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1 – INTRODUÇÃO 
 

No seguimento da entrega do programa base relativo ao plano geral de infraestruturas para  

Parque Empresarial de Monte Redondo, foi apresentado um documento para clarificar as 

medidas preventivas no âmbito do cumprimento do plano municipal de defesa da floresta 

contra incêndios de Leiria, que se junta em anexo. 

Ambos os estudos foram analisados pelas entidades intervenientes, refletindo o projeto agora 

em apreciação as alterações introduzidas no âmbito dos pareceres que nos foram 

transmitidos, para além de terem sido tomados em consideração os seguintes fatores: 

°  Interligação com a estrutura viária consolidada; 

°  Delimitação da área de intervenção definida pela Autarquia; 

°  Análise das infraestruturas quer as existentes quer as que estão em fase de projeto; 

°  Avaliação detalhada da topografia existente por forma a minimizar custos com a execução 

de infraestruturas; 

°  Interligação com as áreas envolventes passíveis de ampliação futura do Parque 

Empresarial. 

 

 

2 – ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO FACE AO P.D.M. DE LEIRIA 
 

Sob o ponto de vista da ocupação do solo, conforme figura 1, o terreno para o qual se projeta 

o Parque Empresarial de Monte Redondo situa-se em área afeta a solo urbanizável e dentro 

deste em espaço de atividades económicas. 

 

 



 
 

A738Urb.Jan2020. doc                                                                                                                          2 

 

É delimitado a norte por áreas em solo urbanizado – espaço urbano de baixa densidade, a 

nascente por espaço de atividades económicas (solo urbanizável), a sul por espaço florestal 

de produção, e a poente por solo urbanizado – espaço de atividades económicas e urbano de 

baixa densidade. 

 
Figura 1 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM Leiria (Fonte: Mapas interativos - CMLeiria) 

 

 

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA 
 

Na elaboração da solução proposta foram tidos em consideração diversos fatores dos quais 

destacamos: 

 

o  Minimização do custo de infraestruturização 

O troço viário foi delineado por forma a obter uma maximização do número de lotes, em 

função da área média solicitada por lote. 

 
o  Ligação à envolvente 

Com a existência da E.N. 109 a norte e da A17, a nascente estão criadas as condições para 

promover e potencializar este Parque Empresarial. Assim, propomos que os acessos norte e 

sul se processem através de duas rotundas (1 e 3), sendo a primeira a implantar na E.M. 

531 (via existente de acesso à A17) e a segunda (rotunda 3) no limite norte/poente do 

parque, por forma a que a partir desta , em fase subsequente, se processe o acesso à E.N. 

109. 

Em complemento ao descrito deverá ser requalificado o troço da E.M. 531 entre o núcleo 

habitacional de Monte Redondo e a A17 numa extensão de aproximadamente 2.000m, 

promovendo assim a melhoria das acessibilidades ao Parque Empresarial, bem como com a 

execução da rotunda 4, centrada com a E.N. 109, por forma a que a partir desta via 

coadjuvada com a rua 5 o acesso ao referido parque seja rápido, seguro e eficaz. 
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De notar que as duas situações referidas (requalificação da E.M. 531 e ligação norte à E.N. 

109) extravasam o âmbito do presente estudo, contudo em nosso entender, a sua previsão 

tem total cabimento uma vez que são peças fundamentais para ligação às vias estruturantes 

existentes. 

 

o  Faixa de gestão de combustível 

Pela análise da figura 2 conclui-se que a propriedade na qual se pretende instalar o Parque 

Empresarial se encontra inserida em espaço florestal, em área da classe de perigosidade 

baixa. 

 
Figura 2 – Extrato da Planta de Perigosidade de Incêndios Florestais do PDM Leiria 

 (Fonte: Mapas interativos - CMLeiria) 
 

Para efeitos de cumprimento da legislação sobre a  Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(DFCI), devidamente conjugada com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios de Leiria (PMDFCI), o desenho urbano do Parque Empresarial de Monte Redondo, 

foi devidamente ponderado, visando a rápida aprovação do seu Plano Geral pela Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Leiria (CMDFCIL), o que se verificou em 

conformidade com os elementos apresentados em anexo. 

 

Assim, consoante a orientação da confrontação da propriedade, foram tomadas as seguintes 

opções: 

 

o Estremas a sul, nascente e nordeste até à rua do Sobreiro:   

A estrema sul confina com área de solo rural qualificada como espaços florestais de produção. 

Já as estremas nascente e nordeste até à rua do Sobreiro, confinam com áreas de solo 

urbanizável qualificadas como espaços de atividades económicas. Apesar destas estremas 

confinarem com espaços de atividades económicas, atualmente verifica-se a existência de 

uma grande mancha florestal, sem descontinuidade. 
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Por este facto, no âmbito do presente estudo foi adotada uma solução similar para ambos os 

casos, atuando na ótica da segurança e conferindo uma maior salvaguarda do 

empreendimento face a eventuais futuras ocorrências.  

Deste modo, foi prevista nesta envolvente uma faixa de gestão de combustíveis com uma 

largura de 100m, ao longo de toda a extensão confinante com o espaço florestal. Nesta faixa 

não estão previstos lotes, edificações ou outras intervenções, garantindo que esta 

desempenhará as funções de gestão de combustível. 

Em conformidade com as peças desenhadas, nas quais se encontram perfeitamente definidas 

as delimitações da faixa de gestão de combustíveis, verifica-se que alguns lotes são 

intersetados por este limite. Tal facto não inviabiliza a edificação, uma vez que o respetivo 

polígono de implantação foi desenhado de modo a que as futuras construções não colidam 

com a aludida delimitação. São exemplo os lotes n.º01, 02, 22, 23 e 24. 

 

o Estrema a poente:  

Este limite da propriedade confina com área de solo urbanizado qualificada como espaços de 

atividades económicas. Tratando-se de uma área industrial, por conseguinte área edificada 

consolidada, pelo que o futuro Parque Empresarial não confinará com qualquer espaço 

florestal. Por este motivo encontra-se garantida uma descontinuidade horizontal e vertical dos 

combustíveis, mantendo-se salvaguardada a descontinuidade florestal desta área. Face ao 

exposto, ao longo desta margem, não se revela necessário garantir uma faixa de gestão de 

combustíveis, sendo toda esta área aproveitada para a concretização de lotes. 

 

o Estrema noroeste até à rua do Sobreiro: 

À semelhança do preconizado para a estrema a poente, também nesta zona não foi garantido 

o afastamento de 100m referente a uma potencial faixa de gestão de combustíveis, 

maximizando-se o aproveitamento do espaço para concretização de “zona de equipamento de 

utilização coletiva”. Tal facto, encontra-se corroborado pois toda esta zona confina com o 

aglomerado de Paço / Ribeira da Bajouca, consequentemente considerada toda uma área 

edificada consolidada, não havendo portanto continuidade florestal.  

Em prol das opções tomadas devidamente integradas no desenho final do Parque 

Empresarial, encontram-se integralmente cumpridas as exigências de gestão de combustível 

através da previsão obrigatória de uma faixa, sendo que nos demais casos, se fundamenta a 

sua não previsão em função das áreas em estudo confinarem com áreas edificadas 

consolidadas ao longo das quais é evidente a inexistência de continuidade florestal.  

 

 

 



 
 

A738Urb.Jan2020. doc                                                                                                                          5 

 

4 – CONDICIONANTES 

4.1 – OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

Conforme já foi referido no ponto 2, este Parque Empresarial insere-se em solo urbanizável e 

dentro deste em espaço de atividades económicas. 

