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O  Plano de Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho, em 

Espinho, adiante também designado Plano de Pormenor ou, 

simplesmente, Plano, foi elaborado de acordo  com as disposições dos 

artigos 90º, 91º, 91º-A e 92º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, 

que estabelece o regime jurídico de elaboração, aprovação, 

execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

a) ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO 

O Plano de Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho abrange 

o espaço ocupado pelo antigo Estádio do Sporting Clube de Espinho e 

os quatro quarteirões adjacentes 

Deste modo, o enquadramento espacial da intervenção obedecerá 

aos seguintes limites: 

 

- a norte, a Rua 35, 

- a sul, a Rua 37B, 

- a nascente, a Avenida 8 e 

- a poente, a Rua 2 (Marginal)  

 

A área sobre a qual incide o presente Plano de Pormenor integra-se 

numa área mais vasta que foi, outrora, ocupada quase exclusivamente 

por bairros de pescadores. 

O declínio desta actividade e a expansão da cidade para Nascente  

converteu esta zona da cidade de Espinho num cenário desolador 

constituído por uma sucessão de construções degradadas, geradora de 

inconvenientes de várias ordens, designadamente sociais e urbanísticos. 
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As opções da Revisão do Plano Director Municipal foram, também, no 

sentido de, aproveitando a malha ortogonal já consolidada, redesenhar 

sobretudo a marginal e determinar uma ocupação eminentemente 

residencial complementada com serviços e equipamentos. 

O terreno objecto do Plano de Pormenor situa-se na fronteira poente da 

cidade de Espinho, em frente ao mar. Tratando-se de um terreno com 

uma situação privilegiada, pretende-se aproveitar essa mais valia 

através de uma solução urbanística que, por um lado, remate a 

marginal e, por outro lado, lhe sirva de fachada principal. 

Propõem-se, como tal, construções privadas, residenciais e comerciais, 

complementadas por espaços verdes, cujo desenho obedece à 

necessidade de inovar sem quebrar a coerência traduzida na malha 

ortogonal existente. 

 

b)  SERVIDÕES 

    As servidões e restrições de utilidade pública existentes na área do 

Plano são as seguintes: 

    1) Servidão de Área de intervenção do POOC 

    2) Servidão de Ministério da Defesa Nacional  

 

c) RUÍDO 

    Junta-se o Mapa de Ruído. Dever-se-á  ter em  conta que o 

enterramento da Linha do Norte na zona central da  cidade alterou 

positivamente a situação existente. 
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CAPÍTULO II 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

A área de intervenção do Plano é de 25.730 metros quadrados, 

distribuída por um terreno de grandes dimensões, outrora um campo de 

futebol propriedade do Sporting Clube de Espinho, com 16.647 metros 

quadrados, uma faixa de terreno residencial com área de 5.133 metros 

quadrados, e, ainda arruamentos e passeios integrados no domínio 

público municipal com 3.916 metros quadrados. 

Salienta-se o facto de 52.412 metros quadrados acima do solo a que 

correspondem 25.428 metros quadrados abaixo do solo, serem 

destinados a construção, uma vez que 11.675 metros quadrados serão 

cedidos ao domínio público municipal, para espaços verdes e de 

utilização colectiva, a que se acrescenta 2.968 metros quadrados já 

pertencentes ao domínio público. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ENQUADRAMENTO NO PDM 

 

O Plano Director Municipal de Espinho (PDM), aprovado em 1994, 

encontra-se, neste momento, em processo de revisão. No entanto, os 

objectivos estratégicos já anteriormente traçados no PDM em vigor 

previam o reforço do grau de atractibilidade de Espinho e o incremento 

da sua qualidade ao nível do ambiente urbano e natural. Pretende-se  

um crescimento sócio-urbanístico da cidade que induza o 

aparecimento de  novos conceitos, novas procuras, novos actores e, 

consequentemente, alterações nos usos propostos.  

Prevê-se, concretamente  a reformulação do espaço actualmente 

ocupado pelo Estádio do S. C. de Espinho, privilegiando a função 
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urbana residencial e serviços. É também objectivo o recuo da frente 

marítima edificada com um ganho correspondente de espaço público 

de recreio e lazer em estreita articulação com as áreas de praia 

adjacentes,  dando continuidade ao amplo espaço público que, 

actualmente, se estende para Norte. 

Estando a área envolvente ao campo de futebol já vocacionada para 

a componente residencial, tanto mais que o investimento avultado de 

um privado num terreno desta natureza só ocorre por constituir uma 

actividade lucrativa, deverá este amplo terreno ter o mesmo destino. 

