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Participação Evoluir Oeiras - Associação 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras 

Isaltino Morais 

 

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

e sem fins lucrativos com o NIF 516458507, constituída a 19 de Maio de 2021, com sede na 

Rua da Quinta das Palmeiras, 3A, 2780-148 Oeiras, na 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 referente à proposta de 

Delimitação da Unidade de Execução do Espargal (UEE). 

 

1. Introdução 

 

Através do Edital n.º 489/2022 da Câmara Municipal de Oeiras e do Aviso nº 23014/2022, 

Diário da República, 2ª Série, n.º 232, de 2 de dezembro, a Evoluir Oeiras - Associação teve 

conhecimento da Consulta Pública a decorrer a partir do dia 09 de dezembro de 2022 e pelo 

prazo de 20 dias, terminando a 05 de Janeiro de 2023, referente à Proposta de Delimitação 

da Unidade de Execução do Espargal, da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da 

Barra, Paço de Arcos e Caxias. 

 

A atual UEE aplica-se a um terreno de 32.566m2 e apresenta intenção de edificar 250 fogos 

(125+125) com 9050m2 destinados a estrutura verde, sendo de destacar a intenção de 

edificar duas (2) torres com 19 pisos acima do solo. Esta aprovação desta UEE acontece em 

simultâneo à revogação, em curso, do Plano de Pormenor do Espargal. 
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2. Sobre o processo 

 

Ao contrário do que tem acontecido com as propostas de loteamento, a Câmara Municipal de 

Oeiras (CMO) colocou online a documentação que compõe o processo, o que é de saudar.  

Contudo, a Associação Evoluir Oeiras entende que a CMO, tendo consciência do grande  

impacte que a mesma representa para os munícipes que vivem na envolvente, pretendeu 

que o mesmo fosse o mais discreto possível. Não publicou qualquer apelo à participação, 

nem tão pouco promoveu uma única sessão de esclarecimento. A CMO aproveitou o período 

natalício para fazer coincidir o período de participação pública, reduzindo com isso ao 

mínimo a capacidade de promover um verdadeiro envolvimento dos cidadãos. 

 

A Unidade de Execução do Espargal decorre de um processo que tem influência no desenho 

e na solução urbanística com que os cidadãos agora se deparam.  

Inserida na área do Plano de Pormenor do Espargal de 1991, em revogação, esta UEE está 

preconizada para um terreno que foi alienado pela CMO em 2020, num ato no anterior 

mandato da atual administração. A alienação constituiu uma oportunidade perdida para 

poder pensar num espaço destinado à boa qualificação urbana, numa das áreas mais 

densas do concelho de Oeiras, uma vez que é rodeado por vários bairros de elevada 

densidade populacional.  

Este espaço, pela sua localização e posição estratégica, deveria ter sido mantido sob 

propriedade municipal e ter um programa onde um corredor verde, digno desse nome, seria 

construído de forma a criar um contínuo natural desde o Parque dos Poetas até à orla 

costeira. Este terreno poderia ter alguma capacidade construtiva, integrada na estrutura 

verde, sendo apto para a implementação de equipamentos municipais em falta nesta área e 

há muito reclamados pelos munícipes, designadamente uma piscina municipal coberta de 

uso público. Da mesma forma, seria um espaço adequado à manutenção de um novo edifício 

destinado à concentração de serviços municipais, integrado numa estrutura verde de 

qualidade, localizado numa situação de maior proximidade à rede ferroviária e, por isso, 

capaz de atrair mais utilizadores, sem ser através do automóvel individual. 

 

A CMO pretende, com esta intervenção atual, acautelar que a (elevada) capacidade de 

edificação prometida aos promotores seja mantida, sendo por isso impossível responder à 
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qualidade de vida de quem vive na envolvente. Daqui resulta este problema com que somos 

todos confrontados, numa situação evitável: A estratégia da CMO em comparar a atual 

solução com a solução de um Plano de Pormenor desenhado nos anos 80 e publicado em 

1991 não nos parece, uma vez mais, a mais correta, uma vez que distam quatro décadas 

entre a idealização do Plano de Pormenor e a data atual para a elaboração de um Unidade 

de Execução (UE), com conceitos e exigências muito diferentes.  