É delimitado a norte por espaço urbano de baixa densidade, a nascente por espaço de 

atividades económicas (solo urbanizável) a sul por espaço florestal de produção e a poente 

por solo urbanizado – espaço de atividades económicas. 

 

4.2 – TOPOGRAFIA 
 

Possui toda a área objeto de intervenção excelentes condições topográficas para a 

implantação de um equipamento desta índole dado que o ponto de cota mais elevada (62m) e 

a mais baixa (51m) distam entre si 750m o que dá um declive médio de 1,5%, isto no sentido 

nascente /poente, enquanto que no sentido norte/sul se verificam exíguos desníveis, pelo que 

podemos considerar como plano. Toda a área de intervenção tem por conseguinte uma 

exposição sul com uma pendente muito suave, reunindo assim as condições ideais para 

implantação das unidades que neste espaço se pretendam instalar. 

 

4.3 – AMBIENTAIS  
 

Na elaboração deste projeto tivemos em consideração o fator ambiental pelo que propomos a 

criação de um amplo espaço verde com 62.197m², bem como a plantação de árvores ao longo 

de todos os arruamentos, as quais permitem ensombramento contribuindo assim para a 

amenização  térmica destes espaços públicos. 

Como foi referido, foi criada uma zona tampão a sul ao longo de todo o parque com uma 

profundidade de ± 100m a qual reduz a vulnerabilidade de incêndios constituindo uma “zona 

de gestão de combustível”. 

Quando da elaboração do projeto de arquitetura paisagista haverá o cuidado de projetar para 

a arborização das vias, espécies mais resilientes à disponibilidade hídrica e mais resistentes 

ao fogo. 

Estão também previstos tanques de recolha e armazenamento de água (bacia de retenção e 

ponto de água) os quais permitem a reutilização da água das chuvas para rega, combate a 

incêndios e alimentação gradual da linha de água (ribeira da Carrasca) retendo os caudais de 

cheia. 

 

4.4 – ENERGÉTICOS 

Estando o nosso país dependente do petróleo como fonte primeira de energia, recurso este 

que não possuímos, torna-se urgente recorrer a outras formas de energia por forma a reduzir 

a dependência do exterior. 
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Nesse sentido há que encarar o futuro como um fator de auto restruturação energética 

reduzindo a dependência de terceiros e investindo na redução de emissões de gases nocivos 

ao meio ambiente, o qual só será conseguido com iniciativas de utilização de recursos naturais 

e renováveis. Face ao enorme potencial que o nosso país possui a nível de energia solar, é de 

ponderar os fatores estratégicos de desenvolvimento socioecónomicos que essa energia 

produz pelo que com o intuito de tornar este parque empresarial autossuficiente em termos 

energéticos propomos a implantação de um parque fotovoltaico localizado entre o C.M. 531 e 

a rua 2.2, isto é, aproveitando a faixa de gestão de combustível. 

 

4.5 – ACÚSTICOS 

O projeto que se pretende desenvolver para o novo parque empresarial, ocupa uma área cuja 

afetação do solo se encontra definida, pelo município de Leiria, como espaço de atividades 

económicas – urbanizável. 

Toda a zona afeta a este espaço está localizada numa área que em termos do zonamento 

acústico, não se encontra classificada no atual PDM do município (figura. 3). 

 Figura 3 – Planta de zonamento acústico inserida no PDM do município de Leiria 
 
De acordo com a informação extraída deste mapa não existem, nem poderiam existir, áreas 

de conflito para a zona onde se pretende desenvolver o atual projeto. 

Com base nos dados atualmente existentes e em conformidade com o estudo que se anexa, 

não há condicionantes acústicas para o desenvolvimento do projeto. 
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4.6 – OUTRAS CONDICIONANTES 

Analisando o PDM, neste capitulo verifica-se a não existência de qualquer condicionante com 

o espaço em questão. 

 

 

5 – FIM A QUE SE DESTINA O PRESENTE ESTUDO  E OBJETIVOS A ATINGIR 
 

Pretende-se com a apresentação deste estudo proceder à divisão da globalidade da 

propriedade em 46 lotes para atividades económicas os quais apresentam áreas 

compreendidas entre 4.662m² (Lote 7) e 14.783m² (lote 6). 

Dada a atual conjuntura económica sugerimos a instalação neste espaço de outras atividades, 

para além da industria e armazenagem. Nesse sentido propomos que se possa também 

instalar comércio e serviços. Contudo, a área máxima de construção afeta a este fim será de 

35.000m². 

 
 

Esta opção tem como objetivo: 

°  Alargar a oferta de terrenos infraestruturados para a implantação de empresas, oferecendo-

lhes condições de competitividade que se revelam fundamentais nos tempos atuais; 

° Reforçar a dinâmica empresarial que se assiste em Leiria através da criação de áreas de 

expansão que proporcionam a otimização das infraestruturas existentes; 

° Estimular a criação e a fixação quer de novas empresas quer das já existentes, permitindo a 

sua expansão; 

° Atrair industrias que se pretendam deslocar, facultando-lhes não só as áreas necessárias à 

sua implantação bem como as condições necessárias à sua competitividade; 

° Atrair unidades que apostem em fatores de diferenciação, tais como a inovação e qualidade; 

° Contribuir para um bom acolhimento às PME’S tão necessárias ao desenvolvimento 

empresarial do Município. 

 

 

6 – ZONAMENTO 

6.1 – ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO - LOTES 
 

Existem 46 lotes vocacionados a atividades económicas, apresentando as suas áreas um 

valor mínimo de 4.662,00m² (lote 7) e um máximo de 14.783,00m² (lote 6). 

As áreas de implantação variam de acordo com o polígono de implantação definido para cada 

lote, pelo que aos de maior área, corresponde uma maior implantação, e inversamente, os de 

menor área são objeto de menor área de implantação. Constata-se que os valores previstos 

no quadro síntese são sempre inferiores ao permitido pelo PDM, isto é 70% da área do lote. 
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No que diz respeito ao índice de utilização global do solo (42%), ele respeita os parâmetros 

estipulados quer no art.º 94.º do PDM, quer no artº 96º, o qual estipula uma percentagem 

máxima de 100% e 70% respetivamente. Foi também respeitado o índice de utilização do solo 

para comércio/serviços e indústria/armazéns respeitantes a cada lote, o qual é sempre inferior 

a 70% . Os referidos artigos definem como altura máxima da fachada 15,00m e 12,00m 

respetivamente, valores estes também respeitados. 

Relativamente ao índice máximo de impermeabilização (80%), no quadro síntese que faz parte 

desta memória descritiva, bem como nas peças desenhadas anexas vão indicadas as áreas 

máximas do solo impermeabilizado por lote, bem como se encontram descriminados todos os 

outros parâmetros necessários para uma correta e inequívoca interpretação desta operação 

urbanística, verificando-se o cumprimento da percentagem permitida. 

 

6.2 – ÁREA DO DOMÍNIO PÚBLICO 

6.2.1 – ZONA DESTINADA A ARRUAMENTOS E CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL 
 

Está projetada uma área de 39.696,00m² para a execução destas infraestruturas, conforme 

passamos a referir: 

Arruamentos 36.290,00m² 

Impasses 927,00m² 

Ilhéus 1.841,00m² 

Serventias 638,00m² 

Total 39.696,00m² 

 
Arruamentos - Para além dos 36.290,00m² de novos arruamentos a executar, há ainda a ter 

em consideração a execução futura da rua 5 e requalificação da E.M. 531, intervenções estas 

fora da área em estudo, as quais irão permitir a ligação a norte à E.N. 109 e a sul à A17 e a 

Monte Redondo. 