Relativamente à actual zona residencial prevê-se a sua requalificação 

com redistribuição da propriedade e, consequentemente, evoluir na 

continuidade, introduzindo novos elementos urbanísticos, mas sem 

perder a coerência e a escala do lugar. 

De qualquer forma, impõe-se a alteração da classificação do uso do 

solo numa parte da área objecto da intervenção que deverá evoluir de 

Zona Desportiva para Área Predominantemente Residencial.  

 

 

CAPÍTULO IV 

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

 

Para salvaguarda e registo do património arqueológico eventualmente 

existente na área abrangida pelo Plano, deverá proceder-se à 

realização prévia de sondagens arqueológicas nos locais a 

intervencionar, por arqueólogo devidamente autorizado para o efeito 

pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico 

(IGESPAR). 

Complementarmente, deverá ser salvaguardada a necessidade de se 

proceder, em fase de obra, ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos de movimentação de terras, de modo a ser cumprido o 

disposto no Decreto-Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro. 
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Dos resultados da intervenção arqueológica, poderão resultar 

alterações ao projecto, designadamente pela necessidade de 

salvaguardar e/ou museolizar eventuais vestígios arqueológicos que 

tiverem sido identificados. 

     
 
 

CAPÍTULO V 

PROPOSTA 

 

a) ENQUADRAMENTO 

O Plano prevê a redefinição do tecido edificado, através de um 

processo de reparcelamento/redistribuição e consequente reconversão 

urbanística, regularizando cérceas e alinhamentos, propondo-se, para o 

efeito, edifícios comerciais e multifamiliares, mantendo a malha 

ortogonal cuja cércea varia entre seis e três pisos. A variação de 

cérceas evolui da mais elevada a Nascente para a mais baixa a 

Poente. No centro, ligeiramente a Nascente, está prevista uma praça 

rebaixada destinada a comércio tradicional. Nos edifícios a construir, a 

composição arquitectónica deverá garantir a correcta integração 

plástica do edifício no ambiente local, manifestando-se como 

expressão cultural de qualidade e evidente mais valia arquitectónica e 

construtiva. 

As unidades previstas no desenho urbano, como sejam praças, espaços 

pedonais e conjuntos edificados, produzem uma nova frente urbana 

privilegiando os enfiamentos visuais e a permeabilidade espacial na 

relação com a marginal de Espinho e o mar. 

Pretende-se, também, que este novo espaço, com as suas construções 

adjacentes, funcione como um pólo dinamizador, não só da área em 

que se insere mas também do espaço público da marginal de Espinho, 

este último mais ligado ao conceito de passeio marítimo, e da nova 
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praça que surgirá a Nascente. Neste espaço serão implantados 

equipamentos públicos de apoio às actividades lúdicas. 

 

b) DESENHO URBANO 

Os princípios de composição urbanística foram aqui encarados como 

situações de remate da malha urbana. 

A implantação dos edifícios prevê, antes de mais, o reposicionamento 

da Rua 37 até à marginal e o prolongamento da Rua 4, perpendicular 

àquela para Sul e com utilização partilhada em virtude da existência de 

comércio, bem como de acessos aos edifícios. Prevêem-se, ainda, 

entradas para a praça central paralelas à Rua 37. 

A praça é, ainda, atravessada por uma ponte que surge na 

continuidade da Rua atrás identificada . 

Pretende-se com esta proposta de urbanização manter a coerência já 

estabelecida pela malha ortogonal existente mas também de criar uma 

relação de permeabilidade e de estreita conexão da cidade com o 

mar, referência incontornável da área de intervenção do Plano, 

salvaguardando a paisagem natural no cotejo com a paisagem 

urbana. 

Prevê-se a utilização de diversas linguagens no desenho urbano, 

designadamente áreas verdes e pavimentadas, e a introdução de 

diferentes percursos pedonais resultantes da significativa dimensão da 

área destinada a espaço público e da necessidade de evitar a sua 

excessiva aridez. 

Sob o ponto de vista da circulação mecânica, a intervenção conta 

apenas com quatro vias periféricas existentes (a norte, a Rua 35, a sul, a 

Rua 37B, a nascente, a Avenida 8 e a poente, a Rua 2 (Marginal) a partir 

das quais se processam os acessos ao estacionamento público ao nível 

do arruamento, e privado em sub-solo. A circulação pedonal segue, no 

essencial, os arruamentos interiores, através dos respectivos passeios 

públicos, por onde se processam os acessos aos átrios das habitações e 

espaços comerciais 
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CAPÍTULO VI 

DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES E DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

a) DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

O índice de construção previsto para o presente plano é de 3.03.  

