porto Salvo, Oeiras e Concelho de Cascais. ii. Transportes públicos: A área

encontra-se servida pela carreira n.º 158 da empresa transportadora Lisboa

Transportes e pela carreira n.º 470 da Scotturb (já em Cascais)”.

Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 13:

12 Zona Ocidental de Porto Salvo

Trata-se de uma operação com inúmeras condicionantes e atropelos à Estrutura

Ecológica Metropolitana, cortando áreas vitais metropolitanas:

“Fundamental: A maioria da área tem condicionamentos associados à EEF por via da

presença de áreas vitais e REN. Áreas Vitais: A maior parte da área é considerada área

vital. Complementar: A área é atravessada por corredor verde de ligação.

Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 14:

14 Alto das Lebres, Caxias

Trata-se de uma frente urbana desnecessária, violando o PROT no sentido da

incompatibilidade com as “áreas vitais”, para além de parte em REN, problemas no

domínio hídrico e colmatando corredores de ligação importantes, designadamente

com o Vale da Terrugem.(sublinhado seguinte nosso).

Estrutura Ecológica “Fundamental: Totalmente integrada por via da presença de área

vital, parte em REN e domínio hídrico. Áreas Vitais: Totalmente abrangida por área

vital. Complementar: Área com acesso a sistema de vistas, com ponto de vista

panorâmico e atravessada por corredores verdes de ligação.”

Para além do mais, a área não é servida por transportes públicos (“Transportes

públicos: A área encontra-se servida pela carreira 158 da Lisboa Transportes.”),

servindo apenas para gerar pressão por mais rodovias, designadamente a VLS.
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Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 15:

19 Programa Estratégico Empresarial de Paço d’Arcos

O conjunto de incompatibilidades com condicionantes de base ecológica, algumas de

base regional definidas pelo PROT, é relevante para que esta área não seja classificada

como solo urbano ou, sendo-o, inserindo-se na categoria de “Espaço Verde”, sendo

admissível alguma edificação de remate urbano a norte e noroeste.

Refere a proposta de revisão sobre a Estrutura Ecológica “Fundamental: Quase na

totalmente abrangida pela EEF (“Áreas Vitais” e DPH). Áreas Vitais: Sujeita aos

condicionamentos aplicáveis às “Áreas Vitais”. Complementar: Área de acesso a

sistema de vistas. Ponto com vista panorâmica na zona sul e área atravessada por

corredores verdes de ligação. (...) zona de servidão radioelétrica da estação de receção

costeira Radio CFRSul e é atravessada no sentido E-O por linhas de água a céu aberto.”

Na prática, este espaço deverá constituir-se como o prolongamento natural para

nascente do Parque Urbano do Monte das Perdizes, ligando ao Vale da Terrugem.

Conclusão: não deve passar a solo urbano, a não ser que na categoria de “Espaços

Verdes” ou equivalente. Admite-se alguma edificação de remate urbano.

RECLAMAÇÃO 16:

20 Programa Estratégico Norte de Paço d’Arcos

Trata-se de um espaço de alta sensibilidade ecológica com especial relevância no

sistema hidrológico. Para além do mais a proposta de revisão omite totalmente que o

espaço abrange em grande parte a Quinta do Torneiro, espaço patrimonial construído e

natural constituindo-se como um dos mais relevantes exemplos de património cultural

a salvaguardar, de acordo com o PSPCACO aprovado pela Assembleia Municipal de

Oeiras em 2003.

A somar-se à importância da Quinta do Torneiro e das razões que levaram à existência

desta unidade de produção agrícola (as riquezas biofísicas), é de relevar a dimensão

dos aspetos ambientais em presença (sublinhados seguintes nossos): “Fundamental:

Em grande parte abrangida pela EEF por via da integração em “Áreas Vitais”, REN e

Domínio Hídrico. Áreas Vitais: Área significativa sujeita aos condicionamentos das

“Áreas Vitais”. Complementar: Área de acesso a sistema de vistas. Ponto com vista

panorâmica e corredores verdes de ligação. Diversos pontos associados ao sistema
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hidrológico. (...) A Oeste está condicionada por linhas de água a céu aberto e zona

ameaçada pelas cheias“.

