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Considerandos e Pressupostos - Fundamentação da Unidade de Execução 

Considerando as regras previstas no Regulamento do Plano Director Municipal da Maia, publicado pelo Aviso 

n.º 2383/2009, DR – II Série, n.º 17, de 26 de Janeiro de 2009, adiante designado de RPDMM, e bem ainda 

o disposto na deliberação camarária aprovada na reunião de Câmara extraordinária do dia 29 de Janeiro 

2009, que definiu a “Programação Estratégica da Execução do Plano Director Municipal: Programa Anual de 

Concretização das Opções e Prioridades de Desenvolvimento Urbanístico do Concelho – 2009” que deu 

prioridade, desde 2009, à execução da UOPG 3.5. Zona Desportiva da Cidade; 

Considerando que em Março de 2010 foi finalmente assinada a Escritura de Constituição do Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado de Subscrição Particular Praça Maior, adiante abreviadamente designado 

de FII Praça Maior, o qual tem como Sociedade Gestora a GEF – Gestão de Fundos Imobiliários, S.A., 

adiante abreviadamente designada de GEF, S.A.; 

Considerando que agora, mais do que nunca, é imprescindível dar seguimento aos procedimentos 

necessários ao desenvolvimento de toda esta zona da Cidade, desenvolvendo os projectos necessários para 

o efeito, por a mesma conjugar a concretização de vários dos objectivos subjacentes à estratégia de 

desenvolvimento plasmada no Plano Director Municipal, designadamente em matéria de contenção dos 

perímetros, compactação e requalificação dos principais aglomerados urbanos e dotação dos mesmos de 

áreas para equipamentos e espaços verdes; 

Considerando que para a aprovação das operações urbanísticas necessárias à transformação desta área da 

Cidade, importa, previamente, delimitar a unidade de execução correspondente à UOPG 3.5. Zona 

Desportiva da Cidade; 

Importa a apresentação da necessária proposta com vista à delimitação e aprovação da Unidade de 

Execução, abrangendo o limite da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão prevista no Plano Director 

Municipal da Maia, correspondente à área da zona desportiva central da Cidade da Maia. 

A presente proposta integra na sua composição a devida fundamentação e justificação quanto à 

oportunidade de urbanizar, o devido enquadramento com as disposições do PDM em vigor, com o qual se 

conforma em pleno, o levantamento cadastral e a delimitação rigorosa da unidade, com identificação do 

cadastro fundiário e respectivos proprietários, uma proposta de planeamento e ordenamento conjunto para a 

totalidade da área, definindo malha urbana e espaço público e, de forma genérica, opções morfo-tipológicas 

e identificação programática de acções de urbanização, deixando para uma segunda fase, já após acordo 

com os investidores, a divisão precisa de lotes, respectivas funções e orientações arquitectónicas. 
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I. Da oportunidade 

As regras de programação da execução do PDM, definidas no artigo 106.º do RPDMM, determinam que seja 

a Câmara Municipal, através da aprovação de programas anuais de concretização das opções e prioridades 

de desenvolvimento urbanístico do concelho, a decidir a prioridade de concretização das UOPG’s fixadas 

naquele instrumento de planeamento, privilegiando as seguintes intenções: 

a) As que, contribuindo para a concretização dos objectivos do PDM, possuam carácter estruturante 

no ordenamento do território e sejam catalisadoras do desenvolvimento do concelho;  

b) As de consolidação e qualificação do espaço urbanizado; 

c) As de protecção e valorização da estrutura ecológica; 

d) As que permitam a disponibilização de solo para equipamentos de utilização colectiva, espaços 

verdes e infra-estruturas necessários à satisfação das carências detectadas; 

e) As de expansão dos tecidos existentes, quando incorporem acções de qualificação morfológica e 

funcional dos aglomerados ou quando seja necessária a oferta de solo urbanizado. 

Assim, constituindo a área da UOPG 3.5. uma zona de elevado interesse estratégico para a Cidade da Maia, 

quer pela sua localização privilegiada, no centro da cidade, quer pela disponibilização de um conjunto de 

equipamentos públicos desportivos de elevada afluência de público, os quais estão associados a 

equipamentos escolares e de saúde, impõe-se a necessidade de qualificação da imagem urbana e do 

espaço público afecto a esses mesmos equipamentos, numa lógica de modernidade e de associação de 

novas actividades, em complementaridade com os usos existentes, que possam potenciar a utilização 

destas áreas. 

