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Unidade Orgânica: DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES E LICENCIAMENTO Data:2016/11/23 

 

Assunto: Proposta de reconhecimento de interesse público  

 
 

Resumo do Processo: 

No seguimento da informação anterior, prestada em 26/10/2016, vem a COTESI - COMPANHIA DE TEXTEIS 

SINTÉTICOS, LDA apresentar novo "pedido de aprovação de proposta de reconhecimento de interesse 

estratégico", da ampliação da unidade industrial existente no local em referência, e para a qual foram 

emitidos os alvarás de ocupação n.º47/93 de 05/05/93 e o alvará de utilização n.º34/00 de 23/03/2000, 

referentes respetivamente à construção inicial e a uma ampliação posterior. 

A ampliação proposta, com área de 10.050m2, localiza-se nas classes de espaço "Solo Urbano a consolidar - 

áreas industriais e de Armazenagem", na parte da propriedade contígua à Rua dos Combatentes, e "Solo 

Rústico - Espaços Florestais", na parte posterior, de acordo com a planta de ordenamento da 1.ª Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Espinho (RPDME), publicada em Diário da República II Série em 01/09/2016, 

através do Aviso n.º 10906/2016. 

Considerando a classificação do solo na parte "posterior", de "Solo Rústico - Espaços Florestais", e ainda que 

esta se encontra em estrutura ecológica municipal complementar, das áreas de salvaguarda, verifica-se que 

a proposta contraria o regulamento da RPDME, nomeadamente os artigos 33.º, 34.º e art.º 66.º, n.os 2, 5 e 

6. 

Atendendo ao tipo de operação proposta e ao investimento previsto a pretensão poderá ser considerada 

como empreendimento de caráter estratégico, caso sejam cumpridos todos os pressupostos e procedimentos 

do Capítulo II (Empreendimentos de Caráter Estratégico), do Título X (Programação e execução) do 

regulamento da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho (RPDME), publicada em Diário da 

República II Série em 01/09/2016, através do Aviso n.º 10906/2016.  

1. Do enquadramento da proposta no.º 1 do art.º 92.º do regulamento do RPDME: 

 O projeto global, submetido a candidatura ao abrigo do programa 2020, no qual se inclui a 

construção da ampliação em referência, terá um investimento global estimado de 4.317.000,0€, 

cumprindo o critério estabelecido na alínea d) do n.º 1 do art.º 92.º em referência (IAS=419,22€ em 

2016; 2500 xIAS = 1.048.050,0€); 

 O investimento prevê a criação de pelo menos 13 postos de trabalho, sendo por isso gerador de 

emprego. O regulamento do RPDME não faz qualquer quantificação deste critério. 

 A ampliação em referência destina-se ao exercício da atividade industrial, cumprindo o critério 

estabelecido na alínea b) do n.º 1 do art.º 92.º em referência; 

 A candidatura a cofinanciamento foi efetuada ao Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização, com o Objetivo Temático OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento e a 

inovação, com a designação "INOVAÇÂO PRODUTIVA", mas não foi indicado estar enquadrada na 

alínea a) do n.º 1 do art.º 92.º. 

 Assim, não obstante o descrito nos pontos 7.2 e 7.4, encontra-se justificado o cumprimento das 

alíneas b) e d) do n.º 2 do art.º 92.º, pelo que a pretensão encontra-se em condições de ser 

proposta a reconhecimento de interesse público estratégico. 

 Nos termos do art.º 93.º, a proposta de reconhecimento de interesse público estratégico a apresentar à 
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Assembleia Municipal, para além de explicitar as razões que a fundamentam, deve conter: a) A avaliação das 

incidências territoriais do empreendimento em termos funcionais, ambientais, físico-formais, paisagísticos e da 

capacidade de carga do território de localização, nomeadamente em termos das infraestruturas públicas existentes; 

b) A verificação e fundamentação da compatibilidade dos usos propostos com os usos dominantes previstos no 

presente plano para as categorias de uso onde se pretende localizar o empreendimento" 

2. Da avaliação das incidências territoriais: 

 O grande afastamento das edificações existentes e da ampliação, quer à via pública quer a outras 

edificações existentes, a altura reduzida das edificações, com uma cota de soleira inferior à cota da 

via pública, bem como a existência de espaços verdes envolventes à edificação, garantem a 

minimização do impacto paisagístico da operação. 

 É de referir, ainda, que a ampliação possui uma profundidade menor que a edificação existente, fruto 

do "estreitamento" da propriedade neste local, existindo uma menor ocupação do espaço rustico. 