Não se devem comparar planos com 40 anos de distância, porque não faz sentido nem é 

sério fazê-lo 

 

A Associação Evoluir Oeiras volta a apontar este caso como mais um exemplo do que são as 

opções municipais em matéria de estratégia territorial: preencher o território com o máximo 

de edificação possível, mostrando ausência de preocupações, em primeiro lugar com os 

atuais moradores, preferindo altas densidades em vez de uma edificação equilibrada, 

preterindo boas práticas de um urbanismo equilibrado e sustentável por soluções 

desajustadas do enquadramento urbano local. 

 

 

3. Problemas detectados 

 

3.1 Desconformidades com o Plano Diretor Municipal em vigor 

 

A atual proposta de UEE contraria em vários aspetos diferentes disposições do Plano Diretor 

Municipal de Oeiras (PDMO), designadamente o artigo 61.º do regulamento do PDMO 

(RPDMO) - Condicionamentos gerais à urbanização e edificação, as Condicionantes 

Estéticas, Ambientais e Paisagísticas (artigo 62.º do RPDMO), Imagem Urbana (artigo 66.º do 

RPDMO) e ainda do Artº 72º (Execução).  

 

No que respeita ao Artigo 61.º do RPDMO - Condicionamentos gerais à urbanização e 

edificação, é de salientar que não é tida em conta o essencial da alínea e) do nº1 “e) Critérios 

consagrados no presente Regulamento no que respeita à imagem urbana, à compatibilidade 

de usos, à inserção urbana, paisagística e ambiental”. Remete-se igualmente para o essencial 

da alínea a) do º1 do Artº 62º (Condicionamentos estéticos, ambientais e paisagísticos), que 

refere e passamos a citar e comentar: 

―Para além das exigências legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente decorrentes do 
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Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, do Regulamento Municipal de permissões 

administrativas, taxas e outras receitas do Município de Oeiras e de demais regulamentos ou 

planos municipais de ordenamento do território em vigor, pode o Município, no âmbito dos 

procedimentos de controlo para a realização de operações urbanísticas e com o 

objetivo de garantir uma correta inserção urbana e paisagística e a promoção de 

valores patrimoniais e ambientais: 

a) Impor condicionamentos de ordem arquitetónica, construtiva, estética, ambiental e 

arqueológica ao alinhamento, recuo e implantação das edificações, à sua volumetria e 

uso ou aspeto exterior, à impermeabilização do solo, modelação do terreno e alteração do 

coberto vegetal‖ (negrito e sublinhado nossos). 

 

Daqui decorre a inequívoca constatação de que a CMO não utilizou quaisquer condicionantes 

de ordem arquitectónica quando se trata da capacidade construtiva para uma área 

consolidada e onde a envolvente próxima não apresenta edifícios com mais de 8 a 9 pisos, 

propondo 19 pisos acima do solo. 

 

Ainda no artigo 62º do RPDMO, refira-se o seguinte aspeto a que faz referência a alínea d): 

―d) Exigir a apresentação de estudo urbanístico de conjunto, adequado a permitir avaliar a 

adequada inserção da operação urbanística pretendida na envolvente próxima e/ou 

alargada e a salvaguarda da imagem urbana‖. (negrito e sublinhado nossos). 

 

Sobre este aspeto, é relevante questionar porque é que não há qualquer informação no 

processo para a delimitação de uma UE com área inferior ao Plano de Pormenor que se 

encontra em revogação. Não foi equacionada a importância de aumentar a área da UE, 

abrangendo não apenas as áreas que faziam parte do anterior Plano de Pormenor, mas 

também terrenos localizados na envolvente próxima e/ou alargada com capacidade 

para assumir uma capacidade de amortecimento das altas intensidade de edificação 

que são assumidas no documento da UEE para uma área tão reduzida. Na figura 

seguinte (Figura 1), sobre uma imagem google maps, mostra-se a azul a área alternativa a 

contemplar numa nova delimitação da UEE tendo em vista salvaguardar a redução de 

edificação no terreno das antigas oficinas municipais: 
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 Figura 1 - Delimitação alternativa da UEE que não foi considerada na atual proposta da CMO 

 

No que se refere ao Artigo 66.º - Imagem urbana - pela cércea das duas torres propostos face 

à envolvente, há que referir o não cumprimento do nº1, designadamente quando se refere que 

―não devem prejudicar as características dominantes da área urbana envolvente e, 

nomeadamente, do quarteirão a que respeitem, ou dos quarteirões fronteiros‖ (negrito e 

sublinhado nossos). 