Todos os pressupostos que deram origem a pedidos de loteamento e à elaboração de

planos de pormenor esbarram nas evidências da elevada sensibilidade ecológica e

cultura, que tornam desadequada a edificação.

Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 17:

21 Programa Estratégico Norte de Caxias

Trata-se da tentativa de abrir uma nova frente urbana em solos claramente sujeitos a

salvaguarda ambiental. Refere a proposta de revisão o seguinte sobre a Estrutura

Ecológica (sublinhados nossos):

“Fundamental: Em grande parte abrangida REN e Domínio Hídrico. Áreas Vitais:

Pontualmente a poente. Complementar: Em parte, área de acesso a sistema de vistas

e atravessamento por corredores verdes de ligação.(...) Reserva Ecológica Nacional

(REN): Sim, numa área significativa.”

A modelação de terreno que se verifica há meses neste terreno em áreas REN deve ser

alvo de denúncia pública. Pretende-se desvalorizar a importância ecológica deste

espaço de modo a tentar abrir uma frente urbana em espaço rústico.

A elaboração de um Plano de Pormenor nem sequer contempla o cumprimento das

regras em vigor nos IGTs, pelo que o que é referido a propósito dos “Períodos de

participação preventiva decorreram entre 5 e 16/09/2019, e 25/11/2019 e 7/1/2020”,

não tiveram qualquer resultado prático, ou seja, nem sequer os relatórios de

ponderação foram elaborados (foi em 2019 e 2020 e estamos em 2022).

Toda a tentativa de justificação de classificação em solo urbano esbarra assim nas

evidências de um solo que pertence à Estrutura Ecológica Municipal, em grande parte

REN. Por este motivo qualquer classificação como solo urbano está enferma de

legalidade.

O Município de Oeiras pretende alavancar este projeto especulativo em obras

rodoviárias pesadas e dispendiosas, no caso a VLS, que promove a desagregação de

tecidos edificados consolidados para poente, incluindo desrespeito pela legislação do

ruído, incluindo passagem a poucos metros de uma Unidade de Cuidados Continuados.

Conclusão: deve passar a solo rústico.
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RECLAMAÇÃO 18:

22 Programa Estratégico Empresarial de Porto Salvo

A tentativa de classificação deste espaço em solo urbano e a criação de uma frente

urbana esbarra com os próprios critérios de classificação e com o espírito do

decreto-lei nº 80/2015 de 14 de maio, que privilegiam a contenção da edificação em

torno dos perímetros urbanos existentes.

Trata-se de um espaço que viola as intenções do PROT e da sua estrutura ecológica

metropolitana (sublinhado seguinte nosso).

“Fundamental: Na maior parte abrangida pela EEF por via da integração em “Áreas

Vitais”, REN e Domínio Hídrico. Áreas Vitais: A quase totalidade sujeita aos

condicionamentos das “Áreas Vitais”. Complementar: Em parte, área de acesso a

sistema de vistas, eixo do corredor verde de ligação à zona ribeirinha e atravessamento

por corredores verdes de ligação.(...) Reserva Ecológica Nacional (REN): Sim”

Apesar de já não estarem classificados como RAN resultado de anteriores

desclassificações parciais, tratam-se de solos de elevada qualidade e que devem no

âmbito da Estrutura Ecológica Municipal ser salvaguardados como reserva estratégica

de solos.

A criação de mais áreas empresariais não tem sustentação atual face às dinâmicas de

saída de empresas, abrindo espaço à reconversão de espaços existentes. Como tal, as

afirmações de que “Esta área integra-se num eixo de vocação empresarial, assumindo

uma localização privilegiada que permite estruturar as acessibilidades e o corredor

verde de ligação à zona ribeirinha. Promove a consolidação da estratégia de

desenvolvimento local e a coerência do sistema urbano e empresarial”, são subjetivas e

enfermam de um discurso meramente político e sem sustentação territorial que não

deve toldar as análises técnicas. Aliás, tal é reconhecido na síntese da própria proposta

de revisão que tenta sobrepor interesses de edificação em solos sem vocação para tal

uso: “Apesar da área estar sujeita a fortes condicionamentos associados à REN, às

áreas Vitais e a outras servidões e restrições de utilidade pública, o PDM reconhece em

simultâneo a sua importância estratégica para o desenvolvimento do concelho”

(sublinhado nosso).

Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 19:
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23 Valejas, Barcarena

Este espaço ultrapassa os limites da definição de um perímetro urbano, procurando

forçar-se a classificação em solo urbano de solos claramente rústicos por via da

dimensão das valências ambientais e ecológicas, como é facilmente consultável no

PDM em vigor e na proposta de revisão em curso.

Sobre a Estrutura Ecológica diz-se: “Fundamental: Abrangida quase na totalidade pela

EEF por via da integração em “Áreas Vitais”. Áreas Vitais: A maior parte sujeita aos

condicionamentos aplicáveis às “Áreas Vitais”. Complementar: Área com acesso a

sistema de vistas.”

Todos os passos dados para forçar uma área urbana em espaço rústico que deve ser

consagrado à manutenção do equilíbrio territorial numa perspetiva estratégica,

esbarram na ausência de quaisquer regras de boas práticas de ordenamento territorial.

Todas as justificações apresentadas na síntese enfermam de argumentos frágeis que

em nada abonam a favor da qualificação territorial, tentando ignorar a existência de

valores ambientais: “A estrutura ecológica fundamental é condicionadora do tipo de

intervenção, uso e ocupação, mas não impede a sua manutenção como solo urbano,

tratando-se de uma área pouco condicionada por servidões administrativas e restrições

de utilidade pública. Esta área pode assumir-se como um “remate” que deve ser

mantido em solo urbano tendo em vista responder à procura gerada pelas atividades

económicas e residenciais existentes e programadas (...).“

Conclusão: deve passar a solo rústico ou, sendo urbano, terá de manter-se classificado

como “espaços verdes”.

RECLAMAÇÃO 20:

24 Alto dos Barronhos, Carnaxide

Não há dúvidas neste caso da adequação do uso do solo urbano. Contudo, face à

pressão da elevada densidade que se verifica em toda a área contígua de Miraflores,

este espaço deve ser salvaguardado como espaço urbano na classificação de “espaços

verdes”, respondendo ao corredor verde que segue as margens da Ribeira da Outurela

de Miraflores à Serra de Carnaxide. É admissível alguma construção de remate urbano

para poente.

A colmatação total dos solos nestas áreas tem efeitos contraproducentes para jusante

da Ribeira de Algés. tais consequências são evidenciadas nos estudos mais recentes

PMAACO e no Plano Metropolitano de adaptação às alterações climáticas / Oeiras

Plano municipal de identificação de riscos e de vulnerabilidades (REVISÃO), referido no
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ponto 2 desta participação, e que a CMO entendeu prescindir em detrimento de

estudos com mais de uma década.

Conclusão: Sendo urbano, deve manter-se classificado como “espaços verdes”.

RECLAMAÇÃO 21:

25 PU do Parque de Ciência e Tecnologia - UOPG 2, Barcarena

Toda esta área resulta de um pedido de desclassificação de RAN ocorrido durante a

elaboração do anterior PDM e cuja aceitação representa um erro técnico grave por

parte das entidades de concertação. Não é admissível que solos desta qualidade, raros

em Portugal, sejam desperdiçados para edificação, colocando em risco as gerações

vindouras que pretendam usar solos para produção agrícola por via de contextos

internacionais que a isso obriguem.

Tal situação é confirmada pela sobreposição plena com a Estrutura Ecológica

Fundamental, cortando e colmatando corredores de ligação: “Fundamental: Abrangida

em parte pela EEF por via da integração em REN e, de forma muito residual por Áreas

Vitais. Áreas Vitais: em Áreas reduzidas Complementar: Área com acesso a sistema de

vistas e atravessamento por corredores verdes de ligação.”