 O espaço ocupado pela ampliação encontra-se abrangido pela estrutura ecológica complementar, não 

possuindo valores naturais ou edificados protegidos. Verificou-se que a linha de água existente a 

nascente não é afetada pela operação; 

 A criação da unidade vai permitir a demolição de um casario degradado existente, contíguo à rua dos 

combatentes, onde o perfil do arruamento é reduzido, e não existe passeio, garantindo a sua 

realização e o recuo do muro em toda a extensão da propriedade (muito maior que a frente da 

ampliação), até ao limite do concelho. O alinhamento do recuo, o perfil do arruamento e as condições 

de execução serão estabelecidos pela DOM. 

 Conforme estabelecido na proposta apresentada pela requerente não existirão alterações às 

condições de funcionamento da unidade existente, nomeadamente no que se refere aos horários de 

funcionamento e de receção de matérias-primas e expedição de produto acabado. 

 Considerando ainda as boas condições da entrada da fábrica, bem como do espaço interior que 

permite o estacionamento e carga/ descarga sem qualquer conflito, não é de prever sobrecarga de 

trânsito nas acessibilidades públicas. 

 Também de acordo com a requerente, tratando-se de uma área de armazenagem de produto 

acabado não existe qualquer emissão de efluente que conduza a descargas na rede pública de 

esgotos. 

3. Da compatibilidade do uso proposto com os usos dominantes previstos no plano. 

 A operação proposta é uma ampliação à unidade industrial existente, que se encontra inserida em 

Espaço Urbano - Áreas Industriais e de Armazenagem - Consolidadas, encontrando-se por isso 

contígua a esta área. 

 O espaço frontal à ampliação, desde a edificação até à Rua dos combatentes, classificado como 

Espaço Urbano - Áreas Industriais e de Armazenagem - A Consolidar, é praticamente todo 

desocupado de construção, por imposição do alinhamento da edificação existente, pelo que a 

ampliação "ocupa" o espaço posterior, que se encontra, agora, classificado como Solo Rustico - 

Espaços Florestais. 

 Trata-se assim de uma área contígua a espaços urbanos e que apenas se insere na orla do espaço 

florestal, remanescendo contudo toda a restante propriedade da requerente como espaço florestal. 

4. A compatibilidade com o art.º 22.º do regulamento do RPDME, foi justificada pela requerente por: 

 Não existir produção de fumos cheiros ou resíduos que afetem as condições de salubridade; 

 Conforme referido anteriormente, não existir perturbações das condições de trânsito e 

estacionamento; 

 Ser assegurado que qualquer risco de incêndio que possa existir será previsto e, tomadas as medidas 
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necessárias à sua prevenção em projeto específico a apresentar em sede de projeto de 

especialidades. 

 Também conforme referido anteriormente, não existir património classificado a salvaguardar nas 

proximidades da operação. 

 Nos termos do art.º 94.º do regulamento do RPDME, devem ser cumpridos os parâmetros 

urbanísticos e condicionamentos aos empreendimentos de caráter estratégico, estabelecidos no seu 

n.º 1, verificando-se: 

 É cumprido o art.º 22.º no que respeita à compatibilidade com o uso dominante, nos termos do 

ponto 10.4; 

 É garantido o respeito pela imagem urbana do território em termos de integração urbana e 

paisagística, conforme referido no ponto 9; 

 Para além de não serem previstas cargas relevantes sobre as infraestruturas existentes, a operação 

prevê a cedência de espaço público e consequente infraestruturação, sendo que será imposto, no 

licenciamento, os reforços das infraestruturas públicas que venham a ser necessários, para a 

realização da presente operação. 
 

Deliberação proposta:  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar o reconhecimento de interesse público estratégico da 
operação de ampliação da unidade industrial da COTESI - COMPANHIA DE TEXTEIS SINTÉTICOS, LDA e 
submeter a discussão pública em moldes idênticos aos estabelecidos legalmente para os planos de 
pormenor, devendo após a sua conclusão, ponderar e divulgar os respetivos resultados e, se for caso disso, 
alterar o sentido da sua decisão e ou reconfigurar o teor da proposta a apresentar à Assembleia Municipal. 

 

Anexos: 

Processo LE-EDI 30/16 em papel. 

 
 

Assinatura do Técnico:          Assinatura do(a) Dirigente/Responsável Serviço: 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Assinatura do(a) Vereador(a):                                  Assinatura do Presidente: 
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A PREENCHER NA REUNIÃO: 

 

Votação: 

 Aprovado ___________________________________________________________ 

 Não aprovado; 

 Retirado. 

 

Declaração de Voto: 

 Sim, anexa. 

 Não. 

 

Alteração à Deliberação Proposta: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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