Neste sentido, a execução desta unidade vai de encontro aos objectivos definidos no PDM ao nível do 

modelo territorial, nomeadamente àqueles que respeitam ao aumento da competitividade através do 

fortalecimento da autonomia e da identidade do Concelho, com viabilização de novos serviços e melhoria 

dos actuais, bem como na promoção da qualificação do ambiente urbano através do acréscimo dos 

espaços verdes públicos, organizados de forma sistémica e potenciando a sua utilização colectiva em meio 

urbano e pela rentabilização das estruturas e infra-estruturas existentes e aposta na reabilitação e 

regeneração urbana. 

No que diz respeito à consolidação e qualificação do espaço urbanizado, atendendo a que esta unidade se 

desenvolve num quarteirão urbanizado, contíguo a solo urbanizado e integrado no centro administrativo da 

Cidade e Concelho da Maia, a concretização da mesma contribui, sem dúvida, para a consolidação dos 

tecidos urbanos da área central da Cidade. 

Quanto aos princípios subjacentes à protecção e valorização da estrutura ecológica e à disponibilização de 

solo para equipamentos de utilização colectiva, espaços verdes e infra-estruturas, evidencia-se a 

disponibilização de uma área verde, com cerca de 21 433 m2, no núcleo central da unidade, coadjuvada por 

uma área de utilização colectiva na envolvente ao Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho e assente 

num desenho que tem como preocupação fundamental privilegiar a utilização pedonal e o estabelecimento 

de uma relação e articular dois grandes espaços verdes previstos no âmbito das UOPG’s 3.4. Bairro do 

Sobreiro, a norte, e 3.5. Quinta da Lage, a nascente. Assim configurada, esta acção permite a valorização 
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das áreas a afectar à estrutura ecológica urbana, servindo de suporte a algumas funções biofísicas e de 

espaços verdes em meio urbano: articulação, em continnum de vários espaços diferenciados entre si, 

potenciando a qualidade do suporte para o desempenho da vida urbana nas suas dimensões cultural, lúdica 

ou da simples convivialidade.  

Ainda no que diz respeito ao objectivo de disponibilização de solo para equipamentos de utilização colectiva, 

espaços verdes e infra-estruturas necessários à satisfação das carências detectadas, a solução urbanística 

adoptada para a unidade permite a disponibilização de área e a construção de cinco novos campos de ténis, 

muito embora três sejam em substituição de campos já existentes, que são deslocados para promover a 

necessária reorganização e qualificação de uma das entradas para estes novos espaços, e bem ainda a 

cobertura de três courts de ténis, ficando o complexo, no final com um total de 9 courts, dos quais 5 são 

cobertos, dando, assim, resposta ao definido nos objectivos programáticos da UOPG e ao previsto na Carta 

de Programação e Execução do PDM e às necessidades que têm sido elencadas por parte do 

Departamento de Fomento Desportivo quer para o Complexo de Ténis da Maia, quer quanto à requalificação 

urbana da área prevendo zonas de circuito pedonal. A operação urbanística a levar a efeito permitirá ainda e 

a requalificação das infra-estruturas viárias envolventes. 

Muito embora se trate de uma acção de reconversão de tecidos urbanos, a expansão dos tecidos existentes, 

quando incorporem acções de qualificação morfológica e funcional dos aglomerados ou quando seja 

necessária a oferta de solo urbanizado é assegurada com a solução proposta, muito concretamente ao nível 

da oferta de solo urbanizado, através da requalificação da área afecta à estrutura existente do complexo de 

piscinas, apresentando uma solução que se estrutura na necessidade de racionalização funcional e 

volumétrica da totalidade da área da UOPG 3.5, propondo-se que na área de construção prevista haja uma 

diversidade funcional, capaz de promover as relações sociais, económicas e culturais qualificadoras da 

centralidade urbana. 

Verificado que está um dos principais requisitos para a concretização da execução desta unidade, isto é, o 

enquadramento nas acções definidas no número 2 do artigo 106.º do RPDMM, e atendendo a que foi já 

aprovada em Reunião de Câmara extraordinária, no dia 29 de Janeiro 2009, a “Programação Estratégica da 

execução do Plano Director Municipal: Programa anual de concretização das opções e prioridades de 

desenvolvimento urbanístico do Concelho – 2009”, que determina no ponto 5. Prioridades de concretização 

das UOPG’s identificadas no PDM, constituir a UOPG 3.5 uma das unidades prioritárias em matéria de 

execução, seguindo, aliás, o disposto no relatório relativo ao programa de execução e plano de 

financiamento para cada uma das unidades operativas de planeamento e gestão identificadas na Planta de 

Ordenamento – Programação e Execução, que a identifica com nível 1 de prioridade, isto é, para execução a 

curto-prazo - 3 anos, e reunida a vontade dos principais proprietários dos imóveis que integram a referida 

área, muito concretamente do FII Praça Maior, assume-se o actual momento como o indicado para dar início 

