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Resumo 

 

 

 

 

 

A presente dissertação aborda aspetos de sustentabilidade em Planos Diretores Municipais, 

relacionando o PDM de Tomar com os dos Municípios envolventes. No início analisamos o que é o 

PDM, em termos de evolução histórica e como plano programático e territorial de ordenamento. São 

também identificadas as prioridades para um planeamento municipal mais sustentável. 

É feita uma abordagem ao Urbanismo Sustentável, com análise dos vários parâmetros que o compõem, 

nomeadamente a compacidade e densidade, infraestruturas, projeto integrado, transportes, e uso da 

água e do solo. Os municípios cujo Plano Diretor Municipal é analisado são Tomar, Ourém, Ferreira de 

Zêzere, Vila de Rei, Abrantes, Vila Nova da Barquinha, e Torres Novas. 

O trabalho de investigação teve por objetivo aprofundar a análise do plano na ótica da sustentabilidade, 

verificando também como as diretivas gerais são aplicadas na prática, e propondo uma clarificação e 

otimização dos regulamentos nesta matéria. 
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Abstract 

 

 

 

 

 

This dissertation addresses sustainability aspects in Municipal Master Plans, relating the Tomar PDM 

with those of the surrounding Municipalities. In the beginning we analyzed what the PDM is, in terms of 

historical evolution and as a programmatic and territorial planning plan. Priorities for more sustainable 

municipal planning are also identified. 

An approach is taken to Sustainable Urbanism, with analysis of the various parameters that compose 

it, namely the compactness and density, infrastructure, integrated design, transport, and water and soil 

use. The municipalities whose Municipal Master Plan is analyzed are Tomar, Ourém, Ferreira de 

Zezere, Vila de Rei, Abrantes, Vila Nova da Barquinha, and Torres Novas. 

The research work aimed to deepen the analysis of the plan from the sustainability point of view, also 

verifying how the general directives are applied in practice, and proposing a clarification and optimization 

of the regulations in this area. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é a identificação de aspetos de sustentabilidade em Planos Diretores 

Municipais (PDM). Neste âmbito escolhemos o Plano Diretor Municipal de Tomar, em análise conjunta 

com os PDMs dos Municípios envolvente, como são o caso de PDM de Ourém, de Ferreira de Zêzere, 

de Vila de Rei, de Abrantes, de Vila Nova da Barquinha, e de Torres Novas. A análise do plano é 

desenvolvida na ótica da sustentabilidade, verificando também como é que as diretivas gerais são 

aplicadas na prática, e propondo uma clarificação e otimização dos regulamentos nesta matéria.  

A estrutura da Tese divide-se em três partes, sendo a primeira sobre os conceitos gerais, e a génese 

e evolução dos PDM – correspondente ao capítulo 1 – apoiada nos sistemas de informação da Direção 

Geral do Território. Neste capítulo faz-se uma primeira abordagem histórica sobre as principais 

questões de sustentabilidade urbana em PDMs, a realidade atual, e nomeiam-se metodologias de 

promoção de sustentabilidade urbana. 

No segundo capítulo identificam-se os principais critérios de Urbanismo Sustentável: edificações, a 

forma urbana, transportes, espaços públicos incluindo espaços verdes, infraestruturas e equipamentos. 

São também apresentados casos estudo com boas práticas de sustentabilidade. 

No terceiro capítulo e após uma leitura detalhada dos Planos Diretores Municipais são listados e 

comentados aspetos prioritários de sustentabilidade Urbana e Arquitetónica nos PDM. Nos aspetos 

Urbanísticos são referidos aspetos ambientais como as áreas verdes, uso de água, reciclagem, 

poluição; infraestruturas como as redes de saneamento, água e eletricidade; e finalmente os 

transportes, referindo questões como transportes públicos ou carros partilhados. Em termos de 

Arquitetura, é abordada a escala do edifício, em termos de nova construção e reabilitação, e o projeto 

bioclimático, entre outros assuntos. Concluímos com recomendações de projeto e conclusões. 

No quarto capítulo são apresentadas recomendações gerais para o projeto, decorrentes da análise 

apresentada no capítulo anterior. Finalmente apresenta-se a Conclusão, sumarizando os mais 

relevantes aspetos decorrentes desta investigação. 
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1. SUSTENTABILIDADE EM PDM´S 

 

1.1. PDM´s em Portugal: esboço histórico 

O Plano Diretor Municipal é um instrumento de gestão territorial que vincula as entidades públicas e 

ainda direta e imediatamente os particulares. Estes planos territoriais de âmbito municipal, são de 

elaboração obrigatória, salvo se houver um plano diretor intermunicipal, e estabelecem, 

nomeadamente, a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, o modelo territorial municipal, as 

opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de 

interdependência com os municípios vizinhos. A elaboração e a revisão dos PDM são competência das 

câmaras municipais, devendo ser assegurado o acompanhamento dos trabalhos por uma comissão 

consultiva, de natureza colegial, coordenada e presidida pela CCDR territorialmente competente, 

Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro. 

Em Portugal foram publicados três diplomas que assinalaram a evolução dos Planos Diretores 

Municipais; em 1982, 1990 e 1999. O Decreto-Lei n.º 208/82, de 26 de maio, estabeleceu as bases 

gerais de regulamentação do PDM como instrumento de ordenamento de todo o território municipal. O 

PDM não se limita a ser apenas um documento regulamentar, mas, também, um plano territorial e 

programático que contêm a política municipal de ordenamento; a programação de administração 

urbanística; a regulamentação prática; e o plano de financiamento (artigo 4.º. Decreto-Lei n.º 208/82, 

de 26 de maio), que deverá ser proposto à assembleia municipal para aprovação (artigo 15.º. Decreto-

Lei n.º 208/82. De 26 de maio). O Decreto-Lei n.º 69/90. De 2 de março, regulamentou a elaboração, 

aprovação e ratificação dos planos municipais, tornando a sua elaboração obrigatória. 

Os Planos Diretores Municipais são enquadrados pela Lei de bases gerais da política de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, e pelo Regime Jurídico dos 

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

O PDM tem uma natureza de regulamento administrativo e restringe-se apenas na vertente de domínios 

de perímetros urbanos. Este documento estabelece também as Unidades Operativas de Planeamento 

e Gestão (UOPG). O Programa de Execução e o Plano de Financiamento tornam-se facultativos. 

Ampliou as bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo no âmbito municipal, e 

estabeleceu a estratégia territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo, e 

as demais políticas urbanas. 

O PDM é a referência para os demais planos municipais de ordenamento de território e urbanismo, 

bem como as políticas urbanas (artigo 84.º Decreto-Lei n.º 380/99. De 22 de setembro). Ao longo dos 

tempos o PDM registou uma grande evolução e com a adesão de Portugal á Comunidade Europeia 

(CEE), atual União Europeia (EU) foi determinante a necessidade de planos de planeamento municipal 

mais coerentes para serem elegíveis ao financiamento comunitário. (Lopes, 2018) 
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1.2. Sustentabilidade urbana em PDM´s 

 

Oficialmente o conceito de desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez na Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 1979. Foi assumido pelos governos e organismos a partir de 1987 

quando, quase mil dias de reuniões de especialistas convocados pela ONU se publicou o documento 

Nosso Futuro Comum. É lá que aparece a definição tornada clássica; “sustentável é o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades”. 

Na realidade, o conceito possui uma pré-história de quase três séculos. Ele surgiu da perceção de 

escassez. As potências colonizadoras e industriais europeias desflorestaram largamente os territórios 

para alimentar com lenha a produção industrial e a construção de navios com os quais transportavam 

as mercadorias e subjugavam militarmente grande parte dos povos da terra. Então surgiu a questão: 

como administrar a escassez? Esta questão é válida até hoje: como produzir sustentável. (Boff, 2014). 

A definição mais generalizada é a constante do Relatório da Comissão Brutland (1987) que define 

Desenvolvimento Sustentável como o processo que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. A 

avaliação da sustentabilidade deve ter em conta a sua concretização a dimensão social, económica, 

ambiental, cultural, espacial e institucional em resultado da interação entre elas. 

Em 2004, a Comissão Europeia em comunicado refere que se deve atingir um quadro de 

sustentabilidade nas cidades. Através desta manobra, a CE promove políticas relevantes. As principais 

áreas são: a gestão urbana sustentável; os transportes urbanos sustentáveis; a construção sustentável 

e a conceção urbana sustentável. Posteriormente, e após aceitação da Estratégia Temática sobre 

Ambiente Urbano, a 11 de janeiro de 2006 (CCE, 2006), surge na Europa o desafio para que se 

desenvolva a identificação das ferramentas e instrumentos que possam melhorara qualidade de vida 

nas zonas urbanas, de maneira a criar um desenvolvimento sustentável na Europa. (Amado, 2011) 

1.3. Os aspetos do urbanismo sustentável 

Com o aparecimento dos Planos Diretores Municipais os Urbanistas e Arquitetos têm um instrumento 

regulador para seus projetos em ambientes urbanos. As ideias expressas nesses projetos têm surgido 

um pouco por todo o País, elevando o nível de vida dos cidadãos e oferecendo alternativas 

comprovadas e bem-sucedidas à urbanização dispersa e descontrolada. 

Os problemas urbanos mais frequentes são edificações ineficientes no consumo de energia e recursos, 

a falta de infraestruturas, escoamento pluvial superficial não filtrado, ilhas térmicas urbanas, resíduos 

não reusados e uma total dependência das redes públicas globais de energia, alimentos e recursos. A 

sustentabilidade inerente da forma urbana pode ser muito aperfeiçoada por meio de urbanismo 

sustentável. 
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Assim, existem parâmetros emergentes de urbanismo sustentável, ou regras para o desenho urbano e 

desenvolvimento. Quando integradas, estas estratégias podem enriquecer o bairro, reduzir impacto 

ambiental e aumentar a qualidade de vida. Estes parâmetros são identificados no Capítulo 2. 

 

1.4. A realidade atual 

 

A maioria das cidades depara-se na atualidade com um conjunto comum de problemas ambientais, tais 

como; ruído, áreas edificadas sem qualidade, terrenos abandonados, dispersão urbana, má qualidade 

do ar, congestionamento de tráfego, elevada produção de resíduos e efluentes líquidos e taxa crescente 

de emissões de gases com efeito estufa. 

As causas dos problemas derivam na sua maioria das alterações do modelo de desenvolvimento das 

sociedades e do estilo de vida da população (dependência crescente do automóvel e utilização 

intensiva dos recursos naturais), todos os fatores que fazem parte da construção das soluções a adotar 

para construções de modelos territoriais dos PDM. As soluções deverão ser orientadas para o futuro e 

abranger os aspetos ligados com a prevenção de risco, naturais e tecnológicos, em necessidade da 

previsão do impacto das alterações climáticas sobre o território. (Amado, 2011) 

1.4.1. O crescimento urbano. 

Os 10 princípios do crescimento urbano inteligente são os seguintes (Farr, 2013): 

1. Criar uma gama de oportunidades e escolhas de habitação.  

2. Criar bairros nos quais se possa caminhar.  

3. Estimular a colaboração da comunidade e dos envolvidos.  

4. Promover lugares diferentes e interessantes com forte sentido de lugar.  

5. Fazer decisões de urbanização previsíveis, justas e económicas.  

6. Misturar os usos do solo.  

7. Preservar espaços abertos, áreas rurais e ambientes em situação critica. 

8. Proporcionar uma variedade de escolhas de transporte.  

9. Reforçar e direcionar a urbanização para comunidades existentes.  

10. Tire proveito do projeto de construções compactas.  

 

1.4.2. Como cativar a população para o urbanismo sustentável 

O urbanismo sustentável representa uma mudança em como os assentamentos humanos são 

projetados e construídos. Representa uma norma social em que muitos atores do processo de 

planeamento e desenvolvimento urbano desempenham tarefas específicas e coordenadas. Tais atores 

são desde administradores municipais, empreendedores, profissionais do desenho urbano e público 

em geral. Estes trabalham em várias escalas, em cada projeto, um de cada vez. 

O urbanismo sustentável é um movimento de reforma poderoso. O movimento tem um exército 

potencial de reformistas, hoje ativos e ligados a reformas pioneiras, como o crescimento urbano  
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inteligente, e a edificação sustentável. Para atingir esse objetivo, cada contribuição passa por pessoas 

específicas como presidentes de câmara, vereadores, deputados municipais, empreendedores, 

banqueiros, urbanistas, arquitetos, engenheiros, agências de financiamento e outros. Essa estratégia 

tem potencial para criar um valor imenso simplesmente coordenando o trabalho que as pessoas de 

qualquer modo teriam de fazer, adotando uma ampla visão.  

O urbanismo sustentável usa os conhecimentos dos sistemas humanos e naturais para integrar o 

urbanismo, e.g. priorizando o pedestre e o transporte público com edificações de alto desempenho e 

infraestrutura de alto desempenho. A finalidade é acelerar esse movimento de reforma do ambiente 

construído e posicionar o urbanismo sustentável como meio para gradualmente mudar o estilo de vida 

humano rumo à sustentabilidade. Uma estratégia básica na adoção do urbanismo sustentável é a 

criação de uma mensagem simples e clara que descreva essa tarefa complexa.  

Os três passos do urbanismo sustentável são: 

1- Criar um mercado para o urbanismo sustentável 

2- Derrubar as barreiras da era do petróleo  

3- Desenvolver uma campanha nacional para a sua implementação. 

 

Os quatro principais desafios / oportunidades na comunicação sobre urbanismo sustentável: 

1- A dificuldade do público em reconhecer o termo e entender a sua complexidade. 

2- A falta de foco do público em como o ambiente construído afeta a saúde e a qualidade de vida 

3- A necessidade de distinguir, desde o início e com frequência, os empreendimentos urbanos 

sustentáveis da urbanização dispersa que está contribuindo para as mudanças climáticas. 

4- Fazer as pessoas perceberem que o atual estilo de vida reduz a harmonia em nossos lares, 

nossas vidas e nosso mundo. 

 

 

1.5. Metodologias de promoção da sustentabilidade urbana 

 

Atualmente oferece-se a possibilidade histórica de a sociedade repensar onde e como viver e trabalhar. 

O acesso para um estilo de vida sustentável se constrói com base num crescimento inteligente e com 

edificações sustentáveis. Caso tenha sucesso, reduzirá drasticamente os danos ambientais como irá 

oferecer melhorias à qualidade de vida. A circunstância desse estilo de vida é o urbanismo sustentável, 

a criação e sustentação de comunidades com um projeto direcionado para a qualidade de vida onde 

as pessoas vão optar por, com prazer, satisfazer as necessidades diárias a pé e utilizando o transporte 

público. Nossa escolha de estilo de vida, teimosamente o caminho errado, ainda constitui uma barreira 

à saúde e prosperidade e um futuro viável para os países. Por outro lado já não é aceitável construir 

um edifício de alto desempenho, numa área não urbanizada e dependente de automóvel e considera-

lo de sustentável. 
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O urbanismo sustentável acredita que um bairro bem definido deve desempenhar um papel 

fundamental ao cobrir a distância até a qual podem alcançar as principais preocupações sociais e 

ambientais. (Farr, 2013) 

 

1.5.1. O projeto integrado 

As implantações com maior potencial de integração por todo o sistema são densas, de uso misto e têm 

serviço de transporte público. No urbanismo tradicional, lugares assim eram densamente urbanizados 

e sem estacionamento nas ruas, pois os usos eram parte integrante de suas implantações. Essas 

implantações e empreendimentos atraem pessoas que se deslocam a pé ou usando o transporte 

público e que têm ou utilizam menos carros ou nenhum. O admirável do projeto integrado é quando as 

economias consentem que sistemas inteiros sejam eliminados. É possível que benefícios económicos 

e ambientais imensos resultem da integração entre sistemas de alto desempenho de transporte, água, 

esgoto, iluminação e energia elétrica e edificações de alto desempenho que consumam pouco ou 

nenhum recurso e produzam pouco ou nenhum resíduo sólido. (Farr, 2013) 

1.5.2. Destaques e parâmetros do projeto 

Alguns exemplos válidos para projetos: 

 Criação de empregos 

 Redução de 25% no escoamento superficial da água da chuva 

 Mercado de alimentos e vinhos produzidos na região. 

 Densidade alta, de 152,5 unidades de habitação por hectare 

 Arranjo fotovoltaico de 300 KW 

 Zero de emissões de carbono, reaproveitamento total do lixo 

 Sistema de cogeração alimentado a biogás e biomassa 

 Prevê-se que os sistemas de geração de energia para a infraestrutura reduzirão as emissões 

de carbono em 70% 

 Sistema de tratamento de esgoto biológico e retenção in loco da água da chuva 

 Imposição de limites á construção com madeira; uso apenas de madeira de fontes sustentáveis 

certificadas 

 Materiais de construção: 15% reusados ou reciclados. 

 

1.5.3. Elementos-chave do urbanismo sustentável 

Alguns exemplos: 

 Benefícios econômicos de lojas de propriedade local 

 Comércio de bairro 

 Produção de alimentos  

 Espaços abertos 

 Sistemas de gestão de água da chuva 

 Alta densidade 
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 Tratamento de esgoto in loco 

 Impacto do planeamento no consumo de energia das edificações 

 Ruas e redes permeáveis a pedestres 

 Infraestrutura de alto desempenho 

 Integração entre transportes, uso do solo e tecnologias 

 Compartilhamento de automóveis 

 Habitações livres de automóveis 

 Grandes sistemas distritais de geração de energia. 

 Escuridão pública 

 Corredores de biodiversidade 

 Bairros saudáveis 

Antes fazemos a pesquisa de Urbanismo sustentável; onde podemos melhorar o desempenho 

ecológico de uso de solo bem como o projeto de edificado com zero emissões. Existem caminhos para 

o urbanismo sustentável que são parâmetros de análise: 

 

EDIFICIOS: 

 Arquitetura bioclimática 

 Reabilitação de edifícios antigos; deve ser feita a edifícios monumentais- palácios, igrejas, 

castelos, conventos-, mas também aos edifícios habitacionais, industriais e comerciais que 

ajudam a entender como o homem viveu. 

 

FORMA URBANA: 

 Compacidade, alta densidade de ocupação que melhora o a diversidade de usos bem como a 

facilidade de acesso aos mais variados transportes públicos, descendo o tempo de caminho 

até à estação. 

 Aumento da sustentabilidade com o aumento da densidade urbana, mistura de usos, menores 

deslocamentos em automóveis 

 Composição de usos e tipo de habitações com oportunidades para comércio e locais de 

trabalho; um bairro tem uma mistura de usos de solo e tipo de habitações. Esta ocupação de 

solo reduz o número de deslocamentos de automóvel. Uma diversidade de usos permite que 

os moradores morem, trabalhem, se divirtam, se exercitem, façam compras e satisfaçam as 

necessidades diárias a pé. 

 O comércio de bairro 

 

TRANSPORTES: 

 Transporte, Uso de solo e tecnologia, subúrbios com acesso por autocarros, bairros em torno 

de estações, usos mistos, redes viárias onde se possa caminhar. 
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 Corredores de sustentabilidade de transportes públicos 

 Habitação livre de automóveis; é uma tática para reduzir o valor da habitação, sendo necessário 

existir uma rede de compartilha de automóvel. 

 Vias e Redes Permeáveis ao Pedestre; A permeabilidade de um lugar é conseguida pelas 

características físicas tanto das vias públicas como dos volumes urbanos privados adjacentes 

a elas. 

 Sistemas de automóveis compartilhados; Funciona com localidades com densidade suficiente, 

serviço de transporte público e usos mistos. 

 

ESPAÇOS PÚBLICOS: 

 Bairros sustentáveis, em primeiro lugar a definição de bairro. Um bairro é constituído por 

quarteirões (unidade básica de planeamento urbano). Um bairro tem um centro social que é 

acessível por pedestres. O tamanho ideal para o pedestre é que se possa deslocar 400m entre 

o centro e limites. 

 Centro identificável e limite de bairro 

 O tamanho ideal para o pedestre 

 Espaços verdes: 

Corredores de biodiversidade. A aniquilação e a fragmentação dos habitats são de longe as 

ameaças mais significativas à conservação da vida natural. Existe a necessidade de criar 

corredores de biodiversidade para ligar os habitats dentro e fora da cidade, assim se protegem 

as espécies. 

Biofilia, Ligação dos seres humanos à natureza. A vida humana não é possível sem ligação ao 

planeta Terra. A Terra recebe luz solar, limpa a água, produz oxigênio e gera plantas que 

alimentam os seres humanos e outros animais. 

Contacto do homem com a natureza 

Tipos de parque 

 

INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 

 Infraestrutura, é mais económica em ambientes de alta densidade que nos subúrbios: 

 Água e o debate da densidade, maior densidade, menor ocupação do solo 

 Sistema de gestão de água pluvial 

 Equipamentos urbanos 

 

 

Com estes compromissos teremos um desenho urbano onde a natureza e sistemas humanos 

contribuirão para um urbanismo sustentável. 

 

São descritos no próximo capítulo os principais critérios de sustentabilidade urbana. 
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2. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE URBANA 

 

2.1. Edifícios 

 

2.1.1. Arquitetura Bioclimática 

 

A essência da sustentabilidade está profundamente ligada à essência da Arquitetura. Um bom edifício 

é naturalmente sustentável. 

“Os edifícios designados para a sustentabilidade são construídos e operados para minimizar todos os 

impactos negativos nos ocupantes (em termos de saúde, conforto e produtividade), e no ambiente (uso 

de energia, recursos naturais e poluição. (Guedes, 2011) 

Já Vitrúvio em I a.C. defendia a Arquitetura Sustentável com o sistema firmitas, vetustas, utilitas 

(solidez, beleza e utilidade) que defendia uma observação da Natureza e como resultado o 

aproveitamento dos recursos naturais, com a utilização de luz solar e ventilação natural. Caraterísticas 

determinantes como a funcionalidade ambiental, a escolha do local para implantação das cidades, a 

orientação das vias e edificações que deveriam ser primordiais na execução do projeto desde o início.  

Existem práticas de sustentabilidade na Arquitetura vernacular, não erudita, em muitas comunidades, 

em especial nos países subdesenvolvidos. 

Nos países subdesenvolvidos, em termos políticos, deverão ser implementadas medidas de promoção 

de materiais de baixo custo, com desenvolvimento de tipologias e tecnologias de construção locais, 

que se revelem determinantes e eficientes. O cooperativismo e associativismo deverão ser fomentados 

para haver uma rede de solidariedade e cooperação entre os cidadãos e entre a biosfera. 