 

Impasse - Para dar acesso à área destinada à bacia de retenção e posto de combate a 

incêndios florestais, houve necessidade de projetarmos um Impasse com 6,50m de largura de 

faixa de rodagem bem como passeios com 1,60m numa extensão de aproximadamente 

530,00m. Previmos também este arruamento para permitir a passagem dos coletores 

domésticos e pluvial que encaminham os efluentes até ao seu destino final, isto é, a rede 

doméstica a executar ao longo da E.M 531 com ligação à rede existente em Monte Redondo, 

e no caso da pluvial à bacia de retenção projetada para posterior ligação à linha de água 

(ribeira da Carrasca). 
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De referir que a largura proposta para esta via é inferior aos 9,00m das restantes. Contudo, 

dado tratar-se de um arruamento projetado para o fim descrito, não havendo a partir deste 

qualquer acesso a lotes, entendemos que de maneira nenhuma se justifica uma largura de 

faixa de rodagem superior à projetada. 

 
Ilhéus - Os 1.841,00m² projetados para este fim, encontram-se distribuídos ao longo da 

intervenção, nomeadamente nas ligações dos arruamentos com as rotundas e no separador 

central entre as rotundas 1 e 2. 

 
Serventias – Para manter o acesso às parcelas existentes no tardoz dos lotes 7, 8 e 9 houve 

necessidade de requalificar a serventia existente, razão pela qual houve necessidade de 

disponibilizar 638m² para tal fim. 

 

6.2.2 – ZONA DESTINADA A ZONAS VERDES E INFRAESTRUTURAS 

Na globalidade estão previstos 160.779,00m² para este fim, desdobrando-se em: 

Zonas verdes/faixa de gestão de combustível e bacia de retenção 62.197,00m² 
Faixa de gestão de combustível 97.951,00m² 

Caldeiras para árvores 409,00m² 
Postos de transformação 126,00m² 

Ilhas ecológicas 96,00m² 
 

Zonas verdes/faixa de gestão de combustível e bacia de retenção – Nos 62.197,00m² 

destinados a este tipo de ocupação estão incluídos 4.000,00m² relativos à implantação da 

bacia de retenção, 2.865m² para execução das  “bolachas centrais” das rotundas 1, 2 e 3, e os 

restantes 55.332m² respeitantes à faixa de gestão de combustíveis. A localização desta faixa 

prende-se com a necessidade de um espaço limpo e desimpedido entre o espaço florestal 

confinante a sul e a área de implantação dos lotes, por forma a criar uma barreira à 

progressão dos incêndios. 

 

Faixa de gestão de combustíveis – Para além da área referida no ponto anterior, previmos 

mais 97.951,00m² direcionados a este fim, uma vez que, e pelas razões já apontadas, quer a 

norte quer a nascente, a área objeto de estudo confina com espaço florestal. 

 
Caldeiras para árvores – Está prevista a execução de 255 unidades, as quais se encontram 

dispostas ao longo dos arruamentos projetados, apresentando todas elas a mesma dimensão, 

isto é, 1,50m x 1,50m. 

Conforme se poderá constatar pela análise das peças desenhadas, foram localizadas no 

alinhamento dos passeios, ocupando espaço nos estacionamentos, permitindo assim 

disponibilizar toda a área dos passeios para os peões. Esta situação só não se verifica na rua 

1 e rotundas, uma vez que nestes espaços não estão previstos estacionamentos. 

 
Postos de Transformação – Estão projetados 6 espaços, cada um com a área de 21,00m² 

destinados a este fim. A sua dimensão e localização teve como base o estudo prévio 

elaborado. 
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Ilhas Ecológicas – Foram previstos 6 espaços para implantação de ilhas ecológicas, ocupando 

uma área total de 96,00m². A sua dimensão e localização foi já objeto de uma primeira análise 

por parte da divisão de ambiente e saúde da Câmara Municipal. 

 

6.2.3 – ZONA DESTINADA A ESTACIONAMENTOS 
 

Prevêem-se 533 lugares de estacionamentos, sendo 479 para veículos ligeiros dos quais 4 

para pessoas com mobilidade condicionada e 54 para veículos pesados, ocupando na 

globalidade 10.813,00m². 

Este número de estacionamentos cumpre os parâmetros estabelecidos no PDM e toda a 

legislação em vigor. Para além daquela área houve ainda a considerar 1.504,00m², área esta 

retirada aos estacionamentos, uma vez que foi ocupada para acessos viários aos lotes. 

 

6.2.4 – ZONA DESTINADA A PASSEIOS 
 

Os 20.104,00m² previstos para este fim repartem-se por 18.208,00m² de passeios, 1.402,00m² 

para acessos aos lotes e 494,00m² para passadeiras (pavimento podotáctil). 

Projetámos ao longo de toda a intervenção passeios com 2,50m de largura, apresentando 

pontualmente largura superior, quer nas zonas das interseções, quer nas passadeiras, as 

quais se prevê a execução de 20 unidades. No capitulo rede viária e acessibilidades, teremos 

oportunidade, de especificar este assunto em maior pormenor. 

 

6.2.5 – ZONA DESTINADA A EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 
 

Os 27.961,00m² destinados a equipamento de utilização coletiva localizam-se a norte entre a 

rua 2.1 e um arruamento existente designado por rua do Sobreiro, a qual faz a delimitação 

entre o solo urbanizado e o solo urbanizável. 

A área projetada enquadra-se dentro dos parâmetros previstos no PDM para operações desta 

índole, conforme teremos oportunidade de pormenorizar no ponto 7.3 desta memória 

descritiva. 

 

 

7 – VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO PDM 

7.1 – ESTACIONAMENTOS NA VIA PÚBLICA 

Em função do tipo do tipo de ocupação, temos: 

A1) Indústria e Armazém (exigidos ao abrigo do art.º114.º do PDM): 

 

Área máxima de construção acima da cota de soleira – 230.900,00m² 

Área máxima de construção acima da cota de soleira (prevista para comércio/serviços)  

– 35.000,00m² 
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Área máxima de construção acima da cota de soleira (prevista para industria e armazéns)  

– (230.900,00m² - 35.000,00m²÷) – 195.900,00m² 

Número de lugares de veículos ligeiros – (195.900,00m² ÷ 75) x 10% = 260un 

Número de lugares de veículos pesados – (195.900,00m² ÷ 500) x 10% = 39un 

 

A2) Comércio e Serviços (exigidos ao abrigo do art.º114.º do PDM): 

O cálculo do número de estacionamentos ligeiros é variável em função da área do lote, do 

seguinte modo: 

Lote com área < 500m² - 2,5 lugares / 100m² de Ac 

Lote com área ≥ 500m²  e ≤ 2.500m² - 3 lugares / 100m² de Ac 

Lote com área > 2.500m² - 6 lugares / 100m² de Ac 

 

Como não foram projetados lotes para este fim específico, em conformidade com o 

regulamento a área máxima de construção será de 35.000,00m². Como tal para o cálculo 

do número de estacionamentos entramos em consideração que a área máxima a edificar 

em cada lote será no mínimo de 500m² e no máximo de 2.500m², como tal teremos 3 

lugares / 100m² de Ac. 

 

Da conjugação dos critérios acima expostos foi obtido um total de: 

(35.000m² ÷ 100m²) x 3 x 20% = 210 (estacionamentos ligeiros). 

 

Constata-se por conseguinte, que somando os 210 estacionamentos aos 260 resultantes do tipo 

de ocupação de indústria e armazéns, o valor encontrado de 470 é inferior aos 479 projetados. 