à execução desta Unidade Operativa de Planeamento e Gestão. 
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II. Enquadramento nos Instrumentos de Planeamento e Gestão do Território 

Da leitura do ponto antecedente, que procede à análise da oportunidade na execução da UOPG 3.5, 

depreendeu-se já que a presente proposta se conforma com os objectivos do Plano Director Municipal da 

Maia, cabendo à presente análise o tratamento das demais disposições aplicáveis ao processo de execução, 

designadamente as respeitantes aos conteúdos programáticos que foram especificamente firmados para a 

UOPG 3.5 – Zona Desportiva da Cidade, que orientam e promovem a concretização do Plano no seu âmbito 

territorial, e que seguidamente se explicitam:  

1. Objectivos programáticos: 

a) Com uma área aproximada de 11,1 ha, tem como objectivos a reformulação e a reorganização da denominada 

zona desportiva da Cidade, abrindo-a à fruição não condicionada da população e integrando-a no sistema de 

espaços verdes de utilização colectiva; 

b) Pretende-se a renovação e a substituição das estruturas edificadas e dos seus usos necessários à consecução 

dos objectivos definidos na alínea anterior. 

2. Indicadores e parâmetros urbanísticos: 

a) Admitem-se usos compatíveis e que potenciem as actividades de recreio e lazer, nomeadamente comércio e 

serviços, não podendo a área de terreno correspondente aos espaços públicos e aos equipamentos de 

utilização colectiva ser inferior a 60% da área total da UOPG; 

b) Toda e qualquer intervenção urbanística, incluindo a eventual ampliação dos equipamentos existentes, deve ser 

promovida no âmbito de um programa de ocupação para toda a área da UOPG e não de forma avulsa e isolada; 

c) O índice de utilização aplicado à totalidade da UOPG é de 1,0. 

3. Formas de execução: 

A execução realiza-se através de operações urbanísticas, enquadradas numa Unidade de Execução. 

 

 

No que se refere à Planta de Ordenamento – Qualificação do Solo, a área correspondente à UOPG 3.5 

encontra-se classificada como Área de Estruturação Especial, a qual, em acordo com o disposto no artigo 

82.º do RPDMM, corresponde a áreas de expansão ou de reconversão urbanística – aplicando-se esta última 

condição no presente caso, para as quais é indispensável a definição detalhada da sua concepção e forma 

de ocupação, com recurso ao desenho urbano. 
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A opção de classificação desta área como de reconversão urbanística e sua inclusão numa UOPG decorreu 

da necessidade de abrir a zona desportiva à fruição da Cidade e permitir a reconversão/reabilitação/ 

reutilização de alguns dos equipamentos lá existentes e cujo nível de serviço se encontra desajustado da 

realidade existente e alguns que não foram sequer levados a termo, impondo-se uma decisão sobre o 

destino a dar aos mesmos. 

 

No que diz respeito às condicionantes legais que impendem sobre a área da UOPG em análise, de acordo 

com as Planta de Condicionantes do PDM em vigor, há a observar as zonas de protecção ao equipamento 

de ensino (EB1/JI D. Manuel II), ao emissário existente e a uma linha de água, cujo leito foi possivelmente 

encanado e do qual apenas é possível definir o traçado provável.  

Verifica-se ainda a existência, na área de abrangência da UOPG 3.5., de outras condicionantes como sejam 

a classificação como zona mista no que se refere ao zonamento acústico e a servidão aeronáutica do 

Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro, sendo que as mesmas foram atendidas e estão obviadas na 

solução proposta.  

Há também a destacar a localização de um Centro de Saúde, na frente sul da área da UOPG, o qual não 

está identificado na Planta de Condicionantes Síntese do PDM por a sua decisão de localização ser posterior 

aos trabalhos inerentes à publicação do novo Plano mas que foi igualmente reflectida e absorvida na 

proposta agora em análise. 

 

III. Delimitação Cadastral da Unidade de Execução 

A delimitação da Unidade de Execução, efectuada ao cadastro de propriedade, é a constante nas Plantas de 

Delimitação e Cadastro, à escala 1:2000, anexas. 

Atendendo ao objectivo de assegurar o melhor aproveitamento do património municipal inserido no FII, 

garantindo a construção de um espaço sustentável, vital para a Cidade, articulado e integrado com os 
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equipamentos e espaço público adjacente, a proposta de delimitação da Unidade de Execução abrange a 

totalidade das propriedades inseridas na UOPG 3.5. 