Do terreno, com 25.730 metros quadrados, apenas 11.263 metros 

quadrados serão destinados a construção, uma vez que 14.467 metros 

quadrados (3.916 já eram domínio público) serão para espaços verdes 

e pedonal público e espaço privado de utilização pública. 

A intervenção prevê a divisão em onze lotes, com os seguintes 

parâmetros, de acordo com Portaria nº 216-B/2008, de 3 de Março: 

LOTE 1 – Com uma área de 1.093 metros quadrados, de forma 

trapezoidal, o seu lado maior, no topo sul mede 64,50 metros, o topo 

norte mede 52,82 metros, o topo nascente mede, 19,91 metros e o topo 

poente mede 24,08 metros. 
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A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 1, com uma 

área de implantação de 925 metros quadrados, com duas caves e 4 

pisos+recuado, com um afastamento constante em relação à rua de 

5metros, sendo a sua profundidade de 17.66 metros e o seu 

comprimento de 66,38 metros no lado sul, de 52,82 metros no lado norte, 

de 21,08metros no lado poente e 17,66 metros no lado nascente. A sua 

implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta de 

Implantação. 

Estão previstos 45 fogos, a que correspondem 80 lugares de 

estacionamento. 

LOTE 2 – Com uma área de 760 metros quadrados, de forma 

rectangular, com uma profundidade de  25,05 metros, e os lados 

medem 30,58 metros.  

A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 2, com uma 

área de implantação de 437 metros quadrados, com duas caves e 6 

pisos, com um afastamento constante em relação à rua de 3.90 metros, 

sendo a sua profundidade de 16,00 metros e o seu comprimento de 

30,58 metros nos lados norte e sul. A sua implantação é resultante dos 

alinhamentos marcados na Planta de Implantação. 

Estão previstos 23 fogos e 480 metros quadrados de área comercial, 

(360m2 acima da cota de soleira e 120m2 abaixo da cota de soleira), a 

que correspondem, respectivamente, 39 e 16 lugares de 

estacionamento. 

LOTE 3 – Com uma área de 4.680 metros quadrados, com uma 

profundidade que oscila entre 30,58 metros e 41,09 metros, o seu lado 

maior, no topo poente, mede 161,09 metros e os lados menores, no 

topo nascente, medem 111,00 metros, nos topos norte e sul 29,90 metros 

e 10,52 metros. 

A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 3, com uma 

área de implantação de 2.231 metros quadrados, com duas caves e 3 

pisos+recuado, com um afastamento constante em relação à rua de 

3.90 metros, sendo a sua profundidade de 28,17 metros e o seu 
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comprimento de 83,00 metros. A sua implantação é resultante dos 

alinhamentos marcados na Planta de Implantação. 

Estão previstos 9.568 metros quadrados de área comercial (8.782m2 

acima da cota de soleira e 786m2 abaixo da cota de soleira), a que 

correspondem 250 lugares de estacionamento. 

LOTE 4 – Com uma área de 760 metros quadrados, de forma 

rectangular, com uma profundidade de 25,05 metros. Os seus lados 

medem 30,58 metros.  

A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 4, com uma 

área de implantação de 437 metros quadrados, com duas caves e 6 

pisos, com um afastamento constante em relação à rua de 3.90 metros, 

sendo a sua profundidade de 16,00 metros e o seu comprimento de 

30,58 metros nos lados norte e sul. A sua implantação é resultante dos 

alinhamentos marcados na Planta de Implantação. 

Estão previstos 23 fogos e 480 metros quadrados de área comercial, 

(360m2 acima da cota de soleira e 120m2 abaixo da cota de soleira), a 

que correspondem, respectivamente, 39 e 16 lugares de 

estacionamento. 

LOTE 5 – Com uma área de 1.093 metros quadrados, de forma 

trapezoidal, o seu lado maior, no topo norte mede 64,50 metros, o topo 

sul mede 52,82 metros, o topo nascente mede, 19,91 metros e o topo 

poente mede 24,08 metros. 

A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 5, com uma 

área de implantação de 925 metros quadrados, com duas caves e 4 

pisos+recuado, com um afastamento constante em relação à rua de 

5metros, sendo a sua profundidade de 17.66 metros e o seu 

comprimento de 66,38 metros no lado norte, de 52,82 metros no lado sul, 

de 21,08metros no lado poente e 17,66 metros no lado nascente. A sua 

implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta de 

Implantação. 

