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Plano de Pormenor da Zona Industrial da Mota 

Ampliação 
 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Artigo1º 

 
A zona industrial criada pelo presente plano destina-se à instalação de unidades industriais oficinais, armazéns e outras 

actividades que, pelas suas características, se revelem incompatíveis com a sua localização em áreas urbanas. 

 

 

Artigo 2º 

 
Para efeitos do presente regulamento, a área objecto do presente plano é constituída pelas seguintes zonas: 

 

a) Zona verde 

b) Zona de equipamento 

c) Zona de lotes industriais 

d) Zonas de arruamentos e espaços públicos 

e) Infra-estruturas 

 

Capítulo II 

Zona verde 

 

Artigo 3º 

A zona verde é composta pelas áreas: 

a) verde de protecção 

b) ajardinada 

 

 

1. A área a verde de protecção é constituída pelo conjunto das faixas envolventes da zona industrial, na sua 

maior parte arborizada. 
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2. O abate de árvores deverá ser reduzido ao mínimo indispensável para a implantação das construções e 

circulação de veículos e zonas de segurança contra incêndios, devendo ficar sempre um ecrã arbóreo na 

frente e na parte posterior dos lotes. 

 

Artigo 5º 

 
1. A área ajardinada é constituída pelas áreas envolventes dos lotes, placa central circular e os quatro triângulos 

envolventes. 

 

2. Nestas áreas deverá ser implementado o projecto de arborização e ajardinamento de acordo com o proposto 

no arranjo paisagístico, tendo em conta a área necessária para acesso aos lotes após a sua eventual 

agregação, sendo aí interditas quaisquer construções. 

 

Capítulo III 

Zona de equipamento 

 

Artigo 6º 

 

1. A área reservada para o equipamento destina-se à instalação de diversas infra-estruturas de apoio. 

 

2. Compete à Câmara Municipal de Ílhavo definir o programa a instalar nessa zona, mandar elaborar o 

respectivo faseamento de execução e promover a sua implementação. 

 

3. Enquanto não for posto em execução o projecto referido no número anterior, a área integrada nesta zona 

seguirá o regime previsto para a área verde de protecção. 

 

 

Capítulo IV 

Zonas de lotes industriais 

 

Artigo 7º 

 

1. A zona de lotes industriais é constituída pelas áreas destinadas às instalações das unidades industriais. 

2.  

3. Esta zona é constituída por 80 lotes com 14 tipologias diferentes, cujas dimensões variam entre os 1920 m2 e 

15946 m2 de acordo com o seguinte quadro 
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Tipo de 

Lote 

Número Total Área Lote (m2) Área Total  Lotes 

(m2) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

L 

M 

N 

O 

34 

4 

1 

1 

2 

4 

2 

8 

4 

2 

2 

2 

12 

2 

4165 

5712 

15946 

8211 

4376,5 

4556,5 

4166,5 

3815 

7828 

7327,5 

7827,5 

4800 

2400 

1920 

141610 

22848 

15946 

8211 

8753 

18226 

8333 

30520 

31312 

14655 

15655 

9600 

28800 

3840 

 80  358309 

 

 

Artigo 8º 

 

Os lotes poderão ser adquiridos unicamente, de acordo com o parcelamento previsto no artigo 7, ou serem 

constituídos caso a caso em função das necessidades dos interessados, de acordo com as seguintes regras: 

 

a) Os lotes são formados por agregação de vários lotes contíguos; 

b) Quando a constituição de um lote maior, por agregação de outros de menores dimensões implicar o 

isolamento de um único lote não ocupado este será obrigatoriamente agregado ao lote, a construir, a  

menos que a outra unidade industrial contígua, se existir, aceitar  integrá-lo no seu perímetro. 

 

Artigo 9º 

 
A ocupação dos lotes com construção e áreas cobertas far-se-á de acordo com as seguintes regras : 

 

1. O índice de ocupação máxima do lote em áreas cobertas será de 60 % da respectiva área; 

 

2. Os afastamentos mínimos das construções aos limites do lote serão os seguintes: 

a) Afastamento frontal - 10 m 

b) Afastamento de tardoz - 20 m 

c) Afastamento lateral: 

   Ao outro lado - 5 m 

   Á área ajardinada - 10 m 
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3. As áreas de construção destinadas a laboração fabril terão apenas um piso com o pé-direito máximo de 8 m. 

