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Assunto: PCGT - ID 94 - PDM - CASCAIS - Alteração - Convocatória para conferência 
procedimental – Envio de Parecer

Em resposta à solicitação de parecer da APA-ARHTO, relativa à proposta de alteração do PDM 
de Cascais para adequação ao novo RJIGT, no âmbito da respetiva Conferência Procedimental, 
vêm estes serviços comunicar o seguinte parecer, na ótica da salvaguarda e proteção dos 
recursos hídricos e no quadro das competências da ARHTO, incluindo a pronúncia sobre a 
proposta de Plano enquanto ERIP e à proposta de Relatório Ambiental, enquanto ERAE.

Considera-se incluído no âmbito da análise da ARHTO o impacto que a classificação/qualificação 
tem no uso do solo e consequentemente nos recursos hídricos, sendo que, por princípio, o uso 
dominante previsto para o Solo Rústico é o desenvolvimento de atividades agrícolas, florestais, 
recursos geológicos, energéticos, conservação de recursos e valores naturais ambientais, 
culturais e paisagísticos, bem como a prevenção e minimização de riscos naturais ou antrópicos, 
sendo admitida edificação com carácter excecional e limitada a usos e ações compatíveis com a 
classificação e qualificação do solo. No seguimento do exposto, e salvo exceções pontuais, 
considera-se que a classificação do solo como Rústico é o que melhor garante a qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, sempre que a alteração proposta 
tem impacte nos recursos hídricos. 

Considera-se, ainda, por princípio e de acordo com a al. i) do n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei 
n.º 15/2015 de 19 de agosto, que para o solo que não cumpra os requisitos de delimitação como 
Solo Urbano deverá ser integrado como Solo Rústico. 

No seguimento do exposto, o parecer a emitir pela ARHTO assume as seguintes formas:

 Favorável - Nada obsta à alteração proposta de classificação/qualificação do solo 
apresentada, ou o impacte identificado é positivo ou de baixa relevância, ou não 
significativo;

 Favorável condicionado: Considera-se que a proposta poderá ser aceite mediante o 
cumprimento de uma condicionante identificada caso a caso;

 Desfavorável: considera-se que a alteração proposta não se encontra devidamente 
fundamentada; ou não decorre do processo de adaptação ao RJIGT, devendo ser alvo de 
ponderação em sede de revisão do PDM; ou a proposta não se considera enquadrável nos 
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critérios que implicam a delimitação do solo como urbano; ou a proposta tem impacte 
relevante nos recursos hídricos, não devendo ser aceite.

Para efeito de análise da proposta, a Câmara Municipal de Cascais (CMC) apresentou, através 
da PCGT, uma proposta de alteração do PDM, no sentido de se adaptar ao novo RJIGT, o que 
pressupõe, essencialmente, uma reclassificação da categoria de Solo Urbanizável, passando a 
existir apenas Solo Urbano e Solo Rústico, respeitando assim as regras de classificação e 
qualificação do solo previstas no quadro legal em vigor: nova Lei de Bases do Solo, Lei n.º 
31/2014, de 30 maio, e Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 maio, nas suas atuais redações.

Os documentos recebidos para análise são seguintes:
 Proposta de abertura do processo de Alteração do PDM de Cascais para adequação ao novo 

RJIGT aprovada em Reunião de Câmara – Proposta n.º 525/2018, que inclui os termos de 
referência;

 Proposta Preliminar de Alteração do PDM de Cascais e proposta de promoção de 
conferência procedimental, ambas aprovadas em reunião de Câmara - Propostas n.º 877-
2020 e 906/2020;

 Documentos a alterar no âmbito da proposta de alteração: Regulamento e respetivos 
anexos, Planta de Ordenamento e Condicionantes com os respetivos desdobramentos, 
Relatório ambiental, Programa de execução e plano de financiamento, Mapa de Ruído e 
Relatório do Plano;

 Fichas de caracterização das alterações propostas.

Não foi remetida informação geográfica editável com o pedido de parecer inicial, tendo sido 
posteriormente disponibilizadas shapefiles, em 9/11/2020, que apenas incluem a proposta a 
analisar, não incluindo os documentos relativos ao PDM em vigor.

ANÁLISE DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PDM – Proposta de Plano

Na proposta de adaptação do PDM ao novo RJIGT não é feita uma ponderação da proposta global 
de ordenamento, sendo referido que as alterações propostas decorrem da necessidade de 
adaptação aos novos regimes legais aplicáveis. 