Estão previstos 45 fogos, a que correspondem 80 lugares de 

estacionamento. 
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LOTE 6 – Com uma área de 1980 metros quadrados, de forma 

rectangular, com uma profundidade de 25.20 metros. Os seus lados 

medem 77,90 metros. 

A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 6, com uma 

área de implantação de 1.174 metros quadrados, com duas caves e 5 

pisos+recuado, com um afastamento em relação à rua de 2,15 metros 

(topo poente) e 23,05 metros (topo norte), sendo a sua profundidade 

de 17,29 metros. Os seus lados no topo nascente e no topo poente, 

medem 77,90 metros. 

A sua implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta 

de Implantação. 

Estão previstos 64 fogos e 587 metros quadrados de área comercial 

(abaixo da cota de soleira), a que correspondem 73 e 20 lugares de 

estacionamento. 

LOTE 7 – Com uma área de 1980 metros quadrados, de forma 

rectangular, com uma profundidade de 25.20 metros. Os seus lados 

medem 77,90 metros. 

A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 7, com uma 

área de implantação de 1.174 metros quadrados, com duas caves e 5 

pisos+recuado, com um afastamento em relação à rua de 2,15 metros 

(topo poente) e 23,05 metros (topo sul), sendo a sua profundidade de 

17,29 metros. Os seus lados no topo nascente e no topo poente, medem 

77,90 metros. 

A sua implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta 

de Implantação. 

Estão previstos 64 fogos e 587 metros quadrados de área comercial 

(abaixo da cota de soleira), a que correspondem 73 e 20 lugares de 

estacionamento. 

LOTE 8 – Com uma área de 980 metros quadrados, de forma 

trapezoidal, com uma profundidade que varia entre 22,29 no topo norte 

e 19,50 metros no topo sul. Os seus lados nascente e poente medem 

47,00 metros. 
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 A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 8, com uma 

área de implantação de 980 metros quadrados, com uma cave e 2 

pisos+recuado, com um afastamento em relação à rua no lado 

nascente de 6,10 metros, a sua profundidade varia entre  22,29 no topo 

norte e 19,50 metros no topo sul. Os seus lados nascente e poente 

medem 47,00 metros. 

A sua implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta 

de Implantação. 

Estão previstos 16 fogos e 900m2 de área comercial, a que 

correspondem 20 e 19 lugares de estacionamento. 

LOTE 9 – Com uma área de 1000 metros quadrados, de forma 

trapezoidal, com uma profundidade que varia entre 22,29 no topo sul e 

19,50 metros no topo norte. Os seus lados nascente e poente medem 

49,00 metros. 

 A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 9, com uma 

área de implantação de 1000 metros quadrados, com uma cave e 2 

pisos+recuado, com um afastamento em relação à rua no lado 

nascente de 6,10 metros, a sua profundidade varia entre  22,29 no topo 

sul e 19,50 metros no topo norte. Os seus lados nascente e poente 

medem 49,00 metros. 

A sua implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta 

de Implantação. 

Estão previstos 16 fogos e 920m2 de área comercial, a que 

correspondem 20 e 19 lugares de estacionamento. 

LOTE 10 – Com uma área de 1000 metros quadrados, de forma 

trapezoidal, com uma profundidade que varia entre 22,29 no topo norte 

e 19,50 metros no topo sul. Os seus lados nascente e poente medem 

49,00 metros. 

 A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 10, com uma 

área de implantação de 1000 metros quadrados, com uma cave e 2 

pisos+recuado, com um afastamento em relação à rua no lado 

nascente de 6,10 metros, a sua profundidade varia entre  22,29 no topo 
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norte e 19,50 metros no topo sul. Os seus lados nascente e poente 

medem 49,00 metros. 

A sua implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta 

de Implantação. 

Estão previstos 16 fogos e 920m2 de área comercial, a que 

correspondem 20 e 19 lugares de estacionamento. 

LOTE 11 – Com uma área de 980 metros quadrados, de forma 

trapezoidal, com uma profundidade que varia entre 22,29 no topo sul e 

19,50 metros no topo norte. Os seus lados nascente e poente medem 

47,00 metros. 