 

É evidente que a construção de edifícios com o dobro da altura de todos os maiores edifícios 

da envolvente, que apresentam alguma homogeneidade, demonstra um total desrespeito pelo 

RPDMO que, neste artigo, procurava exatamente prevenir situações destas. 

 

Ainda no artº 66º, os números 2, 3, 4 e 5 são simplesmente ignorados na atual proposta de 

UEE: 

―2— Para verificação do cumprimento do disposto no número anterior, qualquer pretensão 

com vista à realização de uma operação urbanística naquelas áreas deve ser instruída 

com a caraterização das envolventes próxima e alargada, identificando nomeadamente a 

tipologia e a morfologia dos padrões de ocupação e uso do solo preexistentes, bem como os 
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elementos naturais ou construídos que constituem referências relevantes da paisagem 

daquele território envolvente‖. (negrito e sublinhado nossos) 

―3— Para além da caracterização efetuada nos termos do número anterior, exige-se, ainda, 

que o requerente demonstre a adequação da operação urbanística pretendida, 

explicitando, designadamente os atributos da solução proposta na sua relação com os 

espaços, os edifícios ou conjuntos edificados e com outros elementos ou funções relevantes 

que ocorram na área em causa e com os objetivos da UOPG em que se insere‖. (negrito e 

sublinhado nossos) 

―4— As normas constantes dos números anteriores são ainda aplicáveis nas operações 

urbanísticas a concretizar em solo urbanizável, sempre que a ocupação do mesmo não se 

encontre previamente condicionada à elaboração de um plano de pormenor ou de 

urbanização”. (negrito e sublinhado nossos) 

―5—Na situação prevista no número anterior as operações urbanísticas devem, ainda, 

assegurar uma correta articulação formal e funcional com o solo urbanizado, não 

prejudicando o ordenamento urbanístico da área envolvente”. (negrito e sublinhado 

nossos) 

 

Parece claro que a atual proposta de UEE falha nas seguintes obrigações do RPDMO: 

 

- Não caracteriza as envolventes próxima e alargada; 

- A operação urbanística pretendida é desadequada face à envolvente, nomeadamente face 

à escala dos quarteirões da envolvente; 

- Não cumpre com os elementos obrigatórios face a uma situação de ausência de Plano de 

Pormenor ou Plano de Urbanização, como é o caso presente, demonstrando a adequação 

da operação urbanística pretendida, designadamente os atributos da solução proposta 

na sua relação com os espaços, os edifícios ou conjuntos edificados e com outros 

elementos ou funções relevantes que ocorram na área em causa e na relação com a 

envolvente; 

- Não assegura uma correta articulação formal e funcional com o solo urbanizado, 

prejudicando claramente e de forma facilmente demonstrável o ordenamento urbanístico 

da área envolvente. 

 

O que acima se descreve é ainda reforçado pelo artº 71º do RPDMO, no seu número 2:  

―2— Sempre que a Câmara Municipal considere que a intervenção em solo urbanizado 

recomenda o alargamento da solução urbanística a área mais vasta do que a área 
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abrangida pela operação urbanística em causa (...)‖ (negrito e sublinhado nossos) 

 

Fica demonstrado que o espírito do art.º 71º do RPDMO pretendia exatamente prevenir que 

situações desconformes com a homogeneidade do tecido envolvente fosse posta em causa. 

O número 4 refere que o município pode prever ―(...) a execução através de operações 

urbanísticas avulsas, as situações que digam respeito a prédios situados em área de 

continuidade com solo urbanizado ou com áreas que tenham adquirido caraterísticas 

semelhantes àquele, desde que o Município considere que as soluções propostas 

asseguram uma correta articulação formal e funcional com o solo urbanizado e não 

prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente.” (negrito e sublinhado 

nosso).  