O processo participativo e a autoconstrução deverão ser integrados numa rede sinergética de 

solidariedade e união coletiva, com o objetivo de superação económica. O arquiteto, ao projetar a 

habitação, na sua prática profissional, para além da utilização de materiais locais e da introdução de 

sistemas de energias renováveis, deve prever no projeto os espaços de construção prioritária e 

contemplar o edifício como um organismo que pode crescer, num processo espacial evolutivo que 

acompanha o crescimento das famílias. O abrigo evolutivo é um elemento cultural de países 

subdesenvolvidos. (Guedes, 2011) 

2.1.2. Reabilitação de edifícios antigos 

A investigação dos edifícios antigos mostra um interesse crescente, dada a clara importância que tem 

vindo a ser concedida à conservação do património construído, compreendido de uma forma muito 

mais geral que a simples visão conservadora de monumentos e edifícios públicos de grande 

importância. 
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Acredita-se hoje, cada vez mais com clareza, que esse património abrange, de forma marcante, não 

só os edifícios monumentais – palácios, igrejas, castelos, conventos -, mas também os edifícios 

habitacionais, industriais e comerciais que, separadamente ou, ainda mais em conjunto, ajudam a 

entender e a espelhar as formas como ao longo do tempo o homem se organizou, viveu e trabalhou, 

talvez até de forma mais evidente do que acontece com monumentos individualizados que, por vezes, 

não são mais do que expressões individuais de eventos singulares na época. Estes edifícios, que se 

distinguem em tantas cidades e vilas com os chamados centros históricos, são geralmente mal 

conhecidos, já que até há bem pouco tempo a atenção de investidores, arquitetos, engenheiros, 

historiadores e arqueólogos, entre outros, se dirigia essencialmente para os já referidos edifícios 

especiais e monumentos, cujas intervenções se consideram mais marcantes e mais valiosas do ponto 

de vista curricular. 

Mesmo nestes, os pensamentos organizados são escassos e frequentemente empíricos, não se tendo 

consciência de exemplos significativos de uma abordagem científica dos problemas referentes ao 

comportamento estrutural e construtivo desses edifícios, que fundamente uma abordagem também 

científica dos problemas suscitados pelas ações de conservação, reparação ou reabilitação que, em 

dado momento, se entenda conveniente ou imprescindível implementar. 

Será ressalva o conjunto de estudos que tem vindo a ser efetuado, desde há anos, tendo em vista 

apresentar as pedras usadas em monumentos, analisar as anomalias que afetam estes materiais de 

construção e estudar as formas de intervir na reparação dessas anomalias; há pouco tempo atrás, bem 

dentro da última década do século XX, as argamassas tradicionais e os sistemas de pintura vieram 

também conquistar entusiasmos e esforços, globalmente associados ao desenvolvimento de teses de 

doutoramento e de dissertações de mestrado, sem que, no entanto, muito dos resultados desses 

estudos e investigações cheguem ao público utilizador, em particular projetistas e construtores.  

 (Appleton, Novembro 2011) 

 

2.2. Forma Urbana 

2.2.1. Compacidade 

O urbanismo sustentável é impossível em bairros de baixas densidades e logo com poucos usos porque 

não suportam transportes públicos de modo eficiente e resultam de bairros onde não há destinos que 

possam ser acessíveis a pé durante o dia. O acréscimo da densidade populacional de um bairro permite 

também uma melhoria no serviço de transporte público. O uso da densidade populacional de um bairro 

e o número de transportes (autocarro, metro, elétrico) aumenta à medida que cresce o mercado de 

pessoas disposta a caminhar até à estação. Este aspeto reduz também a compra e uso de automóvel. 

O urbanismo sustentável é reconhecido nas suas infraestruturas com o aumento da densidade. Em 

densidades suficientemente altas, a urbanização concentrada e de uso misto pode permitir sistemas 

de geração de energia, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 30% e o consumo de energia 

até 50%. 
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Os bairros servem para satisfazer as necessidades humanas no dia-a-dia bem como ao longo da vida. 

Os bairros existem para satisfazer necessidades a pé.  

O ideal é que desde o momento em pessoas levantam da cama pela manhã até irem dormir á noite, 

possam disfrutar uma vida de qualidade sem necessitar de carro para isso. (Farr, 2013) 

 

2.2.2. Densidade urbana 

A densidade urbana é um tema fulcral do urbanismo sustentável. É a Chave de Ouro. Permite reduções 

indiscriminadas no uso per capita de recursos. Essas reduções ocorrem proporcionalmente ao aumento 

da densidade urbana. A densidade permite benefícios locais, regionais e globais. Por exemplo, o 

dióxido de carbono e outros gases que contribuem para as mudanças climáticas produzidos na 

construção e atividades humanas não respeitam fronteiras geográficas, combinando cada contribuição 

individual num grande problema global. A redução da produção per capita dos gases com efeito estufa 

é uma estratégia essencial no aumento da densidade local gere um beneficio global. 

Em contrapartida a densidade também é um motivo frequente de controvérsia proporcional ao seu grau. 

Ou seja, quanto maior é a densidade urbana, maior é a emissão de gases em efeito estufa, sendo 

igualmente em relação ao automóvel. Os benefícios globais da redução de quilómetros viajados por 

veículo parecem estar em conflito direto com os benefícios locais. A vizinhança une-se e fazem 

oposição ao empreendimento denso, considerando isso uma ameaça à qualidade de vida. Contudo, os 

ânimos ficam mais acirrados quando se trata de trânsito e estacionamento e, às vezes, do bloqueio à 

luz solar, quando se trata de densidade populacional em si. Os Bairros com maior densidade contêm 

uma mistura de usos, ou seja, uma ampla solução de bens e serviços que geram menos deslocamentos 

per capita que lugares dependentes de automóveis. Porém, aqueles que se opõem ao projeto não 

sofrem reduções per capita de tráfego, mas aumento de tráfego por hectare. Para acalmar os ânimos 

com a discussão de densidade, o urbanismo sustentável precisa encontrar equilíbrio certo entre 

impactos locais e benefícios globais. 

Nas diversas densidades urbanas, o custo de construção de um projeto geralmente aumenta conforme 

a densidade. Isso significa que, para um empreendedor poder construir em altas densidades, os preços 

de aluguer e vendas também precisam de ser mais altos para suportar o projeto. Ao mesmo tempo, há 

lugares de custo mais baixo que conseguem criar um equilíbrio adequado entre as exigências de 

zonamento e construção e lugares para interiorizar o estacionamento, mas com um menor número de 

usos. (Farr, 2013) 

 

2.2.3. Usos e tipos de habitação, proximidades 

Assim Bairros ou quarteirões excelentes tem uma mistura bem ajustada de usos do solo e tipos de 

habitação. Qualquer disposição de usos diminui radicalmente o número de deslocamentos de 

automóvel, exigidas pelos moradores, de modo que não há um percentual mínimo de escritórios ou 

lojas que possa ser determinado. 
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Uma diversidade de usos permite que os moradores morem, trabalhem, se divirtam, se exercitem, 

façam compras e satisfaçam as necessidades diárias a pé. Uma variedade de tipos de edificações 

permite que pessoas com diferentes rendas e estilos de vida vivam no mesmo bairro sem prejuízo para 

seu caracter e qualidade. Numa edificação com comércio, como exemplo, o proprietário ou empregados 

de uma empresa podem viver num apartamento no mesmo edifício, ou nos pisos superiores do mesmo 

que podem ser alugados como escritórios. 

Constata-se que a quantidade de usos não residenciais varia conforme o bairro. Alguns bairros podem 

ter apenas uma pequena presença de comércio; porém cada moradia com espaço de trabalho – 

conhecida também como habitação sem transporte pendular – elimina pelo menos um carro do trânsito 

em horários de ponta. O segredo é oferecer uma grande flexibilidade de uso de solos. Essa mudança 

– do foco no uso do solo para a enfase no projeto e das unidades de uso e projeto únicos para bairros 

de uso misto e com bastante variedade, tem benefícios em várias áreas. 

Começando, no transporte, a mistura é a estratégia mais poderosa para reduzir o congestionamento 

desnecessário do trânsito, porque muitos deslocamentos de automóveis são reduzidas ou eliminadas. 

Em segundo lugar, um cenário de habitações mistas é muito melhor socialmente, visto que possibilita 

que os moradores criem raízes numa comunidade e conheçam seus vizinhos. Além disso, as 

habitações para famílias com rendas modestas estão incluídas e, assim, não precisam ser segregadas. 

Em terceiro, a ocupação do bairro por famílias com diferentes horários e interesses contribui não só 

para a vivacidade do lugar, como também para a sua segurança.  

(Farr, 2013) 

 

2.2.4. O comércio de bairro 

Uma das fundamentais vantagens de comunidades em bairros de desenho tradicional (TND ou Alta 

Densidade) em relação aos subúrbios convencionais (Baixa Densidade) é a oportunidade de aceder 

ao comércio e aos espaços de entretenimento a pé. Contudo, poucas comunidades baseadas no Novo 

Urbanismo têm incrementado centros de comércio com êxito. Em muitos casos, o comércio de uma 

comunidade em bairros de desenho tradicional não é desenvolvido por anos após o término da 

construção da última fase residencial. 

Regularmente, o comércio das comunidades em bairros de desenho tradicional (TND) não consegue 

alcançar as vendas mínimas necessárias para que os empresários tenham um rendimento razoável. 

Os centros ociosos resultam em negócios que oferecem bens limitados e serviços insuficientes, e, 

assim, não podem concorrer com centros comerciais orientados para o mercado. Muitos 

empreendedores de Bairros de desenho tradicional escolhem por não construir a fase comercial em 

sua comunidade porque os valores de terreno são muito mais altos para residências do que para o 

comércio. 

Construir e gerir centros comerciais ainda é uma das categorias imobiliárias mais arriscadas.  

12 



 

Os comerciantes necessitam corresponder às dinâmicas tendências e demandas dos consumidores e, 

ao mesmo tempo, evitar os novos concorrentes. Como desenlace, o comércio se baseia em métodos 

e técnicas comprovados para minimizar o risco e ter uma taxa de retorno sobre o investimento. Muitos 

dos bairros históricos e comunidades com Bairros de desenho tradicional mais desejados têm grupos 

de comerciantes bem-sucedidos. 

Distinto do empreendimento suburbano, de baixa densidade, no qual diferentes usos comerciais do 

solo estão separados dos residenciais, em uma comunidade com bairros de desenho tradicional, os 

usos comerciais e residenciais estão estreitamente relacionados. Assim, o vigor do comércio da 

comunidade com bairros com desenho tradicional pode afetar diretamente o retorno económico na 

construção residencial. Em casos remotos, lojas abandonadas e inquilinos indesejáveis, como estúdios 

de tatuagem e casas de penhor, podem fazer o preço das moradias adjacentes descer. Por outro lado, 

lugares como cafés e armazéns contribuem para a qualidade de vida do bairro. É de grande vontade 

da comunidade que os comerciantes atinjam ou ultrapassem os padrões de venda da indústria. (Farr, 

2013) 

 

2.3. Transportes 

 

2.3.1. Transporte, uso de solo e tecnologia 

No decorrer de séculos, os interfaces de transportes, seja pela água, pelo ar ou pela terra, tiveram uma 

relação muito forte com os padrões de uso de solo pela nossa sociedade, sendo que cada geração 

criou novas comunidades em áreas tornadas acessíveis pelos investimentos de transporte. Esta 

conexão histórica foi particularmente forte entre os investimentos em transporte público e as habitações 

no final do séc. XIX e início do séc. XX. Os subúrbios podiam ser acessíveis por autocarros serviam 

como ferramenta para os empreendedores imobiliários atraírem a classe crescente de novos 

proprietários de moradias para bairros suburbanos, nas periferias dos centros das cidades. A inclusão 

do automóvel acelerou o desenvolvimento suburbano e enfraqueceu as relações que existiam por tanto 

tempo entre o transporte em massa, os bairros onde se pode caminhar, o uso misto e habitação. Muitas 

das nossas cidades se esvaziaram e o uso de transporte público entrou em declínio. 

Mas os tempos mudaram. Muitos fatores estão promovendo o transporte público. Em primeiro lugar o 

uso de automóveis está cada vez mais caro. Existe o cansaço de congestionamento automóvel. Muitas 

pessoas estão optando por usar e viver perto do transporte público. Em lugares onde a distancia entre 

as habitações e os transportes pode ser percorrida a pé, os moradores utilizam o transporte público 

com uma frequência cinco vezes maior que aqueles que se dirigem até as estações e a participação 

de outros modos de transporte além do automóvel é substancialmente maior do que em bairros onde 

o deslocamento precisa de ser feito de automóvel. 

O negócio está pronto para o projeto de empreendimento urbano voltado para o transporte público.  
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Segundo estudos existe uma forte procura, e à medida que o sistema de transporte público aumentar, 

a procura por habitações perto das estações também irá aumentar. Na verdade, os tipos de família que 

tendem a procurar o transporte público – solteiros, casais sem filhos, idosos e minorias de renda baixa 

– são também os tipos de famílias que devem ter crescimento nos próximos 25 anos.  

O empreendimento urbano voltado para o transporte público é mais que simplesmente um projeto 

próximo a uma estação de transporte público. Ele inclui o bairro em torno da estação, compreendendo 

projetos de empreendimento múltiplos, usos mistos, uma rede viária onde se possa caminhar e um 

desenho que permita vida urbana e opções de transporte. Á medida que o mercado imobiliário tem 

começado a dar importância ao transporte público, há o desafio de criar um transporte público que 

possa oferecer oportunidades de habitação para pessoas de todos os níveis de renda em busca de 

habitações em zonas de transporte público. Por exemplo, à medida que as pessoas começam a usar 

o transporte público com mais frequência, elas se deslocam pelo corredor para realizar atividades 

regulares do dia a dia, como fazer compras, visitar uma biblioteca ou ir a um parque, e se conectam à 

região como um todo a partir de sua casa ou local de trabalho. (Farr, 2013) 

 

2.3.2. Corredores de sustentabilidade de transportes públicos 

A preparação para transporte público inclui: 

1. Implantar o projeto em um corredor de transporte público aprovado com um equilíbrio planeado 

entre residências e locais de trabalho. 

2. Entrar em um programa de garantia de transporte público com uma agência regional de 

transporte. 

3. Satisfazer as garantias da agência de transporte público, que provavelmente exigem uma 

densidade mínima de corredor de 17,5 unidades de habitação por hectare, com provisões que 

permitam uma densidade das vias para aumentar para 37,5 ou mais o número de unidades de 

habitação por hectare. 

4. Reunir densidades em alinhamentos propostos e perto de paragens de transportes públicos. 

(Farr, 2013) 

 

2.3.3. A habitação livre de automóveis  

A habitação livre de automóveis é uma tática viável para reduzir o custo das habitações e aumentar a 

densidade urbana, o deslocamento a pé, o uso de bicicletas e do transporte público. É necessário 

coordenação e integração entre a implantação do empreendimento, as normas municipais que o 

orientam e o interesse dos bancos e empreendedores de promover projetos livres de automóveis. Para 

testar a integração do mercado e a viabilidade de um conceito como esse, vários projetos têm reservado 

uma parte das suas unidades residenciais como livres de automóveis. O projeto de imóvel pode ser 

para venda como para alugar. O imóvel livre de automóveis deve ser desenvolvida junto de sistema de 

automóveis compartilhado público ou fornecidos pelo empreendedor.  
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Cada automóvel compartilhado é capaz de substituir cinco a oito automóveis privados. 

Habitações livres de automóveis também podem exigir garantias contratuais de que os moradores não 

irão adquirir automóveis. (Farr, 2013) 

2.3.4. Vias e redes permeáveis ao pedestre  

A permeabilidade de um lugar é conseguida pelas características físicas tanto das vias públicas como 

dos volumes urbanos privados adjacentes a elas. O nível de permeabilidade pode ser classificado de 

duas maneiras: por meio dos elementos que compõem um lugar e quanto a seu aspeto e espíritos 

gerais. 

 

Eixos viários, quarteirões e linhas de força são flexíveis. Desde que o espirito de um conceito seja 

cumprido, também se atingem os níveis de qualidade. Um resultado mau em uma linha reduz a 

possibilidade de que se atinga aquele nível de qualidade. Um resultado ruim em uma linha pode ser 

compensado quando outros fatores indicam altos índices de permeabilidade ao pedestre, como a 

presença de escolas ou espaços de uso misto dentro de um raio de 400m da maioria das casas, o bom 

acesso à natureza e aos espaços abertos, a presença de um grande parque ou um ambiente com 

automóveis em baixa velocidade. (Farr 2013) 

 

2.3.5. Sistemas de automóveis compartilhados 

A compartilha de veículos é pouco habitual, ainda, mas funciona sendo feito por empresas. É um 

programa de aluguer de veículos para quem seja associado e é por curtos períodos. Os associados 

regularmente reservam o automóvel por telefone ou pela internet, e deslocam-se até ao veículo que 

está estacionado no seu bairro e o abrem com uma chave-mestra eletrônica (telemóvel). Os associados 

são cobrados mensalmente, de acordo com quanto usaram os automóveis, de modo similar a outros 

serviços públicos, como a água ou eletricidade. Os custos de combustíveis, manutenção, 

estacionamento e seguro são incluídos na conta. 

Os veículos compartilhados ficam estacionados em lugares reservados na rua, em estacionamentos 

públicos ou em garagens particulares, que costumam ser distribuídas por todos os bairros ou centros 

de cidade projetados de acordo com os princípios de empreendimento urbano voltado para o transporte 

público ou são encontrados nos principais nós, como estações ferroviárias. A grande parte dos 

programas depende de tecnologias que possibilitem aos associados identificar e reservar o veículo 

disponível mais próximo, bem como permitam a esse veículo identificar e abrir a porta para a chave-

mestra eletrónica, que é única para cada associado. O automóvel envia, por meio de satélite, seu uso 

e quilometragem ao escritório central, tornando automático todo o processo de reserva, uso e cobrança. 

A partilha de automóveis funciona em localidades que tem densidade suficiente, serviço de transporte 

público e usos mistos, permitindo que muitos moradores e empregados possam ter a maioria de suas 

necessidades diárias atendidas sem o uso de um automóvel.  
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O sistema permite que os associados evitem custos e incômodos de ter de adquirir um veículo, pagar 

por seu estacionamento e seguro e ainda assim mantenham todos os benefícios de mobilidade 

oferecidos por um automóvel. Para a maioria dos motoristas, os custos principais de um automóvel 

(aquisição, manutenção e seguro) são fixos; eles variam pouco com o uso do veículo.  

Por fim, os motoristas são incentivados a dirigir o máximo possível, a fim de otimizar a despesa 

representada pelo automóvel particular. Já o compartilhamento de veículos transforma todos esses 

custos fixos em variáveis, mudando os incentivos econômicos associados, e o resultado é que estes 

programas geram grandes benefícios ao ambiente e à rede de transporte. Cada automóvel 

compartilhado por meio destes programas em geral elimina entre seis e quinze veículos de propriedade 

particular. Os associados estimam uma redução de 39% no número de quilómetros viajados por veículo 

– mesmo incluindo nos cálculos os membros que antes de se associarem não possuíam um automóvel. 

A partilha de automóveis difere do aluguer na medida em que o primeiro visa prioritariamente usos por 

pequenos períodos e permite que os veículos sejam pagos pelos próprios usuários, em muitos pontos 

diversos. Estes programas também têm como objetivo expresso reduzir o número de proprietários de 

automóveis e o uso de automóveis. (Farr, Jeffrey Tumlin. Nelson\Nygaard Consulting Associates, 2013) 

 

 

2.4. Espaços Públicos 

 

2.4.1. Bairros sustentáveis. 

O bairro (quarteirão) é a unidade básica de planeamento urbano. Um bairro isolado numa zona rural é 

uma aldeia. Dois ou mais bairros agrupados compartilhando um eixo específico ou uma rua principal 

são um aglomerado pequeno ou uma cidade pequena. O conceito de bairro permanece em vigor 

mesmo que o tamanho aumente para a escala de cidade grande. Como exemplo, Paris, é composta 

de uma série de bairros (quarteirões) com alta qualidade de vida. Junto com corredores especiais, os 

bairros são os blocos de construção onde se formam assentamentos humanos duradouros. Os bairros 

realmente tradicionais atendem a todas estas necessidades – habitação, locais de trabalho, centros 

comerciais, funções cívicas, entre outras – mas em formatos compactos, completos e conectados e em 

última analise, mais sustentáveis e agradáveis.  

Um bairro genuíno é “compacto, orientado para o pedestre e de uso misto”, segundo a Carta do 

Congresso para o Novo Urbanismo. (Farr, 2013) 

 

2.4.2. Centro identificável e limite de bairro.  

É necessário que saibamos identificar quando chegamos a um bairro e quando atingimos o centro. 

Deve existir lugares onde o público se sinta bem-vindo e estimulado a se reunir, reconhecidos como o 

centro da comunidade.  
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Um núcleo adequado tem pelo menos um ambiente público ao ar livre para esse propósito, tendo sido 

desenhado para pedestres, ou seja, especialmente a “sala de estar ao ar livre” mais bem definida do 

bairro. 

É desenhada para reuniões, não só as organizadas como espontâneas, cerimónias e encontros casuais 

do dia-a-dia. Na maioria dos climas, o centro do bairro possui sombreamento ou outras proteções 

climáticas. Os melhores centros podem ser acessíveis a pé por pessoas que vem ao seu encontro, 

geralmente das áreas residenciais e geralmente a mudança de densidade é percetível desde a periferia 

até o centro. Os centros possuem mistura de usos e uma capacidade para edificações de maior 

densidade de escala do pedestre. O limite do bairro no desenho é mais uma fonte de conforto 

psicossocial que uma forma de atender a uma necessidade física, por isso, os ajustes que são feitos 

no limite do tecido urbano são, na maioria das vezes, subtis. (Farr, 2013) 

2.4.3. O tamanho ideal para o pedestre  

A dimensão ideal total de um bairro deve ser adequado para o pedestre. A maioria das pessoas 

caminha uma distância de 400m antes de retornar ou optar por dirigir ou ir de bicicleta. Essa dimensão 

é uma constante na forma como as pessoas tem usado por séculos. A maioria dos bairros construídos 

antes da Segunda Guerra Mundial tinha uma distância de 400m entre o centro e os limites. 

É óbvio que os bairros não tem desenho circular, nem é desejável. Os bairros ou quarteirões tendem a 

se estender por áreas planas e cumes e se comprimir em vales porque a possibilidade de caminhar é 

superior em áreas planas. (Farr, 2013) 

2.4.4 Espaços Verdes 

Corredores de biodiversidade 

A aniquilação e a fragmentação dos habitats são de longe as ameaças mais significativas à 

conservação da vida natural. Na realidade, a perda dos habitats é uma das principais causas de risco 

para 85% das espécies criticamente ameaçadas e em perigo de extinção. Por influenciar a quantidade 

e o padrão dos habitats que estão fragmentados, degradados e destruídos em uma área verde, as 

decisões sobre o uso do solo feitas a nível local desempenham um papel significativo na conservação 

da biodiversidade. 