 

7.2 – ESPAÇOS VERDES DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 
 

O artº 116 do PDM prevê a cedência de 23,00m² por cada 100,00m² de área de construção para 

indústria e armazéns e de 28,00m² por cada 100,00m² no caso de comércio e ou serviços. 

Entrando em consideração com as áreas referidas em 7.1 (situação mais desfavorável), 

teremos: 

195.900,00m² ÷ 100 x 23 = 45.057,00m²  

35.000,00m² ÷ 100 x 28 =   9.800,00m²  

 54.857,00m² 

Como estão projetados (55.332m²+2.865m²) = 58.197m², verifica-se um excedente de 3.340m². 
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7.3 – EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 
 

Os parâmetros a aplicar em função do artº 116 do PDM são os seguintes: 

Comércio e serviços – 25m² / 100m² a.c. 

Indústria e armazém – 10m² / 100m² a.c. 

Tendo em consideração as áreas apontadas em 7.2, tomamos como área de equipamento de 

utilização coletiva (35.000m² x 25m² + 195.900m² x 10m²) ÷100m² = 28.340m². 

Constata-se por conseguinte que os 27.961,00m² projetados são inferiores em 379,00m² aos 

estipulados em PDM, valor este exíguo face às áreas em questão, razão pela qual 

consideramos que cumpre este parâmetro. 

 

 

8 – ÁREAS, ÍNDICES E PREVISÕES NUMÉRICAS 
 

Área total do terreno  594.668,00m² 

Área dos lotes  333.811,00m² 

Área dos arruamentos e circulação automóvel 39.696,00m² 

Área dos passeios  20.104,00m² 

Área dos estacionamentos  12.317,00m² 

Área das zonas verdes e infraestruturas   160.779,00m² 

Área de equipamento de utilização coletiva 27.961,00m² 

Número de estacionamentos na 

via pública: 

- ligeiros 

- pesados 

479 un 

54 un 

Área máxima de implantação  219.500,00m² 

Área máxima de construção acima da cota de soleira  230.900,00m² 

Área máxima de solo impermeabilizado (nos lotes) 266.880,00m² 

Número máximo de lotes  46 un 

Número máximo de frações por lote 2 un 

Altura da fachada máxima 12,00m/15,00m 

Índice máximo de impermeabilização do solo 

(266.880m²+22.360m²)÷(333.811m²+27.961m²) 

 
0,80 

Índice máximo de ocupação do solo (219.500m² + 9.750m²)÷594.668m²  0,38 

Índice de utilização do solo (230.900m² + 19.500m²) ÷ 594.668m² 0,42 

 

 

 



 
 

A738Urb.Jan2020. doc                                                                                                                          13 

 

 

9 – REGULAMENTO  

 
ARTº 1º 

DESTINO 

O loteamento em anexo, destina-se à instalação de unidades industriais, de armazenagem de 

gestão de resíduos, comércio e serviços. 

 

ARTº 2º 

CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS 

Empresas Nacionais ou Estrangeiras devidamente licenciadas que obedeçam a todos os 

requisitos exigidos pela legislação em vigor, nomeadamente ao controlo de poluição sonora, 

líquida, gasosa e resíduos sólidos. 

É proibida a instalação neste Parque Empresarial de indústrias consideradas poluentes ou como 

sendo tóxicas ou perigosas de acordo com a respetiva legislação. 

As indústrias que produzem efluentes no processo de fabrico têm que apresentar estudos do 

seu pré-tratamento. 

De igual modo as indústrias que produzem resíduos no seu processo de fabrico devem 

apresentar um plano de prevenção e gestão dos mesmos. 

 

ARTº 3º 

CARACTERÍSTICAS DE LOTES 

1 – Os lotes, de acordo com a divisão estabelecida no projeto anexo a este regulamento, 

destinam-se às atividades definidas no Artº 1º. 

2 – Todas as unidades deverão dispor, dentro da área do respetivo lote, de locais para a carga e 

descarga de mercadorias, não se permitindo essa operação na via pública. 

3 – Cada lote tem que dispor, dentro da sua área, de lugares de estacionamento quer para 

veículos ligeiros, quer para pesados, em número que cumpra os requisitos do PDM. 

 

ARTº 4º 

ZONAMENTO 

Para efeitos do presente regulamento, o Parque Empresarial é constituído pelas seguintes 

zonas: 

● Zonas de domínio privado – lotes 
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● Zona de domínio público - Arruamentos e circulação automóvel 

- Zonas verdes e infraestruturas 

- Estacionamentos 

- Passeios 

- Equipamento de utilização coletiva 

 

ARTº 5º 

ZONA DE DOMÍNIO PRIVADO - LOTES 

1 – A zona de domínio privado – lotes, é constituída pelas áreas destinadas à instalação das 

unidades referidas no Artº 1º; 

2 – Será permitida a junção de dois ou mais lotes, ficando a construção condicionada ao 

estabelecido nos pontos 3 a 18; 

3 – No caso da junção de lotes, as áreas finais resultantes da sua unificação, não podem 

exceder o somatório das áreas previstas para cada lote, sendo possível anular os 

logradouros entre os respetivos polígonos de implantação; 

4 – A área de implantação máxima em cada lote será a constante no quadro de síntese. As 

varandas e palas não entram para o cálculo, podendo estas exceder os polígonos de 

implantação; 

5 – Os afastamentos mínimos das construções aos limites dos lotes são os estabelecidos na 

planta de síntese, salvo serviços de portaria e anexos destinados a depósitos de resíduos 

para reciclagem; 

6 – O número máximo de pisos acima da cota de soleira é 3, no caso de indústria e armazéns, 

sendo de 5 no caso de comércio e serviços. Admite-se a introdução de cave para 

estacionamentos e arrumos; 

7 – As áreas de construção máximas são as constantes no quadro de síntese; 

8 – A altura máxima da fachada não poderá ultrapassar os 12,00m, no caso do uso ser indústria 

e armazéns, e de 15,00m no caso de ser comércio e serviços. Em situações excecionais, 

devidamente justificadas, por razões de ordem técnica, produtiva ou tecnológica no caso 

da indústria e armazéns poderá exceder os 12,00m. 

9 – A cércea é contabilizada acima da cota de soleira, ficando a cave abaixo daquela cota; 

10 – O volume de construção máximo acima do solo será o constante no quadro de síntese, 

salvo as situações excecionais referidas em 8; 

11 – A cota de soleira (piso térreo) das construções é a constante nas peças desenhadas e no 

quadro síntese, admitindo-se uma variação de ± 0,50m, desde que devidamente 

justificada. 
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No caso de junção de lotes, a cota de implantação deverá enquadrar-se dentro das cotas 

previstas para os lotes objeto de junção; 

12 – A impermeabilização do lote não poderá exceder 80% da sua área; 

13 – Não é permitida a instalação de espécies como: acácia spp, eucaliptus spp, populus spp e 

ailanthus spp, a menos de 30m de infraestruturas, edifícios e muros; 

14 – É obrigatória a criação de uma área mínima de 5% da área total do lote destinada a 

espaços verdes; 

15 – As empresas devem privilegiar a implementação de materiais permeáveis na pavimentação 

das zonas envolventes das construções, por forma a promover a infiltração das águas 

pluviais; 

16 – No caso dos lotes destinados a gestão de resíduos, é obrigatória a execução de uma 

cortina arbórea à volta de toda a área destinada ao seu processamento, com pelo menos 

5,00m de largura; 

17 – Os acessos aos lotes, embora se encontrem materializados, poderão ser alterados desde 

que não implique variação ao número de estacionamentos na via pública; 

18 – Dentro do mesmo lote é possível mais do que um tipo de ocupação, desde que cumpra os 

parâmetros do PDM. 