Tal delimitação, e conforme o estabelecido no número 2 do Artigo 105.º do regulamento do PDM, foi 

ajustada, por razões de operacionalidade executória e de maior premência na garantia da prossecução da 

melhoria do ambiente urbano, à rede viária envolvente, incluindo para além das parcelas de terrenos o 

espaço público marginante, designadamente: 

a) A norte, todo o passeio pedonal marginal à Av. D. Manuel II; 

b) A nascente, a totalidade do perfil da Av. Altino Coelho, desde a rotunda no 

cruzamento com a Av. D. Manuel II, até ao entroncamento da Av. Luís de Camões, 

incluindo a reorganização desta articulação viária; 

c) A sul, toda a frente norte da Av. Luís de Camões, incluindo o passeio pedonal e baia 

de estacionamento a reordenar; 

d) A poente, todo o passeio pedonal marginal à Rua Rodrigues da Silva Júnior 

Sem prejuízo da inclusão das referidas áreas que integram o domínio público municipal na área da unidade 

de execução, e atendendo a que as mesmas manter-se-ão na mesma situação e configuração, optou-se 

pela sua não identificação no levantamento cadastral anexo, no qual se distinguem os proprietários de 

acordo com as categorias identificadas no quadro seguinte e planta referenciada, integrando terrenos do 

domínio privado municipal e assinalando-se ainda os terrenos de privados, nos quais se incluem os terrenos 

do Fundo de Investimento Imobiliário. 

Lote/Parcela Proprietário Área 
   
01 Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Praça Maior 23538,00 
   
02 Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Praça Maior 13304,00 
   
03 Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Praça Maior 8958,00 
   
04 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia 2103,40 
   
05 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Escola EB1JI D. Manuel II 2002,00 
   
06 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Estádio Dr. José Vieira de Carvalho 13588,80 
   
07 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Estádio Dr. José Vieira de Carvalho 5316,50 
   
08 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Junta de Freguesia de Vermoim 5000,00 
   
09 BP – Portugal 2280,00 
   
10 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Pavilhão Desportivo 2088,81 
   
11 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Centro de Saúde 510,00 
   
12 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Complexo Municipal de Ténis 11880,10 
   
13 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Complexo Municipal de Ginástica 5675,31 
   
14 Domínio Privado da Câmara Municipal da Maia – Estádio Dr. José Vieira de Carvalho 975,70 
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IV. Programa Urbanístico Base 

Como instrumento de planeamento necessário e fundamental à instrução processual da unidade de 

execução, que na sua génese se constitui exclusivamente como um instrumento de execução, e na 

impossibilidade da definição concreta de uma solução urbanística detalhada, a qual, no âmbito do RPDMM, 

se remete para as operações urbanísticas subsequentes propõe-se um conjunto de condicionamentos, 

parâmetros e soluções de referência que se designa por Programa Urbanístico Base. Este, 

complementarmente ao estabelecido no conteúdo regulamentar do Plano Director Municipal em vigor, 

pretende fixar princípios programáticos e de condicionamento do desenho urbano, de modo a promover o 

cumprimento dos objectivos definidos no modelo de desenvolvimento territorial. 

Assim, o Programa Urbanístico Base, enquanto instrumento de planeamento, não é mais do que a definição 

de um conjunto de regras que assegurem um desenvolvimento urbano coerente, que se enquadre nas 

pretensões e expectativas do município para esta zona central e específica da Cidade, e que não se esgote 

numa intervenção de mera consolidação da malha urbana. Pretende-se pois que essa intervenção seja 

catalisadora de uma transformação do território envolvente, no sentido da criação de uma nova centralidade. 

O Programa Urbanístico Base constitui-se no essencial por um conjunto de peças desenhadas anexas ao 

presente documento: 

1 – UNIDADE OPERATIVA DE PLANEAMENTO E GESTÃO – UOPG 3.5 – Planta geral de delimitação 

2 – UNIDADE DE EXECUÇÃO – Planta geral de delimitação 

3 – CONTEÚDO CADASTRAL – Planta de delimitação 

4 – SÍNTESE DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS – Planta geral 

5 – USOS E EDIFICABILIDADE – Planta de delimitação 

6 – SOLUÇÕES DE REFERÊNCIA – Afastamento entre frentes urbanas contíguas 

 

a) Sistema Infra-Estrutural e Morfologia Urbana 

O perímetro da UOPG 3.5 – Zona Desportiva da Cidade, corresponde fisicamente a uma porção de território, 

doravante designado por UOPG, objecto desta Unidade de Execução, parcialmente consolidado, inserido 

por sua vez numa malha urbana irregular, formal e funcionalmente heterogénea, mas consolidada 

praticamente na sua totalidade pela infra-estrutura viária existente. 