Os objetivos específicos identificados pela CMC para a alteração do PDM em análise são:
 Adequação ao novo RJIGT;
 Conformidade com as novas dinâmicas do quadro económico, social, cultural e ambiental 

com expressão territorial no Concelho:
 Atualização das disposições vinculativas dos particulares, contidas nos regulamentos e nas 

plantas que os representem;
 Conformidade com o POC-ACE;
 Elaboração de um Plano de sustentabilidade urbanística e constituição de um Fundo de 

Sustentabilidade Ambiental e Urbanística;
 Avaliação e identificação de situações incongruentes detetadas no decurso da 

monitorização da execução do PDM de Cascais, desde 2015, e realização de ajustes nas 
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opções de planeamento resultantes da adaptação da Estratégia Municipal ao novo quadro 
legal e setorial.

As alterações propostas foram agrupadas em fichas sobre temas com os seguintes objetivos:
 Série 000 - Alterações resultantes da Participação Preventiva;
 Série 100 - Alterações resultantes da Extinção do Solo Urbanizável;
 Série 200 - Alterações resultantes da Extinção do Espaço Canal;
 Série 300 - Alterações resultantes da Reformulação da Rede Viária;
 Série 400 - Alterações resultantes da Fusão dos Espaços Históricos;
 Série 500 - Alterações resultantes da Iniciativa Municipal;
 Série 600 - Alterações resultantes da Qualificação das Áreas com Plano de Pormenor;
 Série 700 - Alterações resultantes da Extinção das Pedreiras.

No que respeita às alterações resultantes da participação preventiva (série 000), verificam-se 
propostas de alteração de solo qualificado como “Espaço Verde”, “Espaço Canal” ou “Espaço para 
Equipamentos” para “Espaço Habitacional, Estratégico, Histórico”, a pedido de interessados e de 
forma desarticulada. Considera-se que estas alterações carecem de oportunidade, uma vez que 
a qualificação do solo deverá decorrer da caracterização, análise e diagnóstico do território de 
forma holística e abrangente, classificando-o e qualificando-o face às suas características 
intrínsecas. Porém, sempre que não esteja em causa interferência com domínio hídrico, emite-
se parecer favorável, deixando-se ao critério da CCDR LVT a análise do cabimento de cada uma 
destas pretensões no procedimento de adaptação em curso.

As propostas incluídas nas séries 500 e 600 propõem alteração à qualificação do solo, fazendo-
se uma breve descrição e enquadramento das mesmas, considerando-se, porém, demasiado 
sucinta no que respeita às condicionantes e vulnerabilidades em cada parcela, devendo os 
fundamentos ser densificados e analisadas alternativas às propostas apresentadas em sede de 
AAE. Mais se considera que também as propostas incluídas nas séries 500 e 600 carecem de 
oportunidade, à semelhança do referido para a série 000. Porém, sempre que não esteja em 
causa interferência com domínio hídrico, emite-se parecer favorável, deixando-se também ao 
critério da CCDR LVT a análise do cabimento de cada uma destas pretensões no procedimento 
de adaptação em curso.

Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo

Na ótica da proteção de recursos hídricos, e no que diz respeito à classificação do solo na planta 
de ordenamento, face ao fundamento apresentado no preâmbulo do presente ofício, considera-
se de ponderar a manutenção em solo rústico ou em espaço verde em solo urbano, as seguintes 
áreas:

 Áreas associadas a um risco de cheia e áreas de máxima infiltração adjacentes a zonas 
ameaçadas pelas cheias (ZAC), dada a sua relevância para a redução do escoamento 
superficial;

 Zonas associadas a risco de galgamento costeiros, instabilidade de arribas e zona terrestre 
de proteção costeira;
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 Áreas que incluem cursos de água, leitos e margens, classificados na REN, com evidente 
relevância para o sistema hídrico, integradas na estrutura ecológica municipal ou que se 
constituam como importantes corredores verdes e onde não exista evidência de 
construção consolidada;

 Áreas onde se inclui solo classificado em REN nas tipologias relevantes para os recursos 
hídricos, bem como áreas integradas no POC-ACE, sendo estas analisadas caso a caso.

Tendo estes pressupostos em mente, foram analisadas as propostas de alteração ao PDM 
constantes nas Fichas apresentadas nos Anexos 9 a 16, e emitidos os pareceres Favorável, 
Favorável Condicionado e Desfavorável, pareceres estes que constam na tabela no Anexo 1.