Biólogos têm feito um progresso considerável nos últimos anos ao determinar como o tamanho, a forma 

e a conectividade do habitat afetam a sustentabilidade e a subsistência das espécies e processos 

naturais. 

Uma atual síntese de estudos científicos oferece recomendações de parâmetros gerais de área de 

habitat, tamanho da área de transição, conectividade do habitat e percentual de habitat sustentável em 

uma paisagem para permitir o uso do solo, os espaços abertos e o planeamento do crescimento urbano 

inteligente necessários para sustentar espécies, comunidades e diversidade de ecossistemas. 
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As resoluções de uso do solo tomadas nos níveis municipais, regionais e estatais tem um efeito 

significativo e que se acumula com o passar do tempo na conservação da diversidade das espécies 

nativas. Os tipos, a extensão e a distribuição dos usos do solo em área verde influenciam a viabilidade 

dos habitats, a quantidade de habitat sustentável, a severidade dos efeitos na periferia e a utilidade das 

áreas de transição e dos corredores. Um bom planeamento paisagístico inclui: 

- Habitats de grande dimensão, de alta qualidade e bem conectados, que permitam populações 

sustentáveis de espécies nativas e raras. 

- Corredores de habitat bem estruturados para conectar os remanescentes habitats maiores, de resto 

isolados 

- Áreas de transição amplas e vegetadas para minimizar os efeitos na periferia dos habitats e proteger 

a qualidade da água e os habitats ripários. 

Princípios de conservação claros e acessíveis podem oferecer metas concretas para urbanistas e 

tomadores de decisão, ao discutirem a quantidade e o padrão de solo a ser protegido. Essas 

orientações podem influenciar, o uso do solo, os espaços abertos e as politicas e planeamento do 

crescimento urbano inteligente, principalmente nas situações em que há falta de dados e casos 

específicos. 

Por exemplo, é preciso preservar habitats grandes e conectados. Projetos de uso do solo devem 

maximizar o tamanho do habitat, minimizar o grau de isolamento entre habitats existentes e otimizar a 

conectividade natural da área verde, utilizando corredores de habitat, faixas de conectividade ou outros 

componentes estruturais específicos. Quando não houver essa possibilidade, os profissionais de uso 

de solo devem tentar conservar o habitat remanescente e identificar as áreas que podem ser 

restauradas. 

Usar informações e conhecimentos biológicos sobre o tema paisagístico para determinar o tamanho e 

a estrutura das áreas de transição. Para minimizar os efeitos nas periferias, a área de transição não 

deve estar incluída na medição do habitat e não deve ter estradas, trilhos e outras intervenções. As 

áreas de transição rápida devem incluir vegetação nativa e diversa, ocupar o máximo de extensão e 

estar livre de perturbações. 

É preciso levar em consideração o contexto regional dos esforços de planeamento local. Os limites dos 

habitats ecológicos geralmente não correspondem aos limites políticos ou planeados. O planeamento 

na escala paisagística pode ajudar a promover a conservação pró-ativa de habitats grandes, 

conectados e de alta qualidade e ao mesmo tempo abordar os impactos regionais de decisões sobre o 

uso do solo local. Os conselhos padrão baseiam-se no objetivo de incluir 75% das exigências 

encontradas em espécies, comunidades e habitats estudados. Os planeadores urbanos e os gestores 

do solo devem considerar esses resultados como uma base para o estabelecimento de avaliação mais 

adequado e aprofundadas baseadas nas espécies e habitats locais (Farr, 2013). 
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Biofilia - ligação dos seres humanos à natureza  

A vida humana não é possível sem ligação ao planeta Terra. A Terra recebe luz solar, limpa a água, 

produz oxigênio e gera plantas que alimentam os seres humanos e outros animais. Biofilia é o nome 

dado pelo amor do ser humano à natureza, com base na ligação específica entre os seres humanos e 

outros seres vivos. A propriedade privada do solo, auxiliou a criação de colónias e assentamentos fixos 

permanentes. Durante as décadas da industrialização, antes e depois da viragem do séc. XX, 

empreendedores privados transformam as cidades pequenas em grandes a uma velocidade 

vertiginosa. Florestas e campos foram urbanizados, pântanos foram drenados, rios canalizados, e a 

preocupação com o lucro desestimulava o uso do solo para parques. As cidades industriais poluíam o 

meio ambiente. Os esgotos não eram tratados. A iluminação pública trazia segurança mas bloqueava 

a visão do céu. A seguir ao pós-guerra os subúrbios não tinham densidade para justificar o passeio a 

pé ou o uso de transporte público. 

Como consequência o homem vivia sem desfrutar a natureza, continuando um estilo de vida que ignora 

o meio ambiente com poucas atividades físicas e o problema da obesidade. O urbanismo sustentável 

visa ligar as pessoas à natureza e aos sistemas naturais, mesmo em densos ambientes urbanos com 

os seus corredores verdes por exemplo. A probabilidade de deslocamentos a pé é três vezes maior em 

rotas pedestres com vegetação. Caminhadas regulares revertem a deterioração do cérebro causado 

pela idade. Finalmente o urbanismo sustentável está comprometido com a preservação de espécies da 

natureza em habitats próximos de assentamentos humanos. São os corredores verdes em ambiente 

urbano. (Farr, 2013) 

 

 

Contacto do homem com a natureza  

Como espaços mais esquecidos no planeamento urbano estão os parques e as praças de bairro que 

podem ser acessíveis por pedestres. Devido à sua localização privilegiada – a uma curta distância que 

pode ser percorrida a pé por uma grande população – eles melhoram muito a qualidade da vida de um 

bairro. Esses parques e praças, quando equipados com bancos, parques infantis e áreas específicas 

para moradores passearem os cães, podem servir como “terceiros lugares” onde convivem várias 

gerações, permitindo encontros sociais casuais e recorrentes e a construção de capital humano. Os 

parques e as praças com volumosa percentagem de áreas verdes, equipamentos urbanos de captação 

de água pluvial ou vistas do céu à noite desempenham um papel chave no suporte á biofilia, ou seja o 

contacto do homem com a natureza. Os parques também inflacionam o preço que os compradores de 

imóveis estão dispostos a pagar por morar perto, resultando em um ótimo retorno sobre o investimento 

tanto para o governo como para empreendedores privados. 

Em urbanizações com Plano Diretor, uma rede de novos parques menores é relativamente fácil de 

planear e pode ser construído aos poucos, de acordo com as diferentes fases de implantação da 

urbanização no qual elas se inserem. 
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 Parques pequenos podem ser incrivelmente difíceis de criar em cidades existentes, apesar de sua 

importante contribuição para a habitabilidade urbana.  

O preço do solo é frequentemente bastante elevado e terrenos de propriedade pública raramente se 

situam exatamente onde são necessários parques. Os parques e espaços abertos não são menos 

importantes em áreas comerciais ou industriais. Também vão surgindo novos sistemas de manutenção 

e conservação de parques. A população local pode aproveitar os parques para criar hortas 

comunitárias, usufruindo da terra a troco de uma taxa simbólica e com benefício para qualidade de 

vida. 

A filtragem da água da chuva, mesmo em localidades urbanas de alta densidade, é um importante 

objetivo do urbanismo sustentável. Em novas urbanizações, as melhores práticas de gestão podem ser 

elaboradas no bairro. Em subúrbios preexistentes, parques com equipamentos de drenagem urbana 

estão surgindo como uma abordagem promissora para resgate da capacidade de filtragem das águas 

pluviais. Estes parques podem ser projetados para filtrar o escoamento superficial da água nas ruas 

públicas. 

 

Existem pequenas normas a ter em conta na elaboração de um parque, assim: 

1 – Os parques funcionam como espaços abertos de alta qualidade e devem estar a uma 

distância que possa ser percorrida a pé em até três minutos de cada uma das moradias ou 400 metros. 

2 – A área mínima do parque deve ser de 650m2 

3 – O tamanho médio mínimo de todos os parques de bairro deve ser de 2000m2. 

4 – Todos os parques devem ser limitados em pelo menos dois dos seus lados por vias 

públicas. 

5 – Os parques podem ser cercados e fechados à noite, caso seja necessário, por questões de 

segurança. 

(Farr, 2013) 

 

Tipos de parque: 

 

Campo de desporto: área aberta especialmente projetada e equipada para a recreação em grande 

escala. Tais campos devem estar confinados à periferia dos bairros, uma vez que o seu tamanho 

prejudica a fina rede necessária ao deslocamento dos pedestres. Geralmente pertencem a uma 

Associação ou Grupo Recreativo. 

Área verde comunitária: espaço público de tamanho médio disponível para a recreação em áreas não 

construídas, circunscrito por fachadas de edificações, cujo tratamento paisagístico consiste de áreas 

relvadas e arborizadas, distribuindo de modo orgânico e que exige manutenção considerável, que deve 

ser feita por cantoneiros da Junta de Freguesia ou Câmara Municipal. 
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Praça: espaço público, raramente maior que um quarteirão, na interseção de ruas importantes. Um 

quarteirão é circunscrito especialmente por fachadas, sua paisagem urbana consiste em passeios 

pavimentados, relvados, ruas e prédios cívicos, todos formalmente distribuídos e exigindo manutenção 

considerável, feitos pela Junta de Freguesia ou Câmara Municipal. 

Praça cívica: espaço público na interseção de ruas importantes reservada para propósitos cívicos e 

atividades comerciais. Uma praça cívica é circunscrita por fachadas das edificações; seu tratamento 

paisagístico consiste de pisos duradouros adequados ao estacionamento de veículos e árvores que 

exigem pouca manutenção. Todas as áreas de estacionamento em frente aos prédios devem ser 

projetadas como praças cívicas, com pisos não marcados ou detalhados como estacionamento. 

Jardim comunitário: agrupamento de pequenos jardins para o cultivo em pequena escala, geralmente 

para os moradores dos apartamentos ou outras unidades de moradia sem jardins privativos. Os jardins 

comunitários devem acomodar depósitos individuais. Eles são valiosos por seu papel recreativo e 

comunitário, similar ao do clube de desporto. São cuidados por habitantes próximos que aí fazem a sua 

pequena horta (Farr, 2013). 

2.5.    Infraestruturas e equipamentos 

 

2.5.1. Infraestruturas 

A infraestrutura em ambientes de alta densidade é mais económica que no subúrbio. A infraestrutura 

de alto rendimento é um campo emergente que combina muitas correntes de reforma: a preocupação 

de crescimento urbano inteligente com o encargo financeiro imposto pela nova estrutura necessária 

para sustentar a urbanização em áreas virgens, o desejo dos novos urbanistas de que os projetos de 

infraestrutura sejam humanitários e na escala do pedestre e o foco do movimento da construção 

sustentável em tornar recursos “ecológicos” e em reduzir seu consumo. Falamos de redes energéticas. 

(Farr, 2013) 

 

2.5.2. A água e o debate da densidade 

O lugar e a forma com que as comunidades escolhem se estabelecer e crescer podem desempenhar 

um papel crucial na proteção das bacias hidrográficas. Existem muitos componentes na proteção de 

bacias hidrográficas, como a implantação apropriada do empreendimento na bacia, a preservação do 

espaço aberto adequado e a proteção das características ambientais essenciais. Todos os dias, novas 

edificações e casas são propostas, planeadas e construídas, indo para além das necessidades 

humanas. O crescimento urbano tem os seus benefícios, mas as comunidades também estão 

enfrentando os desafios gerados por ele. Como exemplo, o impacto sobre fontes de água. Para 

proteger essas fontes, o poder local está adotando uma grande estratégia de uso de solo, incluindo a 

urbanização de baixa densidade. Mas será que a urbanização de baixa densidade será assertiva? 
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A pesquisa demonstra que o crescimento urbano ocorre na periferia das áreas urbanizadas inseridas 

em zonas rurais ou semirrurais, o que inclui florestas, campinas pastagens e áreas agrícolas. 

Existem como exemplo nos EUA que algumas leis estabelecem que o zonamento local é estimulado 

ou exige lotes relativamente grandes, em parte porque os governos locais acreditam que essa 

abordagem ajuda a proteger a qualidade da água. Existem estudos que pavimentos impermeáveis 

podem diminuir a qualidade da água. Estudos demonstram que uma bacia hidrográfica pode começar 

a ficar prejudicada com uma impermeabilidade de 10% e piora conforme a impermeabilidade aumenta.  

Estas pesquisas tem levado muitos projetos e comunidades a adotar o zoneamento de baixa densidade 

e um limite de impermeabilidade no nível do terreno, especificando um percentual máximo a ser coberto 

por superfícies impermeáveis como casas, garagens e acesso automóveis. Estes tipos de normas de 

zoneamento e empreendimento opõem-se aos empreendimentos de alta densidade porque neste a 

ocupação é de mais pavimentos impermeáveis ao nível do terreno. Será que os projetos de baixa 

densidade realmente protegem nossas fontes de água? 

Fomos explorar esta dinâmica com a Agência de Proteção Ambiental que modelou cenários em três 

escalas – quatro mil metros quadrados (um acre), o terreno do empreendimento e a bacia hidrográfica 

– e em três períodos de tempo diferentes de ocupação de áreas ainda não urbanizadas, para examinar 

a premissa de que a urbanização com densidade baixa protege melhor a qualidade da água. O 

escoamento superficial da água da chuva foi examinado em três densidades urbanas diferentes, para 

determinar a diferença comparativa entre os cenários. Descobrimos é que os cenários de densidade 

mais alta geravam menos escoamento pluvial por moradia em todos as escalas e períodos. Assim 

observámos: 

- Com uma urbanização mais densa (20 moradias por hectare), os índices de escoamento 

superficial da chuva por moradia diminuem cerca de 74% em relação à densidade de 2,5 moradias por 

hectares. 

- Para o mesmo número de moradias, a urbanização mais densa produz menos escoamento 

superficial e menos cobertura impermeável que a urbanização de baixa densidade. 

- Para determinada quantidade de crescimento urbano, a urbanização de densidade mais baixa 

ocupa uma parte maior da bacia hidrográfica. 

No global, esses resultados indicam que a urbanização de baixa densidade frequentemente não é a 

melhor estratégia para reduzir o escoamento superficial da água da chuva. Além disso, indicam que 

densidades mais altas podem proteger melhor a qualidade da água, principalmente nos níveis do lote 

e da bacia hidrográfica. A urbanização de alta densidade ocupa menos solo, embora acomode a mesma 

quantidade de moradias de urbanização de densidade mais baixa. Ocupar menos solo significa criar 

menos coberturas impermeáveis. 

Com o aumento das densidades por região podemos proteger melhor as fontes de água a um nível  
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regional, a urbanização de densidade mais alta pode criar cobertura impermeável ao nível do terreno, 

o que pode aumentar os problemas de qualidade da água em corpos de água próximos ou adjacentes. 

Várias técnicas ao nível do terreno estão disponíveis para este problema. Quando usadas em conjunto 

com técnicas regionais, podem prevenir, tratar e armazenar o escoamento e poluentes associados. Por 

exemplo incorporam técnicas de urbanização de baixo impacto como valas de drenagem gramada, 

áreas de biorretenção e biodigestores. Outras técnicas passam por reduzir os lugares de 

estacionamento, estreitando ruas, etc. 

Geralmente para proteger as fontes de água os projetos para comunidades precisam por em prática 

uma grande variedade de estratégias de uso de solo baseadas em fatores locais. Entre estas, está 

construir em densidades variadas, incorporando espaço aberto adequado, preservando áreas 

ecológicas e de transição importantes e minimizando a perturbação do solo. 

Algumas abordagens tem efeitos secundários. Estas estratégias podem melhorar o senso de lugar de 

um bairro, aumentar o caracter de comunidade e economizar o dinheiro dos contribuintes. As 

estratégias que atendem aos múltiplos objetivos das comunidades geralmente não são as abordagens 

tradicionais com alta tecnologia, como bacias de retenção, que frequentemente são difíceis de instalar 

em áreas urbanas ou onde existem condicionantes de terreno. Estas abordagens não convencionais 

funcionam melhor em áreas urbanas densas porque usam elementos já existentes no bairro, como as 

vias, as coberturas e pátios, e acrescentam tecnologia aos elementos paisagístico para ajudar a coletar; 

manter e tratar a água pluvial no local. Quando aplicadas de forma correta, essas abordagens tratam 

das questões da água pluvial e juntam valor á comunidade para ajudar a tornar o bairro mais atraente 

de se viver. (Farr, Lynn Richards, Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA. 2013) 

 

2.5.3. Sistema de gestão de água pluvial 

A usual prática de uso do solo urbano, suburbano e agrícola gera níveis consideráveis de escoamento 

superficial de água que estão diretamente ligados ao aumento das ocorrências de erosão, 

sedimentação, enchentes, degradação da qualidade da água, perda da biodiversidade, destruição de 

aquíferos e mudanças climáticas. 

Os padrões hidrológicos históricos que amparam a ecologia complexa, biológica e diversa dos lagos, 

rios e ribeiros eram predominantemente determinados pelas águas freáticas. A grande parte das áreas 

históricas dos sistemas aquáticos, incluindo lagos, ribeiros e rios, era sustentada por uma combinação 

de descargas dos aquíferos e precipitações diretas. Praticamente todas as espécies endêmicas de 

pantanais ou aquáticas, tanto da flora como da fauna, são adaptadas a tais padrões estáveis de uma 

hidrologia dominada pelas águas dos lençóis freáticos e por uma água de qualidade constante. 

Os usos contemporâneos do solo urbano, suburbano e rural têm mudado radicalmente os padrões 

históricos e estáveis desta hidrologia e a qualidade da água. Os ecossistemas atuais são dominados 

por formas erradas de escoamento superficial de águas poluídas. 
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Os hábitos convencionais de engenharia de recursos hídricos dirigidos para a coleta, canalização e 

armazenagem temporária do escoamento superficial da água da chuva geralmente exacerbam as 

enchentes a jusante, a degradação da qualidade da água, a perda de habitats e a estabilidade dos 

sistemas, devido ao volume acumulado e à velocidade dos fluxos de descarga. O escoamento 

superficial coletivo cria erosão em rios existentes, resultando em margens extremamente ingremes e 

sujeitas a erosão e sedimentação constantes. A perda da infiltração e da recarga dos lençóis freáticos 

na bacia hidrográfica do entorno combina com o rebaixamento dos níveis normais da água no sistema 

de tributários, também rebaixando o lençol freático e deixando de alimentar os córregos durante os 

períodos de seca. No extremo oposto, períodos de chuva intensos, que outrora eram atenuados por 

paisagens extremamente capazes de absorver e usar a água como recurso, hoje periodicamente 

resultam em enchentes repentinas em áreas que não costumam estar sujeitas a enchentes. Os 

impactos econômicos, ambientais e culturais das enchentes são significativos e muitas vezes 

catastróficos. 

Contrariando com as práticas de gestão das águas pluviais tradicionais, que buscam afastar a água do 

local onde ela precipita, as abordagens sustentáveis á gestão regionais dos terrenos e da água buscam 

trata-la como recurso, não como dejeto. Tais medidas se relacionam com o restabelecimento de lençóis 

freáticos estáveis no nível de cada lote, por meio da inclusão de técnicas que efetivamente limpem, 

distribuem e absorvam a água onde ela é precipitada, restaurando os padrões históricos de uma boa 

hidrologia dominada pelos lençóis freáticos e de água de boa qualidade. 

Estes deveriam ser os objetivos principais de projeto e engenharia de todo o tipo de escala de 

intervenções, seja o ambiente urbano, suburbano ou rural. Colocando em termos simples, a quantidade 

de água que deixa o terreno na forma de escoamento superficial equivale à quantidade de água que 

faltará naquele local e que será excessiva nos ambientes a jusante (os quais geralmente sofrerão 

impactos adversos). 

Existem muitas inovações práticas e econômicas no desenho urbano e nos empreendimentos voltados 

para a restauração da estabilidade hidrológica e melhoria da qualidade da água em ambientes urbanos, 

suburbanos e rurais. Os projetos inovadores e as técnicas de urbanização que aproveitem as 

propriedades positivas da água, frequentemente replicando padrões históricos da hidrologia, podem 

incluir uma tecnologia ou mesmo qualquer combinação de tecnologias que efetivamente colete, limpe, 

recicle e infiltre a água in loco. As técnicas de projeto integrado de edificações ou uso do terreno, como 

coberturas verdes, sistemas de pavimentação porosos, biodigestores e outras estratégias de 

biorretenção, coleta e reúso da água da chuva, como os simples reservatórios e a inclusão de sistemas 

de paisagismo com vegetação nativa com raízes profundas e alta absorção de água, são apenas alguns 

exemplos das estratégias econômicas de gestão dos recursos hídricos urbanos que tem benefícios 

múltiplos e podem ser empregados. Tais medidas são elementos importantes para a recarga dos 

lençóis freáticos, redução de enchentes, melhoria da qualidade da água do terreno e da região e 

restauração da viabilidade dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 
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Os instrumentos e os limites apresentados atrás são práticas multidimensionais que atendem aos 

padrões de qualidade da água, bem como alcançam os objetivos de planeamento, desenho urbano e 

paisagismo. As práticas tratam da quantidade e qualidade do escoamento superficial e podem ser 

projetadas e implementadas em novos empreendimentos, bem como reformas de áreas já urbanizadas, 

com baixos custos. Os elementos de gestão sustentável da água podem ser integrados a coberturas, 

estacionamentos ao ar livre, ruas, passagens para automóveis, vias locais, passeios, relvados e jardins, 

parques e outros espaços abertos, bem como terras agrícolas. (Farr, Jim Patchett e Tom Price. 

Conservation Design Forum. Colaboração de Jamie Simone, Farr Associates, 2013 ) 

 

2.5.4. Equipamentos Urbanos 

 

Equipamentos urbanos comunitários – usos e necessidades: 

 

Uma das grandes problemáticas contemporâneas pode ser definida como a implantação e 

administração dos equipamentos urbanos comunitários existentes nas cidades. Designa-se como 

equipamentos urbanos às obras e serviços, sejam públicos ou de utilidade pública, que permitam a 

plena realização da vida de uma população. 

São considerados como comunitários os equipamentos públicos que são de educação, cultura, saúde, 

lazer ou similares. Em caso de urbanização é prevista uma parcela destinada a equipamentos urbanos. 

Assim consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 

esgoto, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefónica e gás canalizado. 

Estes equipamentos estão presentes no meio urbano e fazem parte das relações de uso que existem 

entre os seus e os espaços que formam. Um equipamento urbano comunitário funciona como suporte 

físico para a prestação de serviços básicos de saúde, educação, recreação, desporto. É como um 

conjunto de espaços e edifícios cujo uso é geralmente público. 