 

ARTº 6º 

ZONA DE DOMÍNIO PÚBLICO 

A zona de espaços públicos é constituída por arruamentos e circulação automóvel, zonas verdes 

e infraestruturas, estacionamentos, passeios e zonas de equipamento de utilização coletiva, 

sendo da responsabilidade do Município a execução e manutenção de todas estes espaços. 

Na faixa de gestão de combustíveis identificada nas peças desenhadas, não é permitida a 

edificação de imóveis, sendo contudo permitido implantar parques eólicos, fotovoltaicos ou 

outros destinados a energias renováveis; 

 

ARTº 7º 

TRATAMENTO DE EFLUENTES E RESÍDUOS  

1 – É da responsabilidade das unidades instalar na zona do lote o tratamento e controlo de 

todos os resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, bem como a eliminação de cheiro, ruído e 

outras formas de degradação ambiental, bem como locais para depósito provisório de 

resíduos para reciclagem. 
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2 – Relativamente aos efluentes líquidos, resultantes do processo de fabrico, só poderão ser 

lançados na rede geral de saneamento após o conveniente tratamento, dependendo o 

alvará de utilização da sua execução. 

3 – A Câmara Municipal de Leiria poderá impor, após consultar as demais entidades 

licenciadoras, outros condicionamentos que entender necessários, quer quanto à 

instalação, quer à laboração das unidades, tendo em vista a manutenção do equilíbrio 

ambiental da zona e da sua envolvente. 

 

ARTº 8º 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

1 – Restringe-se a 35.000,00m² a área possível de construir destinada a este uso. 

2 – Não estão previstos lotes específicos para este uso, pelo que cabe ao Município a verificação do 

cumprimento do ponto 1. 

3 – A área máxima admissível de construção em cada lote é de 2.500m². 

 

 

10 – ACESSIBILIDADES 

10.1 – INTRODUÇÃO 

O Decreto-Lei 163/2006 de 8 de Agosto estabelece um conjunto de especificações a ter em 

consideração na elaboração de projetos nomeadamente na construção de espaços públicos por 

forma a proporcionar condições de acessibilidades, de modo autónomo e seguro, ao maior 

número de pessoas independentemente do seu grau de mobilidade, idade ou capacidade de 

perceção. 

O conceito de acessibilidade implica esforços para que o meio urbano permita, cada vez mais, o 

acesso dos cidadãos a todos os espaços físicos. Nesse sentido dever-se-á redesenhar o aludido 

espaço por forma a que se reduza todo o tipo de obstáculos, inclusivamente ao nível dos 

materiais, para que se potencie a vivência da urbanidade. 

Um aglomerado urbano construído oferece condições desiguais de acessibilidades: topografia 

do terreno, tratamento físico das vias e passeios, sinalização e orientação urbana, existência ou 

não de estacionamentos e ciclovias, etc. É pois aconselhável e urgente transformar este “estado 

de coisas” num espaço acessível que permita a todos os cidadãos as mesmas oportunidades de 

participação no seu quotidiano e usufruir dos seus bens e serviços. 
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10.2 – PROPOSTA 

Com o intuito de proporcionarmos a todos: idosos, crianças, pessoas com mobilidade 

condicionada, etc., a possibilidade de acesso a todos os espaços confinantes com a área de 

intervenção procedemos à criação de passeios ao longo da área de intervenção. 

Sob o ponto de vista geométrico, constata-se que todos os passeios, têm largura igual ou 

superior a 2,50m com inclinações variáveis adaptadas aos arruamentos. 

Dada a topografia existente na área de intervenção, o tipo de intervenção proposta foi possível 

enquadrar o traçado viário com inclinações inferiores a 5%. Como tal, a planta de 

acessibilidades, elaborada a partir dos elementos geométricos das vias, mostra o que acabamos 

de referir. 

Para além de atendermos à inclinação longitudinal dos passeios, foi nosso propósito não 

ultrapassar os 2,0% de inclinação transversal, mantendo-a sempre para dentro da faixa de 

rodagem, por forma a respeitar a comodidade dos utentes. 

Assim, com o intuito de salvaguardar adequadas condições de acessibilidade, foi preocupação 

dominante a ponderação das características dos passeios, apostando-se em simultâneo pelo 

reforço da marcação rodoviária, melhorando os pontos de atravessamento pedonal através de 

passadeiras para peões as quais estão devidamente referenciadas pela aplicação de um 

pavimento podotátil. A colocação da sinalização vertical que acompanhará a melhoria das 

condições da via, será alvo de ponderação, por forma a que esta não constitua “barreiras 

arquitetónicas” adicionais, nomeadamente para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

10.3 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Na elaboração deste estudo tivemos em consideração a “qualidade de acesso” pelo que foi 

privilegiada a aplicação de um pavimento liso com atrito. Outra opção tomada na escolha do 

pavimento foi nas zonas frontais às passadeiras, nas quais, previmos a aplicação de um 

pavimento podotátil, especificamente concebido para auxiliar cegos e amblíopes, possibilitando-

lhes sinais de alerta e outras informações no espaço público. Este será constituído por um 

mosaico cerâmico de segurança quadrado de superfície pitonada de cor amarela, 

complementado na aproximação com mosaico de cautela com bandas em meia-cana paralelas. 

Estas alterações quer na cor quer na textura dos materiais têm como função sinalizar e reforçar 

situações consideradas relevantes para a segurança de todos os utilizadores dos percursos 

onde se encontram aplicadas. 

 

 

 

 



 
 

A738Urb.Jan2020. doc                                                                                                                          18 

 

11 – INFRAESTRUTURAS 
 

1.1 – REDE VIÁRIA 

A estrutura viária do parque empresarial passa pela execução de novos arruamentos que se 

desenvolvem no seu interior e na requalificação/intervenção na estrada existente a sul (E.M. 

531), a qual faz parte da estrutura viária, pertença do Município. Para além destas 

intervenções há ainda a ter em consideração a execução futura da rua 5 para acesso ditreto à 

E.N. 109 a norte, possibilitando desta maneira ligação ao Parque Empresarial a partir das vias 

estruturantes existentes na sua periferia. 

 

• Rede Viária Interior 

Conforme se pode constatar pela análise das peças desenhadas está prevista a execução de 

três arruamentos (ruas 2, 3 e 4) a partir das quais se processa o acesso aos lotes, mais dois 

arruamentos de acesso à periferia (ruas 1 e 5), e duas rotundas nas interseções da rua 1 com 

a rua 2 e da rua 2 com a rua 5. 

Estas duas interseções circulares giratórias foram projetadas como “elementos” de entrada no 

Parque Empresarial e permitem uma mais eficaz distribuição/orientação dos fluxos de trânsito 

provenientes  das vias periféricas, isto é da E.N. 109 e A17. 

No quadro que se segue vão explicitadas as principais características geométricas destas vias. 
 

 Rua 1 Rua 2 Rua 3 Rua 4 Rotunda 2 Rotunda 3 Total 

Extensão (m) 132,05 2.026,65 607,65 256,00 186,62 186,62 3.395,59 

Largura da via (m) 11,50 9,00 9,00 9,00 10,70 10,70  

Largura dos passeios (m) 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50  

 
Nº estacionamentos  

Ligeiros (un)  364,00 61,00 54,00   479 

Pesados (un)  32,00 22,00    54 

 
Verifica-se por conseguinte que houve o cuidado de ao longo dos 3.396m da sua extensão de 

definir o mesmo perfil transversal tipo para que a leitura de todos os arruamentos seja uma 

constante em todo o Parque Empresarial, contribuindo assim para um melhor desempenho, 

refletindo-se no conforto e segurança de todos os utentes. 