Verifica-se que as Fichas de caraterização elaboradas apresentam difícil leitura, sem legenda 
associada e não sendo apresentadas figuras de todas as alterações propostas, nomeadamente, 
extratos da Estrutura Ecológica Municipal (EEM) referida como a alterar (por exemplo na série 
600 onde apenas é apresentada a planta de qualificação do solo em vigor e a proposta de 
alteração). Salienta-se ainda que não são anexados todos os extratos relevantes para a análise 
(ainda que os mesmos não sejam objeto de alteração), nomeadamente extrato da Carta REN e 
Carta de Recursos e valores naturais em vigor, onde a visualização e análise do seu conteúdo é 
da máxima relevância para emissão de parecer.

Será ainda de referir que não foi submetida a planta da EEM alterada, final, apesar de se verificar 
(conforme referido acima), que existem alterações propostas à EEM, pelo que deverá ser 
apresentada uma carta de EMM proposta final.

Na proposta de alteração do PDM consta uma planta que resulta do desdobramento da Planta 
de Ordenamento 01.05 - Planos de Repercussão Territorial, sendo que nesta consta referência 
às áreas de incidência do Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste e Plano de Bacia 
Hidrográfica do Tejo; estas referências deverão ser atualizadas para o Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste - 2º ciclo, em vigor, que abrange a totalidade do 
Município.

De acordo com informação constante nos elementos submetidos, verifica-se que não existe 
proposta de alteração à Carta de REN, RAN e Condicionantes Recursos de Valores Naturais em 
vigor.

Verifica-se ainda que as peças desenhadas/plantas apresentadas representam tramas no interior 
dos limites da versão da CAOP considerada. Salienta-se que a CAOP utilizada apresenta um 
limite desfasado da Linha Limite do Leito das Águas do Mar, ou seja existe representação de 
tramas, por exemplo na qualificação do solo, de Solo Urbano – Espaço Verde de Proteção e 
Conservação, sobre o Leito das Águas do Mar. A qualificação e classificação, bem como restantes 
plantas, deverão ser ajustadas à Linha Limite das Águas do Mar e Margem representadas no 
POC-ACE em vigor.

Verifica-se ainda que o limite do POC-ACE foi recortado pela CAOP, devendo este limite 
corresponder ao constante no POC-ACE.
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No que respeita à planta de Condicionantes, a Linha Limite das Águas do Mar aí representada 
não coincide com a Linha Limite das Águas do Mar identificada no POC-ACE. Este limite deverá 
ser ajustado pelo traçado constante no POC-ACE.

A planta de Condicionantes identifica a Albufeira do Rio da Mula, uma albufeira de águas públicas 
de serviço público. Concorda-se com os limites representados, considerando-se, porém, que o 
limite apresentado no NPA deverá ser ajustado ao limite disponível no SNIAMB no separador 
relativo a albufeiras de águas públicas.

Na Planta de Suscetibilidade à Instabilidade de Arribas e ao Galgamento Costeiro, os respetivos 
limites deverão ser coincidentes com os definidos no POC-ACE, sem prejuízo da CMC, caso 
entenda, relativamente ao galgamento costeiro, poder delimitar uma faixa mais alargada, 
devendo porém manter também a representação da delimitação no POC-ACE em vigor.

É referenciado no relatório da proposta de alteração do PDM a eliminação da categoria “Espaços 
de Recursos Geológicos”; porém, esta consta da legenda da Planta de Qualificação do Solo, 
devendo a mesma ser revista.

Regulamento

Considera-se que deveria ser apresentado documento específico com identificação das 
alterações propostas no texto do Regulamento, como forma de facilitar a análise e melhor 
compreender as alterações propostas no texto, seu conteúdo e implicações no território.

Apenas foi emitido parecer às alterações propostas para as quais se verificou existir impacto 
direto nos recursos hídricos. 