Os equipamentos urbanos, as infraestruturas e edifícios industriais, comerciais e moradias constituem 

os componentes físicos que definem um bairro ou uma cidade. São considerados como o bem-estar 

social e de apoio ao desenvolvimento econômico, bem como de ordenação territorial e estruturação 

dos aglomerados humanos, sendo a sua carência um fator de desigualdade social. Para o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar da população é importante na cidade o funcionamento e 

eficiência destes equipamentos para o fim que foram concebidos. 

Os equipamentos comunitários para funcionarem bem, devem observar estes pontos: 

 Conservação e manutenção, implementando e otimizando a prestação de serviços, 

aproveitando as instalações na sua total capacidade 
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 Reestruturação dos edifícios e instalações a fim de oferecerem melhores serviços dentro de 

um contexto dinâmico e implantando inovações. 

 Produção de novas unidades, em localizações adequadas e dimensionadas para cobrir as 

necessidades ainda não exigidas, levando em conta os desejos da sociedade e considerando 

o crescimento demográfico, caso este se verifique. 

Então, não basta implantar um equipamento urbano comunitário sem observar o local de implantação, 

o projeto, os materiais a serem utilizados e os cuidados relativos à manutenção e conservação destes. 

Sendo muito importante os equipamentos para organizar e qualificar o espaço urbano, podendo ser 

uma referência para os seus moradores. (Moraes,2008) 

 

 

2.6. Exemplos de Boas Práticas  

 

2.6.1.Cluster Urbano I, Montreal - Ateliers Angus 

Localização: Distrito de Rosemont, Montreal (5 km do centro),  

Empreendedor: Canadian Pacific Railway Group Real Estate 

Data da conclusão: Conclusão faseada final de 2006 (comercial 2003, Residencial 2005, industrial 

2006) 

Área do Território: 50,6 hectares (Fig. 1) 

Número e tipo de unidades residenciais: 700 concluídas, 1.200 residências, 315 alugar idosos 

Área bruta das unidades: aproximadamente 84-232 m2 

Densidade residencial bruta: 23,7 UPH (unidades por hectare) 

Espaço aberto paisagístico: Nove parques, total: sete pequenos, dois grandes, incluindo o Jean 

Duceppe Park de 2,5 há 

Todas as casas tem um pátio privado, apartamentos tem pequenos pátios comuns. 

Altura máxima: Oito andares (residência sénior) 

Outros usos: Supermercado e áreas comerciais, escritórios, indústria leve. 
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Figura 1 – Implantação urbana (Leite, 2012) 

Este projeto é um caso pioneiro de um grande projeto urbano envolvendo a recuperação de brownfields 

e promoção da regeneração urbana e reestruturação produtiva no Canadá. Foi também o primeiro na 

presença de regeneração do solo, a reconversão industrial de um antigo pátio ferroviário da Canadian 

Pacific Railway que esteve ativo de 1904 a 1992, numa mistura de uso residencial, comercial e industrial 

que ocorreu em duas fases: 

- De 1978-1974, 44,5 hectares, sem regeneração do solo 

- De 1998-2006, 50 hectares de terra com regeneração das áreas contaminadas 

O autor do projeto urbano de desenvolvimento urbano do Atelier Angus junto à Canadian Pacific 

Railway Company, o urbanista Pierre St-Cyr, deu um depoimento preciso sobre este projeto pioneiro 

que estabeleceu um marco na maneira de intervir nos territórios de uso antigo industrial no Canadá: 

“Na verdade, a remodelação dos Ateliers Angus gerida pela Canadian Pacific Railway Company definiu 

muito mais do que um padrão no Canadá. Ela demostrou que um grande território industrial urbano 

contaminado (93 hectares de wastelands) poderia ser trazido de volta à vida e proporcionar benefícios 

para a comunidade, a cidade e o proprietário do terreno. Isso trouxe confiança. O desafio original em 

1998 tinha a ver com a gestão de tal operação de reabilitação em grande escala que nenhum 

contratante tinha feito. 

Desde então, mais de 12 anos passados, um alto nível de expertise foi desenvolvido através daquela 

operação e outras em Montreal, fazendo da remediação de áreas industriais degradadas quase uma 

ciência exata.  
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O aumento do valor económico da terra no centro da cidade com a finalidade de desenvolvimento 

residencial agora compensam largamente custos de remediação do solo. Interessante notar que 

moradores dos subúrbios voltaram à cidade para viver no mesmo território anteriormente ocupado por 

atividade industrial que, 45 anos atrás, desencadeou a fuga inicial em busca de uma vida melhor 

atraídos pelos subúrbios – o aumento enorme no custo do transporte e a melhoria do centro da cidade 

são responsáveis por essa nova tendência. 

A cidade é um organismo vivo. Se Angus tivesse de ser reconstruída agora, em vez de em 1998, seria 

mais que certamente mais densa. A forma urbana seria de, no mínimo, edifícios de seis andares, em 

vez do padrão realizado. Turismo e serviços que ocupam espaços térreos e os pátios centrais 

proporcionam espaços verdes íntimos. Uma prefeitura dinâmica teria pensado em trazer uma forma 

moderna de transporte público – bus ou elétricos – fazendo a ligação do sítio à área central em 10 

minutos. Os cidadãos perceberiam que não precisariam ter carro, e o bairro se tornaria novamente o 

centro da vida.” 

O projeto é de uso misto, sendo o tecnopolo com 1.200 unidades habitacionais, sendo 40% do total 

moradia social, indústrias limpas e escritórios, alem de amplas áreas verdes e de lazer.(Fig. 2) 

A comunidade foi muito importante e participativa com a criação da Sociedade de Desenvolvimento 

Angus.(Leite, 2012) 

 

Figura 2 – Amplas áreas de recreação e muitos espaços verdes determinantes na qualidade de vida 

nos novos moradores (Leite, 2012) 

2.6.2.Christie Walk, Adelaide, Austrália. 

Resumo do projeto. 

Plano diretor: Eco polis Architects Pty Ltd 
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Cronograma: Empreendimento iniciado em 1999; fase final construída em dezembro 2006. 

Unidades de moradia: 27(Fig. 3) 

Área construída comercial: 0 

Área de terreno: dois mil metros quadrados 

Destaques e parâmetros do projeto: 

 Alterou as exigências de estacionamento da cidade para permitir apenas 11 vagas para 27 

habitações 

 Área verde produtiva com 700 metros quadrados, e área de cobertura produtiva com 170 

metros quadrados. 

 Retém toda a água pluvial in loco. 

 Água aquecida com calor solar para todas as unidades. 

 Sistema de tratamento de afluentes in loco. 

 Terreno próximo a todas as amenidades da cidade, incluindo o transporte público, os espaços 

abertos e comércio. 

 Arranjo fotovoltaico de 5KW conectado à rede pública de energia elétrica. 

 

Elementos-chave do urbanismo sustentável: 

 Produção de alimentos. 

 Espaços abertos. 

 Sistemas de Gestão de água pluvial. 

 Tratamento de esgoto. 

 Alta densidade. 

 Integração de transporte, uso do solo e tecnologia. 

 Impacto de planeamento no consume energético das edificações. 

 Sistema de automóveis compartilhados. 

 Escuridão pública. 

 

Os criadores do Christie Walk – uma cooperativa que consistia essencialmente de cidadãos 

preocupados assumindo o papel de empreendedores – o delinearam como um modelo de pequena 

escala para projetos urbanos maiores; assim, tiveram o cuidado de abarcar todos os elementos 

importantes para um bom projeto sustentável. Ele junta inúmeras qualidades sustentáveis em um 

terreno urbano modesto de dois mil metros quadrados.(Fig. 4) 

O Christie Walk tem a primeira cobertura verde intensiva do sul da Austrália, assim também um jardim 

comunitário completamente funcional. A vegetação do terreno recebe a água da chuva armazenada 

em reservatórios subterrâneos. Para reduzir os gastos com energia, o projeto aplica tecnologias de 

projeto que responde ao clima, incluindo uma massa termoacumulador e um sistema de ventilação 

operado pelo utilizador. 
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As tecnologias solares incluem o aquecimento da água com calor do sol em todas as moradias com 

bombas de calor e nos edifícios de apartamentos com cinco pisos, um arranjo fotovoltaico de 5KW 

conectado à rede pública de energia elétrica e o primeiro sistema fotovoltaico translúcido integrado a 

edificações do estado (Fig. 5). Um ambicioso novo sistema de tratamento de esgoto in loco com base 

biológica resultou de negociações com a companhia de abastecimento do estado, que irá opera-lo. Em 

troca, ela obterá experiência em trabalhar com sistemas de pequena escala, e o esgoto tratado será 

usado para regar um parque próximo. (Farr, 2013) 

 

Figura 3 – Planta (fonte Louise Crabtree)          Figura 4 – Esboço (fonte architectureweek.com) 

 

 

Figura 5 – Foto de Christie Walk (fonte Nilmini de Silva Photography 2015) 
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3. ANÁLISE DE CASOS DE ESTUDO 

 

3.1. Aspetos de Sustentabilidade em PDM`s 

 

Neste capítulo é observado como a arquitetura sustentável pode ser aplicada em plano diretor 

municipal. Após uma leitura preliminar dos Planos Diretores Municipais foram já verificados alguns 

aspetos gerais relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a 

seguir num quadro sobre cada um dos Municípios de estudo. O trabalho de investigação tem por 

objetivo aprofundar a análise do plano na ótica da sustentabilidade, verificando também como as 

diretivas gerais são aplicadas na prática, e propondo uma clarificação e otimização dos regulamentos 

nesta matéria (em cada PDM dos vários municípios estão previamente selecionados os aspetos 

sustentáveis e são apresentados na secção dos ANEXOS). 

3.1.1. Localização. 

Tomar (Fig.8) está localizado em Portugal (Fig. 6) no distrito de Santarém. Atualmente o concelho de 

Tomar tem uma área com 351,2 km2 e tem uma população de 40677habitantes (2011), sendo que 

20000habitantes residem na cidade e os restantes em zonas periurbanas. 

É constituído por 11 freguesias e está limitado a norte pelo concelho de Ferreira de Zêzere, a leste por 

Abrantes, a sul por Vila Nova da Barquinha, a oeste por Torres Novas e a noroeste por Ourêm (Fig. 7). 

As freguesias são Além da Ribeira e Pedreira, Asseiceira, Carregueiros, Casais e Alviobeira, Madalena 

e Beselga, Olalhas, Paialvo, Sabacheira, São Pedro de Tomar, Serra e Junceira, Tomar (São João 

Baptista) e Santa Maria dos Olivais. A cidade de Tomar é banhada pelo rio Nabão, um afluente do rio 

Zêzere, estando incluído na bacia hidrográfica do rio Tejo. 

O plano diretor municipal de Tomar abrange a totalidade do concelho, tendo como elementos 

fundamentais o regulamento, planta de ordenamento e planta de condicionantes à escala 1:25000, 

plantas de ordenamento da cidade de Tomar e esquemas de ordenamento urbano dos aglomerados 

do plano de ordenamento da albufeira de Castelo de Bode (POACBE), à escala de 1:5000.  

Tem como objetivo relevante promover uma gestão criteriosa dos recursos naturais, salvaguardar os 

valores naturais e culturais da área do município e garantir a melhoria da qualidade de vida das 

populações. (Câmara Municipal de Tomar). 

 

Sobre a problemática ambiental. 

A arquitetura deve ser indissociável de estratégias de sustentabilidade. Os edifícios devem ser 

concebidos para minimizar os impactos negativos no homem em termos de saúde, conforto e 

produtividade. Também devem ser minimizados os efeitos negativos no ambiente, resultantes do uso 

de energia fóssil, delapidação dos recursos naturais e poluição. 
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A Arquitetura deve ser adequada ao contexto local, em termos de características climáticas, materiais 

de construção, e aspetos culturais e sócio económicos. Já na antiguidade Vitrúvio (séc. I a.C.) referia 

que a escolha da implantação da cidade, sua funcionalidade ambiental, disposição das vias e 

orientação dos edificados, se deveriam regular por fatores ambientais. 

 

 

Figura 6 – Mapa de Portugal 

(fonte: autor) 
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Figura 7 - Mapa dos municípios em estudo  

(fonte: autor) 

 

 

 

Figura 8 – Mapa de Tomar 

(fonte: Câmara Municipal de Tomar) 
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Características das tabelas 

 

As tabelas seguintes analisam os vários PDM´s estudados. São eles os PDM de Tomar, PDM de 

Ourém, PDM de Ferreira de Zêzere, PDM de Vila de Rei, PDM de Abrantes, PDM de Vila Nova da 

Barquinha e PDM de Torres Novas. 

As tabelas a seguir analisam os aspetos de sustentabilidade nos artigos de PDM analisados com 

características ambientais. São analisadas as características sustentáveis em relação ao Urbanismo e 

Arquitetura.  

Dentro do Urbanismo analisamos o ambiente com as áreas verdes, corredores, fontes de água, 

reciclagem e poluição. Ainda as infraestruturas com saneamento, eletricidade e águas pluviais. E 

finalmente os transportes com transportes públicos, carros compartilhados, vias rodoviárias e caminhos 

pedestres. 

Na Arquitetura estudamos a reabilitação com o património e outros. O uso do solo/densidade com 

habitação, serviços, comércio e indústria. Ainda o desempenho ambiental e densidade urbana com 

consumo energético, arquitetura bioclimática e materiais. Finalmente temos desempenho sócio 

económico com mão de obra/empresas locais, turismo e centro de bairro. 

Nas tabelas seguintes temos a comparação da evolução da população dos vários municípios para 

melhor percebermos a dinâmica e movimentação da população. 

A próxima tabela analisa a densidade populacional dos vários municípios, com a análise da área do 

município e sua população em 2011. Temos finalmente a tabela que caracteriza o que é ambiental 

dentro de cada PDM. Sucintamente e em poucas palavras define o que é sustentável. 
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3.1.2. MUNICIPIO DE TOMAR UNIDADE OPERATIVA DE GESTÃO CORRESPONDENTE À MARGEM DO 
RIO NABÃO COM ESPECIAL CUIDADO NO NÚCLEO HISTÓRICO 

ASPETOS DE SUSTENTABILIDADE ARTIGO PDM COMENTÁRIOS 

 
 
U 
R 
B 
A 
N 
I 
S 
M 
O 

AMBIENTE ÁREAS VERDES 
CORREDORES 

31.º 3-c) Margens do rio nabão, espaços verdes, e meio ambiente. 

FONTES DE ÁGUA 31.º 3-c) Rio nabão, propiciar a fruição da água com equipamentos de carater lúdico e 
didático, educacional e de proteção dos ecossistemas. 

RECICLAGEM  É importante a reutilização para preservar ecossistemas. 

POLUIÇÃO  Prevenção da poluição e preservação equilíbrio ecológico. 

INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO  Proibição de aterros sanitários. 

ELECTRICIDADE  Linhas elétricas enterradas por causa incêndios. 

ÁGUAS PLUVIAIS  Reutilização de águas pluviais para rega ou limpeza de vias. 

TRANSPORTES TRANSPORTES  
PUBLICOS 

 É preferível transporte público a viatura própria. 

CARROS PARTILHADOS  Reduz consumo de combustíveis fósseis. 

VIAS RODOVIÁRIAS   Não são permitidas novas vias em áreas protegidas. 

CAMINHOS PEDESTRES 31.º 3-c) Caminhos pedonais com caracter turístico. 

 
 

A 
R 
Q 
U 
I 
T 
E 
T 
U 
R 
A 
 

REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO 31.º 3-c) Valorização do caracter arquitetónico. 
Açude da fábrica, edifício da fábrica de fiação, moinhos 
D´el-rei, calheiros do flecheiro e açude de ferrarias. 

OUTROS 35.º 4- Industrias, renovação, remodelação ou alteração desde que cumpram os 
requisitos legais e ambientais. 

USO DO SOLO 
DENSIDADE 

HABITAÇÃO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

SERVIÇOS  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

COMÉRCIO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

INDUSTRIA 35.º 4- São aceites industrias já em atividade, bem como a renovação, remodelação ou 
alteração desde que cumpram os requisitos legais e ambientais. 

DESEMPENHO 
AMBIENTAL/ 
DENSIDADE 
URBANA 
 

CONSUMO ENERGÉTICO  Energia sustentável. 

ARQ. BIOCLIMÁTICA  Energia sustentável. 

MATERIAIS  Construção sustentável. Materiais de origem local. 

DESEMPENHO 
SÓCIO 
ECONÓMICO 

MÃO DE OBRA 
EMPRESAS LOCAIS 

 Energia sustentável, menos pegada ecológica. 

TURISMO 31.º 3-c) Ligação entre margens do rio nabão e destas á cidade em especial ao casco 
antigo. Admite-se a instalação de equipamentos públicos integrados. 

CENTRO DE BAIRRO 31.º Núcleo histórico. 
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3.1.3. MUNICIPIO DE OURÉM PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS E PROTEÇÃO 
DOS VALORES AMBIENTAIS 

ASPETOS DE SUSTENTABILIDADE ARTIGO PDM COMENTÁRIOS 

 
 
U 
R 
B 
A 
N 
I 
S 
M 
O 

AMBIENTE ÁREAS VERDES 
CORREDORES 

10.º 1-o), 26.º 1-, 27.º 1-, 62.º 1-2-3-4 Proteção habitats naturais e biofísicos. Proteção da paisagem. Proteção da 
PNSAC. 

FONTES DE ÁGUA 10.º 2-c), 17.º 1-, 27.º 1- Proteção linhas de drenagem, proteção domínio hídrico. 

RECICLAGEM  É importante a reutilização para preservar ecossistemas. 

POLUIÇÃO 10.º 2-a) Prevenção da poluição e preservação equilíbrio ecológico. 

INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO 10.º 2-e) f) Restrições funcionamento e ampliação, ou execução em fase de projeto. 

ELECTRICIDADE 10.º 2-e) f) Restrições funcionamento e ampliação, ou execução em fase de projeto. 

ÁGUAS PLUVIAIS  Reutilização de águas pluviais para rega ou limpeza de vias. 

TRANSPORTES TRANSPORTES  
PUBLICOS 

 É preferível transporte público a viatura própria. 

CARROS PARTILHADOS  Reduz consumo de combustíveis fósseis. 

VIAS RODOVIÁRIAS   Não são permitidas novas vias em áreas protegidas. 

CAMINHOS PEDESTRES  São permitidos caminhos pedonais para turismo. 

 
 
A  
R 
Q 
U 
I 
T 
E 
T 
U 
R 
A 

REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO 26.º 1- Proteção do património arquitetónico. 

OUTROS  Permitida reabilitação com regras. 

USO DO SOLO 
DENSIDADE 

HABITAÇÃO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

SERVIÇOS  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

COMÉRCIO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

INDUSTRIA  Ampliação, reabilitação com parecer favorável. 

DESEMPENHO 
AMBIENTAL/ 
DENSIDADE 
URBANA 
 

CONSUMO ENERGÉTICO  Energia sustentável. 

ARQ. BIOCLIMÁTICA  Energia sustentável. 

MATERIAIS  Construção sustentável. Materiais de origem local. 

DESEMPENHO 
SÓCIO 
ECONÓMICO 

MÃO DE OBRA 
EMPRESAS LOCAIS 

 Energia sustentável, menos pegada ecológica. 

TURISMO 26.º 1- Desenvolver atividades artesanais, renovar economia, promover repouso e 
recreio ao ar livre. 

CENTRO DE BAIRRO  Aconselhável que distem 400m.  
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3.1.4. MUNICIPIO DE FERREIRA DE ZÊZERE REGIME DE SALVAGUARDA DE RECURSOS TERRITORIAIS E VALORES 
NATURAIS DA ALBUFEIRA DE CASTELO DE BODE 

ASPETOS DE SUSTENTABILIDADE ARTIGO PDM COMENTÁRIOS 

 
 
U 
R 
B 
A 
N 
I 
S 
M 
O 

AMBIENTE ÁREAS VERDES 
CORREDORES 

50.º, 86.º 1- f) g) 2- e) f) g) k) l), 93.º a) b) c) d) 
Cap. II 84.º a) b) e), 86.º 1- f) g) h) 2- e) f) g) h) k), 
93.º a) b) c) 

Proteção de habitat e biodiversidade, floresta, relevo ou coberto vegetal, 
encostas, REN. 

FONTES DE ÁGUA 1.º, 6.º, 18.º, 83.º, 86.º 3- e) 
Cap. II 12.º,13.º, 18.º, 83.º, 84.º a) b) d) 2- j) l), 93.º 
d) 

Proteção do domínio hídrico de albufeiras e linhas de água. 

RECICLAGEM  É importante a reutilização para preservar ecossistemas. 

POLUIÇÃO 86.º 2- j),Cap. II 86.º 1- a) b) Proibição de aterros sanitários e depósitos de resíduos sólidos. 

INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO 86.º 1-a) b) 2- a) i), Cap. II 86.º 2- i), 89.º 3- a) Proibição de aterros sanitários. 

ELECTRICIDADE 86.º 2- a), Cap. II 86.º 2- a), 89.º 3-a Em zona protegida é proibida as instalações de infraestruturas elétricas aéreas 
e subterrânea. 

ÁGUAS PLUVIAIS  Reutilização de águas pluviais para rega ou limpeza de vias. 

TRANSPORTES TRANSPORTES  
PUBLICOS 

 É preferível transporte público a viatura própria. 

CARROS PARTILHADOS  Reduz consumo de combustíveis fósseis. 

VIAS RODOVIÁRIAS  86.º 3- d), Cap. II 86.º 3- d) Em áreas protegida não é prevista a ampliação ou novas vias. 

CAMINHOS PEDESTRES  São permitidos caminhos pedonais para turismo. 

 
 
A 
R 
Q 
U 
I 
T 
E 
T 
U 
R 
A 
 

REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO 56.º, 86.º 2- f), Cap. II 52.º, 86.º 2- f) 3- , 89.º 1- Permitida reconstrução, conservação e ampliação, com regras. 

OUTROS 86.º 3- a) b)c), 93.º e) f), Cap. II 84.º c), 
86.º 2- d) 3- b) c), 89.º 3- e), 93.º e) f) 

Permitida reconstrução, conservação e ampliação, com regras. 

USO DO SOLO 
DENSIDADE 

HABITAÇÃO Cap. II 86.º 1- i) 3- a), 89.º 3- e) Permitida reconstrução, conservação e ampliação, com regras. 

SERVIÇOS  Permitida reconstrução, conservação e ampliação, com regras. 

COMÉRCIO 86.º 2- c) d) Permitidas construções de apoio a atividades secundárias e de utilização 
coletiva confinantes com áreas urbanas. 

INDUSTRIA 86.º 1- c) d), Cap. II 86.º 1- c) d) e) Só é permitida em área de uso urbano e cumpram legislação. 

DESEMPENHO 
AMBIENTAL/ 
DENSIDADE 
URBANA 
 

CONSUMO ENERGÉTICO  Energia sustentável. 