 

Esta falha grave e a influência na envolvente alargada são reforçadas pelo próprio estudo de 

tráfego. ―(...) No entanto, e face às boas condições de circulação (estimadas) para os nós alvo 

de análise, considera-se que tal situação poderá resultar num aumento da utilização do 

transporte individual em detrimento da utilização do transporte público. Neste sentido, dada a 

proximidade/existência de duas estações de comboio na envolvente da unidade de execução 

(de Santo Amaro e de Paço de Arcos), numa próxima fase (loteamento) deverão ser 

apresentadas algumas medidas/propostas que fomentem a utilização do transporte coletivo 

(como por exemplo a criação de ciclovias até às estações de comboio).‖ (sublinhado nosso) 

 

Fica demonstrado, por um lado, que tais pressupostos não estão garantidos nesta situação 

em que são propostas duas torres com 19 pisos acima do solo adjacentes a quarteirões e 

bairros onde a edificação não ultrapassa os 8-9 pisos em todas as direções. Por outro lado, 

assume-se que há impactos na mobilidade pela criação de volumes de edificação desta 

intensidade e envergadura no centro de áreas consolidadas e densamente povoadas e 

sugere-se que venham a ser propostas intervenções funcionais (no caso, ciclovias) que 

extravasam a área da UEE, assumindo-se com clareza que a área da UEE não é autónoma 

da envolvente.  

 

3.2 Áreas de conectividade e sistema de vistas 

 

O Artigo 20.º do RPDMO - Áreas de conectividade e sistema de vistas, refere no seu ponto 

12: “12— Nos estudos e projetos das operações urbanísticas a realizar nestas áreas deve 

assegurar-se a manutenção do eixo ou bacia de visibilidade, bem como garantir o acesso 
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aos pontos com vista panorâmica (...)”. (negrito e sublinhado nossos) 

 

Apesar da documentação sobre este tema estar omissa numa UEE que se baseia em 

edifícios com 19 pisos acima do solo, parece evidente que existe um forte impacto na bacia 

visual de toda a envolvente, entrando em conflito com o definido do RPDMO. 

 

3.3 Envolvimento de atores 

 

Coube ao próprio município apelidar o presente projeto de “Projeto Motor” e de o integrar em 

conceitos como de “excelência urbana” tendo por base, e citamos, “construir as bases para 

uma certificação territorial de espaços de excelência urbana a aplicar a todo o espaço do 

concelho e como referencial de qualidade a atingir no futuro, tanto para a requalificação 

urbana como para novas áreas” e “concretizar um projeto de demonstração de aplicação 

dos conceitos de urbanismo sustentável, com estratégia bem articulada e integrada nos 

múltiplos aspetos de qualidade urbanística (ambiente, sociedade, atividades, espaços 

públicos, equipamentos, qualidade da construção, envolvimento de atores, etc.” (negrito e 

sublinhado nosso) 

 

Torna-se difícil de qualificar que tipo de “projeto de demonstração” está aqui em causa, que 

ultrapassa em dobro a altura dos edifícios confinantes e que não traz qualquer inovação em 

matéria de mobilidade, mantendo os elevados níveis de capitação de estacionamento bem 

como assumindo a propostas elevadas intensidades para a utilização do transporte individual 

por via da disponibilização de estacionamento no interior do lote.  

 

É pois de discordar igualmente do conceito “qualidade urbanística” para uma intervenção 

deste impacto na envolvente direta e de denunciar o “envolvimento de atores” num processo 

em que a CMO não envolveu previamente qualquer actor de qualquer bairro da envolvente, 

presumindo-se que os actores em causa se prende unicamente com o “promotor imobiliário” e 

com os seus interesses e expectativas.  

 

3.4 Corredor Verde 

 

Ainda assumindo um olhar atento e crítico aos conceitos de “Projeto de demonstração”, 

“excelência urbana” ou “qualidade urbanística”, refere a CMO a propósito de “Objetivos 

Estratégicos” para esta UEE, a “implementação do corredor verde entre o Plano de Pormenor 
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Norte de Paço de Arcos e a Plataforma Superior das Fontaínhas”.  