 A este lote corresponde um edifício denominado Edifício 11, com uma 

área de implantação de 980 metros quadrados, com uma cave e 2 

pisos+recuado, com um afastamento em relação à rua no lado 

nascente de 6,10 metros, a sua profundidade varia entre  22,29 no topo 

sul e 19,50 metros no topo norte. Os seus lados nascente e poente 

medem 47,00 metros. 

A sua implantação é resultante dos alinhamentos marcados na Planta 

de Implantação. 

Estão previstos 16 fogos e 900m2 de área comercial, a que 

correspondem 20 e 19 lugares de estacionamento. 

 

b) EQUIPAMENTO 

O Plano de Pormenor insere-se numa zona em consolidação, já 

suficientemente equipada, como se poderá constatar da planta de 

equipamentos (desenho nº5)  pelo que apenas se prevê, na nova praça 

que surgirá a Nascente, a implantação de equipamentos públicos de 

apoio às actividades lúdicas. 

De resto, e atendendo às pré-existências, não será necessária, nem 

conveniente a inclusão de novos equipamentos, propondo-se antes um 

amplo espaço misto – verde e pavimentado – de utilização colectiva, 

com o objectivo de colmatar a precariedade da existência de zonas 

com estas características. 
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c) ESTACIONAMENTO 

Considerando a existência de estacionamento privativo nos edifícios a 

erigir que não garantem na totalidade a satisfação das necessidades 

dos seus ocupantes, serão criados no espaço público lugares de 

aparcamento de acordo com o disposto na Portaria nº 216-B/2008, de 3 

de Março (151 lugares). 

 

 

CAPÍTULO VII 

CORES E MATERIAIS 

 

As cores e materiais adoptados na solução estão descritos no 

Regulamento que integra o presente Plano de Pormenor. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO 

 

a) UNIDADES DE EXECUÇÃO 

 

Os limites físicos da área a sujeitar à intervenção urbanística 

prevista no Plano são os limites do terreno do Sporting Clube de 

Espinho, descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho 

sob o nº 1716/20010427 (Documento nº5), mais uma faixa 

envolvente de domínio público municipal 3.916 metros quadrados 

e, ainda os prédios identificados na planta cadastral da CME a que 

correspondem as descrições prediais ali assinaladas.  

É com base nesta definição de matriz oficial da situação fundiária 

que intervém o presente Plano. No entanto, quaisquer acertos e ou 

rectificações das áreas das propriedades constantes do Plano, e 
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sua prova, têm que ser acauteladas pelos proprietários no quadro 

de implementação do mesmo, atendendo a que o concelho de 

Espinho não possui cadastro predial oficial. 

Tendo em consideração esta diferenciada situação fundiária e a 

organização espacial proposta pelo Plano em termos viários e das 

demais infra-estruturas projectadas, optou-se pela delimitação de 

várias unidades de execução, guiadas pelo objectivo da 

composição harmoniosa do espaço e execução consequente de 

infra-estruturas.  

A programação da urbanização do solo e a operacionalização da 

execução do Plano processa-se, efectivamente, através da 

delimitação de unidades de execução, que surgem como 

mecanismos de ligação entre o plano e a gestão urbanística. 

A delimitação, pela Câmara Municipal de uma unidade de 

execução, por iniciativa própria ou a requerimento dos 

proprietários interessados (artigo 119.º, n.º 2), tem os seguintes 

efeitos : 

i. Definir a área a sujeitar a um ou vários projectos, desde que 

devidamente coordenados e integrados entre si; 

ii. Caracterizar os elementos estruturais/essenciais da ocupação 

urbanística daquela área, que devem ser respeitados nos projectos 

específicos que venham a ser apresentados; 

iii. Estabilizar os interessados para efeitos de execução programada 

e coordenada do plano e para efectivação dos mecanismos de 

perequação compensatória; 

iv.  Apontar o sistema de execução que deve ser mobilizado para 

execução da unidade de execução. 

v. Definir as prioridades de intervenção, que possam assumir-se 

como um factor de operacionalização do Plano. 

Tendo em consideração estes objectivos, foi decidida a delimitação 

de quatro unidades de execução. A primeira, a Unidade de 

Execução A, correspondente aos lotes 2, 3, 4, 5, 6 e 7, bem como a 
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todas as áreas de passeios e praças que lhe são adjacentes e à via 

que os delimita, é uma unidade de execução cuja concretização se 

encontra facilitada pela ausência de dispersão da propriedade 

podendo vir a funcionar como elemento catalizador ou irradiador da 

materialização das opções do Plano. Cabe igualmente ao promotor 

desta Unidade de Execução a realização de uma via e de infra-

estruturas estruturantes na lógica deste mesmo plano. Assinale-se que 

aquela simplicidade da divisão fundiária do solo é compatível com a 

figura das unidades de execução no que se refere à repartição de 

benefícios e encargos, uma vez que a perequação é definida tendo 

por base critérios e valores aplicáveis uniformemente a toda a área 

do Plano, não se verificando, portanto, qualquer desvio a estas 

regras. 