ARQ. BIOCLIMÁTICA  Energia sustentável. 

MATERIAIS  Construção sustentável. Materiais de origem local. 

DESEMPENHO 
SÓCIO 
ECONÓMICO 

MÃO DE OBRA 
EMPRESAS LOCAIS 

 Energia sustentável, menos pegada ecológica. 

TURISMO 52.º, 82.º m), 86.º 2- b) c) 
Cap. II 52.º, 84.º e), 86.º 2- b) c), 89.º 2- 3- f) 

Permitida desde que as condições de funcionamento cumpram parecer e 
respeitem afastamentos. 

CENTRO DE BAIRRO  Aconselhável que distem 400m.  
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3.1.5. MUNICIPIO DE VILA DE REI ESPAÇOS NATURAIS DE SALVAGUARDA BIOFISICA OU DE  
VOCAÇÃO RECREATIVA 

ASPETOS DE SUSTENTABILIDADE ARTIGO PDM COMENTÁRIOS 

 
 
U 
R 
B 
A 
N 
I 
S 
M 
O 
 

AMBIENTE ÁREAS VERDES 
CORREDORES 

28.º, 29.º 1- 2-, 30.º 1- 2- Proteção de espaços naturais de valor ecológico paisagístico e ambiental. 

FONTES DE ÁGUA  Proteção das linhas água como valor ambiental. 

RECICLAGEM  É importante a reutilização para preservar ecossistemas. 

POLUIÇÃO  Prevenção da poluição e preservação equilíbrio ecológico. 

INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO  Proibição de aterros sanitários. 

ELECTRICIDADE  Linhas elétricas enterradas por causa incêndios. 

ÁGUAS PLUVIAIS  Reutilização de águas pluviais para rega ou limpeza de vias. 

TRANSPORTES TRANSPORTES  
PUBLICOS 

 É preferível transporte público a viatura própria. 

CARROS PARTILHADOS  Reduz consumo de combustíveis fósseis. 

VIAS RODOVIÁRIAS   Não são permitidas novas vias em áreas protegidas. 

CAMINHOS PEDESTRES  São permitidos caminhos pedonais para turismo. 

 
 
A 
R 
Q 
U 
I 
T 
E 
T 
U 
R 
A 
 

REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO  Proteção do património arquitetónico. 

OUTROS 29.º 4- 5-, 30.º 1- É permitida a recuperação de estruturas edificadas existentes mediante 
projeto. 

USO DO SOLO 
DENSIDADE 

HABITAÇÃO 30.º 2- 3- Pode ser autorizada a construção, sem prejuízo para a REN. 

SERVIÇOS  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

COMÉRCIO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

INDUSTRIA  Ampliação, reabilitação com parecer favorável. 

DESEMPENHO 
AMBIENTAL/ 
DENSIDADE 
URBANA 
 

CONSUMO ENERGÉTICO  Energia sustentável. 

ARQ. BIOCLIMÁTICA  Energia sustentável. 

MATERIAIS  Construção sustentável. Materiais de origem local. 

DESEMPENHO 
SÓCIO 
ECONÓMICO 

MÃO DE OBRA 
EMPRESAS LOCAIS 

 Energia sustentável, menos pegada ecológica. 

TURISMO 28.º 2- b), 29.º 5-, 30.º 1-2-3- Valor ecológico espaços de vocação recreativa. Pode ser permitida a 
construção de espaços para turismo. 

CENTRO DE BAIRRO  Aconselhável que distem 400m.  
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3.1.6. MUNICIPIO DE ABRANTES ESPAÇO SUJEITO AO PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE 
CASTELO DE BODE 

ASPETOS DE SUSTENTABILIDADE ARTIGO PDM COMENTÁRIOS 

 
 
U 
R 
B 
A 
N 
I 
S 
M 
O 
 

AMBIENTE ÁREAS VERDES 
CORREDORES 

1.º e), 6.º d), 28.º 1-a) c) d)  Garantir a conveniente utilização de recursos naturais, do ambiente e 
património cultural. Proteção do ecossistema, vegetação e corredor de vida 
selvagem. 

FONTES DE ÁGUA 12.º, 28.º 1-b) c), 29.º Proteção da albufeira de castelo de bode, linhas de água. 

RECICLAGEM  É importante a reutilização para preservar ecossistemas. 

POLUIÇÃO  Prevenção da poluição e preservação equilíbrio ecológico. 

INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO  Proibição de aterros sanitários. 

ELECTRICIDADE  Linhas elétricas enterradas por causa incêndios. 

ÁGUAS PLUVIAIS  Reutilização de águas pluviais para rega ou limpeza de vias. 

TRANSPORTES TRANSPORTES  
PUBLICOS 

 É preferível transporte público a viatura própria. 

CARROS PARTILHADOS  Reduz consumo de combustíveis fósseis. 

VIAS RODOVIÁRIAS   Não são permitidas novas vias em áreas protegidas. 

CAMINHOS PEDESTRES  São permitidos caminhos pedonais para turismo. 
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U 
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T 
E 
T 
U 
R 
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REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO 1.º e),  Garantir a conveniente utilização de recursos naturais, do ambiente e 
património cultural. 

OUTROS 28.º 2- Ampliações que não ultrapassem 20% da área total. 

USO DO SOLO 
DENSIDADE 

HABITAÇÃO 28.º 2- Ampliações que não ultrapassem 20% da área total. 

SERVIÇOS  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

COMÉRCIO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

INDUSTRIA  Ampliação, reabilitação com parecer favorável. 

DESEMPENHO 
AMBIENTAL/ 
DENSIDADE 
URBANA 
 

CONSUMO ENERGÉTICO  Energia sustentável. 

ARQ. BIOCLIMÁTICA  Energia sustentável. 

MATERIAIS  Construção sustentável. Materiais de origem local. 

DESEMPENHO 
SÓCIO 
ECONÓMICO 

MÃO DE OBRA 
EMPRESAS LOCAIS 

 Energia sustentável, menos pegada ecológica. 

TURISMO  Permissão de espaços recreativos com regras. 

CENTRO DE BAIRRO  Aconselhável que distem 400m.  
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3.1.7. MUNICIPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL E DOS ESPAÇOS-CANAIS 
PREVALECEM SOBRE AS PRESCRIÇÕES DE OCUPAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DO SOLO 

ASPETOS DE SUSTENTABILIDADE ARTIGO PDM COMENTÁRIOS 

 
 
U 
R 
B 
A 
N 
I 
S 
M 
O 
 

AMBIENTE ÁREAS VERDES 
CORREDORES 

6.º 3-, 20.º, 33.º Proteção do património natural, pontos sensíveis ecológicos, paisagísticos e 
ambientais, espaços verdes, REN. 

FONTES DE ÁGUA 47.º a) UOPG – praia do ribatejo. 

RECICLAGEM  É importante a reutilização para preservar ecossistemas. 

POLUIÇÃO  Prevenção da poluição e preservação equilíbrio ecológico. 

INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO  Proibição de aterros sanitários. 

ELECTRICIDADE  Linhas elétricas enterradas por causa incêndios. 

ÁGUAS PLUVIAIS  Reutilização de águas pluviais para rega ou limpeza de vias. 

TRANSPORTES TRANSPORTES  
PUBLICOS 

 É preferível transporte público a viatura própria. 

CARROS PARTILHADOS  Reduz consumo de combustíveis fósseis. 

VIAS RODOVIÁRIAS   Não são permitidas novas vias em áreas protegidas. 

CAMINHOS PEDESTRES  São permitidos caminhos pedonais para turismo. 
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REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO 6.º 3- Proteção do património cultural. 

OUTROS 47.º a) UOPG – conjunto de aglomerados de vila nova da barquinha, atalaia, moita do 
norte e cardal. 

USO DO SOLO 
DENSIDADE 

HABITAÇÃO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

SERVIÇOS  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

COMÉRCIO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

INDUSTRIA  Ampliação, reabilitação com parecer favorável. 

DESEMPENHO 
AMBIENTAL/ 
DENSIDADE 
URBANA 
 

CONSUMO ENERGÉTICO  Energia sustentável. 

ARQ. BIOCLIMÁTICA  Energia sustentável. 

MATERIAIS  Construção sustentável. Materiais de origem local. 

DESEMPENHO 
SÓCIO 
ECONÓMICO 

MÃO DE OBRA 
EMPRESAS LOCAIS 

 Energia sustentável, menos pegada ecológica. 

TURISMO  Permissão de espaços recreativos com regras. 

CENTRO DE BAIRRO  Aconselhável que distem 400m.  
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3.1.8. MUNICIPIO DE TORRES NOVAS ESPAÇO-CANAL DO ADUTOR DA EPAL, DESTINADO À PROTEÇÃO DA 
CONDUTA DE CASTELO DE BODE. ESPAÇO DO PNSAC – PARQUE 
NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS. RIO ALMONDA 

ASPETOS DE SUSTENTABILIDADE ARTIGO PDM COMENTÁRIOS 

 
 
U 
R 
B 
A 
N 
I 
S 
M 
O 
 

AMBIENTE ÁREAS VERDES 
CORREDORES 

33.º 1- 2 – 3- a), 42.º 2-, 51.º, 52.º 1-, 2-, 3-, 5- b) c), 
53.º 1- 2- 3-, 54.º 3-, 56.º, 64.º, 65.º 

RAN, espaço florestal de proteção, relevo. Espaço natural PNSAC. Silvicultura e 
pastorícia. Sujeito a parecer do ICN a exploração de recursos geológicos. 
Proteção olival. Sítios classificados de torres novas. Grutas. 

FONTES DE ÁGUA 33.º 1- 3- 4-, 42.º 2-, 58.º 1-a) b) 2-a) b) c) d) e), 2- 
a) b), 59.º 1- 2-, 71.º 1- 2- 

Aproveitamento hídrico e hidroagrícola, espaço florestal de proteção das linhas 
de água. Margens rio Almonda e ribeira do Alvorão. Servidão de Albufeiras. 
Sítios classificados de Torres Novas. 

RECICLAGEM  É importante a reutilização para preservar ecossistemas. 

POLUIÇÃO 71.º Proibido resíduos. 

INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO 27.º, 28.º, 33.º 3- a), 52.º 5- e), 71.º Espaço-canal é uma faixa de proteção da conduta adutora, não é permitida a 
implantação de infraestruturas. Sujeito a parecer do ICN a instalação de linhas 
elétricas. 

ELECTRICIDADE 33.º 3- a), 52.º 5-e) Não é permitida a implantação de infraestruturas. Sujeito a instalação a parecer 
do ICN. 

ÁGUAS PLUVIAIS  Reutilização de águas pluviais para rega ou limpeza de vias. 

TRANSPORTES TRANSPORTES  
PUBLICOS 

 É preferível transporte público a viatura própria. 

CARROS PARTILHADOS  Reduz consumo de combustíveis fósseis. 

VIAS RODOVIÁRIAS  33.º 3- a), 52.º 5- d) Não é permitida a implantação de arruamentos. Sujeito a parecer vinculativo pelo 
ICN a abertura de novas vias. 

CAMINHOS PEDESTRES  São permitidos caminhos pedonais para turismo. 
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REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO 54.º 1- b), 58.º 1- a) b), 68.º d1), Recuperação autorizada pelo IPPAR. Sítios classificados de Torres Novas. 

OUTROS 54.º 1- a), 68.º d1),  Interdição de loteamento urbano em área protegida da PNSAC. Sítios 
classificados de Torres Novas. 

USO DO SOLO 
DENSIDADE 

HABITAÇÃO 33.º 3- a), 52.º 4-, 5-a), 54.º 1-a), 55.º,  Interdição de loteamento urbano, obras de urbanização e edificação. Estabelece 
regulamento de construções na PNSAC onde considera vale da serra 
aglomerado rural. 

SERVIÇOS  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

COMÉRCIO  Construção com regras. Ampliação 20% do existente. 

INDUSTRIA  Ampliação, reabilitação com parecer favorável. 

DESEMPENHO 
AMBIENTAL/ 
DENSIDADE 
URBANA 
 

CONSUMO ENERGÉTICO  Energia sustentável. 

ARQ. BIOCLIMÁTICA  Energia sustentável. 

MATERIAIS  Construção sustentável. Materiais de origem local. 

DESEMPENHO 
SÓCIO 
ECONÓMICO 

MÃO DE OBRA 
EMPRESAS LOCAIS 

 Energia sustentável, menos pegada ecológica. 

TURISMO 33.º 4- a), 52.º 2- 5- f), 54.º 1- b4), 58.º, 59.º 2-, 68.º É admitida a atividade piscícola, balear e desportiva, turismo da natureza desde 
que com parecer do ICN. Sítios classificado. 

CENTRO DE BAIRRO  Aconselhável que distem 400m.  



 

3.2. Sumário – comparação de desempenho entre o PDM de Tomar e os envolventes no que diz 

respeito aos aspetos de sustentabilidade. 

 

Assim os primeiros aspetos sustentáveis são relacionados com o Urbanismo, neste caso o Ambiente 

com as Áreas Verdes e Corredores. Em Tomar observa-se o artigo do PDM, 31.º 3- c) que protege as 

margens do rio Nabão, espaços verdes e meio ambiente. 

-Nos outros municípios, por exemplo Ourêm, em artigos próprios do seu PDM verifica-se a proteção 

habitats naturais e biofísicos, bem como a proteção da paisagem e do Parque Natural da Serra de Aires 

e Candeeiros. 

-Em Ferreira de Zêzere a proteção de habitat e biodiversidade, relevo e coberto vegetal, bem como 

encostas e REN. 

-No município de Vila de Rei temos a proteção de espaços naturais de valor ecológico, paisagístico e 

ambiental 

-PDM de Abrantes propõe garantir a conveniente utilização de recursos naturais, do ambiente e 

património cultural. Proteção do ecossistema, vegetação e corredor de vida selvagem. 

-Vila Nova da Barquinha a proteção do património natural, pontos sensíveis ecológicos, paisagísticos 

e ambientais, espaços verdes, REN. 

-E finalmente em Torres Novas a RAN, espaço florestal, relevo, espaço natural PNSAC, Silvicultura e 

pastorícia. Sujeito a parecer do ICN a exploração de recursos geológicos. Proteção do olival. Sítios 

classificados de Torres Novas e proteção das Grutas. 

Ainda dentro do Urbanismo com o Ambiente, temos a proteção de Fontes de água, ou seja, a proteção 

de recursos hídricos. Em Tomar temos o artigo 31.º 3-c) que faz referencia ao rio Nabão, propiciar a 

fruição da água com equipamentos de caráter lúdico e didático, educacional e de proteção de 

ecossistemas. 

-Em Ourém bem com Ferreira de Zêzere propõe-se a proteção das linhas de drenagem, proteção do 

domínio hídrico. 

-No PDM de Vila de Rei a proteção das linhas de água como valor ambiental. 

-Abrantes com a proteção da albufeira de Castelo de Bode e linhas de água. 

-Vila Nova da Barquinha com UOPG, protege praia do Ribatejo. 

-E em Torres Novas temos o aproveitamento hídrico e hidroagrícola, espaço florestal de proteção das 

linhas de água. Margens do rio Almonda e ribeira do Alvorão. Servidão de Albufeiras. Sítios 

classificados de Torres Novas. 

E finalmente em Urbanismo e temos os Transportes com os Caminhos Pedestres. Em Tomar com o 

artigo 31.º 3-c) temos os caminhos pedonais com carater turístico. 

Em Ourém, Ferreira de Zêzere, Vila de Rei, Abrantes, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas não se 

verifica, sendo proposto caminhos pedestre para turismo. 
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Nos aspetos ambientais relacionados com a Arquitetura temos a Reabilitação com o Património. Em 

Tomar temos o artigo 31.º3-c) com a valorização do carater arquitetónico. Açude da fábrica, edifício da 

fábrica de fiação, moinhos D´el-Rei, calheiros do flecheiro e açude de ferrarias. 

-Ourém com a proteção do património arquitetónico. 

-Em Ferreira de Zêzere é permitida a reconstrução, conservação e ampliação com regras 

-No PDM de Vila de Rei não se verifica, sendo proposto a proteção do património arquitetónico. 

-Abrantes, garantir a conveniente utilização de recursos naturais, do ambiente e património cultural. 

-Vila Nova da Barquinha, proteção do património cultural. 

-E finalmente Torres Novas com a recuperação autorizada pelo IPPAR. Sítios Classificados de Torres 

Novas. 

 

Continuando em Arquitetura com a Reabilitação para Outros. Em Tomar temos com o artigo 35.º4- as 

industrias, renovação, remodelação ou alteração desde que cumpram requisitos legais e ambientais. 

-Em Ourém não se verifica, sendo proposto, permitida reabilitação com regras. 

-Ferreira de Zêzere, Permitida reconstrução, conservação e ampliação, com regras. 

-Em Vila de Rei, é permitida a recuperação de estruturas existentes mediante projeto. 

-Abrantes, ampliações que não ultrapassem 20% da área total. 

-Vila Nova da Barquinha. UOPG-conjunto de aglomerados de VNB, Atalaia, Moita do Norte e Cardal. 

-Torres Novas, interdição de loteamento urbano em área protegida do PNSAC. Sítios classificados de 

Torres Novas. 

 

Com Arquitetura, Uso do Solo/Densidade e Industria. Em Tomar temos o artigo 35.º4- diz que; são 

aceites industrias já em atividade, bem como a renovação, remodelação ou alteração desde que 

cumpram os requisitos legais e ambientais. 

-Em Ourém, Vila de Rei, Abrantes, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas não se verifica, sendo 

proposto a ampliação e reabilitação com parecer favorável. 

-Ferreira de Zêzere, só é permitida em área de uso urbano e cumpram a legislação. 

 

Em Arquitetura no Desempenho Sócio Económico e em Turismo. Em Tomar verifica-se o artigo 31.º3-

c) com a ligação entre as margens do rio Nabão e destas á cidade em especial ao casco antigo. Admite-

se a instalação de equipamentos públicos integrados. 

-Em Ourém, propõe-se desenvolver atividades artesanais, renovar economia, promover repouso e 

recreio ao ar livre. 

-Ferreira de Zêzere é permitida desde que as condições de funcionamento cumpram parecer e 

respeitem afastamentos. 

-Vila de Rei, espaços de valor ecológico de vocação recreativa. Pode ser permitida a construção de 

espaços para turismo. 

-Abrantes e Vila Nova da Barquinha, não existe referência sendo aconselhado a permissão de espaços 

recreativos com regras. 
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-No PDM de Torres Novas, á admitida a atividade piscícola, balear e desportiva, turismo da natureza 

desde que com parecer do ICN. Sítios classificados. 

 

E finalmente em Arquitetura no Desempenho Sócio Económico no Centro de Bairro. No PDM de Tomar 

temos o artigo 31.º com referência ao núcleo histórico. 

-Em Ourém, Ferreira de Zêzere, Vila de Rei, Abrantes, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas, não é 

feita qualquer referência, sendo aconselhado que os centros de bairros distem de 400m metros entre 

eles. 

Assim resumidamente Tomar defende o rio nabão e núcleo histórico enquanto os outros municípios 

zelam pela PNSAC, a barragem de Castelo de Bode e proteção dos ecossistemas. 

 

 

 

 

3.2.1.Comparação da população dos vários municípios 

(aproximadamente desde a criação dos PDM´s) 

 

 

3.2.2. Densidade populacional dos vários municípios. 
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3.2.3. Temas dos pdm´s por municípios 

 

 

Comentários às tabelas apresentadas 

A tabela da evolução da população nos vários municípios de estudo, mostra em todos eles crescimento 

negativo, exceto no município de Ourém. O estudo da população é feito recorrendo ao Censos de 91 

e Censos de 2011. A evolução da população acompanha a do País no interior, com evolução negativa. 

Ourém por ter no seu município Fátima e ter mudado de século, talvez haja alguma relação católica e 

de negócio neste crescimento, mas à semelhança da nação o maior crescimento é periurbano. 

O município de Tomar tem uma evolução negativa de 2465 habitantes, sendo dito pelo povo que existe 

um êxodo para o Entroncamento, devido a habitação mais barata. 

Quanto à tabela de densidade populacional dos vários municípios verifica-se que Tomar tem 115,8 

habitantes/km2. Dentro dos municípios analisados quanto menor é a sua área em km2, maior é a sua 

população. Nesta situação temos Vila Nova da Barquinha com a menor área de município de 49,53km2 

e 147,8 habitantes/km2.  

Nos temas dos PDM´s por municípios temos várias situações de sustentabilidade, havendo alguns 

municípios com características semelhantes. Tomar em termos ambientais tem um especial cuidado 

com o Rio Nabão e com o núcleo histórico. Ferreira de Zêzere, Abrantes, Vila Nova da Barquinha e 

Torres Novas tem especial cuidado com a Albufeira de Castelo de Bode e espaços canais. Ourém tem 

proteção dos valores ambientais da Serra de Aire e Candeeiros. Vila de Rei protege os espaços naturais 

e biofísicos. 

 

3.2.4. Áreas de influência 

A estrutura de fluxos centrada na RLVT (Figura 24) apresenta os movimentos de freguesias da região 

para centros urbanos da região ou outros e apresenta a capacidade de polarização total dos centros 

urbanos regionais, independentemente, da região de origem das freguesias polarizadas.  
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O centro urbano de Lisboa destaca-se pela dimensão do seu raio de ação, apresentando-se como o 

principal polo de integração inter-regional, projetando a sua influência a todo o Alentejo. Contudo, a sua 

capacidade de polarização é sobretudo significativa para freguesias da AML.  

O centro urbano de Setúbal evidencia-se de igual modo como um centro com níveis de polarização 

supra regional, assumindo um papel de destaque sobre o Alentejo Litoral. No entanto, e tal como 

Lisboa, a capacidade de polarização de Setúbal é especialmente significativa para as freguesias da 

AML, principalmente, as do sector oriental da Península de Setúbal. 

Para além de Lisboa e Setúbal, a polarização de territórios exteriores à região é feita através de centros 

urbanos situados nos limites do Médio Tejo com relativa importância (Abrantes, Tomar, e de forma 

menos significativa, Fátima) e que projetam um raio de ação a freguesias exteriores à região. (in: 

Instituto Nacional de Estatística) 

 

Figura 9 – Estrutura de fluxos para acesso a funções muito especializadas na Região Lisboa e Vale 

do Tejo. (fonte: Instituto Nacional de Estatística) 
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3.2.5. Expansão periurbana nos municípios de estudo. 

A urbanização e a expansão urbana estão entre os mais evidentes processos de mudança de uso da 

terra na Europa. O rápido e consumo cada vez maior de áreas rurais e naturais para urbanização está 

afetando negativamente os serviços de ecossistemas, incluindo “A produção de alimentos, a regulação 

de energia e os fluxos de matéria, abastecimentos de água, oferta de espaço recreativo, biodiversidade 

e valores estéticos” afetando a qualidade de vida em geral. 