A criação deste tipo de novas frentes urbanas contradiz claramente o essencial do

espírito do decreto-lei nº 80/2015 de 14 de maio. A criação desta frente urbana, para

além da inviabilização de corredores de importância municipal e supra-municipal,

introduz o tema da pressão sobre o sistema rodoviário, visto que o serviço de

transportes públicos é baixo e não se prevê quaisquer evidências da existência de

transportes pesados, dada a baixa densidade dos empreendimentos servidos neste

eixo. São confusas as afirmações da própria proposta de revisão no que respeita à

mobilidade e acessibilidade, uma vez que o conceito de acessibilidade referido pelo

estudo prende-se com as “acessibilidades rodoviárias” que nada significam em matéria

de boas práticas territoriais no que respeita à boa gestão da mobilidade. Assim, nesse

sentido, o estudo afirma que “Apresenta uma excelente acessibilidade e é servida por

todas as infraestruturas, apresentando-se como uma área estratégica para a

implementação das acessibilidades municipais já programadas”. Tal configura a

confissão de que apenas se pretende valorizar o transporte por viatura própria,

agravando assim a rede viária e promovendo a necessidade de vastos pacotes de

investimento em mais rodovias.

É tecnicamente falsa a afirmação da proposta de revisão de que o espaço “Encontra-se

servida por transportes públicos e com acesso a equipamentos de utilização coletiva e

funções urbanas.”.
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Conclusão: deve passar a solo rústico.

RECLAMAÇÃO 22:

26 Serra de Carnaxide

O exercício dos 28 espaços e na inevitabilidade de serem todos urbanos por via de

serem todos urbanizáveis à data do recente PDM de 2015 esbarra em cheio na análise

do espaço 26 “Serra de Carnaxide” onde foi possível reverter para solo rústico.

Refere a proposta de revisão o seguinte: “Embora a zona esteja integrada num Plano

de Urbanização, atendendo ao tempo decorrido e à importância que esta área assume

na estabilização do modelo territorial justifica que seja delimitada uma sub-uopg que

permita estabelecer de forma rigorosa os usos e ocupação”. Esta afirmação permite

questionar que, com os mesmos pressupostos, outras análises deveriam ser feitas para

os restantes espaços a que estão a ser atribuídas a classificação de solo “urbano”.

No caso presente, a Serra de Carnaxide tem um caráter e importância metropolitanos

que requerem um trabalho de promoção da naturalização. Tal orientação esbarra com

a categoria de espaço “Espaço destinado a Equipamentos, Infraestruturas e outras

estruturas e ocupações.” dentro da classificação de “Solo Rústico”. Tal configura a

manutenção de usos compatíveis com construção, sendo a mesma ajustada a

equipamentos específicos numa visão redutora de “parque urbano” que não deve nem

pode ser a orientação da Serra de Carnaxide.

Esta opção surge pelo facto de se pretender criar a ilusão da salvaguarda da Serra de

Carnaxide pela classificação de solo rústico, embora mantendo os índices e programas

preconizados no Plano de Urbanização em vigor para este mesmo espaço, resultado de

estarem inseridos no espírito da classe “espaço urbanizável”.

Deve assim a categoria ser ajustada a “Solo Rústico” na classificação “Natural e

Paisagístico”.

RECLAMAÇÃO 23:

28 Estação Radionaval, Linda-a-Velha

Concorda-se com a classificação de solo urbano. Contudo, trata-se de uma situação em

que a categoria de solo urbano não deve permitir a edificação mais do que remates

urbanos marginais. Tal torna-se evidente pelas implicações com o sistema natural,

tendo como referência o contexto metropolitano:
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“Fundamental: A maior parte da área é abrangida pela EEF por via da integração em

Áreas Vitais e em parte pela REN. Áreas Vitais: impõe condicionamentos na maior

parte da área. Complementar: Está identificada apenas uma pequena área de

produção de biomassa e o atravessamento por corredores verdes de ligação. “

Refere-se logo na descrição inicial que “Área envolvida pelas zonas urbanas

densamente povoadas de Dafundo, Algés, Linda-a-Velha e Miraflores.” Pela consulta da

densidade populacional nas áreas em redor na alínea b) “Existência de aglomerados de

edifícios, população e atividades geradoras de fluxos significativos de população, bens

e informação”, seria de especial importância a garantia do desafogo pela manutenção

de espaços não edificados ou, permitindo-se a edificação pontual, de remate urbano

marginal. Tal parece infelizmente não ser impeditivo que estejam a ser pensadas

urbanizações de grande dimensão (“Estão em curso estudos tendo em vista o

loteamento da área e encontra-se em elaboração protocolo com o IHRU para a

construção de habitação”), que atentam com a qualidade de vida das populações em

redor sujeitas a áreas extremamente densas, das mais densas da AML.