Dada a sua forma e dimensão (pouco mais de 11ha.), entende-se, no sentido do cumprimento dos objectivos 

programáticos estabelecidos no RPDMM, que todo este espaço, na sua componente viária, pública e de 

utilização colectiva, deverá ser preferencialmente de carácter pedonal, com o principal objectivo de promover 

as actividades socioeconómicas, culturais, de recreio e lazer, pela intensificação e multiplicidade das 

vivências que caracterizam os centros urbanos. 

Na vertente morfológica, e igualmente no cumprimento dos indicadores e parâmetros urbanísticos 

estabelecidos no RPDMM, este Programa define um zonamento funcional para a totalidade da UOPG, com 

base nos usos das estruturas edificadas consolidadas e no potencial das áreas susceptíveis de intervenção. 

Assim, pela confrontação directa com a rede viária existente e por um princípio de continuidade, privilegia-se 
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a zona periférica para a implantação das novas construções, ficando o interior destinado principalmente a 

zonas verdes, espaços públicos e de utilização colectiva. Para este efeito fica definido um perímetro, 

designado por Limite periférico das frentes urbanas (Planta de Síntese de Parâmetros Urbanísticos), 

referenciado dimensionalmente ao eixo das vias confinantes, como forma de garantir uma largura de passeio 

generosa, capaz de suportar as mais diversas utilizações e ocupações, temporárias ou permanentes, tais 

como: esplanadas; quiosques; sinalética; ciclovia; arborização e estacionamento. 

 

b) Equipamentos e Espaços de Utilização Colectiva 

Na planta de Usos e Edificabilidade estão definidas e quantificadas as zonas correspondentes às várias 

valências funcionais e de utilização geral: 

Espaço Público – passeios (11438,50m2) – corresponde a uma faixa periférica, de largura variável, 

compreendida entre o lancil do passeio nas quatro vias envolventes (Av. D Manuel II, Av. Altino Coelho, Av. 

Luís de Camões e Rua Rodrigues da Silva Júnior) e o Limite periférico das frentes urbanas. 

Área Verde e de Utilização Colectiva (21433,50m2) – Área reservada a parque urbano, preferencialmente 

verde e na sua maior parte permeável. Pretende-se, como já foi referido, “a valorização das áreas a afectar à 

estrutura ecológica urbana” previstas a Norte e a Nascente, designadamente no Bairro do Sobreiro e na 

Quinta da Laje. O tratamento específico desta área deve atender à intenção explícita de promover fisicamente 

a ligação, com características semelhantes, entre estas futuras áreas da estrutura ecológica, tal como 

previsto nas Ligações preferenciais com superfície permeável (Planta de Síntese de Parâmetros Urbanísticos) 

Área de Equipamento (26321,54m2) – corresponde ao Estádio Dr. José Vieira de Carvalho, o equipamento de 

referência da Zona Desportiva da Cidade e o que apresenta a maior área de implantação. Pretende-se, para 

além da potenciação máxima do uso deste equipamento, a requalificação da área envolvente, actualmente 

vedada, pela sua abertura não condicionada à população e inclusão no uso anterior – Área Verde e de 

Utilização Colectiva. 

Área de Equipamento e Usos Compatíveis (52623,21m2) – corresponde ao complexo de piscinas, ao campo 

de treinos, à estação de serviço BP Portugal e aos restantes equipamentos descritos no quadro da situação 

cadastral. Não obstante o facto de os ditos restantes equipamentos se apresentarem como estruturas, física 

e funcionalmente, consolidadas, e por isso não susceptíveis de intervenção, a qualificação do espaço urbano 

foi intencionalmente generalizada com o objectivo de salvaguardar, eventualmente a médio ou longo prazo, 

intervenções que venham a contemplar a reestruturação ou a alteração destas estruturas. Deste modo ficam 

igualmente estabelecidos os condicionamentos urbanísticos para estas zonas consolidadas. 

O somatório dos valores mencionados, correspondentes às áreas afectas a cada categoria de uso, totaliza 

111816,75m2, valor ligeiramente superior ao da área total da UOPG 3.5 (111374,47m2), situação que fica a 

dever-se à opção de delimitação da Unidade de Execução descrita no capítulo III. Assim, para efeito do 

cumprimento da alínea a) do n.º 2 da UOPG 3.5, Anexo I do RPDMM, o valor máximo da área a afectar a 

usos compatíveis será de 44 550,00m2 aproximadamente, que representa 40% da área total da UOPG. 
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c) Edificabilidade e Parâmetros Urbanísticos 

Atendendo ao quadro seguinte, a edificabilidade será o resultado da aplicação criteriosa dos valores 

máximos, mínimos ou absolutos dos parâmetros urbanísticos estabelecidos neste Programa, parte dos quais 

traduzem directa ou indirectamente os condicionamentos gerais e específicos do RPDMM. 