O desajuste entre o declínio da população urbana e o crescimento das áreas urbanizadas em várias 

cidades europeias indica que o fenómeno da expansão urbana, que é amplamente referido na literatura 

americana, também pode ser observado na Europa, principalmente no altamente fragmentado, 

diversificado e franjas de baixa densidade dessas cidades. Além disso, enquanto as cidades maiores 

são afetadas primeiro, o processo de urbanização gradualmente vem afetando assentamentos 

menores e até regiões remotas como aldeias. A ocupação dispersa também é um problema comum a 

muitas partes de território português, onde é frequentemente o caso que a urbanização está crescendo 

mesmo que a população esteja diminuindo. Isso pode ser atribuído a vários fatores culturais, sociais e 

económicos.  

Fatores como a redução do tamanho da família, aumento da área do pavimento por habitante, a 

preferência por casas unifamiliares e mesmo para casas de férias, todas as quais estão associadas ao 

aumento das rendas familiares e menores preços das terras nas áreas rurais, entre outros fatores. 

(Ferreira, 2012) 

 

3.2.6. Reabilitação do património existente 

Os monumentos de um povo, portadores de uma mensagem do passado, são um testemunho vivo das 

suas tradições seculares. A humanidade tem vindo progressivamente a tomar maior consciência da 

unidade dos valores humanos e a considerar os monumentos antigos como uma herança comum, 

assumindo coletivamente a responsabilidade da sua salvaguarda para as gerações futuras e aspirando 

a transmiti-los com toda a riqueza e autenticidade. 

É essencial que os princípios orientadores da conservação e do restauro de edifícios antigos sejam 

elaborados e acordados a nível internacional, ficando cada país responsável pela sua aplicação no 

âmbito específico do seu contexto cultural e tradições. 

Assim em Tomar, concelho de estudo temos na cidade a Fábrica de Fiação, outrora empregadora de 

grande parte de população da cidade, hoje reduzida a escombros. Uma boa oportunidade de 

reabilitação dada a sua excelente localização no Mouchão, centro da cidade. 

-Temos também a Fábrica de Vidros da Matrena, as Ferrarias de S. Lourenço e do Prado, a Fábrica de 

Papel do Prado, a Fábrica de Papel Porto de Cavaleiros, em Tomar, entre outros. (Appleton, 2011) 
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4. RECOMENDAÇÕES DE PROJETO 

  

Com base na pesquisa e análises efetuadas, pretende-se, neste capítulo, sintetizar um conjunto de 

recomendações de projeto a ter em conta como estratégias aplicáveis a intervenções em PDM´s, tendo 

como meta a sustentabilidade dos mesmos: 

 

 

1- Maior aposta na reabilitação do património existente. Acredita-se hoje, cada vez mais com clareza, que 

esse património abrange, de forma marcante, não só os edifícios monumentais – palácios, igrejas, 

castelos, conventos -, mas também os edifícios habitacionais, industriais e comerciais que, 

separadamente ou, ainda mais em conjunto, ajudam a entender e a espelhar as formas como ao longo 

do tempo o homem se organizou, viveu e trabalhou, talvez até de forma mais evidente do que acontece 

com monumentos individualizados que, por vezes, não são mais do que expressões individuais de 

eventos singulares na época. Estes edifícios, que se distinguem em tantas cidades e vilas com os 

chamados centros históricos, são geralmente mal conhecidos, já que até há bem pouco tempo a 

atenção de investidores, arquitetos, engenheiros, historiadores e arqueólogos, entre outros, se dirigia 

essencialmente para os já referidos edifícios especiais e monumentos, cujas intervenções se 

consideram mais marcantes e mais valiosas do ponto de vista curricular. 

 

2- Controlar a expansão periurbana. O rápido e consumo cada vez maior de áreas rurais e naturais para 

urbanização está afetando negativamente os serviços de ecossistemas, incluindo “A produção de 

alimentos, a regulação de energia e os fluxos de matéria, abastecimentos de água, oferta de espaço 

recreativo, biodiversidade e valores estéticos” afetando a qualidade de vida em geral. 

 

3- Apostar em caminhos pedestres em ambientes naturais e nos meios urbanos. Como exemplo nos 

meios naturais temos os trilhos e passadiços. 

 

4- Reduzir o uso do automóvel sempre que possível. Fazer urbanismo pensado no humano pedestre e 

não motorizado. Apoiar o automóvel compartilhado e livre de combustíveis fósseis. Como já se vem 

observando o novo urbanismo não aumenta os eixos viários mas opta pela sua manutenção e melhora 

a sua qualidade. 

 

5- Durante décadas tem havido necessidade de proteger o habitat; ou o perigo de poluição atmosférica; 

os temidos buracos na camada de ozono; a baixa qualidade de água (e é quando existe); a necessidade 

de conservação, reciclagem ou energia alternativa; a emergência de uma agricultura local e orgânica 

ou a construção sustentável. Apostar nas energias alternativas em vez de combustíveis fósseis como 

a produção de energia elétrica 
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CONCLUSÕES 

 

O tema de estudo é sobre os aspetos de sustentabilidade de Planos Diretores Municipais, tendo como 

o principal o de Tomar. 

Concluímos depois de analisarmos os PDM que estes são uma referência aos demais planos 

municipais de ordenamento de território e urbanismo bem como de políticas urbanas. São também 

determinantes para a atribuição de fundos comunitários. Com estes compromissos teremos um 

desenho urbano onde a natureza e sistemas humanos contribuirão para um urbanismo sustentável. 

Após uma análise aos aspetos de urbanismo sustentável, e depois de uma leitura preliminar dos Planos 

Diretores Municipais foram verificados alguns aspetos gerais relacionados com a sustentabilidade 

Urbana e Arquitetónica. Assim, no Município de Tomar o PDM verifica a sustentabilidade em relação 

ao Urbanismo em meio Ambiente as caraterísticas sobre áreas verdes e corredores e sobre fontes de 

águas, neste caso o Rio Nabão. Refere-se também a caminhos pedestres nas margens do Rio. Em 

relação a sustentabilidade em Arquitetura faz uma citação a reabilitação á industria como património a 

manter com limitações. Nas margens do Rio Nabão faz também referência ao Turismo com as devidas 

regras de afastamentos das margens e restrições volumétricas.  

 

Foram também analisados outros PDM´s dos municípios envolventes sendo de salientar o de Ferreira 

de Zêzere que inclui o regulamento de Barragem de Castelo de Bode. Em termos de sustentabilidade 

existe um maior cuidado em Ferreira de Zêzere visto conter no seu município a Barragem cuja água 

serve o distrito de Lisboa. Tomar preserva o Rio Nabão e o seu núcleo histórico bem como as suas 

margens, podendo ainda ser mais valorizado o percurso do rio fora do núcleo histórico, ou seja nos 

limites da cidade de Tomar. 

 

Fizemos também análise da variação da população dos vários municípios, tendo crescido município de 

Ourém, e com crescimento negativo o município de Tomar, Ferreira de Zêzere, Vila de Rei, Abrantes, 

Vila Nova da Barquinha, Torres Novas. Foi também verificada a expansão periurbana, que prejudica 

os ecossistemas e meio ambiente. O PDM de Tomar regula a construção e/ou ampliação. 

Para investigações futuras proponho uma monotorização das propostas ambientais dos PDM´s, ou 

seja, as medidas contra as alterações climáticas. Também a proposta de medidas ambientais de 

combate ao sedentarismo, e estudar como chegar lá. Com a proposta global de redução de 

combustíveis fósseis e a sua troca por energias alternativas existe uma evolução na mobilidade e 

construção sustentável. O objetivo é a descarbonização, ou seja, chegar a emissões Zero. A construção 

é ainda um fator de poluição, sendo as que é preciso passar da vontade a uma ação antipoluente. É 

preciso dotar os edificados com medidas de autossuficiência energética. Estas ações passam por 

estandardizar os equipamentos ecológicos e torná-los acessíveis e recicláveis. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MUNICÍPIO DE TOMAR  
PDM DE TOMAR (fonte: http://www.dgterritorio.pt) 
Como a arquitetura sustentável pode ser aplicada em plano diretor municipal ou plano de urbanização? 
Após uma leitura preliminar do Plano Diretor Municipal de Tomar foram já verificados alguns aspetos gerais 
relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a seguir numa Unidade Operativa 
de Planeamento e Gestão correspondente à margem do rio Nabão. O trabalho de investigação tem por objetivo 
aprofundar a análise do plano na ótica da sustentabilidade, verificando também como as diretivas gerais são aplicadas 
na prática, e propondo uma clarificação e otimização dos regulamentos nesta matéria. 
Artigo 31.° 
Espaços urbanos de nível I 
 
O espaço urbano da cidade de Tomar é composto pela área do núcleo histórico, pelas áreas urbanas consolidadas e pelas áreas 
urbanas a consolidar, conforme delimitação na planta de ordenamento urbano, à escala de 1:5000. 
1-… 
2-… 
3 - As áreas urbanas a consolidar integram-se em espaço urbano, têm estrutura urbana definida e estão parcialmente edificadas. 

 
Correspondem a três tipos de situações distintas, definidas por unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG), 
devidamente identificadas na planta de ordenamento, à escala de 1:5000. 

 
c) A UOPG 11 corresponde às margens do rio Nabão, integradas no perímetro urbano da cidade de Tomar, a ser objeto de 
projetos de recuperação das margens do rio Nabão (valorização do ambiente), conforme delimitação na planta de ordenamento 
urbano, à escala 1:5000, e que visa essencialmente: 

 
A limpeza, o desassoreamento e a arborização das margens (proteção ambiental); 

 
O estabelecimento de percursos pedonais, com carácter turístico, que permita a ligação entre as margens esquerda e direita do 
rio Nabão e a ligação deste à cidade e, em especial, ao casco antigo; 

 
O tratamento das margens com equipamento lúdico, de recreio e espaços verdes que propiciem a fruição da água e do meio 
ambiente; 

 
Poderá admitir-se a eventual instalação de equipamentos públicos, desde que devidamente integrados na envolvente 
paisagística próxima e que, inequivocamente, sirvam para dignificar a zona em que se inserem; 

 
Não deverão existir edifícios ou outras construções a distância inferior a 40 m da margem do rio, admitindo-se apenas vedações 
desde que os planos opacos não ultrapassem os 0,5 m da altura, podendo a parte superior ser protegida com gradeamento ou 
sebe verde, a aprovar previamente pela Câmara Municipal de Tomar; 

 
A criação de equipamento de carácter didático e lúdico ligado à água, numa perspetiva educacional e de proteção dos 
ecossistemas (zona norte, junto ao açude da Fábrica de Fiação); 
Valorização do património ambiental (Mouchão e Mata da Fábrica de Fiação) e arquitetónico (açude da Fábrica, edifício da 
Fábrica de Fiação, Moinhos d'El-Rei, Calheiros do Flecheiro e açude das Ferrarias). 

 
Artigo 35.° 

 
Indústria nos espaços urbanos 
 
4 – É aceite a existência de indústrias já em atividade à data da publicação do PDM de Tomar, bem como a sua renovação, 
remodelação ou alteração, desde que cumpram os requisitos legais e ambientais exigíveis pela legislação em vigor e que não 
impliquem mudança de classe no sentido crescente. 
 
ANEXO 2.MUNICÍPIO DE OURÉM  
Ourém é sede de município com 416,68 km2 de área e 45 932 habitantes (Censos 2011), subdividido em 13 freguesias. Que 
são Alburitel, Atouguia, Caxarias, Espite, Fátima, Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Gondemaria e Olival, Matas e Cercal, 
Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Misericórdias, Rio de Couros e Casal dos Bernardos e Seiça. 
 
PDM DE OURÉM (fonte: http://www.dgterritorio.pt) 
Após uma leitura preliminar do Plano Diretor Municipal de Ourém foram já verificados alguns aspetos gerais 
relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a seguir nas servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública identificadas que são o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC) e proteção de valores ambientais. O trabalho de investigação tem por objetivo aprofundar a análise do plano 
na ótica da sustentabilidade, verificando também como as diretivas gerais são aplicadas na prática, e propondo uma 
clarificação e otimização dos regulamentos nesta matéria. 
CAPÍTULO II 
CONDICIONANTES – SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
Artigo 10.º 
Âmbito e objetivos  
1 – Regem-se pelo disposto no presente capítulo e legislação aplicável as servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública ao uso dos solos seguidamente identificadas: 
a)…………… 
o) Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e proteção de valores ambientais; 

A 

http://www.dgterritorio.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alburitel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atouguia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caxarias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espite
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freixianda,_Ribeira_do_F%C3%A1rrio_e_Formigais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gondemaria_e_Olival
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matas_e_Cercal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Piedade_(Our%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_das_Miseric%C3%B3rdias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Couros_e_Casal_dos_Bernardos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sei%C3%A7a
http://www.dgterritorio.pt/


 

 
p) Proteção de habitats naturais; 
2 – As servidões e restrições de utilidade pública referidas no n.º 1 têm como objetivo: 
a) A prevenção da poluição e preservação do equilíbrio ecológico; 
b) A preservação da estrutura de produção agrícola, do coberto vegetal e do fomento hidroagrícola; 
c) A preservação das linhas de drenagem natural; 
d) O enquadramento do património cultural e natural; 
e) O funcionamento e ampliação de infra-estruturas; 
f) A execução de infra-estruturas programadas ou já em fase de projeto; 
g) A segurança dos cidadãos; 
h) O fomento e conservação dos recursos florestais; 
i) A revelação e aproveitamento de recursos geológicos e sua proteção; 
j) A proteção da natureza. 
Artigo 17.º 
Áreas do domínio hídrico 
1- Até à entrada em vigor do Plano da bacia Hidrográfica do Tejo devem ser observadas as seguintes proteções do domínio 
hídrico, sujeitas à jurisdição da Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território, de acordo com a legislação 
específica em vigor, designadamente faixa de proteção non aedificandi com um mínimo de 10m de largura ao longo de cada 
uma das margens das correntes públicas existentes. 
2-Após a entrada em vigor do Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo aplicam-se ainda as disposições relativas à proteção do 
sistema de drenagem natural e áreas do domínio hídrico contidas naquele Plano e demais legislação aplicável. 
Artigo 26.º 
Proteção dos valores ambientais 
1 — O PNSAC foi criado pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de 4 de Maio, com vista a proteger os aspetos naturais existentes dentro 
da sua área e defender o património arquitetónico e cultural, desenvolver atividades artesanais, renovar a economia local e 
promover o repouso e o recreio ao ar livre. 
 
2 — No perímetro do PNSAC aplicam-se as disposições contidas no seu Plano de Ordenamento, aprovado pela Portaria n.º 
21/88, de 12 de Janeiro, bem como as regras constantes do despacho do Secretário de Estado do Ambiente e Consumidor n.º 
39, publicado no Diário da República, 2.a série, de 24 de Agosto de 1990. 
 
3 — O monumento natural das pegadas de dinossáurios de Ourém/Torres Novas (Pedreira do Galinha) tem um invulgar valor 
científico, pedagógico e cultural, encontrando-se protegido nos termos do Decreto Regulamentar n.º 12/96, de 22 de Outubro. 
 
Artigo 27.º 
Sítios classificados ao abrigo da Diretiva n.º 92/43/CEE 
1 — Os sítios da Lista Nacional de Sítios, classificados ao abrigo da Diretiva n.º 92/43/CEE e delimitados na planta de 
condicionantes, têm como objetivo a preservação e valorização dos sistemas naturais e da paisagem e integram as áreas mais 
sensíveis do território municipal, do ponto de vista biofísico. A sua implementação tem como objetivo assegurar a diversidade 
biológica e a salvaguarda dos recursos hídricos, através da proteção aos habitats naturais, e da flora e fauna a eles associados. 
 
2 — Os espaços protegidos correspondem aos sítios da Rede Natura PTCON0015 (serras de Aire e Candeeiros) e PTCON0045 
(Sicó/Alvaiázere). 
 
3 — As medidas necessárias para garantir a conservação dos habitats e das populações de espécies para os quais os referidos 
sítios foram instituídos constarão de um plano sectorial, nos termos previstos no Decreto-Lei n.o 140/99, de 24 de Abril. 
SEÇÃO IX 
Espaço Natural 
Artigo 62.º 
Âmbito e objetivo 
1 — Os espaços naturais, delimitados na planta de ordenamento, têm como objetivo a preservação e valorização dos sistemas 
naturais e da paisagem. 
2 — Os espaços naturais delimitados na planta de ordenamento integram as áreas mais sensíveis do território municipal do ponto 
de vista biofísico. 
 
3 — Os espaços naturais correspondem ao Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, ao monumento natural das pegadas 
de dinossáurios de Ourém e ao perímetro florestal da serra de Aire. 
 
4 – Os usos permitidos nos espaços naturais obedecem ao disposto na legislação aplicável. 
 
ANEXO 3.MUNICÍPIO DE FERREIRA DE ZÉZERE 
Ferreira de Zêzere é sede de município com 190,38 km2 e 8619 habitantes (Censos 2011), subdividido por 7 freguesias que são 
Águas Belas, Areias e Pias, Beco, Chãos, Ferreira de Zêzere, Igreja Nova do Sobral e Nossa Senhora do Pranto. 
PDM DE FERREIRA DE ZÉZERE (fonte: http://www.dgterritorio.pt) 
Após uma leitura preliminar do Plano Diretor Municipal de Ferreira de Zêzere foram já verificados alguns aspetos gerais 
relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a seguir nos Regimes de Proteção 
da Albufeira de Castelo de Bode. O trabalho de investigação tem por objetivo aprofundar a análise do plano na ótica da 
sustentabilidade, verificando também como as diretivas gerais são aplicadas na prática, e propondo uma clarificação e 
otimização dos regulamentos nesta matéria. 
«Artigo 1.º 
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Âmbito 
3 — No âmbito da transposição das normas dos Programas Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) para os Planos 
Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), nos termos do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, as áreas de 
Albufeira de Castelo de Bode são regidas pelo regulamento do respetivo Plano de Ordenamento e pelo presente regulamento, 
nomeadamente pelo Capítulo XII que contem as normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais 
diretamente vinculativas dos particulares. 
 
Artigo 6.º 
Composição 
 
O Plano é composto pelas seguintes peças escritas e desenhadas fundamentais: 
e) Planta de Ordenamento: Regimes de Proteção da Albufeira de Castelo de Bode. 
 
Artigo 18.º 
Domínio hídrico 
6 — Fica também sujeito à servidão do domínio hídrico o plano de água da Albufeira de Castelo de Bode e respetiva margem de 
30 m. 
 
Artigo 50.º 
 
Áreas de floresta de produção e áreas de silvo–pastorícia 
 
1 — Nas áreas de uso florestal afetas ao regime de proteção da Albufeira de Castelo de Bode aplicam -se as normas constantes 
no artigo 92.º 
 
Artigo 52.º 
 
Condicionamentos 
 
As zonas de recreio e lazer previstas ou a prever nas áreas da Albufeira de Castelo de Bode devem cumprir o disposto no artigo 
94.º, e não podem integrar construções destinadas a empreendimentos turísticos. 
 
 
Artigo 56.º 
 
Aglomerados urbanos abrangidos pelas áreas Albufeira de Castelo de Bode 
 
1 — Os aglomerados urbanos de Dornes, Maxial, Rio Cimeiro, Bairrada e Bairradina, Vale Serrão e Casal Ascenso Antunes, Rio 
Fundeiro, Pombeira e Casal da Pombeira, Castanheira, Barrada e Cardal possuem perímetros urbanos delimitados na Planta de 
Ordenamento — Regime de Proteção da Albufeira de Castelo de Bode. 
 
2 — A estes aglomerados aplica -se o disposto no artigo 89.º 
 
Artigo 82.º 
Disposições gerais 
 
m) PL13 — Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Castanheira. 
4 — […] 
5 — A delimitação das UOPG identificadas no presente artigo e que incidem sobre a zona abrangida pelo regime de proteção da 
albufeira de Castelo de Bode devem coincidir com a respetiva delimitação das áreas de uso urbano constante Planta de 
Ordenamento — Regime de Proteção da Albufeira de Castelo de Bode. 
 
CAPÍTULO XII 
 
Regime de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais — Albufeira de Castelo de Bode 
 
SECÇÃO I 
 
Disposições gerais 
Artigo 83.º 
 
Âmbito 
 
As normas do presente capítulo, transpostas e adaptadas do Plano Especial, aplicam -se na área de intervenção delimitada na 
Planta de Ordenamento: Regimes de Proteção da Albufeira de Castelo de Bode. 
 
 
 
«CAPÍTULO XII 
 
Regime de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais — Albufeira de Castelo de Bode 
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SECÇÃO II 
Disposições Gerais Relativas ao Uso e Ocupação na Área afeta ao regime de proteção da albufeira de Castelo de Bode 
Artigo 86.º 
 
Zona de proteção 
 
1 — Na zona de proteção terrestre, delimitada na Planta de Ordenamento -Regime de Proteção da Albufeira de Castelo de Bode, 
são proibidas as seguintes atividades: 
 
a) O depósito de resíduos sólidos ou de entulhos de qualquer tipo e instalação de depósitos de gestão de resíduos, com exceção 
dos depósitos de combustível afetos aos portos de recreio; 
 
b) A instalação de aterros sanitários; 
 
c) Qualquer tipo de indústria, salvo quando se localizem em áreas de usos urbano e cumpram os requisitos específicos da 
instalação da atividade de acordo com a legislação aplicável; 
 
d) A instalação de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou com elevados teores de fósforo ou do azoto; 
 
e) Instalações pecuárias ou avícolas; 
 
f) A alteração do relevo ou do coberto vegetal nas áreas de proteção e valorização ambiental; 
 
g) Todas as atividades que aumentem de forma significativa erosão e conduzam ao aumento de material sólido na albufeira ou 
induzam alterações ao relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas segundo as curvas de nível, a 
constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste; 
 
h) Extração de materiais inertes; 
 
i) A realização de obras de edificação, salvo nos casos previstos no presente capítulo. 
 