A este propósito vale a pena voltar a recordar o RPDMO no seu artº 20º: ―Os corredores 

verdes de ligação, identificados a título indicativo na planta de estrutura ecológica e a 

concretizar no âmbito de operações urbanísticas devem traduzir-se sempre que possível 

numa faixa de 10m para cada lado, a contar do eixo que for definido para o corredor. Em 

situações de inserção de malha urbana consolidada estes corredores devem traduzir-se 

numa faixa com o mínimo de 4m de largura”.(negrito e sublinhado nossos) 

 

Ora, a CMO admite a existência de corredores verdes urbanos com um mínimo de 4 (quatro) 

metros de largura, o que se traduz, no limite, à existência de 75% ocupado com um percurso 

para peões e bicicletas (3 metros regulamentares) e apenas 25% (1 metro) para estrutura 

verde.  

Não há qualquer evidência técnica ou científica de que um corredor verde com 4 (quatro) 

metros tenha qualquer função ecológica relevante, tratando-se neste caso de invocar 

erradamente um conceito de sustentabilidade urbana para justificar a aplicação de elevados 

índices de construção em áreas reduzidas.  

As larguras do referido corredor na UEE são muito reduzidas e estão retalhadas por 

pavimentos, estruturas subterrâneas e até por vias e, em larga medida, sobrepõem-se 

simplesmente a áreas de proteção ao canal ferroviário.  

O referido corredor verde, de larguras reduzidas, compreende um conceito meramente formal 

de “contínuo verde”, sendo que em várias partes do trajeto compreendem a não salvaguarda 

de partes fundamentais da estrutura ecológica municipal (Quinta do Torneiro) e até a previsão 

de encanamento de partes da ribeira de Porto Salvo na área da “rotunda dos cavalos” no 

âmbito de uma operação urbanística que pressupõe a alienação de um terreno municipal sob 

esta premissa. 

 

A ideia de criação de um corredor verde com estas características fica aquém de conceitos 

como “excelência urbana” ou “qualidade urbanística”, sendo meramente formal e, quanto 

muito, eventualmente estético.  

 

A nível ecológico, a CMO tem ao seu dispôr elementos suficientes para a adoção de 

princípios de sustentabilidade ambiental e climática, através dos estudos da Universidade de 

Lisboa que, primeiramente estiveram indisponíveis para consulta e que, ano após ano, tardam 

em ser aplicados na prática. Mais uma vez, verifica-se que nesta operação urbanística, está 

em falta a demonstração destes pressupostos nesta proposta, não contribuindo para a 
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minimização da vulnerabilidade a cheias e inundações, diminuição da pressão nos recursos 

hídricos, proteção da biodiversidade ou conforto bioclimático e segurança energética.  

 

A edificação que se apresenta a consulta pública está desarticulada do potencial de 

ensombramento que (só) o arvoredo pode promover.  

 

3.5 Custos Energéticos 

 

Está por demonstrar ainda na totalidade os custos energéticos e ambientais do ciclo de vida 

de todos os materiais que o processo construtivo de edifícios desta envergadura significa, em 

matérias primas desde a sua extração, transporte, transformação e manutenção.  

Tais conceitos são do conhecimento público e podem ser consultados em 

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-

energy-buildings_en 

 

É de lamentar que sejam usados como meros slogans, com propósitos de greenwashing, 

temas tão importantes como corredores verdes, sustentabilidade urbana, alterações climáticas 

ou eficiência energética, entre outros. 

 

3.6 Sistema Hidrológico 

 

Numa análise dos documentos, verifica-se que esta área é extremamente sensível de um 

ponto de vista do “Sistema Hidrológico”, servindo de acumulação de águas de várias áreas 

em redor, tal pode ser ainda corroborado pela existência de afloramentos de água no local, 

visível a olho nú e do conhecimento local das populações. Apesar de não ser aconselhada 

microbiologicamente, uma fonte e um tanque continuam a servir para algum abastecimento e, 

mesmo em situações adversas de anos hidrológicos muito secos, como foi 2022, tal ponto 

nunca deixou de ter água, o que é a prova de um lençol freático muito abundante. 

Apesar do referido no Artº 17º do RPDMO atender a estes elementos, bem como sendo ainda 

feita referência ao ―Plano de Salvaguarda do Património Construído e Ambiental do Concelho 

de Oeiras (PSPCACO) - Com influência na área de intervenção destaca-se o ―Chafariz do 

Espargal‖, mais especificamente a respetiva Área de Proteção de 50m, localizado nas 

imediações do extremo NW do terreno em referência – código NA. O ―Chafariz do Espargal‖ 

encontra-se classificado no PSPCACO como Elemento Sinalizador ou representativo de 

factos ou situações, característicos de um Período Histórico – Código ES5‖.  