A Unidade de Execução B, que correspondente aos lotes 8 e 9, bem 

como a todas as áreas de passeios e praças que lhe são adjacentes e à 

via que a delimita, compreende uma área de frente de mar, visando a 

requalificação desta e o acabamento das infra-estruturas base para a 

concretização integral do Plano. 

A Unidade de Execução C, correspondente aos lotes 10 e 11, bem 

como a todos os passeios e praças que lhe são adjacentes, adere a 

uma área cuja estrutura fundiária é caracterizada pela dispersão, mas 

cuja importância é inegável para a requalificação da frente de mar. 

A Unidade de Execução D, correspondente ao lote 1, bem como a 

todas as áreas de passeios e praças que lhe são adjacentes, é 

marcada igualmente pela dispersão fundiária, constituindo a peça de 

fecho da solução urbanística prevista no Plano. 

 

 

b) SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO 

 

A execução dos planos pode ser levada a cabo através de um de três 

sistemas — compensação, cooperação ou imposição administrativa —, 
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sistemas estes que funcionam dentro de unidades de execução 

delimitadas pela Câmara Municipal, quer por iniciativa própria, quer a 

requerimento dos particulares interessados. A diferença entre estes 

sistemas de execução prende-se com a maior ou menor margem de 

conformação da programação e execução urbanísticas deixadas na 

mão dos privados. 

Tal como sucede com a delimitação de unidades de execução, a 

definição, no Plano, dos sistemas de execução deve ser ajustada ao 

tipo e especificidades do instrumento de planeamento em apreciação, 

sendo que, ao nível de um plano de pormenor, a delimitação de 

unidades de execução deve ser pensada tendo em linha de conta as 

necessidades de programação do desenvolvimento urbano (das infra-

estruturas e áreas prioritárias) e as sinergias existentes no local (em 

especial com os proprietários), de modo a criar condições para a 

exequibilidade, ainda que gradual, do Plano. 

No caso vertente, por estar em causa um Plano que amplia 

grandemente as possibilidades construtivas existentes no local e as 

distribui equitativamente pelos proprietários, e, por isso, por se tratar de 

um Plano que comporta um benefício apreensível por todos os 

interessados, optou-se pela previsão do sistema de compensação. 

De acordo com o disposto no artigo 122.º do RJIGT, o sistema de 

compensação é da responsabilidade de todos os proprietários 

abrangidos pela unidade de execução respectiva, que para o efeito se 

deverão associar. Caber-lhes-á proceder à perequação, entre si, dos 

encargos e benefícios, face à valorização prévia de cada propriedade, 

prestar ao município as compensações regulamentarmente previstas e 

a execução das previsões do plano. 

Por exemplo, faz todo o sentido optar pelo sistema de compensação no 

caso da primeira unidade de execução, na medida em que os prédios 

são quase integralmente titulados pelo Sporting Clube de Espinho, não 

se antevendo oposição à execução do Plano. E será também aquele 

particular o primeiro interessado a assumir os encargos de urbanização 
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e a fazer as cedências necessárias no âmbito da unidade de 

execução. Mas também fará sentido prever o sistema de 

compensação como sistema a adoptar a título principal nas demais 

unidades de execução, ainda que, para acautelar possíveis situações 

de impasse, se preveja supletivamente o recurso ao sistema de 

cooperação. 

Este sistema, previsto no artigo 123.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, é concebido como um sistema de iniciativa 

municipal, mas aberto à máxima cooperação dos proprietários 

interessados, o que é essencial quando em causa está um cenário de 

reparcelamento. 

Efectivamente, em termos fundiários, o presente Plano prevê a 

redefinição do tecido edificado, através, essencialmente, de um 

processo de reparcelamento/redistribuição e consequente reconversão 

urbanística, regularizando cérceas e alinhamentos, propondo-se, para o 

efeito, edifícios comerciais e multifamiliares, com pisos localizados 

acima e abaixo do solo. 