Tivemos também em consideração a localização das gares de estacionamento quer de ligeiros 

quer de pesados, as quais foram distribuídas ao longo das ruas projetadas em detrimento da 

criação de “bolças de estacionamento”. Pensamos que a opção tomada é a que melhor se 

enquadra num espaço desta índole, pois permite aos veículos ligeiros e nomeadamente aos 

pesados encontrarem lugares de estacionamento perto das unidades às quais pretendem 

aceder. 

Houve um especial cuidado na definição/localização dos diversos arruamentos, uma vez que a 

sua diretriz iria condicionar o traçado dos perfis longitudinais, os quais, face às inclinações 

suaves do terreno poderiam acarretar problemas  acrescidos  no capitulo da drenagem. 
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A solução projetada permitiu-nos ultrapassar não só este problema bem como obtemos 

inclinações ideais para uma urbanização desta índole. 

Face ao exposto, o traçado projetado permite as melhores, mais cómodas e seguras 

condições de circulação, contribuindo assim para valorização deste espaço empresarial. 

 

• Rede Viária Exterior 

Como tivemos oportunidade de referir a estrutura viária existente exterior ao parque é 

constituída pela E.M. 531 a sul e pela E.N. 109 a norte. 

A E.M. 531 faz a ligação do nó da A17 a Monte Redondo e irá, em fase subsequente a este 

projeto, ser objeto de intervenção por forma a dotá-la com características que melhor se 

enquadrem num investimento desta envergadura. Nesse sentido é pretensão do Município 

proceder à sua requalificação quer a nível de novos pavimentos, quer na definição de um novo 

e mais consentâneo perfil transversal tipo, bem como dota-lo de todas as infraestruturas 

necessárias a um desempenho que se pretende eficaz e que cubra todas as valências a que 

esta via no futuro terá que responder . 

O acesso ao parque empresarial a partir desta E.M. foi criteriosamente estudado por forma a 

que para além das acessibilidades a partir da A17 também não se descurasse o acesso à 

nova variante a Monte Redondo. Nesse sentido a localização da rotunda 1 para além de estar 

implantada em terrenos Camarários, teve em consideração esses dois parâmetros muito 

embora esteja previsto um ligeiro desvio da diretriz da variante. 

É a partir da E.N. 109 que se processa o acesso norte a este espaço empresarial.  Para tal há 

necessidade de se intervir na estrada nacional, isto é, foi projetada a rotunda 4, a qual permite 

um acesso seguro e condigno, acesso este que irá ser complementado com a execução da 

denominada rua 5. 

Dado que toda a zona nascente, contígua a esta zona empresarial, está prevista em PDM 

como solo urbanizável – espaço de atividades económicas, houve o cuidado de “esquiçar” a 

nascente  uma ligação  permitindo no futuro uma interligação entre estes dois espaços. 

 

• Estruturas do Pavimento  

° Faixa de Rodagem 

Sub-base – Agregado britado de granulometria extensa (ABGE)  com 0,20m de espessura depois do 

recalque; 

Base – Agregado britado de granulometria extensa (ABGE)  com 0,20m de espessura depois do 

recalque; 

Camada de Base – AC 20 base ligante 35/50 com 0,09m de espessura após compactação 

antecedida rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1), à 

taxa de espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m²; 
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Camada de Ligação – AC 20 bin ligante 35/50 com 0,09m de espessura após compactação 

antecedida rega de colagem com emulsão modificada termo aderente tipo C60BP3 TA 

(ECR-1 modTA), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m²; 

Camada de Desgaste – AC 14 surf ligante 35/50 com 0,05m de espessura após compactação 

antecedida rega de colagem com emulsão modificada termo aderente tipo C60BP3 TA 

(ECR-1 modTA), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². 

 

° Passeios 

Base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após 

compactação; 

Revestimento – Elementos préfabricados em betão 0,20x0,10x0,06m, de cor cinza claro, aplicados 

sobre uma camada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas 

fechadas a areia fina. 

Entre a base e a almofada de areia deverá ser colocada uma manta geotêxtil de 200g/m². 

 

° Passeios (Zona das Passadeiras) 

Base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após 

compactação; 

Revestimento – Pavimento podotáctil do tipo mosaico cerâmico de segurança quadrado de 

superfície pitonada de cor amarela e mosaico de cautela com bandas em meia-cana 

paralelas na aproximação, assente sobre betonilha de regularização com 0,07m de 

espessura.  

Entre a base e a almofada de areia deverá ser colocada uma manta geotêxtil de 200g/m². 

 

° Acessos (Zona dos Estacionamentos) 

Sub-base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Camada de Ligação – AC 20 bin ligante 35/50 com 0,09m de espessura após compactação 

antecedida rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1), à 

taxa de espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m²; 

Camada de Desgaste – AC 14 surf ligante 35/50 com 0,05m de espessura após compactação 

antecedida rega de colagem com emulsão modificada termo aderente tipo C60BP3 TA 

(ECR-1 modTA), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². 
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° Acessos (Zona dos Passeios) 

Sub-base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Base de Assentamento – Betão C16/20 com 0,10m de espessura após compactação; 

Revestimento – Elementos préfabricados em betão (0,20x0,10x0,08m), de cor cinza escuro, 

aplicados sobre uma mistura de areia ou pó de pedra e cimento ao traço 3/1, com 

0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina. 

 

° Estacionamentos 

Sub-base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Camada de Ligação – AC 20 bin ligante 35/50 com 0,09m de espessura após compactação 

antecedida rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1), à 

taxa de espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m²; 

Camada de Desgaste – AC 14 surf ligante 35/50 com 0,05m de espessura após compactação 

antecedida rega de colagem com emulsão modificada termo aderente tipo C60BP3 TA 

(ECR-1 modTA), à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². 

 

° Zonas galgáveis 

Sub-base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Base – Material granular britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após 

compactação; 

Revestimento –  Calçada grossa de calcário branco, aplicadas sobre uma camada de areia ou pó 

de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas mistura de areia ou pó de pedra 

e cimento (3/1). 

 

11.2 – REDE DE ÁGUA 

Segundo informações colhidas nos SMAS está em curso um projeto que prevê o 

abastecimento de água ao parque empresarial a partir da ampliação da rede existente em 

Monte Redondo. Em termos gerais sob a E.M. 531 será implantada uma conduta Ø160 a partir 

da qual se processará o abastecimento de água. Na planta esquemática que se anexa vai 

explicitado o que acabamos de referir, bem como um primeiro estudo da rede de distribuição. 

Assim, as novas condutas a implantar ficarão devidamente implantadas sob os passeios 

projetados, excetuando pequenos troços de atravessamento da faixa de rodagem. A montante 
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destas travessias ou perante outros locais relevantes que necessitem de sinalização serão 

colocadas bocas de incêndio de passeio (rega). 

Importa referir que o traçado proposto para a implantação das novas condutas será mantido, 

independentemente do diâmetro que esta conduta possa vir a experimentar, cujo valor final 

será alvo de definição após os devidos cálculos de dimensionamento a desenvolver em fase 

de Projeto de Execução. 

Tendo por base os usuais requisitos neste tipo de intervenção, serão previstos e preconizados 

todos os aspetos técnicos, devidamente explicitados na fase subsequente do projeto. 