4. Conclusão

Da análise da proposta de alteração, conclui-se que a mesma:

a) não foi participada e que a administração se remeteu a cumprir os mínimos da

informação, utilizando um processo pouco transparente e recusando-se a

ultrapassar a mera reação a eventuais pedidos de esclarecimento;

b) a proposta opta por relevar estudos económicos com mais de uma década em

detrimento de estudos recentes em matéria de adaptação às alterações

climáticas ou da recente publicação da DGT sobre “boas práticas na elaboração

de PDM”, configurando a permanente intenção de sobrepor as orientações de

novas frentes de edificação ao espírito da lei;

c) a proposta argumenta que as áreas urbanizáveis estavam enquadradas em

orientações de urbanização que se manteriam válidas, pelo que não haveria

lugar à não confirmação da classificação de “solo urbano”, aproximando esta

fase de revisão de um mero processo administrativo, não obstante os factos

que mereciam inverter em muitos casos a edificação sob modelos anacrónicos,

ambientalmente lesivos e economicamente desfavoráveis a médio-prazo para

os contribuintes municipais;

d) tal evidência de que haveria as condições para reverter a classificação do uso do

solo está clara na contradição por via da aplicação da classificação de solo

rústico ao espaço da Serra de Carnaxide. Daqui resulta contudo uma falácia, já
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que a categoria de uso do solo permite os índices em vigor no Plano de

Urbanização;

e) a proposta em geral enferma de várias contradições com o PROT e com a

Estrutura Ecológica Metropolitana, atentando contra o próprio espírito do

decreto-lei nº 80/2015 de 14 de maio que procura conter a edificação, criando

esta proposta inúmeras novas frentes urbanas em espaços que deveriam ser

classificados como rústicos numa perspetiva de boa gestão territorial,

defendendo a sustentabilidade económica, ambiental e a coesão social a curto,

médio e longo-prazo;

f) a proposta, na integração das Acessibilidades, Mobilidade e Transportes com o

Ordenamento de Classificação e Qualificação do Solo manifesta falhas graves

em relação à infraestrutura ciclável, sintomático de uma falta de visão

estratégica e ignorando as restrições de utilização que a própria CMO prática e

define, como, por exemplo, na “Ciclovia” existente no PDM entre a Praia da

Torre e Paço de Arcos. Neste percurso, designado como “Ciclovia” no PDM é

proibida a utilização de velocípedes de acordo com o Regulamento Municipal

Nº 838/2021, inviabilizando assim, na prática, o que é definido como sendo

uma ciclovia existentes no PDM, inviabilizando assim um dos modos de

mobilidade mais adequados para o meio urbano;

g) a proposta limita-se a vincular opções políticas de criação de um grande

território urbano, atravessado por mais rodovias, resultando num território

insustentável e em contra-ciclo com as boas práticas em matéria de

sustentabilidade, pelo que a generalidade das justificações para a sua

classificação como solo urbano mais não são do que frágeis, várias vezes

suportadas em análises erradas ou mesmo baseadas em informação não

verificada na realidade e resultando apenas de processos de loteamento ou

meras intenções em curso.

Em suma, cabe à CMO analisar as propostas e as RECLAMAÇÕES da Associação Evoluir

Oeiras e proceder à ponderação das situações/RECLAMAÇÕES apresentadas.

A Associação Evoluir Oeiras, em função da ponderação, analisará os casos e ponderará

enviar para as entidades competentes a informação que considere relevante antes de

uma eventual aprovação em sede de concertação, dada a gravidade de algumas

situações reportadas e cuja argumentação é suficiente para a sua demonstração.

A Direção da Associação Evoluir Oeiras

Oeiras, 10 de Maio de 2022
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