Salienta-se que o Regulamento concretiza propostas de alteração a índices e parâmetros 
urbanísticos, como por exemplo, a proposta de aumento de índices de impermeabilização no 
“Espaço Estratégico” em Solo Urbano, revogando-se cumulativamente a norma de 
obrigatoriedade da área ser superior a 1ha ou, por exemplo, a permissão de construção em 
qualquer parcela qualificada como “Espaço Verde de Recreio e Produção” através da eliminação 
do parâmetro de dimensão mínima da parcela de 0,5ha. Analisado o impacto das alterações 
referidas, na Planta de ordenamento, verifica-se que esta alteração terá impacto indireto nos 
recursos hídricos, por exemplo na parcela com ID110 ou no espaço ID 551 bem como a qualquer 
outro espaço qualificado como “Espaço Estratégico” ou “Espaço Verde de Recreio e Produção”, 
decorrente do aumento da área de impermeabilização, o que não se considera admissível nem 
desejável. Acresce que se considera que estas alterações não decorrem da adequação ao novo 
RJIGT, pelo que se considera que carecem de oportunidade na presente alteração ao PDM 
devendo ser equacionadas num processo de revisão do PDM. As alterações propostas em 
regulamento não foram alvo de avaliação de alternativas no âmbito da AAE. 

De referir que são propostas alterações ao Art.º 23.º que não decorrem da adequação ao RJIGT, 
não sendo apresentada qualquer fundamentação para a proposta no anexo 8 ao relatório da 
proposta de PDM. Verifica-se que a proposta prevê a criação de medidas de aviso e salvaguarda 
em áreas abrangidas por Tsunamis, compreendendo-se a proposta e considerando-se ser de 
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aceitar, deixando-se porém à consideração da CCDR LVT a análise do cabimento da proposta no 
presente processo de alteração.

Discorda-se da inclusão da permissão de criação de “Parques Solares Fotovoltaicos” em solo 
rustico, proposta na al. a) do n.º 4 do art.º 44, considerando-se que esta inclusão prejudica o 
princípio de utilização e valorização do solo rústico em municípios predominantemente ocupados 
por solo urbano.

No seguimento do exposto e no que respeita às alterações propostas ao regulamento, considera-
se ser de emitir parecer favorável condicionado ao ajuste das questões enumeradas acima. 

ANÁLISE DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PDM - AAE

No que respeita à AAE, será de referir que foi emitido parecer pela APA/ARHTO ao Relatório de 
Fatores Críticos de Decisão por ofício S008157-202002-ARHTO. Neste eram apontadas 3 
questões principais a complementar: a necessidade de complemento/ponderação da inclusão de 
documentos orientadores identificados no referido ofício no Quadro de Referência Estratégico, 
de apresentação de uma caracterização e diagnóstico nas áreas alvo de alteração que 
fundamentassem as opções apresentadas e avaliação de alternativas.

Em relação ao Relatório Ambiental agora apresentado nada obsta à aprovação do mesmo, sendo 
de referir que se concorda com o ajuste do foco da AAE à adaptação ao RJIGT, nomeadamente 
à alteração de territórios classificados no PDM Cascais 2015 como urbanizáveis, e nesse 
seguimento com a revisão dos FCD, Critérios, Indicadores. Concorda-se com o Quadro de 
Referência Estratégico apresentado.

Será de referir porém que as parcelas identificadas nas fichas séries 000, 500 e 600 anexas ao 
Relatório de alteração ao PDM, deveriam ser alvo de análise equivalente às efetuadas para a 
série 100, uma vez que, também para estas, se propõe alteração à qualificação do solo em áreas 
não consolidadas e para as quais deveriam também ser avaliadas alternativas. Muito embora as 
séries 000, 500 e 600 não decorram da adequação ao RJIGT e sim de pedidos de particulares, 
pretensões do município e qualificação das áreas com Plano de Pormenor, considera-se que no 
que respeita à caracterização e analise de alternativas, (conforme apresentado nas fichas por 
parcela constantes da AAE), este documento constitui uma mais valia para ponderação das 
componentes ambiental, económica e social permitindo ao executivo e as ERAE uma avaliação 
e tomada de decisão fundamentada, face à sua caracterização, potencialidades e 
vulnerabilidades.

No seguimento do exposto considera-se de emitir parecer favorável sugerindo-se que a análise 
efetuada na AAE seja complementada para as séries 000, 500 e 600.

Conclusão

No seguimento do exposto considera-se de emitir os seguintes pareceres:

- Favorável condicionado à proposta de alteração do PDM de Cascais, condicionado à 
concretizando dos ajustes das propostas constantes acima à proposta de Regulamento e à 
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proposta de alteração das peças desenhadas, conforme referido no presente parecer e da tabela 
em anexo;

- Favorável à proposta de AAE, sugerindo-se o complemento da análise às alternativas efetuada 
na AAE para as séries 000, 500 e 600.

Com os melhores cumprimentos,

A Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste

     

Susana Fernandes

Anexo I: Tabela 1 - Parecer às propostas de Alteração à Planta de Ordenamento
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