Aquando do início da execução dos trabalhos propostos, revela-se imprescindível a 

confirmação da situação existente e sua adequação ao projeto e só depois se deverão 

executar os trabalhos na sua plenitude. 

Para o bom funcionamento do sistema teremos em consideração diversos aspetos técnicos, 

nomeadamente a colocação de válvulas de secionamento nos nós, marcos de água à 

distância regulamentar, caixa de descarga e ventosas, bem como ramais de ligação, um por 

lote. 

No subsequente desenvolvimento do projeto, teremos oportunidade de descrever e 

pormenorizar toda a rede bem como apresentar o respetivo cálculo hidráulico.  

 

° Traçado em Planta 

O estudo do traçado foi feito com base na planta de arruamentos projetada e nas disposições 

regulamentares expostas através do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais, aprovado pelo D.L. nº23/95 de Agosto. 

 

° Disposições Construtivas 

Na execução das condutas de distribuição de água, a tubagem deverá ser assente sobre uma 

almofada de proteção em areia, saibro ou pó de pedra obedecendo aos requisitos explicitados nas 

peças desenhadas a apresentar no projeto de execução. Deverá haver o cuidado de implantar na 

vala e a uma distância de 25cm do extradorso superior da tubagem uma fita plástica em cor azul 

com a indicação “Atenção Águas” a fim de se evitar possíveis danificações em futuros trabalhos que 

porventura tenham lugar na sua imediação. 

 

 

11.3 – REDE DE DRENAGEM 
 

Através de contactos havidos nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 

tomamos conhecimento da existência de uma rede de drenagem de águas residuais 

domésticas, a qual abrange grande parte da povoação de Monte Redondo. Fomos também 

informados que está prevista a ampliação desta rede ao longo da E.M. 531 por forma a 

permitir a futura drenagem do Parque Empresarial. 
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No tocante à rede de águas residuais pluviais a mesma é inexistente, resumindo-se a valetas 

triangulares, em terra, implantadas ao longo da aludida estrada municipal, as quais 

encaminham as águas provenientes da via e terrenos adjacentes até à linha de água existente 

a sul, denominada de “Ribeira da Carrasca”. 

 

• Rede de Águas Residuais Domésticas 

Dado que está prevista a ampliação da rede ao longo da E.M. 531, foi possível projetar a 

ligação de todo o efluente gerado no parque para a rede existente e consequentemente o seu 

encaminhamento até ao órgão de tratamento (ETAR). 

Face ao traçado viário proposto, toda a rede será gravítica, permitindo concentrar todo o 

esgoto num único ponto evitando assim custos acrescidos com a execução de estações 

elevatórias, bem como com a sua manutenção. 

O esquema da rede é pois, em nosso entender, aquele que melhor se adapta ao estudo 

proposto e é o resultado de um correto e ponderado traçado viário. 

 

• Rede de Águas Residuais Pluviais 
 

Face ao desenho urbano, aos perfis longitudinais dos arruamentos e ausência de rede de 

drenagem na envolvente definimos como destino final do efluente a linha de água (Ribeira da 

Carrasca) existente a sul. 

As águas pluviais provenientes de todos os lotes e zonas impermeabilizadas serão recolhidos 

em coletores a implantar sob os arruamentos, ao longo dos quais escoam graviticamente, até 

serem lançados na referida ribeira. 

Decorrente da impermeabilização que se irá processar no Parque Empresarial, optou-se pela 

introdução de uma solução que permite beneficiar a rede hidrográfica, fazendo face aos 

caudais de ponta. Deste modo, tendo por base as condicionantes, limitações e características 

locais, optou-se pela concretização de uma bacia de retenção, capaz de restituir a jusante 

caudais compatíveis com os atuais, a qual será implantada no ponto de cotas mais baixas 

deste parque. O seu principio de funcionamento, permite reter e/ou armazenar agua, 

resultante de uma forte precipitação, durante um determinado período de tempo, de forma a 

reduzir o caudal de cheia, permitindo libertá-lo, gradualmente para o meio recetor. 

Dado que a Ribeira da Carrasca não atravessa o espaço, haverá necessidade de implantar o 

coletor a jusante da bacia de retenção sob os arruamentos existentes até à linha de água, em 

conformidade com o esquema apresentado na respetiva peça desenhada. 

 

° Considerações Gerais 

O estudo dos traçados em planta e perfil longitudinal será elaborado com base no reconhecimento 

“in situ” das condições de drenagem dos efluentes existentes e nas disposições regulamentares 

expostas através do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e 

de Drenagens de Águas Residuais, aprovado pelo D.L. nº23/95 de 23 de Agosto. 
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O estudo dos perfis longitudinais será elaborado, tendo especial atenção aos seguintes pontos: 

° Os coletores são assentes a uma profundidade mínima de 1,00m entre o seu extradorso superior e 

o pavimento, sendo que nos casos em que tal não se verifique serão tomadas medidas de 

proteção dos mesmos; 

° Serão implantadas câmaras de visita em todos os pontos em que havia mudança de direção, 

mudança de inclinação, junção de coletores, ou em alinhamentos retos, de tal maneira que o 

afastamento entre duas câmaras não exceda os 60m; 

 

 

11.4 – REDE DE GÁS 

O estudo que se anexa na peça desenhada nº 12, pretende refletir a proposta para a rede de 

distribuição de gás, a prever no âmbito do presente estudo. 

Tendo por base a informação cadastral da atual rede, disponibilizada pela GalpEnergia e 

confirmada através da plataforma Sigás - Sistema de Informação Geográfico da Distribuição 

do Gás Natural, tomámos conhecimento que esta é inexistente nas imediações próximas do 

Parque Empresarial de Monte Redondo. A conduta mais próxima localiza-se a sul da área de 

intervenção, onde se encontra implantada na berma da E.N.109 e a partir da qual deriva para 

a Travessa Outeiro dos Cepos, até às imediações da empresa Panicongelados,SA. Quer na 

E.N.109, quer no limite da Travessa Outeiro dos Cepos, verifica-se a existência de uma 

conduta PE Ø160, a qual se encontra devidamente tamponada. 

Por forma a viabilizar o abastecimento de gás natural ao presente parque, revela-se 

necessário promover a ampliação da atual conduta, numa extensão de cerca de 3.500m, até à 

rua da Bajouca, esta última que funciona como principal acesso. Dada a extensão e dimensão 

dos trabalhos em presença, já foram estabelecidos contactos entre o Município e a 

GalpEnergia, por forma a serem viabilizados em estrito entendimento entre as partes. Face ao 

exposto, na fase seguinte do projeto de execução, espera-se ser possível reproduzir o 

compromisso atingido entre as partes. 

A partir da rua da Bajouca, e à semelhança do preconizado para a rede de abastecimento de 

água, prevê-se uma derivação para o interior do Parque Empresarial, cuja implantação das 

condutas deve obedecer aos usuais preceitos de traçado, critérios de implantação e outras 

condicionantes. 

Pese embora numa fase inicial, o traçado da rede proposto encontra-se devidamente 

ponderado e ajustado às limitações existentes, ficando enquadrado nos passeios, excetuando 

pequenos troços de atravessamento sob a faixa de rodagem.  

Para o bom funcionamento da rede, serão tidos em consideração todos os parâmetros 

regulamentares e outras disposições construtivas, pelo que em fase subsequente a este 

processo, serão apresentados os respetivos cálculos de dimensionamento, bem como o 

projeto de execução para apreciação na respetiva Entidade licenciadora. 
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11.5 – REDE ELÉTRICA 
 

• Potência elétrica 

Dado que nesta fase não se sabe a atividade industrial que será desenvolvida em cada um 

dos lotes iremos propor uma potência elétricas em baixa tensão genérica para todos os lotes. 