2 — Na zona de proteção terrestre são condicionadas a parecer da Agência Portuguesa do Ambiente os seguintes atos e 
atividades, sem prejuízo da legislação específica aplicável: 
 
a) As instalações de infraestruturas elétricas e telefónicas aéreas e subterrâneas de telecomunicações, de saneamento básico, 
aerogeradores, construção de postos de vigia e de estaleiros não integrados nas áreas de uso urbano e turístico após parecer 
prévio da entidade competente; 
 
b) As construções necessárias a atividades que exijam a proximidade da água, desde que a sua localização seja devidamente 
justificada e minimizados os impactes ambientais, após parecer prévio da entidade competente; 
 
c) A construção de novos estabelecimentos de restauração e bebidas, a qual só é, em todo o caso, permitida nas áreas urbanas, 
nas áreas turísticas e nos equipamentos de apoio às atividades secundárias, que nos termos previstos no presente capítulo se 
destinem a melhorar as respetivas condições de funcionamento; 
 
d) Os equipamentos mencionados na alínea anterior poderão ser objeto de obras de ampliação, desde que se destinem a 
melhorar as condições de funcionamento, de acordo com as disposições constantes no presente capítulo; 
 
e) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à proteção de pessoas e bens, 
quando devidamente justificável e desde que minimizados os impactes ambientais; 
 
f) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à proteção do equilíbrio biofísico e 
de valores patrimoniais e culturais, recorrendo -se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso de 
veículos, pessoas e animais; 
 
g) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à reposição do perfil de equilíbrio, 
sempre que o mesmo tenha sido alterado por escavações, deposições ou outras obras; 
 
h) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à consolidação do terreno através 
de ações de retenção do solo, recorrendo à plantação de espécies adequadas ou a sistemas artificiais; 
 
i) A construção de infraestruturas de saneamento destinadas a corrigir situações existentes que tenham implicações na 
estabilidade de encostas ou na qualidade ambiental da albufeira; 
 
j) As obras de desobstrução e limpeza de linhas de água que tenham por objetivo a manutenção, melhoria ou reposição dos 
sistemas de escoamento natural; 
 
k) As ações de reabilitação paisagística e ecológica; 
 
l) As obras de estabilização e consolidação das encostas e margens da albufeira a que se referem as alíneas anteriores, alíneas 
e) a k), ficam sujeitas à elaboração de projetos específicos. 
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3 — Na zona reservada da albufeira e sem prejuízo do disposto no número anterior e na legislação aplicável a cada caso, 
nomeadamente a relativa à REN, a edificação rege -se pelas seguintes disposições: 
 
a) É interdita a construção de novos edifícios, com exceção dos equipamentos previstos no presente capítulo, designadamente 
os de apoio às atividades secundárias e os de utilização coletiva confinantes com as áreas de uso urbano; 
 
b) Nas construções existentes devidamente legalizadas e independentemente do uso preferencial associado são permitidas 
obras de reconstrução, de conservação e de ampliação nos termos da alínea seguinte; 
 
c) As obras de ampliação a que se refere a alínea anterior só serão permitidas quando se tratem de obras conducentes a suprimir 
insuficiências de instalações sanitárias e cozinhas, não podendo em nenhuma situação corresponder a um aumento total de área 
de construção superior a 25 m2 ou ao aumento de cércea, e não ocupem, em relação à albufeira, terrenos mais avançados que 
a edificação existente; 
 
d) É interdita a abertura de novos acessos viários, não podendo ser ampliados os acessos viários existentes sobre as margens 
da albufeira; 
 
e) É interdita a construção de vedações perpendiculares à margem que possam impedir a livre circulação em torno do plano de 
água. 
 
Artigo 93.º 
 
Zonas de proteção e valorização ambiental 
 
As áreas de proteção e valorização ambiental regem -se pelas seguintes disposições: 
 
a) Os novos povoamentos florestais têm de obrigatoriamente de contemplar a introdução de espécies autóctones; 
b) Nos novos povoamentos florestais a exploração fica condicionada a revoluções superiores a 30 anos; 
 
c) Numa faixa de 150 m acima do NPA são interditas mobilizações do solo, admitindo -se exclusivamente plantações à cova; 
 
d) Na zona reservada da albufeira, 50 m acima do NPA, os novos povoamentos florestais devem ser constituídos 
preferencialmente por folhosas autóctones, favorecendo -se a regeneração natural das mesmas 
; 
e) Não são permitidas obras de construção, sendo apenas admitidas obras de reconstrução, de conservação e de ampliação do 
edificado existente, nos termos do n.º 3 do artigo 86.º e artigo 96.º e da alínea seguinte; 
f) As obras de ampliação a que se refere a alínea anterior em nenhuma situação podem corresponder a um aumento total de 
área de construção superior a 25 m2 ou ao aumento de altura de edificação. 
CAPÍTULO II 
 
Proteção da paisagem e recursos naturais 
Artigo 12.º 
 
Leitos e margens dos cursos de água 
 
Nestas zonas, além das restrições contidas no artigo 9.º é proibida a destruição da vegetação ripícola, a alteração do leito das 
linhas de água, exceto quando integradas em planos ou projetos aprovados pelas entidades competentes, a construção de 
edifícios e outras ações que prejudiquem o escoamento das águas no leito normais e de cheia, excetuando as operações 
regulares de limpeza. 
 
Artigo 13.º 
 
Cabeceiras das linhas de água 
 
Além das restrições contidas no artigo 9.º, são interditas todas as ações que prejudiquem a infiltração das águas e acelerem o 
escoamento superficial e a erosão de forma significativa. 
 
Artigo 18.º 
 
Domínio hídrico 
 
1 — O domínio hídrico na área do concelho é constituído pelos leitos dos cursos de água navegáveis ou flutuáveis. 
 
2 — Integram ainda o domínio hídrico os leitos e margens de linhas de água não navegáveis ou flutuáveis. 
 
3 — As margens das águas referidas no n.º 1 têm a largura de 30 m. 
 
4 — As margens das águas referidas no n.º 2 têm a largura de 10 m. 
 
5 — Estão sujeitos a servidão administrativa, nos termos da lei, os leitos e margens das linhas de água não navegáveis nem 
flutuáveis que atravessam terrenos particulares. 
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6 — Fica também sujeito à servidão do domínio hídrico o plano de água da Albufeira de Castelo de Bode e respetiva margem de 
30 m. 
 
SECÇÃO I 
 
Zona de recreio e lazer nas áreas afetas ao regime de proteção da Albufeira de Castelo de Bode 
 
Artigo 52.º 
 
Condicionamentos 
 
As zonas de recreio e lazer previstas nas áreas afetas ao regime de proteção da Albufeira de Castelo de Bode devem cumprir o 
disposto no artigo 94.º, e não podem integrar construções destinadas a empreendimentos turísticos. 
 
Artigo 56.º 
 
Aglomerados urbanos abrangidos pelas áreas Albufeira de Castelo de Bode 
 
1 — Os aglomerados urbanos de Dornes, Maxial, Rio Cimeiro, Bairrada e Bairradina, Vale Serrão e Casal Ascenso Antunes, Rio 
Fundeiro, Pombeira e Casal da Pombeira, Castanheira, Barrada e Cardal possuem perímetros urbanos delimitados na Planta de 
Ordenamento -Regime de Proteção da Albufeira de Castelo de Bode. 
 
2 — A estes aglomerados aplica -se o disposto no artigo 89.º 
 
CAPÍTULO XII 
 
Regime de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais — Albufeira de Castelo de Bode 
 
SECÇÃO I 
 
Disposições gerais 
 
Artigo 83.º 
 
Âmbito 
 
As normas do presente capítulo, transpostas e adaptadas do Plano Especial, aplicam -se na área de intervenção delimitada na 
Planta de Ordenamento: Regimes de Proteção da Albufeira de Castelo de Bode. 
 
Artigo 84.º 
 
Objetivos 
 
São objetivos desta área: 
 
a) Definir regras de utilização do plano de água e zona envolvente da albufeira de forma a salvaguardar a defesa e a qualidade 
dos recursos naturais, em especial da água; 
 
b) Definir regras e medidas para usos e ocupações permitidas, condicionadas ou proibidas que permitam gerir a área da Albufeira 
de Águas Públicas numa perspetiva dinâmica e interligada e proceder à respetiva compatibilização com a necessidade de 
proteção e valorização ambiental 
e finalidades principais da albufeira; 
 
c) Promover a qualidade de vida das populações no âmbito dum planeamento e programação integrados e interligados, 
procedendo à qualificação dos núcleos urbanos e à contenção da edificação dispersa; 
 
d) Garantir a articulação com os objetivos do Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode; 
 
e) Identificar as áreas mais adequadas para a conservação da natureza, as mais aptas para as atividades recreativas numa 
perspetiva intercambial de compatibilidade e complementaridade, promovendo a sua valorização. 
. 
SECÇÃO II 
 
Disposições Gerais Relativas ao Uso e Ocupação na Área afeta ao regime de proteção da albufeira de Castelo de Bode 
Artigo 86.º 
 
Zona de proteção 
 
1 — Na zona de proteção terrestre, delimitada na Planta de Ordenamento — Regime de Proteção da Albufeira de Castelo de 
Bode, são proibidas as seguintes atividades: 
 
a) O depósito de resíduos sólidos ou de entulhos de qualquer tipo e instalação de depósitos de gestão de resíduos, com exceção 
dos depósitos de combustível afetos aos portos de recreio; 
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b) A instalação de aterros sanitários; 
 
c) Qualquer tipo de indústria, salvo quando se localizem em áreas de usos urbano e cumpram os requisitos específicos da 
instalação da atividade de acordo com a legislação aplicável; 
 
d) A instalação de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou com elevados teores de fósforo ou do azoto; 
 
e) Instalações pecuárias ou avícolas; 
 
f) A alteração do relevo ou do coberto vegetal nas áreas de proteção e valorização ambiental; 
 
g) Todas as atividades que aumentem de forma significativa erosão e conduzam ao aumento de material sólido na albufeira ou 
induzam alterações ao relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas segundo as curvas de nível, a 
constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste; 
 
h) Extração de materiais inertes; 
 
i) A realização de obras de edificação, salvo nos casos previstos no presente capítulo. 
 
2 — Na zona de proteção terrestre são condicionadas a parecer da Agência Portuguesa do Ambiente os seguintes atos e 
atividades, sem prejuízo da legislação específica aplicável: 
 
a) As instalações de infraestruturas elétricas e telefónicas aéreas e subterrâneas de telecomunicações, de saneamento básico, 
aerogeradores, construção de postos de vigia e de estaleiros não integrados nas áreas de uso urbano e turístico após parecer 
prévio da entidade competente; 
 
b) As construções necessárias a atividades que exijam a proximidade da água, desde que a sua localização seja devidamente 
justificada e minimizados os impactes ambientais, após parecer prévio da entidade competente; 
 
c) A construção de novos estabelecimentos de restauração e bebidas, a qual só é, em todo o caso, permitida nas áreas urbanas, 
nas áreas turísticas e nos equipamentos de apoio às atividades secundárias, que nos termos previstos no presente capítulo se 
destinem a melhorar as respetivas condições de funcionamento; 
 
d) Os equipamentos mencionados na alínea anterior poderão ser objeto de obras de ampliação, desde que se destinem a 
melhorar as condições de funcionamento, de acordo com as disposições constantes no presente capítulo; 
 
e) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à proteção de pessoas e bens, 
quando devidamente justificável e desde que minimizados os impactes ambientais; 
 
f) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à proteção do equilíbrio biofísico e 
de valores patrimoniais e culturais, recorrendo -se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso de 
veículos, pessoas e animais; 
 
g) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à reposição do perfil de equilíbrio, 
sempre que o mesmo tenha sido alterado por escavações, deposições ou outras obras; 
 
h) As obras de estabilização e consolidação de encostas e margens da albufeira destinadas à consolidação do terreno através 
de ações de retenção do solo, recorrendo à plantação de espécies adequadas ou a sistemas artificiais; 
 
i) A construção de infraestruturas de saneamento destinadas a corrigir situações existentes que tenham implicações na 
estabilidade de encostas ou na qualidade ambiental da albufeira; 
 
j) As obras de desobstrução e limpeza de linhas de água que tenham por objetivo a manutenção, melhoria ou reposição dos 
sistemas de escoamento natural;  
 
k) As ações de reabilitação paisagística e ecológica; 
 
l) As obras de estabilização e consolidação das encostas e margens da albufeira a que se referem as alíneas anteriores, alíneas 
e) a k), ficam sujeitas à elaboração de projetos específicos. 
 
3 — Na zona reservada da albufeira e sem prejuízo do disposto no número anterior e na legislação aplicável a cada caso, 
nomeadamente a relativa à REN, a edificação rege -se pelas seguintes disposições: 
 
a) É interdita a construção de novos edifícios, com exceção dos equipamentos previstos no presente capítulo, designadamente 
os de apoio às atividades secundárias e os de utilização coletiva confinantes com as áreas de uso urbano; 
 
b) Nas construções existentes devidamente legalizadas e independentemente do uso preferencial associado são permitidas 
obras de reconstrução, de conservação e de ampliação nos termos da alínea seguinte; 
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c) As obras de ampliação a que se refere a alínea anterior só serão permitidas quando se tratem de obras conducentes a suprimir 
insuficiências de instalações sanitárias e cozinhas, não podendo em nenhuma situação corresponder a um aumento total de área 
de construção superior a 25 m2 ou ao aumento de cércea, e não ocupem, em relação à albufeira, terrenos mais avançados que 
a edificação existente; 
 
d) É interdita a abertura de novos acessos viários, não podendo ser ampliados os acessos viários existentes sobre as margens 
da albufeira; 
 
e) É interdita a construção de vedações perpendiculares à margem que possam impedir a livre circulação em torno do plano de 
água. 
 
SUBSECÇÃO I 
 
Zonamento da zona de proteção 
 
Artigo 89.º 
 
Uso urbano 
 
1 — As áreas identificadas na planta de ordenamento: regimes de proteção da albufeira de Castelo de Bode como sendo 
preferencialmente destinadas ao uso urbano correspondem às áreas efetivamente já edificadas e infraestruturadas e àquelas 
onde é reconhecida a vocação para o processo de urbanização e edificação. 
 
2 — Assinalam -se, ainda, na planta de ordenamento: regimes de proteção da albufeira de Castelo de Bode as áreas de uso 
urbano para as quais se reconhece vocação turística e onde devem ser, prioritariamente, incentivados investimentos de 
requalificação urbana, de equipamentos e de infraestruturas de suporte ao desenvolvimento turístico. 
 
3 — As áreas urbanas regem -se pelas seguintes disposições: 
 
a) É um objetivo prioritário a qualificação e consolidação do tecido urbano nomeadamente ao nível das funções, equipamentos, 
infraestruturas e integração paisagística; 
 
b) Enquanto não estiver em funcionamento o sistema municipal de recolha e tratamento de efluentes não são permitidos novos 
loteamentos ou operações urbanísticas de impacte semelhante; 
 
c) Devem ser cumpridas as regras relativas ao saneamento básico dispostas no artigo 96.º; 
 
d) A densidade populacional máxima admitida é a equivalente a 30 hab/ha; 
 
e) Na zona reservada da albufeira, quando integrada nas áreas de uso urbano, não são permitidas obras de construção, sendo 
apenas admitidas obras de reconstrução, de conservação e de ampliação do edificado existente nos termos do n.º 3 do artigo 
86.º 
 
f) São excecionadas da alínea anterior as obras de requalificação do espaço público, admitindo -se a construção de acessos 
pedonais construídos e a instalação de equipamentos de utilização coletiva que se destinem a proporcionar a utilização do plano 
de água e que se relacionem com o interesse turístico, recreativo ou cultural; 
 
g) As obras que se referem na alínea anterior são aprovadas mediante parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
Artigo 93.º 
 
Zonas de proteção e valorização ambiental 
 
As áreas de proteção e valorização ambiental regem -se pelas seguintes disposições: 
 
a) Os novos povoamentos florestais têm de obrigatoriamente de contemplar a introdução de espécies autóctones; 
 
b) Nos novos povoamentos florestais a exploração fica condicionada a revoluções superiores a 30 anos; 
 
c) Numa faixa de 150 m acima do NPA são interditas mobilizações do solo, admitindo -se exclusivamente plantações à cova; 
 
d) Na zona reservada da albufeira, 50 m acima do NPA, os novos povoamentos florestais devem ser constituídos 
preferencialmente por folhosas autóctones, favorecendo -se a regeneração natural das mesmas; 
 
e) Não são permitidas obras de construção, sendo apenas admitidas obras de reconstrução, de conservação e de ampliação do 
edificado existente, nos termos do n.º 3 do artigo 86.º e artigo 96.º e da alínea seguinte; 
 
f) As obras de ampliação a que se refere a alínea anterior em nenhuma situação podem corresponder a um aumento total de 
área de construção superior a 25 m2 ou ao aumento de altura de edificação 
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ANEXO 4.MUNICÍPIO DE VILA DE REI  
PDM DE VILA DE REI (fonte: http://www.dgterritorio.pt) 
Após uma leitura preliminar do Plano Diretor Municipal de Vila de Rei foram já verificados alguns aspetos gerais 
relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a seguir numa seção de Espaços 
Naturais que podem ser de salvaguarda biofísica ou de vocação recreativa. O trabalho de investigação tem por objetivo 
aprofundar a análise do plano na ótica da sustentabilidade, verificando também como as diretivas gerais são aplicadas 
na prática, e propondo uma clarificação e otimização dos regulamentos nesta matéria. 
SEÇÃO VI 
Espaços Naturais 
Artigo 28.º 
Definição e categorias 
1 – Os espaços naturais constituem espaços de grande valor ecológico, paisagístico e ambiental. 
2 – Os espaços naturais dividem-se nas seguintes categorias: 

a) Espaços de salvaguarda biofísica 
b) Espaços de vocação recreativa 

 
Artigo 29.º 
Espaços de salvaguarda biofísica 
1 – Estes espaços caracterizam-se pelo grande interesse ambiental ou paisagístico que torna aconselhável uma intervenção 
humana restrita. 
2 – O Plano define como objetivo para estes espaços um correto e racional ordenamento florestal e cinegético, com a gradual 
reconversão dos povoamentos de espécies resinosas e folhosas de rápido crescimento para povoamentos mistos de resinosas 
com espécies folhosas autóctones. 
3 – Os espaços de salvaguarda biofísica são de construção absolutamente proibida, com exceção de construções de 
inquestionável interesse público. 
4 – O disposto no número anterior não impede a recuperação das estruturas edificadas existentes, mediante a apresentação de 
projeto específico e estudo de integração na envolvente. 
5 – A altura máxima das construções, com exceção de silos, depósitos de água ou instalações especiais devidamente justificadas, 
é de 3.5 m, medidos à platibanda ou beirado e um piso. 
 
Artigo 30.º 
Espaços de vocação recreativa 
1 – Estes espaços são aptos para uma utilização humana orientada para o recreio e desfrute dos valores naturais, desde que 
salvaguardadas as condições para a manutenção e renovação desses valores 
2 – Sem prejuízo da legislação aplicável relativa à Reserva Ecológica Nacional, a outras servidões administrativas ou restrições 
de utilidade pública legalmente estabelecidas e do disposto nos artigos 16.º, 17.º e 18.º, nestes espaços pode ser autorizada a 
construção de edificações destinadas a equipamentos coletivos, a habitação, a qualquer tipo de turismo, incluindo turismo de 
habitação, turismo rural e agro-turismo, a apoio de explorações agrícolas e florestais e instalações de vigilância e combate a 
incêndios florestais. 
3 – Estes espaços ficam sujeitos aos seguintes condicionamentos: 

a) Qualquer edificação só poderá ser licenciada desde que esteja em conformidade com um plano de pormenor 
plenamente eficaz e assegure a realização das necessárias infra--estruturas urbanísticas por conta do promotor; 

b) A densidade habitacional bruta máxima é de um fogo por hectare;  
c) O índice de utilização do solo máximo é de 0.1 e o coeficiente de ocupação do solo máximo é de 0.05; 
d) O traçado arquitetónico das edificações deverá adotar os valores essências da arquitetura tradicional da região, 

procurando-se, em particular, a integração dos elementos de fachada, devendo utilizar-se tanto quanto possível no 
projeto elementos tipológicos de composição e materiais tradicionais da região. 

 
ANEXO 5. MUNICÍPIO DE ABRANTES  
Abrantes é sede de município com 714,69 km2 de área e 39325 habitantes (Censos 2011) e está subdividido por 13 freguesias 
que são , Aldeia do Mato e Souto, Alvega e Concavada, Bemposta, Carvalhal, Fontes, Martinchel, Mouriscas, Pego, Rio de 
Moinhos, São Facundo e Vale das Mós, São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo e Tramagal. 
PDM DE ABRANTES (fonte: http://www.dgterritorio.pt) 
Após uma leitura preliminar do Plano Diretor Municipal de Abrantes foram já verificados alguns aspetos gerais 
relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a seguir num Espaço sujeito ao 
Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode. O trabalho de investigação tem por objetivo aprofundar a 
análise do plano na ótica da sustentabilidade, verificando também como as diretivas gerais são aplicadas na prática, e 
propondo uma clarificação e otimização dos regulamentos nesta matéria. 
CAPÍTULO I 
 
Disposições introdutórias 
 
Artigo 1.º 
 
Âmbito material 
1 — O presente diploma constitui o Regulamento do Plano Diretor Municipal de Abrantes e tem por objetivos: 
a)………… 
b)………… 
c)………… 
d)……….. 
e) Garantir a conveniente utilização dos recursos naturais, do ambiente e do património cultural. 
…….. 
 
CAPÍTULO II 

I 
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Classes de espaços 
 
Artigo 6.º 
 
Classes de espaços e seus limites 
 
1 — Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, o território do município de Abrantes é dividido nas seguintes classes 
de espaços: 
a)……. 
b)……. 
c)……. 
d) Espaço natural 
Artigo 11.º 
 
Espaço natural 
 
1 — É o espaço no qual se privilegia a proteção dos recursos naturais e dos ecossistemas mais sensíveis. 
2 — O espaço natural encontra -se identificado nas cartas às escalas 1:25 000 (planta de ordenamento) e de 1:10 000 
(delimitação de perímetros urbanos). 
3 — As áreas afetas ao espaço natural são constituídas fundamentalmente pelas áreas integradas na Reserva Ecológica 
Nacional (REN). 
 
Artigo 12.º 
 
Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento 
da Albufeira de Castelo de Bode 
 
1 — Nos termos do disposto nos Decretos -Leis n.os 2/88, de 20 de Janeiro, e 37/91, de 20 de Novembro, os terrenos associados 
ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode encontram -se identificados à escala de 1:25 000 (planta de 
ordenamento e planta de condicionantes). 
2 — O limite da zona de proteção da albufeira de Castelo de Bode está definido pela linha dos 500 m para além da cota do nível 
de pleno armazenamento (NPA). 
3 — O plano a que se refere o presente artigo foi aprovado por despacho conjunto do SEALOT e do SERN, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 133, de 8 de Junho de 1993. 
 