QUADRO SÍNTESE DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
  
Área total da UOPG 3.5 (m2) 111 374,47 
  
Índice de Utilização Bruto – IUB 1,00 
  
Índice de implantação 0,75 
  
Índice de impermeabilização 0,75 
  
Área média de cedência por m2 de área bruta de construção (m2) 0,60 
  
N.º máximo de pisos acima do solo 6 / 7 
  
Dimensão máxima de frente urbana (m) 50,00 
  
Afastamento mínimo entre frentes urbanas contíguas – ligações preferenciais (m)  
  

Via tipo 01 10,00 
  

Via tipo 02 15,00 
  

Via tipo 03 20,00 
  

Via tipo 04 25,00 
  

Caracterização específica dos parâmetros urbanísticos complementares, não especificados no RPDMM: 

N.º máximo de pisos acima do solo – Os valores estabelecidos resultam da ponderação entre a volumetria da 

envolvente edificada, da área bruta de construção máxima admissível dada pelo índice de utilização bruto, da 

situação e dimensão da área da UOPG susceptível de intervenção e da sua qualificação em termos de usos. 

Dimensão máxima de frente urbana – O Limite periférico das frentes urbanas, representado na Planta de 

Síntese de Parâmetros Urbanísticos, regula a implantação das frentes urbanas edificadas e impõe um 

afastamento mínimo aos eixos das vias confinantes de 16,00m. A imposição de uma dimensão máxima para 

estas frentes urbanas justifica-se pela intenção de garantir, tanto quanto possível, uma franca relação de 

continuidade visual e de articulação de percursos que se desejam entre a Cidade envolvente e a totalidade 

da UOPG, especialmente a área verde e de utilização colectiva interior – A Praça do Parque. 

Afastamento mínimo entre frentes urbanas contíguas – Designam-se por ligações preferenciais os espaços 

resultantes dos afastamentos entre as frentes urbanas a edificar. A localização representada na respectiva 

planta é meramente indicativa, pelo que a sua definição concreta depende da solução de composição 

urbana, a desenvolver posteriormente mediante operações urbanísticas. No entanto esta deverá conformar-

se com as soluções de referência para os perfis das Vias tipo, no que respeita ao seu dimensionamento e 

diversidade de utilização, e no caso particular da zona assinalada como ligações preferenciais com superfície 

permeável, impõe-se pelo menos uma ligação dimensionada com base na Via tipo 04. 
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d) Programa de Acção e Estimativa de Custos 

Tendo presente que UOPG 3.5 – Zona Desportiva da Cidade inclui distintos proprietários e bem ainda o facto 

de a actual conjuntura económico financeira dificultar o investimento quer privado, quer público, para efeitos 

de enquadramento e coordenação das actuações das diferentes entidades abrangidas, entendeu-se 

necessário, definir as acções necessárias à concretização dos objectivos inerentes à unidade a executar, 

com a devida programação das operações de requalificação de equipamentos e espaços públicos. 

Vão identificadas neste ponto as acções subjacentes às intervenções necessárias à concretização dos 

objectivos subjacentes à UOPG, procedendo-se à estimativa dos custos com obras de urbanização previstas 

para os espaços públicos e para a reconstrução/requalificação de equipamentos imprescindíveis ao 

desenvolvimento da operação, tendo como referência as recentes intervenções efectuadas no Município da 

Maia, seguindo preocupações de qualidade e excelência urbana. 

N.º Designação Un Quantidade Custo unitário Custo total 
      
01 Reperfilamento da Avenida Altino Coelho com 

largura média aproximada de 24,50m 
ml 340 2 500 € 850 000 €1 

      
02 Reperfilamento do passeio confinante na Avenida 

D. Manuel II, incluindo troço na rotunda a 
Nascente, com largura média aproximada de 
8,00m 

ml 505 800 € 404 000 € 

      
03 Reperfilamento do passeio confinante na Avenida 

Luís de Camões com largura média aproximada 
de 10,00m, incluindo testas de estacionamento 

ml 375 800 € 300 000 € 

      
04 Reperfilamento do passeio confinante na Rua 

Rodrigues da Silva Júnior com largura média 
aproximada de 11,00m, incluindo testas de 
estacionamento. 

ml 150 800 € 120 000 € 

      
05 Construção de campos de ténis de terra batida 

com as dimensões regulamentares 
un 4 26 000 € 104 000 € 

      
06 Deslocação do campo de ténis isolado e 

respectivas bancadas, pertencentes ao 
Complexo de Municipal de Ténis, na 
confrontação com a Av. Luís de Camões, 
formando um conjunto equidistante. 

un 1 30 000 € 30 000 € 

      
07 Construção de cobertura2 para o conjunto dos 3 

campos de ténis e das respectivas bancadas, 
mencionados no n.º anterior. 