As áreas destinadas a escritórios, serviços administrativos, instalações sociais e outras actividades fabris 

poderão desenvolver-se em um ou dois pisos, com pé-direito máximo de 3 m; 

 

4. Os lotes deverão ser limitados com vedações de altura não superior a 1,80 m . Acima de 1,20 m são 

obrigatoriamente vazadas em, pelo menos, 1/3 da sua altura total; 

 

5. As cotas de implementação das construções não poderão ser inferiores às dos arruamentos adjacentes aos 

lotes em que se implanta a unidade industrial. 

 

Artigo 10º 

 

1. Deverá ser assegurada a circulação no interior dos lotes com arruamentos em redor das instalações, 

depósitos ou armazéns. Os arruamentos deverão permitir a circulação de camiões com reboque, muito em 

particular veículos dos bombeiros em serviço de urgência. 

 

2. Deverá ser mantida sem impermeabilização no mínimo de 20 % da área total do lote  

 

Artigo 11º 

 

Os acessos às instalações deverão permitir as entradas e saídas sem prejuízo do trânsito na via pública, estando 

para efeito pavimentados e mantidos em bom estado de conservação a partir da faixa de rodagem. As portas e 

portões de acesso às instalações industriais devem ser localizadas tendo em atenção a agregação dos lotes, 

sendo licenciados caso a caso. 

 

Artigo 12º 

 

Só é autorizado o abate de árvores após a aprovação, pela Câmara Municipal, do projecto de implementação da 

unidade industrial. 

 

Capítulo V 

Zona de arruamentos e espaços públicos 

 

Artigo 13º 

 

A zona de arruamentos e espaços públicos é constituída pela rede viária, estacionamentos e passeios e outros 

espaços não integrados nas restantes zonas. 

 

Artigo 14º 

 

Os arruamentos a executar terão as características geométricas indicadas na planta-síntese e passarão a constituir 

arruamentos públicos. 
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Capítulo VI 

Infra-estruturas 

 

Artigo 15º 

 

1. A responsabilidade da Câmara Municipal em matéria de infra-estruturas urbanas encontra-se estabelecida nos 

respectivos projectos de execução, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

 

2.  Em situações especiais, nomeadamente os casos de grandes consumos de água ou energia eléctrica, 

poderá a Câmara Municipal estabelecer protocolos com os interessados no sentido de viabilizar formas 

alternativas de garantir aquelas infra-estruturas. 

 

Artigo 16º 

 

1. A responsabilidade, de primeiro nível, do tratamento e controlo de todos os resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos, bem como a eliminação de cheiros, ruídos e outras formas de degradação ambiental, será das 

unidades a instalar. 

 

2. O disposto no número anterior abrange os efluentes líquidos, que só poderão ser lançados na rede geral a 

instalar pela Câmara Municipal após o conveniente tratamento. 

 

3. A Câmara Municipal poderá impor, ouvidas as entidades competentes, outros condicionamentos que 

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

equilíbrio ambiental da zona e da sua envolvente. 

 

4. Não deverão ser admitidas indústrias grandes consumidoras de água, nem geradoras de resíduos perigosos, 

devendo ser imposto um pré-tratamento das águas residuais sempre que tal seja necessário para se 

cumprirem os parâmetros fixados no Dec.-Lei 74/90 para lançamento de efluentes em colectores municipais 

ou sempre que se verifique a produção de efluentes de elevada carga orgânica não admissível na ETAR da 

zona industrial. 

 

5. Aos efluentes tratados na ETAR da Zona Industrial deverá ser dado o encaminhamento que vier a ser definido 

em fases posteriores do Plano da Ria, de acordo com a solução global que vier a ser estudada para os 

efluentes das zonas envolventes da Ria de Aveiro. 

 

6. Não são permitidas quaisquer infiltrações de efluentes no solo nem aterros de resíduos na área da zona 

industrial.  
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Capítulo VII 

Disposições finais 

 

Artigo 17º 

 

Sem detrimento do disposto no presente regulamento deverá ser dado cumprimento a toda a legislação em vigor, em 

especial a respeitante a parques ou zonas industriais e ao Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos 

Estabelecimentos Industriais. 

 

Artigo 18º 

 

A Câmara Municipal estabelecerá os critérios que definem o regime jurídico de cedência e utilização dos lotes da zona 

industrial bem como sobre o que estiver omisso no presente regulamento. 

 