Artigo 28.º 
Condicionamento no espaço natural 
 
1 — Nas áreas do espaço natural dever-se-ão fomentar as seguintes ações: 
 
a) Nas faixas de proteção das lagoas e albufeiras, zonas de galeria, faixas amortecedoras e margens naturais dos cursos de 
água — desenvolvimento da galeria ripícola, para proteção contra a erosão e dotar estes ecotones aquático -terrestres de 
vegetação capaz de funcionar como «corredor» de vida selvagem onde a fauna procura refúgio e ou alimento; 
 
b) Nas zonas de cabeceira das linhas de água — práticas agrícolas e ou florestais que contribuam para a proteção do solo e da 
água; 
 
c) Nas áreas de infiltração máxima — ações que contribuam para a recarga dos aquíferos, bem como práticas agrícolas e ou 
florestais extensivas em detrimento de intensificações culturais consumidoras de fertilizantes e pesticidas/herbicidas químicos e 
orgânicos; 
 
d) Nas encostas com declives superiores a 30 % — práticas agrícolas e ou florestais que impliquem mobilizações do solo e com 
coberto vegetal dominantemente arbóreo -arbustivo, para uma proteção mais eficaz do solo contra os agentes de erosão. 
 
2 — O regime de utilização das áreas incluídas no espaço natural é o estipulado na legislação em vigor respeitante à REN, 
exceto no que se refere às habitações existentes em área da REN à data da entrada em vigor deste PDM, nas quais poderão 
ser autorizadas, obtido o parecer 
da DRARN, ampliações das áreas habitacionais para este fim, desde que não ultrapassem 20 % da área total da construção 
existente. Só será autorizada nova ampliação decorridos cinco anos sobre a data de licenciamento da ampliação anterior. 
 
Artigo 29.º 
 
Condicionamentos dos espaços sujeitos ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode 
Os condicionamentos específicos desta área estão estipulados no referido plano, publicado por despacho conjunto do SEALOT 
e do SERN no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 8 de junho de 1993. Serão ainda seguidos os critérios apresentados no 
anexo I 
 
ANEXO 6. MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA  
Vila Nova da Barquinha é sede de município com 49,53 km2 de área e 7322 habitantes (Censos 2011) e está subdividido por 4 
freguesias que são Atalaia, Praia do Ribatejo, Tancos e Vila Nova da Barquinha. 
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PDM DE VILA NOVA DA BARQUINHA (fonte: http://www.dgterritorio.pt) 
Após uma leitura preliminar do Plano Diretor Municipal de Vila Nova da Barquinha foram já verificados alguns aspetos 
gerais relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a seguir numas normas 
relativas à proteção do património natural e cultural e dos espaços-canais prevalecem sobre as prescrições de ocupação 
e utilização do solo. O trabalho de investigação tem por objetivo aprofundar a análise do plano na ótica da 
sustentabilidade, verificando também como as diretivas gerais são aplicadas na prática, e propondo uma clarificação e 
otimização dos regulamentos nesta matéria. 
Artigo 6.º 
Natureza e força vinculativa 
1 - ………. 
2 - ………. 
3 – As normas relativas à proteção do património natural e cultural e dos espaços-canais prevalecem sobre as prescrições de 
ocupação e utilização do solo 
4 - ………. 
 
SEÇÃO V 
Espaços Naturais 
Artigo 20.º 
Definição 
1 – Os espaços naturais constituem espaços sensíveis do ponto de vista ecológico, paisagístico e ambiental, nos quais devem 
ser privilegiadas utilizações que tenham em conta a necessidade de conservação. 
2 – Nos casos em que estes espaços abranjam áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional, a sua utilização rege-se 
pela legislação em vigor aplicável 
SEÇÃO III 
Espaços verdes de proteção e enquadramento 
Artigo 33.º 
Definição 
São zonas de proteção e enquadramento de trechos naturais ou edificados com valor cultural, podendo ou não pertencer à 
Reserva Ecológica Nacional. 
 
CAPÍTULO VII 
Unidades operativas de planeamento e gestão 
Artigo 46.º 
Caraterização 
1 – As unidades operativas de planeamento e gestão demarcam espaços de intervenção dispondo de, ou para os quais pretende 
obter, uma coerência própria e que deverão e que deverão ser tratados a um nível de planeamento de maior detalhe. 
2 – É obrigatória a elaboração de planos para as unidades operativas de planeamento e gestão. 
 
Artigo 47.º 
Descrição 
Distinguem-se as seguintes unidades operativas de planeamento e gestão, cujos limites estão representados na planta de 
ordenamento: 

a) Áreas a sujeitas a planos de urbanização 
Conjunto de aglomerados de Vila Nova da Barquinha, Atalaia, Moita do Norte e Cardal; 
Praia do Ribatejo; 
Madeiras; 
Limeiras; 

b) ………… 
c) ………… 

ANEXO 7. MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS  
Torres Novas é sede de município com 270 km2 de área e 36717 habitantes (Censos 2011) e é subdividido por 10 freguesias 
que são Assentiz, Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel, Chancelaria, Meia Via, Olaia e Paço, Pedrogão, Riachos, Santa 
Maria, Salvador e Santiago, São Pedro, Lapas e Ribeira Branca, Zibreira. 
PDM DE TORRES NOVAS (fonte: http://www.dgterritorio.pt) 
Após uma leitura preliminar do Plano Diretor Municipal de Torres Novas foram já verificados alguns aspetos gerais 
relacionados com a sustentabilidade Urbana e Arquitetónica, estes são apresentados a seguir nas servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública identificadas que são o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC) e proteção de valores ambientais, bem como o Rio Almonda e a conduta adutora de Castelo de Bode, da EPAL. 
O trabalho de investigação tem por objetivo aprofundar a análise do plano na ótica da sustentabilidade, verificando 
também como as diretivas gerais são aplicadas na prática, e propondo uma clarificação e otimização dos regulamentos 
nesta matéria. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Espaço-canal do adutor da EPAL 
 
SECÇÃO I 
 
Definição e caracterização 
 
Artigo 27.º 
 
Espaço-canal do adutor da EPAL 
 

K 

http://www.dgterritorio.pt/
http://www.dgterritorio.pt/


 

O espaço-canal do adutor da EPAL é destinado à plataforma e faixas de protecção da conduta adutora de Castelo de Bode e 
seus equipamentos. 
 
SECÇÃO II 
 
Disposições específicas 
 
Artigo 28.º 
 
Normas gerais 
 
No espaço-canal do adutor da EPAL observa-se em toda a sua extensão o regime estabelecido na legislação específica em 
vigor, constituindo-se uma faixa de servidão non aedificandi e uma faixa de servidão condicionada, respetivamente de 5 m e de 
10 m para cada lado do eixo da conduta. 
SECÇÃO II 
Disposições específicas 
Artigo 33.º 
Normas gerais 
 
1 —O espaço agrícola da RAN —Aproveitamento Hidroagrícola do Alvorão está abrangido pelos regimes jurídicos da RAN, 
hídrico e, após a aprovação do Projecto de Execução do Aproveitamento Hidroagrícola, pelo regime de fomento hidroagrícola. 
2 —O espaço agrícola da RAN —Aproveitamento Hidroagrícola do Alvorão está ainda abrangido pelo regime jurídico da REN, 
observando-se as disposições estabelecidas no artigo 30.º 
3 —Até à constituição das albufeiras referidas no artigo 32.o são estabelecidas as seguintes disposições para as áreas por elas 
abrangidas: 
a) Interdição de todo e qualquer licenciamento de loteamento urbano, obras de urbanização e edificação, de derrube de árvores 
isoladas ou em maciço, de movimentação de terras, de alteração do relevo e da vegetação natural, de exploração de massa 
mineral, de implantação de arruamentos e de infra-estruturas, com exceção do que se torne indispensável para o exercício das 
atividades licenciadas. 
4 —Após a constituição das albufeiras referidas no artigo 32.o são estabelecidas zonas de proteção com a largura de 200 m, 
medidos na horizontal a partir do limite do nível de pleno armazenamento (NPA). 
a) É admitida a atividade piscícola, balnear e desportiva, compatível com a classificação que venha a ser atribuída, nas referidas 
albufeiras. 
 
CAPÍTULO XIII 
 
Espaço florestal de proteção 
 
SECÇÃO I 
 
Caracterização e definição 
 
Artigo 42.º 
 
Espaço florestal de proteção 
1-…………… 
2 —O espaço florestal de proteção é constituído pelas faixas de proteção dos cursos de água; pelas comunidades de vegetação 
instaladas nas unidades pedológicas litossolos de arenitos, nos afloramentos rochosos, nas zonas de relevo acidentado, nas 
encostas de vale que pendem para as ribeiras principais, nas zonas de interesse cénico ou ambiental; pelas comunidades de 
vegetação instaladas a proteger. 
CAPÍTULO XVI 
Espaço natural do PNSAC—Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros 
 
SECÇÃO I 
 
Definição e caracterização 
 
Artigo 51.º 
 
Espaço natural do PNSAC—Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros 
 
1 —O espaço natural do PNSAC é um espaço que se caracteriza por conter paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, 
de interesse nacional, sendo exemplo da integração harmoniosa da atividade humana e da natureza, objeto de proteção 
específica de modo a salvaguardar a sua manutenção e seu equilíbrio. 
2 —O espaço natural do PNSAC é constituído pela área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, criado pelo Decreto-
Lei n.º 118/79, de 4 de Maio, localizada no concelho de Torres Novas, na parte das freguesias de Pedrógão e Chancelaria 
correspondente à vertente S. E. da serra de Aire, entre a linha de cumeada e as EM 557 e EN 357 no seu sopé. 
3 —No espaço natural do PNSAC inclui-se a jazida com pegadas de dinossáurios para a qual está proposta a classificação, no 
âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, do Monumento Natural da Jazida da Pedreira da Serra de Aire. 
 
SECÇÃO II 
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Disposições específicas 
 
Artigo 52.º 
 
Normas gerais 
 
1 —O espaço natural do PNSAC está regulamentado através da Portaria n.o 21/88, de 12 de Janeiro, que estabelece o Plano 
de Ordenamento e o Regulamento do PNSAC. 
 
2 —O PNSAC é considerado um espaço com especial aptidão para o turismo de natureza, recreio e silvicultura, onde se 
observam medidas de proteção visando a salvaguarda e equilíbrio dos seus recursos. 
 
3 —De acordo com o Plano de Ordenamento do PNSAC a área abrangida do concelho de Torres Novas está regulamentada 
como paisagem protegida, conservação da Natureza, silvicultura e pastorícia. 
 
4 —O Despacho n.o 39/90, de 6 de Agosto, do SEADC estabelece o Regulamento de Construções na área do PNSAC, onde 
considera Vale da Serra aglomerado rural e define as regras aplicáveis à construção. 
 
5 —Na área abrangida pela delimitação da proposta de monumento natural referida no n.o 3 do artigo 51.o ficam sujeitas a 
parecer vinculativo do ICN: 
 
a) A realização de quaisquer obras de construção civil; 
b) A exploração dos recursos geológicos; 
c) A alteração da morfologia do solo, nomeadamente através de escavações, aterros, depósitos de areia ou outros resíduos 
sólidos, salvo as alterações levadas a cabo pelo ICN por motivos científicos; 
d) A abertura de novas vias de comunicação, ou acesso, ou a modificação das existentes; 
e) A instalação de linhas elétricas ou telefónicas, tubagens de gás natural e condutas de água ou saneamento; 
f) A prática de atividades desportivas motorizadas, nomeadamente o motocross e os raides de veículos de todo o terreno. 
 
CAPÍTULO XVII 
 
Espaço natural do PPNSAC—Pré-Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros 
 
SECÇÃO I 
 
Definição e caracterização 
 
Artigo 53.º 
 
Espaço natural do PPNSAC—Pré-Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros 
 
1 —O espaço natural do PPNSAC é constituído, nos termos da Rede Nacional de Áreas Protegidas, pela proposta de Pré-Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros, que pelas suas afinidades naturais e culturais, incluindo os aspetos geológicos dos 
seus arrifes, flora e fauna, se pretende integrar no já constituído Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. 
 
2 —O espaço natural do PPNSAC é constituído por terrenos baldios incluídos no perímetro florestal da Serra de Aire, pelo que 
está submetido ao seu regime jurídico. 
 
3 —O espaço natural do PPNSAC está ainda abrangido pela REN, pelo que está igualmente submetido ao seu regime jurídico. 
 
SECÇÃO II 
 
Disposições específicas 
 
Artigo 54.º 
 
Normas gerais 
 
1 —Até a entrada em vigor do Plano de Ordenamento e Regulamento do PPNSAC são estabelecidas as seguintes disposições: 
 
a) Interdição de todo e qualquer licenciamento de loteamento urbano, obra de urbanização e edificação, fora do perímetro das 
áreas urbanas, bem como de qualquer acção que pela sua natureza e dimensão prejudique o equilíbrio biofísico desta área; 
 
b) Excetua-se ao referido na alínea a): 
b.1) O licenciamento de edificação na recuperação de imóveis e ocorrências propostos para classificação que obtenham parecer 
favorável do IPPAR; 
 
b.2) O licenciamento indispensável à actividade agrícola, silvícola e extractiva legalmente permitida; 
 
b.3) O licenciamento indispensável à concretização de medidas de prevenção e defesa do património florestal contra incêndios; 
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b.4) O licenciamento de equipamento de animação turística. 
 
2 —No espaço natural do PPNSAC o licenciamento da edificação prevista nas subalíneas b.2) e b.3) do n.º 1 deve observar o 
disposto no n.o 5.2 do Despacho n.º 39/90, de 6 de Agosto. 
 
3 —No espaço natural do PPNSAC deverá incentivar-se a proteção do olival aí instalado. 
 
 
TÍTULO III 
Unidades operativas de planeamento e gestão 
CAPÍTULO I 
Unidades operativas de planeamento e gestão 
 
Artigo 55.º 
 
Definição 
 
Unidade operativa de planeamento e gestão (UOPG) é uma área sujeita a regulamentação e gestão urbanística própria, conferida 
por plano especial de ordenamento, plano de urbanização e plano de pormenor. 
 
Artigo 56.º 
 
Identificação 
 
1 —Constituem UOPG com planos eficazes no concelho de Torres Novas: 
a) Plano de ordenamento (PO): 
 
PO da área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), aprovado e ratificado conforme Portaria n.o 21/88, de 
12 de Janeiro; 
 
2 —As disposições das UOPG referidas nas alíneas b) e c) do n.o 1 que contrariem as disposições do presente PDMTN são 
revogadas. 
3 —Constituem UOPG com planos a promover no concelho de Torres Novas: 
a) Plano especial de ordenamento (PEO), a promover pelo ICN: 
PEO do PPNSAC (Pré-Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros); 
PEO do Monumento Natural da Jazida da Pedreira da Serra de Aire; 
 
TÍTULO IV 
 
Condicionantes/servidões e restrições de utilidade pública 
 
CAPÍTULO I 
 
Condicionantes/servidões e restrições de utilidade pública 
 
Artigo 57.º 
 
Condicionantes/servidões e restrições de utilidade pública 
 
As condicionantes/servidões e restrições de utilidade pública a observar no concelho de Torres Novas são as que se identificam 
nos artigos seguintes deste capítulo, onde, além das disposições da legislação específica aplicável, se devem ainda observar as 
disposições da classe de espaço em que se localizam e as que se refiram nos seguintes artigos. 
 
Artigo 58.º 
 
Servidão de domínio público fluvial, margens e zonas inundáveis 
 
Referência do local sujeito a servidão —consideram-se sujeitos a servidão de domínio público fluvial: 
a) Leito e margens do rio Almonda no curso não navegável que atravessa terrenos públicos do Estado na cidade de Torres 
Novas—Quartel da Escola Prática de Polícia; 
b) Leito e margens da ribeira do Alvorão no curso não navegável que atravessa terrenos públicos do Estado na cidade de Torres 
Novas—Quartel da Escola Prática de Polícia. 
2 —Consideram-se sujeitos a servidão de margens e de zonas inundáveis todos os cursos de água —embora na planta de 
condicionantes apenas se representem os constantes do Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água da 
DGRAH, Lisboa, 1981, bem 
como ainda aqueles cujos leitos de cheia e cabeceiras foram considerados na delimitação da REN, e que se referem: 
a) Bacia do rio Alviela: Vala da Romeira; Ribeira do Vale Pedregosa; Ribeira do Borreco; Ribeira do Vale do Alão; 
b) Bacia do rio Almonda: Rio Almonda; Ribeira da Brogueira; Ribeira do Vale Escuro; Ribeira do Vale do Carvão; Ribeira do 
Arrepiado; Ribeira do Serradinho; Ribeira do Prior; Ribeira das Muterras; Ribeira dos Poços; Ribeira do Alvorão; Ribeira do Vale 
da Fonte; Ribeira das Mouriscas; Ribeira do Galego; Ribeira do Cantarão; Ribeira do Vale Tirado; Ribeira do Tufeiro; Ribeira da 
Fonte Longa; Ribeira do Vale Pocinhos; Ribeira Grande; Ribeiro da Boa Água; Ribeiro do Vale do Porto das Pedras; Ribeiro da 
Serrada; Ribeira de Árgea; 
c) Bacia da ribeira da Fonte da Pedra: Ribeira de Santa Catarina; Ribeira da Atalaia; Ribeira da Barroca; 
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d) Bacia do rio Zêzere: Rio Bezelga; Ribeira da Fonte Seca; Ribeira do Senhor da Serra; Ribeira do Caneiro; Ribeira do Vale 
Santo; Ribeira do Chão das Maçãs; 
e) Nível da maior cheia conhecida —de acordo com as observações efectuadas nas Estações Hidrométricas do Rio Almonda, 
na Companhia Nacional de Fiação e Tecidos e na Ponte Nova, a cheia de Fevereiro de 1979 pode considerar-se como ocorrência 
centenária, com os seguintesvalores: 
Altura hidrométrica 
Cota geodésica 
Companhia Nacional de Fiação e Tecidos 5,30 39,55 Ponte Nova  4,50 25,03 
 
2 —Disposições no âmbito do PDM: 
a) Deverá ser respeitada uma faixa de proteção com um mínimo de 10 m de largura ao longo de cada uma das margens das 
correntes públicas existentes, que deverá ser considerada 
non aedificandi. Nas zonas adjacentes às margens ameaçadas pelas cheias do rio Almonda e da ribeira do Alvorão a faixa de 
proteção considerada non aedificandi é estabelecida pelo limite da maior cheia conhecida; 
b) As obras a construir na faixa de 10 m de largura ao longo de cada uma das margens deverão ser previamente apreciadas e 
licenciadas pela DRARNLVT; 
c) Dentro da cidade de Torres Novas a margem é definida graficamente na planta de servidões e proteções das normas 
provisórias da cidade de Torres Novas. 
 
Artigo 59.º 
Servidão de albufeiras 
1 —Referência do local sujeito a servidão. —Albufeiras propostas no Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola do Alvorão e ainda 
não constituídas: 
Albufeira do Alvorão; 
Albufeira do Vale Galego. 
2 —Disposições no âmbito do PDM. —Para as referidas albufeiras é definida, após a sua constituição, uma faixa de proteção 
non aedificandi com 200 m de largura, medidos na horizontal a partir do limite do nível de pleno armazenamento (NPA). 
Artigo 64.º 
Servidão de parques e reservas 
Referência do local sujeito a servidão. Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, criado pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de 4 
de Maio, onde se definem os seus limites; abrange no concelho de Torres Novas parte das freguesias de Pedrógão e Chancelaria 
correspondente à vertente S. E. da serra de Aire, entre a linha de cumeada e à EM 557 e EN 357 no seu sopé —e nele se inclui 
o proposto Monumento Natural da Jazida da Pedreira da Serra de Aire. 
 
Artigo 65.º 
Servidão de baldio 
Referência do local sujeito a servidão. Terrenos baldios incluídos no perímetro florestal da serra de Aire. 
Artigo 68.º 
Servidão de imóveis classificados 
Imóveis de interesse público: 
IP. 1 —Grutas, no lugar e freguesia das Lapas, pelo Decreto n.o 32 973, de 18 de Agosto de 1943, sob jurisdição conjunta da 
Junta de Freguesia das Lapas e IPPAR; 
IP. 2 —Gruta da nascente do rio Almonda, no arrife do Almonda, lugar de Casais Martanes, freguesia de Zibreira, pelo Decreto 
n.º 45/93, de 30 de Novembro, sob jurisdição do IPPAR; 
d) Património a preservar e a propor para classificação: 
 
d.1) Designado «Sítio classificado de Torres Novas», tendo por elemento unificador o rio Almonda entre a Ponte das Lapas e a 
Ponte Nova, abrangendo áreas das freguesias das Lapas, São Pedro, Salvador e Santa Maria, onde se incluem as seguintes 
ocorrências, classificadas e a propor para classificação: Rio Almonda, com as suas margens arborizadas e onde no seu curso 
se incluem açudes, moinhos, tarambolas, pontes e outras obras, designadamente: 
 
Na freguesia de Lapas: 
Moinhos da Ribeira, das Lapas, dos Pimentéis; 
Pontes da Ribeira, dos Pimentéis 
Na freguesia de São Pedro: 
Moinhos de São Gião, da Fábrica; 
Ponte do Ral, construída em 1393; 
Porto dos Surdos; 
 
Na freguesia de Salvador: 
Açude Real, construído cerca de 1450; 
Moinhos dos Gafos, da Cova, dos Meziões; 
Tarambolas; 
Pontes da Levada, construída nos fins do século XIV e reconstruída em 1411, dos Duques, do Lamego, do Moinho da Cova, do 
Bom Amor; 
Porto dos Gafos; 
Central Hidroeléctrica do Caldeirão; 
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Na freguesia de Santa Maria: 
Tarambolas; 
Castelo de Torres Novas, classificado monumento nacional 
por Decreto de 16 de Junho de 1910; cerca do castelo e muralhas da cerca do castelo na Rua de Trás-os-Muros, na cerca da 
Igreja do Salvador, onde se localiza a Torre do Conde, ou do Mogo, e na cerca do Palácio Mogo, e aos quais se propõe o 
alargamento da classificação de monumento nacional, constituindo todos os edifícios contidos no seu perímetro e não 
classificados, frentes de acompanhamento do conjunto edificado; muros da cerca sobre a Rua de Trás-os- -Muros e Praça de 5 
de Outubro, onde se localiza o painel de azulejos de 1939, designado de Gil Pais, na rua com o mesmo nome; 
 
Na freguesia das Lapas: 
Gruta das Lapas, classificado imóvel de interesse público pelo Decreto n.o 32 973, de 18 de Agosto de 1943; 
Artigo 71.º 
 
Servidão de conduta adutora 
 
1 —Referência do local sujeito a servidão. Conduta adutora de Castelo de Bode, da EPAL. 
. 
2 —Disposições no âmbito do PDM. É interdita a construção ao longo de uma faixa de 5 m, contíguos à zona da conduta, medida 
para um e outro lado da conduta. Na zona de respeito, isto é, nos 10 m para cada lado a partir da zona da conduta, o 
condicionamento é automático, sendo nos primeiros 5 m das faixas de respeito, contíguos à zona da conduta, proibido conduzir 
águas em valas não impermeabilizadas, plantar árvores, ou depositar estrume, ou resíduos poluentes. 
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