m2 3500 50 € 175 000 € 

      
08 Construção de troço de via pedonal 

perpendicular à Av. Luís de Camões, tendo por 
base o perfil Tipo 02 das soluções de referência, 
em complemento dos trabalhos mencionados no 
n.º 06. 

ml 70 800 € 56 000 € 

      
09 Reperfilamento da via perpendicular à Av. D. 

Manuel II, tendo por base o perfil Tipo 03 das 
soluções de referência. 

ml 60 950 € 66 500 € 

      
10 Deslocação do Campo de Treinos, com 

construção de campo de relva sintética e 
balneários, em local a definir pela CMMaia, em 
função da necessidade de espaço, face à 
concretização das operações urbanísticas na 
unidade de execução 

un 1 600 000 € 600 000 € 

                                                
1 A imputar às operações urbanísticas em apenas 50%, sendo o restante suportado totalmente pelo Município.  
2 Estrutura em perfilado metálico e revestimento em chapa metálica. 
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11 Rectificação da drenagem de águas pluviais -  

Troço da Avenida Luis de Camões até ao 
Complexo Municipal de Ténis e Av. Altino Coelho, 
na ligação entre o colector de diâmetro de 
600mm e o colector de diâmetro de 1200mm 

   142 000 €3* 

      
12 Requalificação da Ribeira de Mogos - Troço na 

envolvente da Avenida Altino Coelho e Avenida 
Luís de Camões, na Freguesia de Vermoim 

   249 362 €4* 

      
13 Reforço das Zonas Verdes e de Utilização 

Colectiva e respectiva valorização paisagística5, a 
programar em sub-acções, em função da 
disponibilização de espaço favorecida pela 
concretização das operações urbanísticas na 
unidade de execução 

m2 21 434 50 € 1 071 700 €* 

      
 Total    4 168 562 € 

      

A enumeração apresentada não pretende definir prioridades, as quais serão devidamente firmadas na 

sequência da formalização das operações urbanísticas a desenvolver nas áreas de equipamento e usos 

compatíveis, de acordo com os interesses dos proprietários e/ou dos investidores que se queiram associar à 

operação na sua concretização, interesses esses a serem devidamente materializados em contrato de 

urbanização de suporte às acções associadas. 

 

V. Da repartição de custos e benefícios 

Atendendo à forma de execução prevista – enquadramento em Unidade de Execução (UE) – torna-se 

necessário garantir que, na delimitação cadastral da UE, seja assegurado o desenvolvimento urbano 

harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, integrando as áreas 

a afectar a espaços e equipamentos públicos previstos, nos termos do artigo 120.º, n.º 2 do RJIGT. 

Para garantir uma justa repartição de benefícios e encargos entre os proprietários o PDM estabelece ainda 

critérios perequativos:  

 Como mecanismo para a perequação dos benefícios, define o Índice Médio de Utilização, sendo 

fixado, para cada um dos prédios abrangidos pela UOPG e unidades de execução, um direito 

abstracto de construir dado pelo produto do índice médio de construção – 1,0 m2 de Abc/m2 de 

terreno – pela área do respectivo prédio, que se designa por edificabilidade média (art. 112.º, n.º 1 

do RRPDM e conteúdo programático da UOPG);  

 Como mecanismo para a perequação dos encargos:  

                                                
3 Estimativa fornecida pelo Departamento de Construção e Estruturas Municipais. 
4 Estimativa fornecida pelo Departamento de Construção e Estruturas Municipais. 
5 Inclui zonas verdes e respectivo mobiliário urbano e acessos pedonais na área identificada na planta de usos e edificabilidade como área 

verde e de utilização colectiva. 

* Infra-estrutura geral a suportar integralmente pelo Município. 
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o A Cedência média para infra-estruturas gerais (espaços verdes, equipamentos e vias 

distribuidoras principais e secundárias) e espaços verdes locais na capitação de 0,60 

m2/m2 de Abc (n.º 4 do artigo 111.º e alínea h) do artigo 5.º do RPDMM); 

o A Repartição, pelo conjunto dos proprietários, dos custos com obras de urbanização 

(conforme decorre da articulação do conceito de unidade de execução com os princípios 

perequativos - artigos 135º e 136º do RJIGT).  

Constituem encargos dos proprietários e/ou dos investidores que se queiram associar à operação  

a) as cedências de terrenos nos termos acima enunciados  

b) os custos com as obras de infra-estruturas internas das operações que cada uma vier a levar a 

cabo no interior das suas parcelas, algumas das quais já identificadas no quadro de programação e 

estimativa de custos, custo esse a ser definitivamente determinado em sede de contrato de 

urbanização de acordo com as operações urbanísticas a realizar.   