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en
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Não está minimamente demonstrado como é que se pode compatibilizar uma edificação com 

o impacto de 3 caves no subsolo com um lençol desta natureza, devendo a UEE ter desde 

logo como princípio saber com detalhe as condições deste manancial. 

 

3.7 Mobilidade 

 

No que respeita às questões de mobilidade, a proposta apresenta-se muito incongruente. 

Refere-se o seguinte: ―Quanto à acessibilidade em transporte coletivo, é de referir, que a zona 

da UEE encontra-se razoavelmente bem servida por transportes coletivos. Contudo, é de 

prever, que a repartição modal venha a ser bastante favorável ao transporte individual, 

dada a disponibilidade de estacionamento no “interior” da Unidade de Execução.‖ 

(negrito nosso) 

 

Verifica-se que o estudo de tráfego trabalhou com medições de tráfego não representativas, 

por via da situação pandémica e do teletrabalho ainda interferirem no momento das 

contagens.  

Mas, mais grave, verifica-se que as soluções de mobilidade preconizadas assentam em bases 

diferentes das que são apresentadas na solução final. As soluções de mobilidade preconizam 

rotundas e vias de ligação que não constam nas plantas de trabalho.  

Trata-se da rotunda larga e também da continuidade da Rua Lino de Assunção que, para 

efeitos de mobilidade constam da solução apresentada (Figura 2), mas que para efeitos de 

demonstrar a continuidade do corredor verde não constam das plantas (Figura 3). Contudo, 

com maior rigor na visualização, verifica-se nas simulações da solução final apresentada para 

discussão que constam da proposta apresentada (figura 4).  

Tais incongruências não podem persistir numa fase tão avançada de submissão a consulta 

pública, sob pena de não estarem reunidas as condições de perceção dos conceitos em 

presença. 
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Figura 2 - Delimitação da rotunda e da ligação à Rua Lino de Assunção 

 

 

Figura 3 - Delimitação de rotunda diferente da solução do estudo de tráfego e ausência da ligação à 

Rua Lino de Assunção 
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Figura 4 - Presença de uma ligação à Rua Lino de Assunção 

 

 

4. Conclusão 

 

Trata-se de uma consulta pública suportada unicamente na obrigação legal da sua realização, 

não demonstrando a CMO qualquer interesse em  esclarecer e auscultar os moradores e 

restantes munícipes, nem em divulgar e promover uma verdadeira discussão.  

À data do fecho desta participação, a CMO não publicou qualquer apelo à participação, 

qualquer notícia no seu site, ou nas suas redes sociais, nem tão pouco promoveu uma única 

sessão de esclarecimento à população  nem qualquer apresentação pública, não tendo 

envolvido, para além do promotor, qualquer outro ator local, como se exigia com um projeto 

desta dimensão. 

Acresce que a CMO aproveitou o período natalício e de fim de ano para fazer coincidir a 

participação pública, reduzindo com isso ao mínimo a capacidade de promover um verdadeiro 

envolvimento dos cidadãos. 

A reformulação do Plano para esta Unidade de Execução deveria ter sido pensada, de acordo 

com o RPDMO, antes da alienação do terreno por parte deste executivo em 2020. 
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A proposta de UEE contraria diferentes disposições do Plano Diretor Municipal de Oeiras 

(PDMO), designadamente o artigo 61.º RPDMO - Condicionamentos gerais à urbanização e 

edificação, artigo 62.º - Condicionantes Estéticas, Ambientais e Paisagísticas, artigo 66º - 

Imagem Urbana e ainda o artigo 72º - Execução. 

A atual proposta de Unidade de Execução falha nas seguintes obrigações do RPDMO: 

- Ao não instruir a caracterização das envolventes próxima e alargada; 

- A demonstrar-se a sua desadequação da operação urbanística pretendida face à envolvente; 

- A ausência do cumprimento da obrigatoriedade de tais elementos serem obrigatórios face a 

uma situação de ausência de Plano de Pormenor ou Plano de Urbanização, como é o caso 

presente; 

- Ao não assegurar uma correta articulação formal e funcional com o solo urbanizado, 

prejudicando claramente e de forma facilmente demonstrável o ordenamento urbanístico da 

área envolvente. 