O reparcelamento assume-se, assim, como o instrumento de execução 

basilar do Plano, já que com ele se estabelece que aos proprietários de 

situação jurídicas anteriores sejam reconhecidos direitos de edificação 

na área de intervenção do plano (naturalmente distintos daqueles que 

antes detinham). Assim se criam as condições necessárias para que o 

projecto seja, de vários pontos de vista (económicos, pessoais, etc.) 

atractivo para os seus proprietários, aumentando as chances de estes 

virem a colaborar na sua execução (e diminuindo, assim, as hipóteses 

em que a única via de execução do plano teria de ser a da 

expropriação por utilidade pública). 

O reparcelamento é ainda particularmente relevante para a dimensão 

da perequação de benefícios e encargos, uma vez que se trata de um 

instrumento que se conjuga, perfeitamente, com os critérios de 

perequação definidos. 
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Acresce que não existe outra forma de executar o Plano que não passe 

pela concretização de várias operações de reparcelamento – ou, no 

caso da Unidade de Execução A de concretização de uma obra de 

edificação que se refira a um conjunto imobiliário –, desde logo porque, 

em função da escala a que nos encontramos e da circunstância de o 

Plano definir blocos de edifícios, mas sem os dividir internamente, a 

concreta repartição dos lotes ou, melhor, das fracções/unidades 

autónomas destes, não acontece directamente por força do Plano. 

O facto de o Plano não definir estas fracções, pronunciando-se apenas 

pelo número de fogos máximo gera uma margem de flexibilidade para 

o ajustamento concreto dos interesses entre os vários envolvidos na 

operação de reparcelamento, ainda que esta questão possa a vir a ser 

objecto de alguma densificação no Regulamento de Perequação e do 

Fundo de Compensação que venha a ser aprovado, quando 

necessário, nos termos do artigo 32.º, n.º 1 do Plano. 

 

 

c) SISTEMA DE PEREQUAÇÃO 

O plano prevê operações de demolição de construções existentes e 

reparcelamento da propriedade pelo que haverá lugar à utilização de 

mecanismos de perequação com vista ao cumprimento dos objectivos 

previstos no artigo 137º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, 

com redacção actualizada. 

Relativamente ao sistema de perequação teve-se o cuidado de se 

incluir critérios de perequação fundamentados e ajustados à realidade, 

sob pena de o plano não ser exequível, por oposição dos proprietários 

que nele não se revêem. No entanto face às especificidades do 

presente Plano, essencialmente por intervir numa área com 

características peculiares – de um lado, inclui uma área de grande 

dimensão, afecta hoje a equipamento desportivo e, de outro lado, 

inclui pequenas propriedades dispersas, já construídas, ainda que em 

grande medida ilegalmente, e que o Plano Geral de Urbanização de 
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Espinho considerava já que deviam ser saneadas –, foram nele 

adoptados critérios específicos de perequação.  

Cabe a cada sistema de perequação – por isso também ao previsto no 

Plano – corrigir as desigualdades decorrentes do instrumento de 

planeamento a que diz respeito, tal significa, para que se determine 

correctamente o benefício e os prejuízos dele decorrentes a serem 

distribuídos em igual medida por todos e para toda a área do Plano. Por 

esse motivo, e de modo a que não sejam introduzidos elementos 

distorçores em sede de execução do Plano, a definição dos 

mecanismos de perequação toma em consideração as áreas de 

terreno detidas pelos actuais proprietários na área de intervenção do 

plano, de acordo com a planta cadastral existente, e ainda  a área que 

integra o  domínio público municipal (3.896 metros quadrados) e que 

será igualmente objecto de reorganização fundiária. 

O sistema de perequação delineado no Plano assenta, no que à 

perequação de benefícios diz respeito, nos seguintes vectores: 

 i. Utilização da área total dos prédios como o denominador 

comum que permitirá aferir a capacidade construtiva existente nos 

vários prédios e, bem assim, a participação proporcional na 

edificabilidade resultante do Plano (de acordo com o critério do índice 

médio de utilização definido no artigo 30.º, n.º 1 do Plano). 

O recurso à área do prédio apoia-se em dois argumentos. O primeiro é 

atinente à ausência de um levantamento exaustivo das edificações 

existentes, ausência esta que resulta do facto de o Plano Geral de 

Urbanização de Espinho, ao ter qualificado parte daquela área como 

zona a sanear, ter reconhecido que as construções nela implantadas 

não têm qualidade física e arquitectónica (e muitas não serão sequer 

legais) para serem mantidas. Portanto, recorrendo à regra geral 

segundo a qual somente a edificabilidade a mais introduzida pelo Plano 

em elaboração comparativamente com a situação anterior pode ser 

considerada verdadeiramente como benefício decorrente do plano, e 

que as edificações existentes estavam já destinadas a desaparecer, a 



22/24 

unidade mais ajustada ao caso é a da área do prédio e não a da 

construção nele precariamente implantada. 

