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1. INTRODUÇÃO 
Decorreu entre 10 de Outubro a 9 de Novembro de 2011, a discussão pública da proposta de 
alteração ao Plano de Pormenor da Zona de Expansão Sul-Nascente da Cidade de Sines, nos 
termos do Aviso n.º 19486/2011 publicado em Diário da República, 2ª Série, n.º 188, de 29 de 
Setembro. Durante o referido período qualquer interessado pôde apresentar, por escrito, 
reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento relativos à proposta de 
alteração do plano, até ao termo do prazo referido. 

Foram apresentadas três exposições que foram objeto de ponderação nos termos do n.º 5 do 
artigo 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e que se passa a expor de 
seguida. 

 

2. EXPOSIÇÕES APRESENTADAS 
Foram apresentadas três exposições, que se encontram em anexo ao presente relatório, 
designadamente: 

• Debbie de Fátima Martins – entrada n.º 20281, de 07/11/2011; 

• Romão Vaz, SA – entrada n.º 20399, de 08/11/2011; 

• Imoguaraná – Emp. Imobiliários, SA – entrada n.º 20476, de 09/11/2011. 

 

3. PONDERAÇÃO 

3.1. EXPOSIÇÃO DE DEBBIE DE FÁTIMA MARTINS 
É tida como parcialmente pertinente a exposição apresentada porquanto existe um 
desfasamento a frente edificada e o remate do quarteirão realizado pelo Lote K 34.1. Assim, 
quanto ao polígono de implantação considera-se mais adequado a segunda solução proposta na 
exposição dado que corresponde a uma simetria de todo o quarteirão e evita volumes com 
alinhamentos desfasados. Não é acolhida a proposta de um terceiro piso, à semelhança do que 
existe no quarteirão edificado, porque o objetivo inicial do plano de pormenor foi prever um lote 
de remate (Lote K34.1) com dois pisos para fazer a transição visual para a zona de moradias 
unifamiliares de apenas dois pisos. Finalmente, acolhe-se a proposta de aumentar a área de 
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implantação para 148,4 m2 permitido um melhor jogo de volumes e assim adaptar-se mais 
corretamente à imagem urbana do bairro. Todas as propostas que foram acolhidas não implicam 
aumento da área de construção nem desvirtuam a estrutura geral do plano. 

 

3.2. EXPOSIÇÃO DE ROMÃO VAZ, SA 
É tida totalmente pertinente a exposição apresentada considerando que globalmente não existe 
alteração das áreas de construção. A transferência de área de construção (72 m2) destinada a 
comércio e serviços do lote D07.1 (Lote 9 da Urbanização da Quinta do Meio) para o uso de 
equipamentos no Lote E03.1 (Lote 5 da Urbanização da Quinta do Meio) não altera a estrutura 
geral do plano pelo que foi acolhida. 

 

3.3. IMOGUARANÁ – EMP. IMOBILIÁRIOS, SA 
É tida totalmente pertinente a exposição apresentada considerando que mantém-se globalmente 
a filosofia do plano. A transformação de seis edifícios plurifamiliares em quinze unifamiliares, 
mesmo mantendo o número de pisos, mantém as áreas de construção e de implantação mas 
diminui o número de fogos em 21 unidades, sendo no sentido da menor carga urbana. Por outro 
lado, a passagem do logradouro do Lote K30 para ser apenas de uso privativo em nada afeta a 
estrutura do plano. O quarteirão formado é de dimensão reduzida e não aumenta 
substancialmente as travessias pedonais. Trata-se de uma zona na periferia do plano cuja 
travessia apenas liga a dois arruamento e por isso não existe uma continuidade nem visual nem 
ecológica. 

 

 

 

__________________________________ 

Pedro Martins 
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