Para além destes encargos cabe-lhes ainda assumir a comparticipação nas denominadas infra-estruturas 

gerais em função da sobrecarga que as operações a realizar no seio das suas parcelas venha a ter nas 

referidas infra-estruturas, e cuja estimativa consta do quadro referido na parte final do ponto 4. 

A sobrecarga referida no parágrafo anterior que será a base de cálculo da comparticipação ali também 

referida será definitivamente determinada em face das operações a propor para o local e constará de 

contrato de urbanização a celebrar entre todas as entidades envolvidas. 

Os proprietários e/ou investidores que se queiram associar à operação levarão a cabo tal comparticipação 

através do pagamento das taxas urbanísticas, de acordo com o previsto no RPDMM e Regulamento de 

Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas ou pela assunção através de contrato de urbanização, da sua 

realização directa com o abatimento correspondente no montante das referidas taxas que poderá ir até ao 

valor zero, caso se assista à realização integral das infra-estruturas gerais que lhe serão imputáveis. 

Caso os proprietários e/ou investidores assumam, mediante contrato de urbanização a realização de infra-

estruturas gerais para além daquelas que lhe correspondem, serão ressarcidos do valor das mesmas, pelo 

excesso suportado. Como referido e tendo por suporte o programa base apresentado para a Unidade de 

Execução, será o mesmo concretizado através de operações urbanísticas, assentes em contratos de 

urbanização que definam as obrigações e os proveitos de todas as partes que vierem a estar envolvidas no 

desenvolvimento do mesmo.  

 

VI. Sistema de Execução 

Para a execução da Unidade de Execução da Zona Desportiva Central, e uma vez que a grande maioria das 

parcelas integradas na mesma é do domínio municipal, bem como ao facto de uma outra boa parte estar 

integrada no FII Praça Maior, cujo detentor da totalidade das unidades de participação é o município, 

propõe-se o recurso ao sistema de cooperação, de acordo com o disposto no artigo 123.º do RJIGT, o qual 

prevendo a intervenção da Câmara Municipal não afasta a integração de outros interessados, permitindo que 
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os proprietários/investidores que queiram aderir à unidade assumam a responsabilidade e os encargos 

inerentes à execução, a estabelecer mediante a celebração de contrato de urbanização, habilitando, no 

entanto, o município, e sempre que tal se justifique, a recorrer à expropriação para o caso de haver algum 

proprietário que não deseje entrar na intervenção e que a área respectiva se afigure como imprescindível para 

o desenvolvimento da fase em execução. 

Sem prejuízo da faculdade de recurso à figura da expropriação, e face ao exposto no programa de acção, 

designadamente quanto às dificuldades económico-financeiras que afectam entidades privadas e públicas, a 

inviabilidade ou a impossibilidade de execução das acções e operações urbanísticas em algumas das áreas 

correspondentes a parcelas privadas, que não desejem entrar na operação não prejudica a execução das 

demais acções e operações que constituem a intervenção, devendo, neste caso, ficar devidamente 

justificado e documentado o adiamento das referidas intervenções. 

O instrumento que preferencialmente será utilizado na execução da unidade é o reparcelamento, ao abrigo 

do artigo 131.º do RJIGT, o qual no seu n.º 7 também prevê a possibilidade de a Câmara Municipal recorrer 

à expropriação como instrumento de execução. 

 

VII. Actos Subsequentes, Processuais e Participativos 

Relativamente aos actos subsequentes e face ao modelo de execução traçado, designadamente a intenção 

expressa de as acções programadas constituírem uma referência orientadora para as operações urbanísticas 

futuras, aprovada que esteja a presente unidade será a mesma apresentada aos proprietários abrangidos, 

com vista a formalizarem a sua adesão à execução e promovidas acções conjuntas de dinamização com 

vista à concretização das diversas acções programadas. 

A execução da unidade realizar-se-á por recurso às operações urbanísticas previstas no RJUE – Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação, conforme previsto no Programa Urbanístico Base, caso as mesmas 

consubstanciem operações de loteamento realizar-se-á um período de discussão pública, nos termos 

definidos na legislação em vigor. 
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U N I D A D E   D E   E X E C U Ç Ã O   -   U O P G   3 . 5   -   Z o n a   D e s p o r t i v a   d a   C i d a d e

Edificado existente

descriçãoinscrição matricial descriçãoinscrição matricial

4231-P 2953/20090715

4230-P 2952/20090715

4229-P 2951/20090715 4101 2756/20060330

4294-P 3349/20100913

4302-P 3354/20101213

1823 955/19910121

4226

4227

4228

823

2815 01084/19920219

02308/04072000

4303-P 3355/20101217




