Será criada uma tubagem de reserva em média tensão que possibilita, em fase futura, a 

alimentação dos diversos lotes em média tensão. 

 
As potências elétricas propostas para  o loteamento são: 

• Lotes industriais alimentados em baixa tensão  ...................................................... 70kVA; 

• Iluminação pública do loteamento  …............................................................................. 15kVA. 

Tipo de instalação 
Quantidade 

(N)  
Coeficiente de simultaneidade  

Potência parcial 
(kVA)   

Lotes industriais 61 Cs= 0,5+ 0,5

√N  0,44 S1 = (61x70) x 0,44 = 1878,8 

Iluminação pública 1 1 S2 = 15 

Potência S= ∑ i= 1
n Si (kVA)  S = 1893,8 

Tabela 1: Cálculo da potência em baixa tensão 
 
Com base no valores apresentados a  potência máxima que será fornecida pela rede de média 

tensão será de 1900kVA. 

 

• Rede de média tensão 

Será criada uma rede de média tensão que interligará os diversos postos de transformação  

instalados ao longo do loteamento. Esta rede terá origem na rede aérea que se encontra na 

envolvente do parque industrial. 

Esta rede será integralmente do tipo subterrâneo e constituída por conjuntos de três cabos 

monopolares “secos” do tipo  LXHIOZ1(be) 8,7/15kV – 120mm², com alma condutora rígida em 

alumínio multifilar, baínha interior extrudida em polietileno reticulado semicondutor, isolamento 

em polietileno reticulado, baínha exterior extrudida em polietileno reticulado semicondutor ou 

em película semicondutora de grafite, blindagem individual em fita ou fios de cobre aplicados 

em espiral, e bainha exterior em policloreto de vinilo (PVC), instalados em condutas.  

 

• Postos de seccionamento e transformação 

Os diversos postos de transformação serão de cabine baixa, 15kV - 420/242V, composto por 

aparelhagem compacta de 24kV com várias funções integradas num único invólucro. 

Os Postos de Transformação e o Posto de Seccionamento serão exteriores, tendo-se optado 

pela  utilização de uma cabina pré-fabricada (tipo PFU), a implantar no espaço a esse fim 

destinado, pelo urbanista. 

Em cada posto de transformação será instalado um transformador de potência de 630kVA. 
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• Rede de Baixa Tensão 

A rede de baixa de baixa tensão subterrânea será estabelecida em valas tipo da EDP para 

instalação de cabos BT do tipo LSVAV e LVAV. Esta rede terá origem nos diversos postos de 

transformação e alimentará os armários de distribuição, de acordo com a  DMA-C62-801/N. 

Cada armário será constituído por um bastidor sobre o qual apoiará a estrutura para fixação 

do equipamento elétrico, e por um invólucro único, monobloco, com porta munida de 

fechadura, de acordo dom o estabelecido na DMA-C62-801/N. Os armários serão equipados 

com triblocos do tipo 2+4, ou seja, equipados com 2 triblocos T2/400 para entrada e saída de 

canalização principal e 4 triblocos T00/160A destinadas às ligações dos ramais. 

A jusante dos armários de distribuição serão estabelecidas as tubagens de reserva para os 

futuros  ramais de ligação a cada lote. 

 

• Rede de Iluminação Pública 

Os diverso arruamentos serão dotados de iluminação pública constituída por colunas 

octogonais de 8m, fixação por enterramento, com braço simples de 1,25m e luminárias de 

tecnologia LED. As luminárias led propostas terão potências máxima de 55W. 

Os cabos a utilizar serão do tipo LSVAV 4x16mm², entubados e enterrados em vala.  

Esta rede terá origem nos diversos postos de transformação instalados no parque industrial.  

 

11.6 – REDE ITUR 
 

O parque industrial de Monte Redondo será dotado de uma rede principal de tubos e caixas, 

enterradas, tal como apresentado no desenho em anexo a partir da qual será realizada a 

interligação a cada um dos lotes previstos. 

A rede de tubagem terá origem nas redes de telecomunicações aéreas que se encontram na 

envolvente do parque industrial. 

A rede de tubagem será composta por tubos do tio PEAD de diâmetro 110 mm destinados ao 

encaminhamento de cabos de pares de cobre, cabos coaxiais e fibras óticas. 

As caixas a utilizar deverão ser de tipo normalizado, de acordo com o ITUR, tipo CVR. 

 

 

12 – ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

 
REDE VIÁRIA 

1 – Movimentação de terras 

Desmatação/decapagem – 600.000m² x 1,00€ …………………….... 600.000€ 

Aterro – 35.000m³ x 3,50€ …………………….…………..…….…....... 122.500€ 

Escavação – 55.000m³ x 3,00€ ……………………………….……….. 165.000€ 

 
2 – Pavimentação 

Betuminosos (ligação + desgaste) – 53.000m² x 12,00€ ………....... 636.000€ 
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Tout-venant com 0,40m – 53.000m² x 4,00€ ………………............... 212.000€ 

Tout-venant com 0,20m – 17.000m² x 2,00€ ……...…….…................ 34.000€ 

Elementos em betão – 17.000m² x10,00€ …….………………........... 170.000€ 

Lancis/guias – 10.000m.l. x 10,00€ ……………………………........... 100.000€ 

     Sub-total ……………….…...….. 2.039.500€ 

 

 

REDE DE DRENAGEM 

 
Doméstica 

1 – Movimentação de terras 

3.500m.l. x 15,00€ ……………………………………………..…............ 52.500€ 

2 – Tubagem e acessórios 

3.500m.l. x 60,00€ ………………………............................................ 210.000€ 

     Sub-total ……………….……..….. 262.500€ 

 
Pluvial 

1 – Movimentação de terras 

3.500m.l. x 25,00€. ……………………………………............................ 87.500€ 

2 – Tubagem e acessórios 

3.500m.l. x 100,00€ ………………….………………........................... 350.000€ 

     Sub-total ………….………......….. 417.500€ 

 

 

REDE DE ÁGUA 

1 – Movimentação de terras 

7.000m.l. x 10,00€ ………………………………………...................... 70.000€ 

2 – Tubagem e acessórios 

7.000m.l. x 40,00€ …………………………………………................ 280.000€ 

     Sub-total …………………......….. 350.000€ 

 

 

REDE DE GÁS 

1 – Movimentação de terras 

3.500m.l. x 10,00€ ………….……………………............................... 35.000€ 

2 – Tubagem e acessórios 

3.500m.l. x 40,00€ ……………………………….............................. 140.000€ 

     Sub-total ………….……..........….. 175.000€ 
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REDE ELÉTRICA 

1 – Rede de média tensão 

2.500m.l. x 150,00€ ……………..………………….......................... 375.000€ 

2 – Rede de baixa tensão 

4.000m.l. x 55,00€ ………………….……………............................. 220.000€ 

4 – Rede de iluminação publica 

4.000m.l. x 40,00€ ………………………………….......................... 160.000€ 

     Sub-total ……………...............….. 755.000€ 

 
 

REDE ITUR 

2.500m.l. x 50,00€ …………………................................................................... 125.000€ 

 

 

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 

3.500m.l. x 20,00€ ……………….…………………............................................... 70.000€ 

     Total ………..............……….. 4.214.500€ 

 
Nota: Esta estimativa orçamental não entra em consideração com infraestruturas a executar fora da área 

de intervenção. 
 

Leiria / janeiro / 2020 
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