Não estão também garantidos os pressupostos do PDMO numa Unidade de Execução onde 

são propostas duas torres com 19 pisos acima do solo adjacentes a quarteirões e bairros 

onde a edificação não ultrapassa os 8-9 pisos em todas as direções. 

Não há qualquer evidência técnica ou científica de que um corredor verde com 4 (quatro) 

metros tenha qualquer função ecológica relevante, tratando-se neste caso de invocar 

erradamente um conceito de sustentabilidade urbana para justificar a aplicação de elevados 

índices de construção em áreas reduzidas.  

Numa análise dos documentos, verifica-se que esta área é extremamente sensível de um 

ponto de vista do “Sistema Hidrológico”, servindo de acumulação de águas de várias áreas 

em redor, tal pode ser ainda corroborado pela existência de afloramentos de água no local, 

visível a olho nú e do conhecimento local das populações. 

 

Este projeto, com as alterações propostas a um projeto com 40 anos, é um enorme erro 

ambiental para o território do concelho de Oeiras, e em particular para a zona envolvente, com 

implicações ambientais, patrimoniais e na rede viária muito negativas.  

No que respeita à mobilidade, os estudos de tráfego estão realizados sobre bases diferentes 
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do projeto final apresentado. Os referidos estudos tiram conclusões sobre pressupostos que já 

não constam na proposta final. Por sua vez, a proposta final é incongruente nas suas peças 

desenhadas e nas simulações, que parecem contradizer-se e incluir alguns pressupostos de 

versões anteriores.  

É referido ainda pelos estudos de tráfego, que o transporte individual será claramente o meio 

fomentado pela existência desta urbanização e sugerem-se investimentos para fora da área 

da UEE de forma a fomentar o acesso a estações de comboios existentes (Paço de Arcos e 

Santo Amaro de Oeiras), sem que seja claro quem será a entidade a custear tais 

investimentos. 

 

Por outro lado, existem questões de aumentos de emissões, deterioração da qualidade do 

ar e do ambiente envolvente, e do regulamento geral do ruído, que contradizem planos 

estratégicos nacionais atuais face às Alterações Climáticas a legislação em vigor a respeito 

de questões ambientais de ruído (RGR) e da qualidade do ar. 

 

Este é claramente um projeto desenvolvido com pressupostos ultrapassados no que 

concerne às orientações estratégicas e regulamentares em vigor. Mais um projeto que está a 

tentar passar com um enquadramento regulamentar cada vez mais desenvolvido e apertado, 

mas que falha no essencial pois em termos territoriais, ambientais, energéticos, e de 

emissões é contrário ao desenvolvimento urbano sustentável e saudável. 

 

Somam-se questões importantes para as quais a Câmara ainda não forneceu qualquer 

resposta: 

- Quem vai pagar os impactos negativos deste modelo de desenvolvimento urbano e do 

impacto do aumento de tráfego na área? 

- Quem vai suportar as externalidades negativas que a construção desadequada e em conflito 

com elementos patrimoniais/hidrológicos existentes? 

- Quem lucra afinal com a concretização de um projeto que ignora as questões das 

alterações climáticas essenciais ao bem-estar da população atual e das gerações 

futuras do concelho? 

 

Em conclusão: 

 

A Evoluir Oeiras - Associação vem por meio desta consulta pública reclamar e discordar 

deste projeto, alertando que as alterações propostas a um plano com 40 anos, agora em 
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consulta pública, não envolveram as populações, e que a solução aprovada pela Câmara  

pretende apenas acautelar que a elevada capacidade de edificação prometida aos promotores 

seja mantida, sendo por isso impossível responder positivamente às legítimas expectativas e 

manter a  qualidade de vida de quem vive na envolvente 

 

A Evoluir Oeiras - Associação vem ainda repudiar a forma como esta consulta foi conduzida, 

limitando o tempo de consulta ao período festivo, não promovendo a ampla discussão que se 

exige junto das populações. 

 

 

Oeiras, 03 de janeiro de 2023 

 

Direção da Associação Evoluir Oeiras 