O segundo argumento prende-se com o facto de na parte titulada pelo 

Sporting Clube de Espinho, ser difícil definir qualquer critério que não o 

da área total do prédio, em face do uso específico a que aquela área 

estava votada: equipamento desportivo. 

 ii. Não sendo a área do Plano unívoca em termos funcionais, uma 

vez que, para além da função residencial, integra usos comerciais e uso 

de equipamento, é-lhes reconhecido um papel diferenciado na 

identificação, em concreto, da solução de perequação a adoptar. 

A este propósito – da distribuição equitativa da edificabilidade prevista 

no Plano de Pormenor – é relevante distinguir entre funções residenciais 

e outras funções económicas desenvolvidas e a desenvolver na área do 

Plano. Pensamos que estas actividades, em função das exigências 

específicas que se lhes encontram aliadas, em particular em matéria de 

estacionamento (cfr. a Portaria nº 216-B/2008, de 3 de Março), devem 

permitir a introdução de um exercício de ponderação do plano, isto é, 

de um factor específico em matéria de distribuição de direitos 

concretos relativamente a lugares de estacionamento.  

Esta solução, ao mesmo tempo que tem a virtualidade de dotar os 

estabelecimentos comerciais e de serviços de lugares de 

estacionamento suficientes e de áreas técnicas adequadas ao 

cumprimento das suas funções, vem igualmente tornar mais ajustada a 

distribuição de áreas acima e abaixo do solo pelos titulares das actuais 

habitações. Efectivamente, o facto de a capacidade construtiva 

distribuída abaixo do solo ser quase metade da capacidade construtiva 

acima do solo, poderia constituir um factor de distorção da própria 

função e usos previstos no Plano. 

 iii. O factor localização desempenha um papel muito relevante 

na determinação do valor do solo, relevância esta que é acentuada 

por em causa estar a reorganização de um espaço já edificado – 
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havendo, por isso, expectativas na manutenção das edificações num 

local o mais próximo possível daquele em que se encontravam. 

Ainda assim, o relevo deste factor encontra-se assegurado pela 

disposição dos edifícios no Plano de Pormenor. Nesta disposição, os 

edifícios multifamiliares são localizados grosso modo sobre as habitações 

existentes, pelo que é pela reafectação dos espaços – resultantes dos 

reparcelamentos – que se assegura a manutenção (naturalmente com 

algumas variações) da localização que anteriormente cada edificação 

gozava ou, quando tal não for possível, de uma localização com 

condições similares. 

 iv. Foi igualmente prevista no Plano a possibilidade de compra e 

venda do índice médio de utilização directamente entre os 

proprietários, de acordo com o previsto no artigo 140.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, uma vez que esta 

possibilidade pode constituir uma via de resolução de questões sobre a 

afectação concreta de direitos de construção. 

No que se refere à perequação de encargos, foram adoptados os 

seguintes mecanismos: 

i. a fixação de um índice de cedência média, de modo a assegurar 

uma repartição equilibrada das áreas de cedência e cumprir o disposto 

no n.º 2 do artigo 138.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial. 

ii. a repartição dos custos de urbanização, tendo em vista repartição  

destes pelos proprietários titulares dos prédios na área do Plano ou por 

outras entidades interessadas.  

A assunção de maiores responsabilidade quanto à execução e custeio 

das infra-estruturas na área do Plano terá de ter o seu correspectivo. 

Efectivamente, a distribuição dos custos de urbanização, gerais e locais, 

deve ser imputada a cada proprietário tendo por base o tipo ou a 

intensidade de aproveitamento urbanístico determinados pelas 

disposições do Plano (artigo 142.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação).  
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Por isso se prevê, dependendo das situações, que o pagamento dos 

custos de urbanização possa realizar-se em numerário ou através da 

cedência ao município, livre de ónus ou encargos, de lotes ou parcelas 

com capacidade aedificandi de valor equivalente ou, caso os 

interessados assumam directamente a realização de obras de 

urbanização, a compensação destes, em numerário ou em espécie, 

pelos custos que assumiram além daqueles que prima facie lhes 

incumbiriam. 

 

 

 


